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ELSŐ FEJEZET.
A reform atio kezdetétől a mohácsi vészig (1 5 2 3 —1526).

1. Az 1523-ki budai országgyűlés. — A politikai párto k hangulata. —
A királyi udvarban levő idegenek irán ti gyűlölet a «lutheránusok»
ellen hozott törvénycikkben n y ert kifejezést. — A jiapság buzgalm a
2. Az 1524-ki pesti vagy rákosi országgyűlésen valószínűen ú jra elő
fordult a vallás ügye. — Törvény csak 1525-ben hozatik a lu th e rá n u 
sok megégetésóről. — Szalkay érsek és B áthori nádor ellenében Verbőci
újra követeli az «idegenek» eltávolítását. — A rákosi gyűlés vallásügyi
törvénye H atvanban kibővittetik
. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
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MÁSODIK FEJEZET.
A mohácsi vésztől a két országrész egyesítéséig. (1 5 2 6 —1550.)

1. Ferdinand és János királyok álláspontja a reform ációval szem közt. —
M indketten kem ény rendeleteket bocsátanak k i ; de törvényhozási in téz
kedések csak a nagyváradi béke u tá n történnek. — A m aros-vásárhelyi
országgyűlés 1543-ban m ájus hóban. F ra te r György m egidézteti H o n tert;
ez nem jelenik
meg, hanem írásban védi m agát . . . . . .
... ...
. . . 23
2. A besztercebányai országgyűlés 1543. nov. hóban. — A klem s Ferdinánd királyhoz fordul segélyért az «eretnekség» ellen; — ez elébb re n 
deleteket, utóbb a, rendek felhívására királyi leirato t küld az országgyűlésre
...
... ... . . ... ... ... ... ... ...
— ...
. . . 28
3. A tordai országgyűlés 1545. april hóban m á r csak gyengén tiltja az ú jí
tásokat. — A hozott törvény hallgatagul elism eri a reform áció létjogát
Erdélyben. — Az erdődi és medgyesi zsinatok szervezik az uj egyházat.
— A debreceni részleges országgyűlés 1545. junius hóban kem ény h a 
tározatot hoz
. . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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4. A viszonyok szelidebbé teszik a kath. egyház fejeit; az 1648. m ájus h ó 
ban ta rto tt tordai országgyűlésen F ra te r György m egelégszik a status
quo fentartásával
. . . - - . . . ..
—
— . . . . . . — . . . 32
5. Az 1548-ki pozsonyi országgyűlés októb. és uov. hónapokban. — A
király, ki szem élyesen jelen t meg, felhívja a rendek figyelm ét Zwingli
és K álvin követőire. — A rendek nagy súlyt fektetnek a ta n ításra és
annak anyagi eszközeiről gondoskodnak . . . _
... ... .
.... . . . 34
6. Az 1550-ki pozsonyi országgyűlés ja n u á r havában. — A királyi előter
jesztés a vallásra nézve egységet követel. — A rendek h áro m különböző
osztályra oszolva ta n á c sk o z n a k ; s a rósz papok ellen különbség nélkül
kikelnek. — A főrendek m agatartása az elfogott lelkészekre nézve. —
A király a rendek m egállapodását az 1548-10 t.-c. szerint kívánja m ó
................... —_ ... . . . . .... 41
dosítani. — A rendek ezt elfogadják

HARMADIK FEJEZET.
A h ét országrész egyesítésének kora. (1 5 5 0 —1556.)

1. Az 1552-ki pozsonyi országgyűlés. — I t t m egjelennek m á r az erdélyi
rendek is, kik előzetesen m ég külön gyűlést is ta rto tta k Székely-Vásár
helyen. — A pozsonyi gyűlés végzései . . . . . .
...
...
2. Az 1552-ki tordai országgyűlés. — Az udvarhelyi tem plom -kérdés m eg
oldására teljh atalm ú bizottság küldetik ki . .. . . .
. . . __ . . .
3. Az 1553-ki soproni országgyűlés. — A király előterjesztésében egye
nesen a rendeket tám adja m eg; ezek visszautasítják a szem rehányást.
— A főpapság censuráját a rendek szintén e lu ta sítjá k ; végre egy kitérő
válaszszal létrejön a törvény . . . . _ . . . . . ...
...
... ...
...
4. 1553-ki tordai országgyűlés, júliusban. — F erdinand jó indulatot tan ú sít
E rdély iránt. — Az általa kinevezett erdélyi püspök körlevelei rósz h a 
tá s t idéznek elő a papságnál
...
. . . . .
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5. Az 1554-ki .pozsonyi országgyűlés m árcius és april hóban. — Oláh
Miklós fellépése. — A felsővidéki öt királyi város benyújtja hitvallását.
— A főrendek és főpapok jav aslatai visszavettetnek. — A törvénycikkek
csak általánosak. — N ádasdy T am ás nádorrá lesz
_
. _ .... . . .
(!. Az 1554-ki m edgyesi részleges gyűlés, júniusban. — F erdinand uralm a
veszélyben lévén, csak általánosságban m ondatik ki, hogy a különböző
vallás felekezetek egym ást ne háborgassák. — János Zsigmond a m á 
sodik erdődi zsinaton k árhoztatja az erőszakosságot. — 1555-ki v ásár
helyi országgyűlés is aján lja a kölcsönös tü relm et
. .
. . . . ...
7. Az 1555-ki pozsonyi országgyűlés júliusban. — A rendek nehezen gyü
lekeznek. — A vallás ügye itt m eliőztetik, mivel E rdély elszakadása
forgott szóban. — De az 1556-ki pozsonyi gyűlésen a király maga hozza
elő. — A rendek azonban csak az anabaptisták ellen nyilatkoznak. —
A rebellisek elleni törvény
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NEGYEDIK EEJEZET.
E r d é ly k ü lö n v á l á s á t ó l F e r d i n a n d h a l á l á i g . (1 5 5 6 — 1 5 6 4 .)
1. Az 1557-ki pozsonyi országgyűlés előzm ényei. — Oláh Miklós ellenre
form átor! törekvései, — a gyűlésen kívül és a törvényhozásban. — T ö r
vényjavaslata az egyházlátogatásokra, az egyházi jav ak ra és tizedekre
nézve elfogadtatik. — Ezen törvény értelm ezése a király és az érsek
által
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válasziratot váltanak vele. — Miksa a vallásügyben közbenjáró szerepet
visz. — Oláh Miklós követelése az egyházlátogatásra nézve szelidittetik.
— A király törvénytelen pótléka, s annak alkalm azása
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tek ,szervezkedése. — Miksa m eg k o ro n áztatása; — p ro t. valláshoz való
liajlása; — koronázási esküje. — V allásügyi törvény . . .
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( 1 5 5 6 —1 5 6 5 .)
1. Az 1556-ki kolozsvári országgyűlés. — János Zsigm ond fo g ad tatása; —
erdélyi vallási viszonyok. — A h itv iták kezdete a lutheránusok és k á l
vinisták között. — N ovicam pianus eredm énytelen felszólalása a katholicism us m ellett. — Az egyházi jav ak secularisatiója elhalasztatik . . . 106
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bad vallás gyakorlatát. — A tordai és kolozsvári zsinatok eredm énye 110
3. Az 1558-ki kolozsvári gyűlésen kim ondatik az egyházi jav ak secularisatiója. — Ugyanezen évi tordai gyűlés ú jra dogm atizál. — M elanchton
véleménybe alapján a sacram entariusok felekezete eltiltatik. — Tordai
zsinat m áj. 1. — Stancaro levele. — Még egy országgyűlés G yulafehér
váron junius hóban . . . . . . . . . . . .
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4. A kálvinisták töm örülnek. — H eltai és D ávid elpártolása a lu th e rá n u 
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3. A hitviták folytatása a zsinatokon: — az 1568. aug. 22-ki várnái zsinat.
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HETEDIK FEJEZET.
M iksa uralkodása. (1 5 6 4 —1576.)
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B E V E Z E T É S.
Célom a magyarhoni és erdélyi országgyűléseken lefolyt vallás
ügyi tárgyalásokat előadni a reformáció kezdetétől fogva napjainkig.
Őszinte igazságszeretettel kívánom feltüntetni a jelenkor fiai
előtt azon harcokat, melyeket apáink századokon keresztül vívtak a
vallás és egyház érdekeiért, hitfeleik és családjok nyugalmáért, s önlelkök meggyőződésének szabadságáért. Jellemezni fogom a pártokat,
melyeket az újkor kezdetén felmerült tudományos és vallási mozgal
mak létre hoztak, s melyek hazánkban a török és német politikai be
folyás következtében elkeseredett ellenfelekként harcoltak egymással
a törvényhozás termében úgy, mint azon kívül. Kiváló figyelemmel
leszek az egyes országgyűlések tárgyalásaira döntő Íratással bíró fér
fiakra, fejedelmekre, főpapokra és államférfiakra, mint a kiknek tevé
kenysége és jelleme adott irányt koronként párthíveik gondolkozás
módjának és magatartásának; adott alakot a törvényekben nyilatkozó
országos közakaratnak. Mert nem lehet tagadni, hogy ezen kiváló
egyéniségek vallási jelleme nyomódik ki az egyes országgyűlési val
lási határozatokban és törvényekben, melyeknek keletkezési és vég
rehajtási története képezi voltaképen magának az egyháznak külső
történelmét is.
Az egyes egyéniségek és események megbirálásánál, a küzde
lem rugóit nem fogom keresni csupán az emberi rósz hajlamokban,
melyek viharos időkben gyakran féktelen vadságban szoktak nyilat
kozni ; hanem inkább az illető tanok erejében, az e tanokat elfogadó
emberek gondolkozásmódjában, valamint a hatalmi viszonyok ala
kulásában is, mint a melyek rendesen döntő hatással vannak az ese
mények fejlődésére.
1
Theol. K önyvtár. XIV.
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Semmiféle nézet, semmiféle viszony nem szokott egyszerre, egy
pillanat alatt születni. A meggyőződés megszilárdulása sok körül
ménytől függ; és az, a ki a vallásos meggyőződések változásait híven
akarja feltüntetni, kénytelen e körülményeket mind figyelembe venni.
Az emberiség történelmének talán egy korszaka sem figyelmeztet
bennünket e kötelességre oly hatalmasan, mint a vallási reformáció
korszaka.
Mi volt a reformáció ? Mi volt annak szülő oka'? Mi tartotta
fenn annyi üldözések közt egész a mai napig ?
Oly kérdések, melyekre a különböző felekezetekhez tartozó írók
különféle választ adtak. Ma már alig van komoly író, a ki azt csak
nehány engedetlen pap lázadásának vagy csupán egypár sajnálatraméltó ember tévelygésének «eretnekségének» tartaná. A reformáció
okát ma már senki se fogja Tetzel bűnbocsánati visszaéléseiben ke
resni. Ily felületes felfogással nem lehetne megfejteni azon mozgalom
nagyszerűségét, melyet az európaszerte, igy hazánkban is előidézett;
nem lehetne megérteni azon óriási küzdelmeket, melyeket őseink, a
magyar rendek, századokon át annyi szívóssággal és erélylyel foly
tattak régibb országgyűléseinken.
A reformáció okait mélyebben kell keresni.
Nemünk történelmének egyik legmagasztosabb tanúsága az,
hogy mikép a természetben, úgy az erkölcsi és szellemi világban is
forradalom támad, mihelyt a természetes fejlődés megakasztatik.
A reformáció az elnyomott, a lealázott emberi szellem forradalma
volt, melynek nagyszerű jelentősége nemcsak abban áll, hogy a ke
resztyén vallást visszavezette őseredeti forrásához, a bibliához, és
hogy ezt a középkori hagyományok salakjaitól megtisztította; hanem
kiválóan abban, hogy a keresztyénséget a tudománynyal és az élet
tel kibékítvén, az emberiség legnemesebb törekvéseinek, a haladás
nak, a felvilágosodásnak alapelvévé lön.
Az emberi szellem fejlődésének történelméből azt tanuljuk,
hogy a középkori egyházi intézmények és erkölcsi állapotok már a
XV-dik század vége felé tarthatatlanokká lettek, s általánossá lett a
vágy az elnyomott szellem felújítása és fölszabadítása után. Az egy
háznak azon dicsfénye, melyet a középkori erkölcsök szeliditése s
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általában a közmiveltség előmozdítása által gyakorolt, foszlani kez
dett. A vallási szertartások üres formákká aljasultak; a tudomány és
erkölcs elevenségét értelmi homály és erkölcsi romlás váltotta fel. És
hogy a társadalmi bomlás következtében teljes vadság nem lett ural
kodóvá, azt fökópen azon kettős szellemi mozgalomnak lehet köszönni,
melyet a tudomány és művészetbeli megújhodás — a renaissance — és
ezzel kapcsolatban az egyhúzjavitás, a reformáció, neve alatt ismerünk.
Mind a kettő egy közös forrásból származott; mind a kettő az
emberi szellem diadalát, felszabadítását jelenti; mind a kettőben az
apostol azon szavának teljesülését látjuk: „megismeritek az igazságot,
és az igazság szabadokká, tesz benneteket“.
A görög-latin szellem megújításával a kritikai buvárlat beha
tolt a vallás birodalmába is, — és a biblia eredeti szövegének kere
sése, javítása, kiegészítése, fordítása és magyarázása fölébresztette az
alvó lelkiismeretet, mely fölszólalt a hagyományszerű régi nézetek
vak követését követelő egyházi tekintély ellen, mely ellene szegült az
egyház szent cselekvényeivel űzött lélekvásárnak, s hangosan kezdé
hirdetni, hogy nem a traditio, hanem az írás; nem a külső cseleke
detek, hanem az élő hit, nem a pénz, hanem a lélek tisztasága szerzi
meg az ember üdvösségét.
Hazánkban is ez volt a reformáció alapja. Itt is ugyanazon
vallási viszonyok voltak, melyek Európa más államaiban. A fennálló
egyházi es politikai viszonyok, kivált Mátyás fényes uralkodása után
itt is általános siilyedósről tettek tanúbizonyságot. Az egyház mi ná
lunk sem volt képes többé kifejteni azt az üdvös hatást, mely által
egykor e nemzet tanítójává, vezetőjévé és jótevőjévé lön.
Kégi hatalmának varázsa letűnt. Az isteni tan és hatalom ke
zelői együtt úsztak a közromlás áramlatával; sem erejök, sem akara
tuk nem volt elég az ellenszegülésre. A hit tárgya úgyszólván elenyé
szett; a bűntudat kiirtatott. Külső cselekedetek és önámitás lett
uralkodóvá, míg a valódi kegyesség és alázatosság erényei kihalni
látszottak a keblekből.
A püspökök nagy része, mondja egy kiváló kath. történetíró,*)I
I H orvath M íh. kisebb tört. m unkái. Pest. 1868. III. 11.1.
1*
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a világi urakkal fényben, pazarlásban, világi kedvtöltésekben vetél
kedve kéjelgett, s hogy azokat költséggel győzze, kincsszerzésben
fáradozott. Voltak, kik kereskedést, mások, kik zsidókkal összeszö
vetkezve, uzsorát űztek: amavval egyebek között Zsigmond pécsi, —
emevvel Várday Pál egri püspököt, sőt magát Szalkay érseket is vá
dolják emlékeink. Mások az alrendű papságot annyira zsarolták, bogy
azt az ország rendéinek kellett védelmök alá fogniok. Az erdélyi
püspököt iszákosnak és nyerészkedőnek, a n.-váradit hóbortosnak,
a veszprémit pazarnak és hazugnak festik az egykorú irók. !)
Hogy minő lehetett ezek mellett az alsóbbrendű papság, könynyű elgondolni. Gosztonyi János, győri püspök (1510—-1525.) keserű
hangon panaszolja egy francia tudós barátjának, hogy a papok kö
zött alig találtatnak már olyanok, a kik teljesen értenék azt, a mit
olvasnak és énekelnek. Innét van — úgymond — hogy közöttük leg
többnek szíve száraz, lelke rideg, mint a jég, s a lelkészi szent cse
lekményekben oly közönyös, hogy míg az ajkakon a szent éneket
mormolják, szívok, melyben többé nem ég az isteni lélek heve, nem
érti ajkaik szózatát.12)
Ily lelki vezetők mellett, szinte szükségtelen kérdeni, hogy a
nép erkölcse és értelmi műveltsége minő fokon állott ? Ennek jellem
zésére elég csak annyit mondani, hogy az imádás tárgyát többnyire
képek és ereklyék képezték; az isten igaz tiszteletét üres szertartá
sok, processiók, bucsújárások pótolták, mig a közéletben a tudatlan
ság és babonaság sötét éjjele borúit a telkekre.
Kell-e még több ténynek felemlegetése arra nézve, hogy világos
legyen, miszerint nálunk a reformatio nem a német mozgalomnak
puszta utánzata, hanem a vallás-erkölcsi életviszonyok romlása foly
tán támadt közérzülétnek természetes szülötte volt ? Tény, hogy hazánk
kereskedelmi összeköttetésben állott Németországgal, s hogy keres
kedőink legelőször hoztak hirt Luther fellépéséről; de ez csak alkalmiul
és nem okúi szolgált a magyar reformatióra.
1l M asser velencei követség i titk á r Successi della g u erra tra gl’Uuglieria.
e l. T urchi 3. k. 170—178. lapokon jellem zi az akkori m agyar főpapokat. Lásd
N yári Alb. T urini levéltár. Századok 1869-diki évf. 239. 1.
2) B alogh Fér. A m ag y ar prot. egyháztörténelem részletei. Debrecen.
1872.20.1.
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A reí'ormatiónak tulajdonképeni oka nálunk is az avignoni
pápák idejétől fogva oly gyakran hangoztatott egyházjavitás szüksé
ges voltában, egészségesebb erkölcs-vallási viszonyok utáni vágyban
és az általános megújhodás szellemében keresendő, — vagyis azon
bámulatos erejében az emberi természetnek, mely bármennyire sülyed is olykor, de sohasem tagadja meg végképen isteni eredetet.
Fájdalom, hogy az emberi szenvedély által feldúlt társadalmi
es politikai zilált viszonyok századokon át megnehezítették ezen ma
gában véve üdvös szellemi mozgalomnak diadalát.
A hatalmas klérus, mely joggal büszkén nézhetett vissza azon
szolgálatokra, melyeket hajdan a keresztyénség a róni. kathol. egy
ház formájában tett az emberiségnek, most képtelen volt a helyzetet
fölismerni. A regi egyház fényét, tekintélyét és egységét féltette épen
attól a szellemtől, mely a keresztyénségnek életelemét képezte.
A szentirás magyarázatának különféleségét csak azért tiltotta, hogy
az egyház külső egysegét fentarthassa. Hatalmát és tekintélyét nem
tudomány és tiszta erkölcs tanainak érvényesítése, hanem erőszak
által kívánta fentartani. Nem gondolta meg, hogy a sz. irás főtekin
télyének és igaz magyarázásának visszaállítására való törekvés oly
természetes joga minden keresztyénnek, melyet eltiltani semmiféle
hatalomnak nem lehet. A helyett, hogy tanítás es felvilágosítás által
segítette volna elő a reformatio csendes és természetes diadalát: oda
vetette magát akadálykő gyanánt az uj szellem áramlata elé, s elő
idézte a szellemek forrongását, a szenvedély kitörését, es a pártokká
szakadt felekezetek harcát, mely századokon át folyt hazánk országgyűlési termeiben és azokon kívül.
A keresztyen tan egységét és változhatlanságát oly erősen hitte,
hogy az ő felfogásától eltérő nézetet meg nem tűrt.
Semmi sem jellemzi a XYI. század elején élt papság gondolko
zásmódját oly világosan, mint azon körülmény, hogy a reformáció
mozgalmában nem látott egyebet, mint a keresztyén vallás ellen való
szentségtelen lázadást, mint papság és egyház tekintélye elleni me
rényletet. Éhez képest úgy tüntette azt fel, mint az emberi faj meg
rontására kigondolt «eretnekséget», mint valami «dögvészes nyava
lyát», melytől óvakodnia kell minden igazhivő keresztyén embernek.
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A világi hatalom kezelőit, a királyt és főbb tisztviselőit pedig arra
intette, hogy mind azokat, kik e veszélyes ragályban süllődnek,
üldözzék, illetőleg erővel is kényszerítsék visszatérni az egyedül üdvö
zítő kath. egyház kebelébe.
A klérus ezen magatartását azonban hiba volna gonoszságnak
avagy csupán önérdeknek tulajdonítani.
A ki a vallásbeli üldözések történelmét elfogulatlan szemmel,
szenvedélyteleniil vizsgálja, kénytelen beismerni, hogy ama sok bor
zalmat keltő megégetések, kínoztatások, bebörtönöztetések és vagyon
elkobzások, melyek egyházunk történelmében, fájdalom, oly gyakran
fordulnak elő, nem csupán a papság önzéséből és gonoszságából szár
maztak, hanem inkább oly tantételekhez való erős ragaszkodásból,
minő például a kizárólagos üdvösségről szóló tan volt. Ki lehet mu
tatni, hogy mihelyest az ily tantételek iránti erős hit ingadozni kez
dett, azonnal csökkent az üldözési buzgalom is. És igen nevezetes
körülmény az, hogy az üldözők — a katliolikusoknál úgy mint a pro
testánsoknál — többnyire koruk műveltségi színvonalán álló jeles
férfiak voltak; de a kor eszméi, melyeknek uralma alatt állottak, s a
túlbuzgóság, mellyel azokat felkarolták, üldözővé tették őket. Mert
tagadhatatlan, hogy minden ember többé-kevésbé kora uralkodó esz
méinek hatalma alatt áll.
Ezen történelmi igazság fogja megmagyarázni nemcsak oly katholikus férfiaknak tetteit, mint volt Oláh Miklós és Pázmány Péter,
hanem némi mentségéül fog szolgálni Stöckel Lénártnak, ki a kálvi
nistákat, és Melius Péternek is, a ki unitárius ellenfeleit halállal kí
vánta büntettetni.
A mily helytelen volna a katholicismust úgy tüntetni fel, mint
minden reformok engesztelhetetlen ellenségét; épen oly igaztalan
lenne az állítás, hogy a Protestantismus mindig és egyedüli előmoz
dítója volt a haladásnak és józan felvilágosodásnak. Elbeszélésünk
folyamán látni fogjuk, hogy a nagy reformátorok által kimondott
magasztos elveket gyenge és dicsvágyó emberek túlhajtásai gyakran
elhomályosították, s hogy a reformatio legfőbb elvének, — t. i. a hit
beli meggyőződés és tudományos kutatás szabadságának, — korlát
lan alkalmazása következtében magok a protestánsok is egymással
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szeretetlenül küzdő felekezetekké szakadtak oly időben, midőn leg
több ok és legnagyobb szükség lett volna az összetartásra és egyet
értésre.
Látni fogjuk, hogy a XYI. század folyamán a nemzetnek politikai megliasonlása mellett a végtelen újítások oly forrongást idéztek
elő, mely a protestánsok erejét szétforgácsolván, alkalmat adott az
ellenreformatióra. A felkorbácsolt szenvedélyek hullámai túlcsaptak
az egyház határain, s mozgató erejök érezhetővé lett az állami élet
terén mindenütt; érezhetővé lett az országgyűlési tárgyalásoknál is,
melyek — kivált Erdélyben — gyakran dogmatikai vitákká ala
kultak át.
Mi lehet természetesebb annál, hogy ily körülmények között a
római egyház egyetemességét és’ egyedül idvezitő voltát hivő és hir
dető papság bő anyagot talált a kárhoztatásra, s minden zajosabb
jelenetből fegyvert kovácsolt a reformatio jogosultsága ellen ?
Az ellentét ily módon mindig élesebbé, és a harc elkeseredet
tebbé lön. Századok szenvedése és küzdelme kellett ahoz, mig a va
lódi keresztyéni szeretet és türelem meghonosodott hazánkban; mig
az országgyűlések tárgyalásaiban a mérséklet és méltányosság szel
leme diadalra juthatott.
Nyomrul nyomra ki lehet mutatni, hogy e szellem, bár lassan, de
mindigaz általános felvilágosodás szellemével karöltve terjedett tovább.
Amíg a klérus a keresztyén tan változhatlanságát és a kizáró
lagos üdvösség tanát erősen hitte és hirdette, addig a Protestantis
mus létjogát következetesen tagadta, és a világi hatalom segélyével
azt a törvényhozás termeiben is hevesen ostromolta. Amíg a földesúr
korlátlan ura volt jobbágyának s a paraszt szabad költözködése tör
vényileg tiltatott; addig a jobbágyok vallási térítése a földesurak ter
mészetes jogának tekintetett. Iskola és templom, harang és temető
foglalások napi renden vannak. Amíg a gyermeknevelés jogát az egy
ház a maga kizárólagos jogának tekintette, és a házasság szentségére
nagy súlyt fektetett; addig a vegyes házasságok tilalma, és a gyer
mekeknek szüleiktől való erőszakos elvétele mindig felujultak; és az
országgyűlési szenvedélyes vitáknak kifogyhatatlan tárgyát képezték.
De mihelyest elismertetett, hogy a Krisztusban való üdv a
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hívőknek közös kincse, mely nincs kötve a római pápa placetumához;
mihelyest a földesúr és jobbágy közötti viszony humánusabb alapra
fektettetett; mihelyest a tanítás és nevelés joga általánossá lett; niilielyest a más nézetüekkel való érintkezés nem tekintetett többé bűn
nek, s a vegyes házasságok érvényessége elismertetett: azonnal szelidebbek lettek a vallásügyi tárgyalások és lassankint megszűnt azon
kegyetlen gondolkozásmód, mely a XVI. és a XVII. századbeli katholikus pártot jellemzi.
A kizárólagos üdvösség tana rokon a politikai absolut hatalom
tanával. Egyik sem tűri meg a vélemények és nézetek szabadságát;
egyik sem hajlandó mással osztani meg hatalmát. Mind a kettő erő
vel akar boldogítani.
És nem véletlenség a magyarhoni és erdélyi vallásügyi tárgya
lásoknál azon tünemény, hogy a katliolicismus védői mindig szoros
szövetségben állottak a politikai absolutismus hőseivel; mig a Pro
testantismus úgy tűnik föl, mint az alkotmányos szabadság termé
szetes képviselője és védelmezője. A lelkiismereti szabadság bajnokai
egyúttal a nemzeti alkotmányos szabadság hősei is valónak. Ez fejti
meg a protestantismus küzdelmeinek szívósságát, ez magyarázza meg
azon eljárását is, hogy midőn a katholicismus a német és spanyol
zsoldosok és jezsuiták segítségéhez folyamodott, ez kétségbeesésében
az ozmán karjaiba vetette magát, ki minden pusztítása mellett türel
mesebb volt a hit és vallás dolgában.
Ily viszonyok mellett nem könnyű dolog megkülönböztetni a
vallásos meggyőződést a politikai pártérdektől, a magasztos lelkese
dést az aljas indulattól. A történelmi igazság követeli, hogy a sze
replő egyének indító okainak megítélésében óvakodva járjunk el,
hogy a török foglalásokból, országos villongásokból eredő zavartel
jes állapotokban a pártjelszavak félre ne vezessenek. Mert valamint
a «nemzeti» párt zászlaja alatt küzdő férfiak sem voltak mindnyájan
mentek az önzéstől és hiúságtól, úgy a «német» párt ólén állók sem
voltak mindnyájan ellenségei a protestantismusnak és a nemzeti ön
állóságnak. És a szabadság védőinek sokszor époly nehéz volt meg
őrizni a mérséklet szellemét, mint a kényuralom embereinek, kik a
tekintély és fegyver hatalmára támaszkodtak.
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Ezen szempontnak kellő figyelembe vétele mellett a protestantismusnak és katholicismusnak elvi ellentéteiből származó harcot, úgy
amint az az országgyűlési zajos tárgyalásokban nyilvánult, kellő tár
gyilagossággal, józan szabadelvűsóggel és történelmi hűséggel elő
adni, képezi e műnek egyedüli feladatát. Nem a katholikus párt
ócsárlására, se nem a protestánsok magasztalására, hanem történet
írásra vállalkoztam, — elismerve az érdemet annál, s megróva a
tévedést ennél, — ha a viták folyamában előfordult.
Sikerült-e kutatásommal, felfogásommal és kidolgozásommal a
kitűzött célt elérnem: annak megítélését az elfogulatlan olvasóra
bízom.
Én helyzetemhez képest igyekeztem a rendelkezésemre álló
forrásokat híven felhasználni. Azon nagybecsű gyűjteményeken kívül,
melyeket Kovachich, Fraknói és Szilágyi munkásságának és buzgóságának köszönünk, igyekeztem az országos levéltárak kéziratait is
kizsákmányolni. Amit az országos kamarai, az egyetemi, a tud. aka
démiai és nemzeti múzeumi levéltárak nyújtottak, azt igyekeztem
kibővíteni a besztercebányai, kiirmöci és lőcsei levéltárakban őrzött
követi jelentések adataival, melyeket az illető levéltárnok urak hálára
kötelező szívességgel bocsátottak rendelkezésemre.
Mindaz által érzem, hogy kutatásaim eredménye — kivált a
XVI-dik századbeli országgyűlésekre nézve — korántsem kielégítő ;
fájdalommal kell beismernem, hogy részint terhes napi teendőim
sokasága, részint erőm gyengesége miatt sok oly hiány lesz mun
kámban, melynek pótlását más szerencsésebb kéz munkájának kell
felhagynom.
De bármily nagyok legyenek is munkám hiányai, bármily ke
véssé voltam képes a tudomány mai állása által követelt jogos igé
nyeknek megfelelni: azt az egyet talán szabad lesz reméllenem, hogy
e fogyatkozások nem fogják kérdésessé tenni őszinte jóakaratomat,
és nem fogják csökkenteni a vallásügyi tárgyalások azon fontosságát,
mellyel azok hazánk újabb történelmében bírtak. Kétséget nem szen
ved, hogy a vallás kérdése kiváló szerepet játszott nemzetünk szel
lemi fejlődésében. Azokban a vallási harcokban sok tanúság rejlik a
mi számunkra. Az apák tévedéseiből és szenvedélyeiből származott
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szerencsetlensegek okosabbakká, türelmesebbekké és méltányosabbakká tették a fiakat. A parlamenti tárgyalások hangja és szelleme
kedvezően változott. Teljes okunk van remélleni, liogy a felvilágoso
dás szellemének haladtával nemsokára’a vallási szabadság és egyen
lőség, a viszonosság és testvériség szelleme teljes diadalát fogja meg
ülni hazánkban.

ELSŐ FEJEZET.
A reformáció kezdetétől a mohácsi vészig.
(1523— 1520.)

I.
Az im - l d budai országgyűlés. — A -politikai pártok hangulata. — A királyi udvarban levő
ideyenek iránti gy időiét a ,,lutheránusok“ ellen hozott törvénycikkben nyertkifejezést. —
A papság buzgalmai.

A XVI-clik század első évtizedeiben tartott országgyűlési tár
gyalások szomorú képét mutatják fel az akkori viszonyok ziláltságá
nak. A pártok legélesebb lelketlen civakodásai, rövid érvényű hatá
rozatai és gyakori változásai töltik be az egymás után sűrűn tartott
gyűlések idejét. A felmaradt törvények sokszor fejedelmi szentesítés
nélkül maradtak; se azoknak előszava, se utószava nem képes sok
szor eligazítani az időre nézve, melyben valamely törvény létre jött.
Innét van az, hogy a vallásügyben hozott némely törvénycikkre sem
mondhatjuk teljes biztossággal, melyik évben és minő körülmények
között keletkezett; a gyűjtők csak gondolomra iktatták be egyik vagy
másik év törvényei közé. így például a lutheránusok megégetését
rendelő törvény keletkezésének éve most sincs eldöntve.
Azt tudjuk, hogy a legelső magyar országgyűlés, melyen a
reformáció ügye szőnyegre került, s melyen ama kor szelleméhez
képest kegyetlen törvény hozatott az úgynevezett «lutheránusok»
ellen, 1533-ban Szentgyörgy napjára volt összehíva Budára. Voltaképen elébb lett volna tartandó, de a király, ki még a múlt évi január
13-kán kelt össze Máriával, ennek megkoronáztatása és némely zava
rok lecsendesitése miatt megkésett csehországi útjában, s eként az
országgyűlés megnyitása is elhalasztatott.
A vallás ügye, jóllehet a pápa már 1531-ben átokkal sújtotta
Luther követőit, s Magyarország prímása is prédikáltatok ellenök,
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még akkor nem emelkedett oly nagy fontosságra, hogy ez képezhette
volna a tárgyalások központját. Az ország politikai helyzete sokkal
ziláltabb, az egymással küzdő pártok hangulata sokkal mérgesebb
volt, semhogy a «lutlieránusság« mint ilyen, a halomra gyűlt politi
kai bajok mellett valami égető nagy hajnak tűnhetett volna fel.
A trónon egy romlott, könnyelmű és élvsovár ilju ült, ki mel
lett a lelkiismeretlen tanácsadók és udvaroncok elszaporodtak. S míg
ezek egymás ellen titokban ármánykodtak, addig a fő és köznemesség
közötti gyűlölet nyíltan folytatta üdvtelen munkáját.
Az előbbeni zajos országgyűléseken Zápolya János és pártja
roppant hatalmat nyert. Ez az ország hanyatlásának okát főleg a
nádorban kereste, ki ellen tömérdek vád emeltetett. A közpénzek
elsikkasztása is ott szerepelt a vádak között; ezzel kapcsolatban egész
serege a bűnöknek, melyek a közromlás tanúbizonyságai voltak.
Zápolya hű katholikusnak volt ismerve; de azért alig gyűlölte jobban
a lutheránusokat, mint a nádort és mellette az udvar idegenéit.
Pártjának legkitűnőbb embere kétségén kívül Verbőcy István,
a hires törvénytudó, a ki hasonlóképen erős híve volt Kómának,
1521-ben pater Ambrosiusnak egy Luther ellen irt munkáját Bécsben utánnyomatta s Lajos királynak ajánlotta. *) Ez által kívánta őt
figyelmeztetni arra, «hogy a magyar földet Luther tanának ragálya
kárba és romlásba ne ejtse». Még inkább megkeményedett az «uj
tanok» követői ellen az 1522/3-ki nürnbergi német birodalmi gyűlé
sen, hol ö mint magyar követ barátságot kötött Chieregatti F. pápai
bibornok-követtel, a ki az övéhez hasonló ékesszólással kelt ki Luther
ellen. A gyűlésnek beterjesztett szónoklat, melyben az egyház rom
lottsága beismerve, a reformok ígérve, de Luther követői mégis ha
tározottan kárhoztatva voltak, kinyomatván, szintén II. Lajos ma
gyar királynak van ajánlva. Kétséget alig szenved, hogy ez is Verbőcy
tanácsára történt, s hogy az ezzel is erkölcsi nyomást kívánt gyako
rolni a királynak meglehetősen koptár vallási érzületére.
A főpapság indulatáról eléggé tanúskodnak azon rendeletek,
melyeket egyes püspökök országszerte küldözgettek a «lutheránusok»
ellen. Első sorban említendő az esztergomi érsek Szatmáry György,
a ki a wittenbergi mozgalmat veszedelmesnek nyilvánította; azután1
1) A pologia pro v erita te catholicae et apmstolicae fidei adversu« pesti
fera L u th eri dogm ata, auctore fr. Ambrosio catholico. V iennae, 1521.

t. A REFORMÁCIÓ K EZD ETÉTŐ L A MOHÁCSI V ÉSZIG .

13

Gosztonyi János győri, Macedóniai László szerémi püspökök, kik
jelen voltak Verbőcyvel, Drágfi Jánossal és Korlátkövi Péterrel a
nürnbergi birodalmi gyűlésen, — s mindenek felett Szalkay László
egri püspök, a ki legkészségesebb eszköze volt a pápai legátusnak.
A király maga meglehetősen közönyös szemmel nézte a dolgot;
mint másban, úgy e tárgyban is csak akkor tett valamit, ha a pápa
és annak magyarországi követe kényszeritették. így történt, hogy
még az országgyűlés megnyitása előtt, 1523 elején kemény szavakkal
kárhoztatta a morva-iglóiakat, s lelkészüket Spretter Pált, ki Szatmáry érsek által üldöztetvén közéjük menekült, fogságra vetette.
Sokkal határozottabb jellemű volt neje, Mária királynő; ez
határozottan kárhoztatta az egyházi visszaéléseket és helyeselte a
reformációt, a nélkül azonban, hogy a kath. egyháztól nyíltan elsza
kadott volna. S ez igen természetes. Még akkor senkisem szakadt el
voltaképen az ősi egyháztól. Emlékeink mutatják, hogy azok, akik
Luther ismeretes reformtételeit helyeselték, valóságos igazhitű kath.
keresztyéneknek tartották magokat, csak ellenségeik csúfolták «luthe
ránusoknak» s oktalan rágalmakkal és üldözésekkel kényszeritették
őket a későbbi nyílt elszakadásra.
Számtalan példát lehetne felhozni arra, mily alaptalan vádak
kal léptek fel ekkor a féltékeny papok olyanok ellen is, akik távol
voltak a reformáció szellemétől, mely a lelkek mélyében vert gyöke
ret, s látliatlanűl térj észté ki hatalmát. Valóságos egyházszakadás
tényéről Magyarországon még ekkor nem lehetett szó; de voltak
egyesek és pedig sokan, kik a pápa által kiátkozott és gyűlöletessé
tett Luthernek tanait pártolták — még a királyi udvar közelében is.
Ilyen volt Brandenburgi György őrgróf, a király ledér gyámja
es ennek öccse Vilmos őrgróf; ilyenek voltak: Pempflinger Márk
n.-szebeni királybíró, és ennek nővére Katalin, a királynénak legked
vesebb palotahölgye ; ilyenek voltak némely budai tanárok; ilyen
volt Henckel János, a királyné udvari papja, a kinek ily értelmű taní
tását örömmel hallgatta az élénk természetű és mély vallásos kedélyű
királynő. Sőt maga a király is a lutherismus gyanújába volt ke
verve. 1)
Innét van, hogy az 1523-ki országgyűlésen sem beszéltek egyl
l) N u n cia tu ra B a ro n is B iirg ii 1524 T Keiner, V etera m on u m en ta
st >rica H ungáriám Sacram illu stran tia II . 719. 1.
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külön egyházi felekezetiből, hanem csak egyes gyanús és veszélyes
egyénekről, akik nem annyira Luther pártolása, mint inkább azon
veszedelmes befolyás által tették magukat gyűlöletesekké, melyet a
király udvarára és a nemzet sorsára gyakoroltak.
A magyar nemzet akkori rendei jobban gyűlölték a németeket,
mint a lutheránusokat.
Az ellenzék, s ennek élén Zápolya János vajda és Verbőcy nem
szenvedhették a király oldala mellett lévő, többnyire idegen tanácso
sokat. Ezeket tartották a közromlás okaiul; és hogy megmentsék a
hazát, mindenek előtt azok eltávolítását követelték. Felkérték a királyt,
hogy minden hivatalokra csak magyarokat alkalmazzon. Ezzel kivá
lóan Brandenburgi Györgyöt és az ő német barátait akarták eltávolí
tani. És minthogy ezek általában úgy voltak ismeretesek, mint
lutheránusok, a kik a pápa által kárhoztatott eretnekséget az ország
ban terjesztik, tehát felkérték a királyt arra is, hogy <j felsége. mint
hatholikus fejedelem, valamennyi lutheránust, azoic pártfogóit és
pár (híreit, mint nyilvános eretnekeket és a szentségen szűz Mária
ellenségeit fejvétellel es jószáyrrsztéssel büntesse.
A király engedett a rendek felhívásának; megerősítette a vallás
ügyi pontot, mely a törvénykönyv 54-dik cikkelyét képezi.p
Ez volt az első törvény, mely hazánkban a reformáció elfojtása
céljából hozatott. De ezen törvénynek éle, mint láttuk, és a mint a
következmények is bizonyítani fogják, még a németek ellen volt irá
nyozva, és épen nem azon magyar reformátorok ellen, kiket PárizPápai és utána Lampe a magyar egyháztörténelmi munkájában elő
sorol; 2) s kik ekkor még voltaképen nem is működtek.1

1) O mnes Lutheranern, et illorum Fautores, ac factioni ipsi adherentes,
tauquam publicos haereticos hostesque Sacratissim ae Virginis M ariae poena
capitis et ablatione om nium bonorum suorum M ajestas Regia, veluti Catho
licus Princeps, punire dignetur. Corpus Ju ris. K ovach ich, Suppi, ad Vest. II.
525-dik lapján az 5‘1-dik cikkely g y an án t közli.
-) L am pe, H isto ria Eccl. R eform atae etc. című m unkájának 5S. lapján
ezeket m o n d ja: «Contra quos querelosa et crudelis haec instan tia Regi poreeta sit, explicat A uthor R u d eris R e d iv iv i in T ranslatione lm ngarica sui ope
ris . . nem pe contra Stephanum K opácsi et M ichaelem Sichlósi, M inistros
Ecclesiarum Saros-patakiensis et U jhelyiensis et eorum F autorem P etrum
P ercnyi, contra G allum H u szá r et B asilium R addn, M inistros Ecclesiae Debrecinensis et eorum P atronum S tephanum Török, E m ericnm Ozorai, M ini
strum B ekesiensem et eorum F au to res Ladányim »· et M assaiuni, contra Martin u m K alm antsch eh i, M inistram in M unkács, et eius F autorem I ’etrum
P etrovits etc.» — Szabó K ároly világosan k im u tatta, hogy ezen itt em lített
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Ezen törvény hozatalánál nagy szerepe volt a külpolitikának.
Egyfelől állott a német császár és a Luther ellen szövetkezett többi
német fejedelmek, kikhez Dócy Ferenc barsi főispán a végett kül
detett ki, hogy Magyarország számára segélyt eszközöljön. Más felől
állott Adorján pápa, kinek követe jelen volt az országgyűlésen, s kitől
segélyt a török ellen szintén csak azon feltétel alatt lehetett remélleni, ha a király és a nemzet hű marad a róm. katholikus egyházhoz.
A fent érintett határozat által tehát egyszerre vélték lekötelezni mind
a római szent széket, mind pedig a német császárt.
Az egymással összeveszett rendek, a legnagyobb ingerültség
dacára is belátták, hogy ha a magyar király oldala mellett levő néme
teket mint ilyeneket fogják megbélyegezni; ha György brandenburgi
őrgrófot és testvérét, továbbá a nem kevésbé gyűlölt Dal Borgó csá
szári követet mint németeket fogják száműzni: akkor a német feje
delmek jóakaratát okvetlenül el fogják játszani. Ezért fordultak ellenök, mint lutheránusok ellen, mely elnevezés alatt mindenféle istentelenséget lehetett reájuk kenni.
A pápai legatus és a magyar főpapság azonban hatalmas esz
közt nyert e törvényben arra, hogy ne csak a németeket, hanem a
magyarokat is, ha gyanúsak lettek előtte vallás tekintetében, kímé
let nélkül üldözhesse.
Szatlimári György esztergomi érsek a maga székvárosában még
ez évben tartott zsinatot, melynek főtárgyát kétségen kívül a luthe
ránusok kiirtása körűi követendő eljárás képezte. -Jul. 12-kéről szóló
parancscsal Ivaplon László biztost Szebenbe küldötte a lutheránusok
üldözésére. A budai tanárok közül Grinaeus Simon börtönre vettetett,
majd az országból kiutasittatott; windlieimi Ortelius Yid száműzetett.
Midőn pedig még ez év végén VI. Adorján pápa halála után
VII. Kelemen uj követet küldött Budára báró Burgio Antal szemé
lyében, — ez és a Németországban működött Campeggio bibornok
uj tevékenységre ösztönözték a királyt, ki ennek következtében 1523.
dec. 27-én Budán tanácsot tartott a vallás ügyében. A pápai követ, a
király azon kérdésére, hogy mi lenne teendő Luther tanainak terje
dése ellenében, azt felelte, hogy ha a király a szükséges karhatalmat

férfiak egyikére sem v o natkozhatott azon törvény, mivel ezeknek föllépése és
működése a reformáció terén 1523 u tán több évvel tö rtén t. S zá za d o k I. évf.
155. 1.
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rendelkezésére bocsátja, ő fog tudni segíteni a bajon. Lajos két nap
alatt oly rendelkezést ígért, melyből mind a pápai követ, mind az
egész világ is megláthatja, hogy a magyar király egész országostul a
leghűbb keresztyén, s a legnagyobb engedelmességgel viseltetik az
apostoli szent szók irán t.**)
Mint ez ígéret teljesítése tekinthető már a következő 1524-dik
évi január hóban kiadott azon parancsa, melyet Szebenbe küldött a
lutheránusok ellen. Ezentúl minden hónapban vagy királyi vagy ér
seki parancsok folytán történnek üldözések az ország különböző vidé
kein. Márc. 9-kén oly királyi rendelet ment Szebenbe, és későbben
kevés változtatással Magyarország valamennyi törvényhatóságaihoz,
melynek értelmében Luther iratai mindenütt kikutatandók és nyil
vánosan elégetendök, azok olvasói és terjesztői pedig jószágvesztés
sel büntetendők. 2)
Az üldözés erélyesen folyt; az 1523-ki törvény hatása minde
nütt tapasztalható volt, hová a hatalom keze elérhetett.

II.
Az 152á-ki pesti vagy rákösd országgyűlésen valószínűen újra előfordult a vallás ugye. —
Törvény csak 1525-ben hozatik a lutheránusok megégelés ér'ál. — Hzalkay érsek és Dáthori
?mdor ellenében Verbáci újra■követeli az „idegenek“ eltévolitéisát. — A rákost gyűlés val
lásügyi törve nye Hat vauban kibovi ttét ik.

Az 1524. ápril 7-kén meghalálozott Szathmári György helyett
Szalkay László egri püspök lett esztergomi érsekké és királyi kan
cellárrá. Ezentúl majdnem kizárólag ő bírta a király bizodalmát s ő
tartotta kezében a kormányhatalmat is.
A mit II. Lajos király ezentúl a reformáció elfojtására tett vagy
rendelt, azt mind Szalkay tanácsára és a pápai követ Burgio ösztön
zése következtében tette. Egymásután mentek ismét a rendeletek
Szebenbe, Sopronba és más gyanús városokba. A pápa meg volt elé
gedve az intézkedésekkel. A király erélyét es buzgóságát (március
23-káról és okt. 6-ról kelt) dicsérő levéllel jutalmazta.:i) Szalkayt
bibornoki süveggel kecsegtette.
b G uidotto Vince velencei követ tudósítása 1523. dec. 28-káról. V. ö.
Jászai P. A m agyar nem zet n ap jai a m ohácsi vész u tán . 496. 1.
a) F abricius K. Pem piiinger M árk É lete, 48. 1. V. ö. Jászay P. i. m. 498. 1.
*) T heiner, V etera Mon. II. 636. és F abricius, Pem flinger M. élete. 58. 1.
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De az ország zilált helyzete fölött elkeseredett ellenzék, jelesül
Zápolya .János, Artándi Pál, Yerbőci István, Glessány Miklós, Niko
lay Gergely, Ivorlátkövi Péter, Zápolya György és mások, midőn a
király a cselszövő és gőgös Szalkay, úgyszintén a gondatlan és része
ges Báthory ellenzése dacára is összehívta a rendeket Pestre szeptem
ber 8-kára, a haza megmentését állította fel első kérdés gyanánt. Az
elkeseredés oly fokra hágott, minőről ritkán emlékeznek történel
münk lapjai.
Burgio Antal, pápai követ, ki jelen volt e gyűlésen, csitította a
rendeket es biztatta őket az ország védelmére; kijelentvén, hogy a
pápától hozott pénzösszeg is arra lesz fordítandó. Nagyon valószínű,
hogy ez alkalommal újra hangsúlyozta a római egyház egységét ve
szélyeztető lutheránusok ellen alkalmazandó újabb törvény szüksé
ges voltát is. Ez volt mindig az óhajtott díj a nyújtott segedelemért;
és hogy ezt a rendek hajlandók voltak megadni, azt következtetni
lehet Verbőcynek magatartásából, a ki az egyház védelmében kifej
tett buzgóságáért szintén dicsérő levelet kapott a pápától,
és a ki
az ország szomorú állapotát rajzoló beszédében újra a király udvará
ban levő idegenek ellen lázitá fel a nemességet.
Tekintélyes történetírók, mint Jászai/ P á l2) és Szalay László 8)
utalva az ekkori országgyűlések zavaros és hézagos voltára, és a
fenforgő körülményekre, határozottan állítják, hogy a lutheránusok
megegetéset rendelő törvény 1524-ben hozatott. Csak azt nem le
het tudni, hogy miután ez evben több gyűlés volt, melyiken lett az
voltaképen és minő körülmények között kimondva. A rendelke
zésünkre álló adatok alapján ezt még most meghatározni nem is
lehet.
Jászaynak azon következtetése, mely szerint Bűm György megegettetese csak ezen 1524-ki országgyűlés s annak eretnekégetési hab H orviit István, Verbőcy em lékezete. II. k. 907. 1.
b A m agyar nem zet n apjai a m ohácsi vész u tán . 509—511. 1. «Hogy
— u. ni. — 1524 ben kisasszonynapkor a Rákoson, és m ikép m i sejtjük, épen
úgy, m int u következett 1525-ben H atv a n b a n is valósággal országgyűlés ta r
tatott, s ezen borzasztó törvény a lutheránusok ellen ép itt hozatott, azo
kon fölül, m iket Kovaeliick Vest. Com. 549—557. és Suppi, ad Vest. Com. II.
556—558. I. felhord, s Berzevicy Alb. a külföldi könyvtárakban találh ató honi
jelességeinkről Tud. G yűjt. 1820. VI. 39. 1. em lít, a zt liiszszük, világos azok
ból, m iket a 277. és 320. lapokon előadtunk. E zen lapokon pedig 1526. dec.
5-ki pozsonyi gyűlésre adott utasítás a. vajdának h a rm adévi tetteirő l szól.
3) M agyarország története I I I . 544—546. 11.
Theol. K önyvtár, XIV,
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tározata után történhetett,x) nem látszik szilárd alappal bírni, mivel
tudjuk, hogy a király már korábban hozott rendeletével is határozot
tan megégetéssel kívánja hüntettetni Luther könyveinek terjesztőit.
Aztán korábbi tényleges megégetésekről is vannak megbízható törté
nelmi adataink,123) melyek ama következtetés ellen szólanak.
A lutheránusok megégettetésere vonatkozó határozat, valamely
ismeretlen akadály következtében csak 15:25-ben vétethetett fel a
törvénykönyvbe, midőn a rendek ismételve kitörtek a hazát veszé
lyeztető idegenek és benszülöttek ellen.
Ugyanis tudjuk, hogy 1525. máj. 7-kére összehívott rákosi or
szággyűlés előtt mind a király, mind az esztergomi érsek erélyesebb
lépeseket tettek az «eretnekség» kiirtása ügyében. Amaz rendeleteket
bocsátott ki a bártfaiakhoz, a soproniakhoz és a sárosiaklioz; 8) emez
pedig zsinatot tartott Esztergomban saját elnöklete alatt. Mind a
királyi rendeleteknek, mind az érseki zsinatnak főtárgyát az eretnek
ség kiirtása képezte. 4*) Konrad és Zeisling budai lelkészek, mint kik
a népet a reformációval megismertették, a besztercebányai lelkész
panasza következtében elfogatni rendelteitek. Az országgyűlés meg
nyitása előtt már fogva is volt a két pap, és pedig Szalkav érsek sza
vai szerint «isten rendeléséből».
A rendek ez ellen nem is tettek panaszt, l’gy voltak meggyő
ződve, hogy a nemzet baját nem kell meg szaporítani vallási bajok
kal is : tehát nem hozták elő a két pap esetet. Midőn a nemesség a
kormány akarata ellenere fegyveresen jelent meg a Rákosra, s előbb
Pesten, majd Budán előleges gyűlést tartott, akkor is nem a vallási
reformáció hívei ellen elkövetett erőszakosságok miatt emelkedtek
hangok az esztergomi érsek és a nádor ellen, hanem egészen más
1] H ogy B űm G yörgy a kisasszonyuapi országgyűlés után égettetett
meg, nem csak onnan világos, m ert a mcgégctési törveug a lutheránusok <11cn
csaj; ezen országgyűlésen hozatott, de onnan is, m e rt azt L u th er maga a T a u 
ber G áspár m egégettetése u tá n ra teszi. — Mngij. nemz. napjai a moh. vész
után 510. 1., hol L u th e r szavait is idézi Seckendorf után. I. 205.
-) Szerem i Gy. M agyarország rom lásáról írott m unkájában m ég 1520.
körüli m egégetésekről szól. — B. B u rg io 1521-ki alig. 25-kéről azt írja, hogy
M agyarországnak N ém etország felé eső részében hét ném et könyvárust, kik
L u th er ira ta it nyilvánosan áru lták , elfogtak, és gyönyörű tü zet (bellissimo
fuoco) rakatván, azon m ind a k ettőt nagy tisztelettel (molto lionoraniente)
m egégették. T he m er II. k. 719. 1.
3| Jászai/, i. m. 514. és 518. 1. F a b ric iu s, l ’empflinger 58. 1. Wagner,
D ipl. Com. Sáros. 31. 1.
b K atona, H ist. Crit. X IX. 49(i. I F a b riciu s, 5N. 1.
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visszaélések ellen. Szalkay balsejtelmek között irá máj. 11-kérŐl Bur
aiénak: «ezen országgyűlés roszúl kezdődik, nem tudom mi leszen
a vége.»
Május 12-kén megnyílt a tanácskozás Rákos mezején. A királyi
előterjesztés rendkívüli adónak szükségét hangoztatá; mire kitört a
vihar első sorban az érsek ellen, a ki az országot kifosztogatja és
tönkre teszi, a ki mint aféle vargának a fia a nemességet nem is sze
retheti, a ki íőtauácsnokául zsidót tart, a ki érsek létére ringyókat
vásárol, s gyávasága miatt lett pappá. A rendek követelték, bogy a
király világi emberek kíséretében jelenjék meg; papokat nem akar
nak magok között tűrni. ’)
A pápai követ ismét a török ellen hozott segélylyel csendesítette
a felingerült nemességet, mely más nap hatvan tagból álló küldöttség
által hívta meg a királyt a gyűlésbe. Ivivánatait a következő négy
jiontba foglalta össze:
1. A király saját és neje udvarából távolítsa el a németeket; he
lyűkbe pedig alkalmazzon magyarokat, amiál inkább, mert — igy
okadatolták a kívánságot — a német udvarnokok mind Luther követői,
és ilyen emberekkel nem akarnak érintkezésben áillani, minthogy nincs
szándékú k fóliázzad ni isten és a szent szék ellen, a mely mindenkor segí
tette hazájukat. Ha a németek öt nap alatt el nem távoznak, rosszül
járnak.
2. Hagyják el az országot a császár és a velencei köztársaság
követei.
3. Alakítson a király ismét kormánytanácsot; Szalkay tétessék
le a kancellárságról.
4. Szerencsés Imre, a világcsaló zsidó, múljék ki a hitetlenek
halálával.
Mig a királynak ez utóbbi pontokra adott feleletét az egykoruak
feljegyezték, az első pontról, melyben a német udvarnokok vallása
oly erősen kárhoztattatik, teljesen hallgatnak emlékeink. Ebből azt
következtethetjük, hogy a kifejlődött zavarban e tárgy feledésbe ment,
mert sem a pápai követ jelentésében nincs róla szó, sem pedig más
fenmaradt emlekek nem említik. Egy német emlékíró, ki szem- és fültanuja volt e zajos jeleneteknek, leírván részletesen a nádor és érsek1
1)
II. 720. 1.

Percbe non volevano h av er preti, m ondja Bnrgio jelentése. Theiner,
2*
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elleni durva kifakadásokat, többek között megjegyzi, hogy a németek
ellen, ami körülbelül a lutheránusokat jelentette, semmit nem ki
abáltak. 1)
S ez hihető, mivel e gyűlésen oly gyalázatos jelenetek fordultak
elő, melyek a valláskérdést úgyszólván elnyelték. A legrútabb vádas
kodások oly mérvű ingerültséget idéztek elő, hogy az ország prímása
a gyűlés eloszlása után a király jelenlétében verekedett össze Frangepán Kristóffal.
Ily körülmények között alig lehet szó rendes törvényhozásról;
alig lehet hinni, hogy uj és üdvös határozatok hozathattak volna. Ha
a vallás ügyére vonatkozó törvénycikket mégis ott találjuk az e gyű
lésen hozott törvénycikkek között, az csak úgy magyarázható, hogy
— a mint a múlt évi gyűlés körülményeiből is valószínűvé lesz —
egyszerűen átvettek a múlt evben megállapított szöveget es azt a tör
vénykönyv IY-dik cikkelyében a következő szavakkal iktatták be :
„Valamennyi lutheránusok irtassanak ki az országból; e rég
ből bárhol találtatnak, nemcsak egi/háziak, hanem világiak által is
szabadon megfogassanak és megégettessenek.“· 2)
Itt azonban az a kérdés merül fel, hogy megerösitette-e a király
a rákosi határozatokat, vagy nem ? Mert tudni való, hogy II. Lajos
e pártoskodó gyűlések alatt gyenge nádszálhoz hasonlított; jobbra
balra hajlott a szerint, a mint a dulakodó pártok vihara kénvszeritette. Az eléje terjesztett törvénycikkeket néha megerősítette, néha
nem. A rákosi határozatokat sem erősítette meg azonnal, mert nem
tudta, hogy melyik párt fog felülkerekedni.
Midőn a rendek arra kényszeritették, hogy a rendetlenül szét
oszlott rákosi gyűlés után azonnal uj gyűlést hívjon össze Hatvanba,
és a hozott határozatokat haladék nélkül Írja alá, — akkor ez utóbbi
kívánságot teljesítette ugyan, de a hatvani gyűlés megtartását betil
totta. Későbben, engedve a kényszer hatalmának, ezt is megengedte,
sőt maga is megjelent a gyűlés megnyitására.
A tizennégy ezernyi nemesség tisztelettel fogadta királyát; de
annak tanácsosai, jelesül az érsek, a nádor és az országbíró ellen oly
') Ich N icht geliert, das M an E tw as Uber die deutschen h o tt gesehrieren. K ovachich, Suppl. ad Vest. Coin. III. 10. 1.
ä) L utherani omnes de Regno ex stirp en tu r et ubicunque reperti fuerint,
non solum per Ecclesiasticos, verum etiam p er seculares personas libere ca
pian tu r et com burantur. Corp. Ju r. H ung. K ovachich, Vest. Com. 576. 1.
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nagy volt az ellenszenv, hogy ha a királyt nem nézik, azokat dará
itokra vagdalják.
ATerbőcy azonban lecsilapitá a fölháborodott kedélyeket, s két
óráig tartott lelkes beszédben kérve-kérte a királyt a sokszor sürge
tett kívánságok teljesítésére,· és mivel az szokott határozatlanságában
ezt nem tette, magok a rendek tettleg hozzáfogtak határozataik vég
rehajtásához. A gyűlölt tanácsosokat letették, Verbőcyt nádorrá, Várdait esztergomi érsekké, Drágfyt országbíróvá tették. A király, nem
látván tanácsosnak az ingerültséget még magasabbra fokozni, a vá
lasztásokat, a múlt és a mostani országgyűlés némely végzéseit hely
benhagyta.
E határozatok csekély változtatásokkal egyeztek a rákosi gyűlés
határozataival, Kovachich szerint, a lutheránusokra vonatkozó tör
vény is elfogadtatott, azon különbséggel, hogy most még azon toldás
tétetett hozzá, miszerint a kiirtandó és megégetendő lutheránusok
jószágai- a királyi fiskusra vagy föld-elíraikra szódíjának. x )
így kényszeritette magát a törvényhozás, — mondja Jászay —
hogy a földesurak és jobbágyság között a nagy vérontással csendre
erőltetett viszony újólag felzavarodjék, s a Németországban borzasz
tóan dühöngő parasztlázadás hazánkban is ismét felcsirázzék. Selmecen, Körmöeön és Besztercebányán, a vallási üldözés által felin
gerelt bányászok és erdészek napi díjaik csekélységét vetvén okúi,
főnökeiket, sőt a királyi bányakamarai tiszteket is fegyveres erővel
megtámadták s fizetéseik felemeltetósét követelték.2)
Ez azonban egyes elszigetelt esemény volt. A Zápolya-Verbőcy
párt csakhamar más irányt kezdett követni. A szakadatlan tusákban
azon meggyőződésre kellett jutnia, hogy a lutheránusoknál sokkal
nagyobb ellenségei a hazának azon belföldi olygarchák §s főpapok, a
kik magánérdekeik kielégítése miatt készek az országot sírba dön
teni. Azért már az 1526-ki rákosi országgyűlésen nem kívánták többé
a külföldiek eltávolítását; pedig már ekkor Brandenburgi György
testvéreivel együtt nyilvánosan a reformációhoz csatlakozott és azt

'I E t bona eorum Fisco Regio, D om inisque terrestribus, ubi rep erti
fuerint, applicentur. K ovachich, Suppi, ad Vest. Com. I I I . 26. 1. K ugel, Gesell.
V. Ung. II I. 2, 267. V. ö. ugyancsak Kovach. Vest. Com. 581-dik lapján levő
A dnotatióval.
2)
Jószág, A magy. nem z. n. 520. 1. V. ö. K atona X IX. 582. Itib in i Me
morabilia I. 20. L á n y i-K n a u z II. 18.
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nagy kiterjedésű alföldi magyar birtokain hathatósan elő is moz
dította.
A főpapság nézete azonban nem változott. Ez következetes ma
radt, és a gyenge királytól uj meg uj rendeleteket eszközölt ki az
«eretnekség» kiirtására. Szalkay prímás még 1550. jul. 19-kén, tehát
a királynak Budán töltött legutolsó napján is levelet eszközölt ki tőle
a szebeni lutheránusok ellen.
És ki tudja hova fejlődtek volna a dolgok, ha a keleti látha
táron régóta tornyosuló fergeteg közeledése és az országban véres
kardnak széthordatása másfelé nem fordítja a közfigyelmet, ha a val
lási és nemzeti pártoskodás esztelen és dicstelen rombolásait legalább
egy kis időre meg nem szakítja az örökké emlékezetes mohácsi
gyásznap.

MÁSODIK FEJEZET.
A mohácsi vésztől a hét országrész egyesítéséig.
(1520—1550.)

I.
Ferdinánd Ás· János királyok álláspontja a reformációval szemközt. — · Mindketten kemény
rendeleteket bocsátanak k i ; de törvényhozási intézkedések csak a nagyváradi béke után tör
ténnek. — .1 man >s-i'iisá rhel yi országgy étlés lö4d-ban májas hóban. Fráter György megidéz
ted Hantért ; ez nem jelenik meg, hanem Írásban védi magéit.

A mohácsi gyásznap egy időre elvonta a közfigyelmet a refor
mációtól, melynek ellenségei jobbára ott vesztek el a véres csatá
ban. Elesett többek között Lajos király, Szalkay érsek és meg hat
püspök.
A bekövetkezett újabb zilált állapotokról, a pártszenvedély által
a romlás örvényébe jutott haza siralmas sorsáról, a külső és belső
ellenségek garázdaságairól semmisem nyújt hivebb képet, mint azon
részországgyűlések, melyek az ország különböző részein két ellen
király párthívei által oly sűrűn tartattak.
Az ország egy részé Zápolya Jánost, más része az özvegy ki
rálynő fivérét·, I. Ferdinándot választá meg magyar királynak. Ez is,
amaz is megkoronáztatta magát; ez is, amaz is külön pártgyűléseket
tartott, — es a hazafiak megzavarodtak, nem tudták kivel kell szö
vetkezniük, nem tudták kinek kell hűséget esküdniük, hogy a fenye
gető veszély elhárittassék és a mindenki által sajnosán érzett viszály
megszüntettessék.
Politikai tekintetben két nagy táborra, oszlott a nemzet; de
vallás tekintetében a két pártkirály nem volt ellensége egymásnak.
Mind a ketten a magok részére óhajtván nyerni a papságot,
mely mindig hatalmas tényező volt a fejedelmek politikájában, ke
mény parancsokat adtak ki a lutheránusok ellen; de törvényhozási-
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lag mindaddig, mig trónjuk biztosítottnak nem látszott, nem mertek
intézkedni.
Ferdinand, midőn 1527-ben a készületlen Zápolya Jánost, viszszanyomta és a magyar rendek hódolatának elfogadására készült,
a iig. 20-kám kiadott rendidetében megtiltotta a német reformátorok
tanának követését; kemény büntetést szabott azokra, akik Luther,
Carlstadt, Zwingli és Oecolampadius vagy más reformátorok után
indulva, a róni. egyháztól elszakadni merészelnek. A mely pap vagy
barát egyenruháját elvetné, pilises fején hajat növesztene vagy épen
megnősülne, fogsággal; azok, kik a szenteket nem tisztelik, szintén
fogsággal és száműzetéssel, — a Máriát nem tisztelők halállal, — az
úrvacsorát két szín alatt kiszolgáltatok szintén halállal, — a hely,
hol e szentségtelenség történnék, földig rombolással; az, aki felszen
telve nem lévén szentségeket merészel kiszolgáltatni, fejvesztéssel,
vizbefojtással vagy megégettetéssel volt fenyegetve. Es hogy e pa
rancs mindenkinek tudomására juthasson, elrendeltetett az is, hogy
az évenként kétszer, jelesül husvétkor es karácsonkor a templombeli
szószékről kihirdettessék. J)
Nehány nappal későbben, a szept. 8-kára Dudára összehívott
országgyűlésen Ferdinánd nemcsak üdvözlő beszédében, hanem ki
rályi esküjében is kijelentette, hogy a katli. egyház tanainak hű őre
s érdekeinek buzgó pártfogója leszen. 2) De itt a reformáció megaka
dályozásáról, s az «uj tanok» hirdetőinek megbüntetéséről semmit
sem mond, jóllehet a lutheránusok száma a külföldi egyetemekről
haza került ifjak által nagyban szaporodott.
János király még korábban, jelesül 1527. jan. 21-kén adott ki a
Ferdinándélioz hasonló rendeletet; s) de mivel királyságának ügye
még akkor kétes volt, nem tartotta tanácsosnak e rendelet végrehaj
tásával, s még kevésbé országgyűlési ilyértehnü határozattal elked
vetleníteni pártliiveit. Pedig ezek között is sokan voltak már a refor
máció hívei, kivált mióta a Melanchton által szerkesztett s 1530-ban
a német birodalmi gyűlésen benyújtott úgynevezett ágostai hitvallás
határozott irányt adott a mozgalomnak, tanúbizonyságot tévén arról,
b Iiib in i, M em orabilia Aug. Coiif. I. 21. — K uupach, N ützliche líeilagen zum I. Tlxeil des erleu terten ev. O esterreichs. 00—08. 1.
2) F ra kn u i Vilmos, M agyar országgyűlési E m i. I. 138. 1., hol U rsinus
Velius u tá n közölve vau a király üdvözlő beszéde is. V. ü. I t t . lap.
3) K a to n a , H istor. Crit. XX. 31. 1.

I I. A MOHÁCSI VÉSZTŐ L A KÉT ORSZÁGRÉSZ EGYESIT ÉS KIG.

2f

hogy a reformátorok nem valamely uj dogmákat gondoltak ki, liánén
a szentirásban foglalt krisztusi tudományt kívánják érvényesíteni.
így állván a dolog, a két ellenkirály egész a nagyváradi békéig
hol t. i. Ferdinánd és János magyar királysága az általok bírt részel
felett elismerve és megerősítve lön, nem hozott törvényt a lutlierá
nusoj: ellen. A török felől fenyegető veszély elhárítására vonatkozi
intézkedések foglalták el az egyidőre kibékült pártok figyelmét.
Azonban-János királynak 1540-ben történt kimúlása után uj rí
kitört a belső egyenetlenség, újra két nagy táborrá oszlott a nemzet
Az egyik rész hű maradt Ferdinándlioz, a másik János özvegye Iza
bella és fia János Zsigmond körül csoportosult, dacára annak, liogi
a nagyváradi béke értelmében csak Ferdinánd volt az ország egye
dűli ura.
Felkavarodott ismét a szenvedélyek harca. Számtalan ország
gyűlés tartatott mind a két részen, hol a legszomorúbb jelenetek vol
tak napirenden.
A vallás dolga a hatalom felett dulakodó pártok között egy pil
lanatra háttérbe szorult; de mivel mind a két részen a főpapok proli
tikai tekintetben is nagy szerepet játszottak, lehetetlen volt azt ege
szén mellőzni, és a pártharcok lényeges tévézői közül kizárni.
A kiskorú János Zsigmond gyámjai között találjuk Frate:
György n.-váradi püspököt, a ki kétségen kívül nagy tehetségű, di
egyszersmind nagyravágyó és fond or lelkű férfiú volt. Engesztelhet
len gyűlölettel viseltetett a reformáció irán t; s ámbár két társáról
Petrovich Péterről és Török Bálintról nem volt titok, hogy a refor
mácio felé hajlanak, ő mégis minden alkalommal, bár különféle ürü
gyek alatt, azon dolgozott, hogy az erdélyi szászok között épen ugj
mint a magyarországi részekben elterjedett lutlierizmust kiirtsa.
Különösen nehéz szívvel viselte azt, hogy N.-Szeben, Brassó
Meggyes es más szász városok egészen elszakadtak a római egyháztól
s hogy ezek egymásután uj meg uj felsőbb tanintézeteket állitánal
fel, melyekben a reformációnak buzgó apostolai vezették a tanítás éi
neveles nagyfontosságú ügyét. Ezen tanítók ellen lépett fel tehát ha
talmának egész erélyével; ezeknek egyikét kívánta ő megsemmisiten
azon orszáij<mülésen, mely 1543. máj. 1-re Vásárhelyre volt összehiva
de mely a török beütés következtében junius 3-kára lett elhalasztva
Izabella királyné által.
Bármily nagy mérveket öltött is a protestáns hitelvek terjedési
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Erdélyben : az egész mozgalomnak nem volt határozott iránya, nem
volt összetartó kapcsa és kellő szervezete mindaddig, míg Hont er Já
nos az ő egyházi rendtartási müvével fel nem lépett 154:1-ben.
E mű, melyet Luther és Melanchton örömmel üdvözöltek, irányt
adott az egész erdélyi reformációnak.
Frater György, valószínűleg a fehérvári káptalan panaszára,
jónak látta Hontert az országgyűlés elé idézni, hogy ott nyilvánosan
számot adjon tetteiről, hogy nyilatkozzék miért csatlakozott a refor
máció tanaihoz, s miért adta ki a keresztyen vallás rendtartásáról
szóló könyvecskét.
Honter azonban nem jelent meg az országgyűlésen ; nem azért,
mintha nem lett volna hajlandó felelni a teendő kérdésekre, hanem
azért, mert a városi tanács, félvén Frater György bosszújától, nem
engedte meg neki a városból való távozást. Hogy azonban a lehető
kérdésekre adós ne maradjon, Honter megírta a reformáció cédáimét,2)
melyben cáfolja az ellene tehető ellenvetéseket. A bevezetésben el
mondja, hogy nehéz védekezni ott, hol nincs ellenvetés, miért is —
úgymond — mintegy kitalálni kényszerittetünk, hogy min ütközhet
tek meg némelyek a «Libellus Reformationis »-ban. A dogmatikai
tételek közül kevésre terjeszkedik ki, inkább politikai mentséget hoz
fel. «Senkit sem akart — úgymond — sem bántani, sem gyalázni,
sem sérteni, hanem művét csak a hazai papok számára adta ki zsi
nórmértékül addig, mig valamely zsinat összeírja azokat.»
Az első fejezetben azt mutogatja, hogy a «Libellus Reforma
tionis »-ban semmivel sem szegte meg a királyné vagy Magyarország
főurai s többi nagyságosai iránti engedelmességét, s hivatkozik az
országgyűlésen jelenlevő urak közül azokra, kik ismerik, hogy min
den isteni kötelességek annyi odaadással teljesittetnek, mint soha
azelőtt. Mivel tudja, hogy a királyné, az ő főtisztelendő pártfogója,
t. i. Frater György s a többi főurak is sohasem jöttek ellentétbe az*)

*) F orm ula H cfo rm a fio n is E cclesiae Coronensis et B a re tn sis totius
provinciae, Coronae 1512. — E z « E n tw u rf einer K irclienordnung für K ron
stadt und das ganze B urzenland» cím a la tt n ém etre is lefordittatott, s az
egész szász nem zet által elfogadtatott. Sokszor n y o m ato tt újra, legújabban
Trauscheiifels «Beitrage und Äetenstiicke» cím ű m űvében. V. ii. SohriftstellerLexicon II. 221. 1.
*) A pologia B rfo rm a tio n is. M egjelent Trauschenfels «Beitrüge und
Äetenstiicke» cím ű m űvében. 4d. s k. 11.
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isten szavával, meg van győződve, hogy ő is, ha kimutatja ártatlan
ságát, fel fog mentetni.
Honter a többi fejezetekben részint oly vádak ellen védi magát,
melyek egyenesen felhozattak ellene, részint pedig olyanok ellen, me
lyeket az országgyűlés által netán emelhetőknek vélt. Nem ismeri el,
hogy ő rendbontó lenne; védi magéit a lazítás vádja ellenében, s kije
lenti, hogy ő csakis az isten igéjét és Krisztus parancsát követte ak
kor, midőn a rendtartást irta. Ha kimutatják neki a sz. írásból, hogy
valami illetlent vagy roszat tett, akkor megadja magát s kész enge
delmeskedni. Amit ü tett, arra istennek es felsőbbségének .parancsa
készté. A vértanuk példája és a szentirás szava mutatja, hogy azon
embereknek, kik az isten igéjével ellentétbe jönnek, nem kell enge
delmeskedni. Hogy kitűnő városok példáját követte, azt azzal igazolja,
hogy az apostolok is azt mondák : kövessetek engem, mint en köve
tem a Krisztust. A papság ellen való elesebb kifakadásait azzal eny
híti, hogy nem a fehérvári s esztergomi tisztelendő urakat értette,
hanem azokat, kik az emberek megbotránkoztatására hivatalukat
meddőn viselték. A hetedik fejezettől fogva egész a tizenkettedikig
dogmatikai kérdéseket fejteget.
Az utolsóban visszatér a politikára, s indokolja, hogy miért
nyomatta ki könyvét. Ezt, úgymond, azért cselekedte, mert eddigele
a sajtó szabad volt mindenféle hatóság alatt, és senkinek sem jutott
eszébe megtiltani a könyvnek kiadatását. Különben neki nem volt
más célja, mint hogy e zaklatott és sanyaruságos időben előmoz
dítsa a közegyetértést, s elhárítsa a vallás megtartásában beállható
zavart és rendetlenséget. 0 mindabban, amivel vádolják, ártatlan, és
csak az isten parancsainak engedelmeskedett.
Az országgyűlés rendel nem bocsátkoztak ezen Apologia tárgya
lásába, hanem kiadták azt egy protestáns bizottságnak a végből, hogy
az annak egyes tételeit védje a fehérvári káptalan ellenében. A bizott
ság tagjai voltak: Glasz Mátyás, ki mint buzgó és eszes reformátor a
kiszdi (ma segesvári) káptalan által kőhalmi papságából kiüzetett, s
ez idő szerint Brassóban lakott; továbbá a brassói bíró Fuchs János,
két tanácsos, s végre a brassói, róznói és höltevényi papok, kiknek
neveit nem ismerjük. A katholikus részről a fehérvári káptalan háta
megett ott állott maga Frater György, ki — ha a fenmaradt későbbi
feljegyzéseknek hihetünk — meddő vita helyett szigorú rendszabá
lyokat ajánlott a királynénak. Azonban a többi tanácsosok, mint
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Battbyáni O r b á n , C s á k y Mihály2) és Adrián nevű esperes a tudo
mányos vita megtartása mellett nyilatkoztak. A királyné ezek javas
latát fogadta el, és a vita csakugyan meg is tartatott. Sajnos, hogy
lefolyásának részleteiről semmi biztos adatunk nincs. Azon kevés
feljegyzésekből, melyeket a szászok tartottak fenn, általánosságban
csak annyit lehet kivenni, hogy a brassói protestáns bizottsági tagok
sz. írásból vett idézetekkel cáfolták meg a káptalan tagjainak azon
argumentumait, melyeket azok az egyházi atyák írásaiból, a eonciliumok- és hagyományokból merítettek. Arról is értesülünk, hogy a
protestáns vitatkozókat az udvarhoz hivatták, s majd ígéretekkel,
majd fenyegetésekkel próbálták megnyerni. De ez sem sikerült.
Eként Frater György, bármennyire óhajtotta volna is elfojtani
a reformáció terjedését, bármennyire kész lett volna nyúlni az erő
szak durva fegyvereihez, ezúttal kénytelen volt lemondani azon ter
véről, hogy Hontert kézre kerítse. Tisztában volt azzal, hogy egy ily
erőszakos tett által maga ellen lazítaná az összes szász földet, mely
különben is Ferdinand felé hajlott, s Izabella és János Zsigmond
ügyének nagyobb kárt tenne vele, mint hasznot.
Az erdélyi politikai viszonyok kényszerítő hatalmának lehet
tulajdonítani azt, hogy ezen az országgyűlésen a vallási vita el nem
mérgesedett, és hogy a vitában részt vett brassói küldöttség bántatlanul távozhatott haza, a különben türelmetlen barát hálójából meg
menekülve. 3)
II.
Λ besztercebányai arszóiggyűIes IÓ43. nov. hóban.·— A klérus Ferdhióuid királyhoz fordul
segélyért az „eretnekség“ ellen ; — ez elébb rendeleteket, utóbb a re ndeh fe l hi rónaira hírül yi
leiratot küld az országgyűlésre.

A magyarországi részeken Ferdinand szintén csak 1543-ban,
és pedig november hóban Besztercebányára hivott országgyűlésén
hozta először szóba a vallás ügyét.
b ü g y volt ism eretes, m in t a lutheránusok barátja, azért M artinuzzi
k ih án y atta testét a fehérvári székesegyházból, ahol eltem etve feküdt.
-) G yulafehérvári kanonok, később m in t Ján o s Zsigm ond kancellárja is
folyvást türelm es volt a protestánsok irán t, s b aráti viszonyban élt velők.
3) S zilá g yi Sándor, E rd ély i országgyűlési emlékek. I. 112— U h. 11. —
H nner, H istoria heel. Trans. 200. s k. lapokon. M egjegyzendő, hogy H auer
hibásan teszi azon országgyűlést, m elyen a vallásvita folyt, Kolosvárra. Szilá
gyi S. két egykorú feljegyzés alapján teszi e gyűlést helyesen Fehéren m i.
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Ugyanis a reformáció hívei Magyarországon ez idő szerint már
a legfelsőbb körökben is pártfogókra találván, igen megszaporodtak
és nagy tevékenységet fejtettek k i.J) Nádasdy Ferenc, Bévay Ferenc,
Perényi Péter, Thurzó Elek, Drágfi Gáspár és más kitűnő férfiak mel
lett ott látjuk működni Dévay Biró Mátyást, Erdősy Jánost, Ozoray
Imrét, Szegedi Kis Istvánt, Kopácsi Istvánt és számtalan más kitűnő
papokat és tanítókat. Az egyik a szentirást magyarra fordítja, a má
sik magyarázza; az egyik iskolát, templomot vagy nyomdát állít, a
másik tanít és szónokol. Mindenfelé óriási tevékenység, nagy irodalmi
mozgalom volt tapasztalható.
Ezt a klérus nem nézhette megdöbbenés nélkül. A királyhoz
fordult segítségért. Elpanaszolta, hogy a hamis tanítók miatt nem
képes a népet az igaz hitben fentartani. Ferdinand, ki akkor Nürnbergben volt, azt válaszolta, hogy minden egyházi és világi hatalmat
kész a klérus rendelkezésére bocsátani a végből, hogy a nép a régi
kath. hitben megtartathassék. Egy másik levelében kedvetlenségét
fejezi ki Bévay Ferenc nádori helyettes iránt, mivel ez az «eretnek
ség» ellen nem jár el kellő szigorral.
Midőn tehát a Besztercebányára összejött rendek a felett ta
nácskoztak, hogy miként lehetne az országban az egyetértést és öszszetartást megszilárdítani, s a török ellen egyesült erővel fellépni,
midőn az egyházi rend uj panaszokkal lépett fel az országban elter
jedt «uj tanok» ellen, s ennek következtében a Martinuzzi követe
Pázmány P éter2) vezetése alatti köznemesség a főnemesség többségé
vel feliratot intézett volna fel a Luther felekezetének kiirtása ügyé
ben, 8) akkor a király ezt válaszolta nekik : «Miután a keresztyén hit

t. i. M assa S im o n «Chronicon Fuchsio-L upino Oltardinum » I. 5 t. 1. ezeket
m o n d ja : 1543 Comitia regni indicta et celebrata su n t Albae Ju liae a Regina
Isabella et F ra tre Georgio m axim e religionis causa, in quibus com parere ju s 
sus est m. 1. H o n te m s . . . . O slerm ayer krónikájában pe lig (Fundgruben I.
29.) ez áll : Auf dieses h a t die Königin und der Schatzm eister zu W eissenburg
mit den Papisten eine V ersam m lung gehalten, und H e rrn Mag. Joli. H onterum sam pt R eform ation-B üchlein u n d der S tad t Obrigkeit d arin berufen . . . .
1) Lásd H a tv a n i, M onum enta H ung. H ist. I. Dipl. Tom. II. 84—85. 91..
hol a császári követ Schepper Cornel, 1510-ben a kalocsai érseknél F ran g ep áu
Ferencnél elm ondja m ennyire te rje d t el h azánkban a reform áció a felső k ö 
rökben is.
-’) A hasonnevű hires p rím ásn ak nagyatyja.
3) A felirat szövegét nem ism erjük ; de egy kivonat lap ján olvasható
következő je g y z e te k : «Secta L u tb e ra n a exstirpanda. Querelae contra sectam
L utheranam » fogalm at n y ú jth a tn a k annak szellem éről és tartalm áró l. Lásd
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csak egy lehet s a szakadást meg nem tű ri: gondoskodni kell, hogy
isten szavának hamis hírnökei az ü r nyájából, mely a hízelgő és ked
ves tanokat hirdető pásztort könnyen követi, távol tartassanak.
E miatt ő felsége helyesnek és üdvösnek tartja, hogy hű alattvalói
nak kérelmét meghallgatva, kapitányait utasítsa, hogy a királyi hely
tartó megkeresésére — inelynek azonban méltó okból és kellő alap
pal kell történnie — a hamis tanok hirdetői ellen, kik az igaz egy
ház szentségeit és rendeletéit megvetik és isten egyházában szaka
dást idéznek elő, lépjenek fel.» x)
Ezen királyi válasz nem foglaltatott a törvények közé; legalább
a törvénykönyvben nincs róla említés; de hogy a klérus üldözési esz
közül használta azt fel, az bizonyos. Ekkor léptek fel keményebben
Dévay Biró Mátyás és Szegedi Kis István ellen is; ekkor folyt a viszszatérités munkája a Szepességen is.
És hogy e szellem a következő évben is érvényesítette magát,
bizonyítja azon töredék, mely az 1545-ki februáriusban Nagyszom
batban Várday Pál esztergomi érsek vezetése alatt tartott országgyű
lésről femnaradt, mely szerint a besztercebányai követek azt írták
küldőiknek, hogy a prot. lelkészeket megkötözve hozták be Nagy
szombatba. *2)
III.
,-i to r d a i o r s z á g g y ű lé s 1 5 4 5 . a p r í t h ó b a n m á r c s a k g y e n g é n t i l t j a a z iijitá s o k a t. — A h o z o tt
tö r v é n y h a llg a ta g u l e lis m e r i a r e fo r m á c ió lé tjo g á t E r d é l y b e n . — - A z e r d ő d i ás m e y y e s i z s in a 
to k s z e r v e z i k a z u j e g y h á z a t. — A d e b r e c e n i r é s z le g e s o r s z á g g y ű lé s 1 5 4 5 . j u n i u s h ó b a n k e m é n y
h a tá r o z a to t h o z.

Azonban a protestantismus szelleme sokkal erősebb volt, sem
hogy azt akár a király által kibocsátott rendeletekkel, akár pedig
főpapi parancsokkal és börtönöztetésekkel megsemmisíteni lehetett
volna. Sőt azt tapasztaljuk, hogy az erdélyi részeken már oly hatal
massá lett az, miszerint magok a katholikusok sem igen merészeltek
keményebb rendszabályokhoz nyúlni. A békételen háborús időkben
nem lehetett tudni ki lesz a fárasztó küzdelem után a győztes; senkiF raknói H agy. Orszgy. E m i. II. 517. és 564. 1. E x tractu s ex supplicationibus
D om inorum P raelatorum , B aronum ac Nobilium in C onventu Novizoliensi
A. 1543.
*) F ra kn ó i V., M. Orszgy. E m i. II . 145. és 549. 1.
2) G estem h a t m a n die E vangelischen P riester gebunden h erein gefiirt,
wissen n it was m an m it In e n wii't.
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sem volt biztos a felől, hogy a túlszigorú intézkedéseknek nem lesz-e
épen az óhajtott eredménynyel ellenkező következése.
A bizonytalanság e hangulata volt észlelhető az 1545-ki tordai or
szággyűlésen, melyet Izabella királynő Martinuzzi Frater György taná
csára Erdély közjogi helyzetének megszilárdítása céljából Sz. György
napjára hivott össze. E gyűlés, melyen a királyné fiával együtt meg
jelent, igen sok fontos kérdést tárgyalt le, melyek az erdélyi köz- és
magánjogi zavarok megszüntetését célozták. Ezek közé tartozott a
vallás kérdése is.
Ugyanis az a körülmény, hogy a fehérvári gyűlésen működött
vallási bizottság Honter könyvét védelmezte, és sem a védők, sem a
szerző nem lakottak, nagyon megkönnyítette a reformáció ügyét E r
délyben. A szász városok legelőkelőbb polgárai, mint fentebb láttuk,
Luther tanaihoz csatlakoztak; Szebenben, Brassóban elfogadták az
uj vallásos szertartást, sőt ez utóbbi helyen, a főoltárkép kivételével,
minden más képeket eltávolítottak a templomból.
A Honterféle Libellus reformationis elfogadása által a szászok
között úgyszólván be volt fejezve a reformáció. Senki sem tartotta
tanácsosnak azt háborgatni avagy épen üldözni. Frater György sze
mélyes tapasztalást szerzett magának arra nézve, hogy itt minden
kényszerítő eszköz haszontalan maradna. Azért legalább azt kívánta
a jelen országgyűlésen elérni, hogy a r. katholikus egyház megma
radhasson, s annak papjai minden lehető bántalmazástól megóvassanak. Azt határozta tehát a gyűlés általánosságban, hogy jövőre
senki se merjen újítást tenni, magaviseletével s élelmi módjával a
városokon kivéti másokat senki meg ne hotránkoztasson, és a bará
tokat vagii más egyházi férfiakat vallásos kötelességük gyakorlatá
ban ne akadályozza és ne háborgassa.
Minthogy pedig akadtak olyanok, kik a katholikusok vallásos
érzetét sértették, jelesétl a három Barcsai/ testvér, Farkas, György
■és Miklós a feszületet vízbe dobták, ezek intő például vizsgálat alá
vétettek, meghagyattán a. helytartó főpapnak, hogy a törvény értel
mében megbüntesse őket. *)
Hogy e vizsgálatnak mi eredménye lett, azt nem tudjuk. De az

fi D ecreta U niversorum D om inorum et Nobilium Regni Transsilvaneusis in Comitiis Tor.lae ad festum 13. Georgii M artyris in Anno 1545 celebra
tis. L. Szilágyi S. É rd . Orsz. E m i. I. 217. 218. 11.
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egész eljárásból következtetni lehet, hogy a Barcsayaknak semmi bün
tetésük nem lett. A törvényhozás nem támadni és büntetni kívánta a
protestánsokat, mint inkább védeni és óvni a római kath. egyház
tekintélyét. Nem tartotta tanácsosnak kárhoztatni az eddig tett újítá
sokat, csak a további terjeszkedést és szervezkedést kívánta megaka
dályozni. De ez már lehetetlen volt. Az erdődi és rnedgyesi zsinatok,
melyek ezen országgyűlést nyomban követték, határozott lépést tet
tek a prot. egyház szervezkedésének munkájában. 1) Erdődön ugyanis
Drágfi Gáspár oltalma alatt 29 prédikátor jött össze, s 12 hitcikkolyt
alkottak ily záradékkal: «többi hitágazatokban az igaz egyházzal
egyetértünk, úgy amint az V. Károlynak Ágostéban benyújtott hit
vallás tartja». Meggyesen az ágostai hitvallást a szászországi szertar
tásokkal együtt elfogadták ; a fölösleges oltárokat eltörölték, a lelké
szeknek tized általi fizetését, valamint a superintendensek választásá
nak szükséges voltát kimondották.
Azonban Martinuzzi nem nyugodott. Hogy a két említett zsinat
végzéseit legalább Magyarországban ellensúlyozhassa, junius 7-kére
a, török barátság megszilárdítása végett Debrecenbe hívott országgyiilésen kimondatta, hogy „senki se tűrjön meg birtokain lutheránust;
a kincstárnok és a főkapitány pedig felhatalmaz faltak, hogg bizto
sokat rendeljenek, kik az ország törréngei értelmében a lutheránuso
kat nyomozzák ki és fogják el“ . 2)
Alig liiszszük, hogy e határozatnak valami komolyabb követke
zese lett volna; egyrészt azért, mert ily partialis határozat csak igen
kis területre szorítkozhatott, másrészt azonban azért is, mert tudva
volt, hogy e gyűlést maga Ferdinand sem akarta megtartatni, s hogy
azt Frater György a király akarata ellenére hívta volt össze.
IY.
A v is z o n y o k tizelirft'h b é te s z ik a k a th . e tjtjh á z f f j e it : a z 1548. m ájú** h ó b a n ta r to tt f o n ta i
o r xzá<!<f ijü lé s e n F r á te r (F jó r tjy m e tje lth fx zik a s ta tu s quo / r á t a r t á s á v a l .

Az eddig hozott országgyűlési határozatok csak azt mutatják,
hogy a két részre szakított nemzet, olykor kecsegtetve Németország
felöl, olykor fenyegetve a török felöl, és mindig biztatva a római pápa
b S zila g y i S., E rdélyi országgyiil. end. I. J90. 197. 11. V. ö. O sterm ayer
K rónikáját a dO. 1.
*) F raknoi, Orszgy. E m i. II. 600. 1. V. ö. L u n y i-K u a u z, Magy. told.
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részéről, azt se tudta, hogy mikor lépjen fel erélyesebben a reformá
ció ellen. A klérus ugyan következetesen és erősen működött; de a
zilált politikai viszonyok minduntalan megzavarták működésében.
Aztán gondolkodóba ejtette a III. Pál pápa által összehívott tridetiti
zsinat is, melynek bevallott célja volt a szakadást némely behozandó
reformok által megszüntetni, s az eddig elidegenedett protestánsokat
a róm. kath. egyház kebelébe visszavezetni. Ez pedig csak némi tü 
relem mellett sikerülhetett. Nem kis mértékben foglalkoztatta a kedé
lyeket a Ferdinand által Tridentbe küldött magyar főpapok magatar
tása és a nekik adott utasítás is, mely kétségen kívül jó hatással lett
volna, ha az egybegyült szent atyák eredménytelenül szét nem oszol
tak volna.
Nagy baj volt a róm. kath. egyházra nézve az is, hogy némely
egyházi javak a világiak kezére jutottak, a püspöki székek pedig nem
töltettek be rendesen. Eként a jövedelmek elvonásával fogyott a
kath. hit mellett küzdők száma, nn’g a protestáns hitelvek mellett lel
kesült férfiak, kik büszkék voltak anyagi szegénységük mellett szel
lemi kincseikre, folyvást szaporodtak.
Mindez ellensúlyozta a katliolikusok hatalmi rendszabályait, s
hajlandóvá tette őket arra, hogy támadás helyett inkább saját egy
házuk védelméről és erősítéséről gondoskodjanak ; hogy a «tévelygő
ket» inkább szellemi fegyverekkel igyekezzenek meghódítani. Ez a
törekvés lengi át a legközelebbi országgyűlések tárgyalásait.
Erdélyben az 154(5. év folyamán Enyeden, Szász-Sebesen és
Székely-Vásárhelyen tartott országgyűlések valamelyikén hozatott
ugyan vallástörvény, de annak szövegét nem ismerjük. Az 1548-ki
tordai törvény azonban világosan a status quo fentartását kívánja.
Ennek okát a fennálló politikai zavarok magyarázzák meg.
Ugyanis Frater György, kinek leginkább állott érdekében a reformá
ció elnyomása, mint királyi helytartó és kincstárnok erős gyanúban
állott, hogy az ország és a királyfi kincseit számadás nélkül kezeli és
elpazarolja. A rendek és a királyné számadást követeltek tőle (1547.
évben); ő ferde viszonyba jött az országgal és a törökökkel s titkos
alkudozást indított meg Ferdinánddal.
egyli. tört. II. 60. 1. K ovachich, Supplem . ad T estig Comit. I I I . 191. 1. «Nul
lus in bonis suis L utheránus re tin e a t; at cui K everendissim us D om inus T h e
saurarius, vel D om inus capitaneus concesserit, liberum sit, iuxta Regni D ecretum
tales L utheranos ubique persequi et c im preliendere.»
Theol. K önyvtár. XIV.
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Ily körülmények között hogyan gondolhatott volna vallásbeli
üldözésre ? Sem a már meggyökerezett lutherismus, sem az a mellett
még csak emelkedni kezdő kalvinismus nem bírhatták őt arra, hogy
erélyesebb lépésre határozza el magát. Heltai nyomdája pedig hatal
masan működött az uj hittani könyvek terjesztése körül.
Ezekkel szemben tehát az 1548. május havában Thordán tar
tott országgyűlés csak annak kimondására szorítkozott, hogy újítás
többé ne történjék, maradjon minden abban a.: állapotban, mint azt
a rendek két év előtt elrendel ék, s végre a hitszónokok székhelyeikről
máshová ne mehessenek papolni. x)
V.
A z 1 5 4 8 -k i p o z s o n y i o r s z á g g y ű lé s o k tó b . és n o n . h ó n a p o k b a n . —■ A k i r á l y , k i s z e m é ly e s e n
j e l e n t m e g , f e l h í v j a a r e n d e k ß g y e i m é t Z w i n g l i és K á l v i n k ö v e tő ir e . — A r e n d e k n a g y s ú ly t
f e k t e t n e k a ta n ítá s r a , és a n n a k a n y a g i e s z k ö z e ir ő l g o n d o s k o d n a k .

Hasonló szellem volt tapasztalható a Eerdinánd uralkodása
alatti Magyarországban is, azon különbséggel, hogy itt részletesebben
fejtették ki azon eszközök alkalmazásának módját, melyek által a
római egyház győzelme biztosíthatónak látszott a protestantizmus
felett. Továbbá feltűnik az is, hogy már itt külömbséget tettok az
egyházilag szervezett lutheránusok, és a még csak most szervezkedő
kálvinisták között.
Mióta Luther és Zwingli között Marburgban folyt urvacsorai
vita idegenkedésre adott alkalmat a két reformator között, azóta ha
zánkban is gyakran felmerültek oly nézetek, melyek Krisztus testé
nek és vérének jelenlétét az úrvacsorában tagadták, s annak a com
munio alkalmával csak szellemi vagy csupán jelképes élvezetet
ismerték el. Ezek követői még inkább eltávolodtak a katholikusok
átlényegülési tanától, mint a lutheránusok, kik a test és vér jelen
létét hirdették; ennélfogva igen természetes, hogy veszedelmesebb
újítóknak tartották őket, mint amazokat. A magyar Luthernek neve*)

*) S zila g yi S., É rd. Orszgy. E m i. I. 208. 209. 11. és 238. «In causa Re
ligionis, cum brevi deliberationes P rin cip atu C hristianorum exspectantur, de
cretum e s t ; u t iu iis quoque nihil innovetur sed quem adm odum ante bien
nium constitutum fuit, in eo statu nuuc etiam causa Religionis consistat, nec
Concionatoribus de loco eis constituto, ad alium eoneiouamli g ratia ire liberum
sit. L. D ecretum D om inorum R egnicolarum T rium N ationum Regni Traussilvnniae in Comitiis Tordae p rim a Dom inica Festo 8. T rin itatis celebratis An. 1548.
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zett Dévay Debrecenben léte alatt 1543-ban Zwingli szerint tanított
az úrvacsoráról, ami felett maga Luther is megütközött; nehány év
vel utóbb már határozottan a Kálvin értelmét fogadta el. Példáját
követték mások is, mi által hosszú és elkeseredett hitviták sora vette
kezdetét a magyar protestánsok között.
Ezt a meghasonlást némi kárörömmel nézte a klérus, mert hi
szen az egymással küzdő felek argumentumait ügyesen felhasznál
hatta a katli. tan igazolására; de zokon vette azt, hogy az úgyneve
zett sacramentariusok még élesebben támadták a katholicismust,
mint a régibb újítók. Ezért ezek ellen szigorúbb rendszabályok életbeléptetését sürgette. De a király és a világi rendek más dologgal
voltak elfoglalva. Ezeknek első és főfeladatuk volt az ország egysegé
nek helyreállítása és a zsarnoki török uralomnak megszüntetése. Ez
képezte az 1546-ki pozsonyi országgyűlés tanácskozásának is főtár
gyát; ez foglalkoztatta az 1547-ig az ország külömböző vidékein tar
tott részleges gyűléseket is.
Csak mikor Férd. az év végén a nagyszombati rendes gyűlést az
zal lepte meg, hogy a törökkel 5 évi békét kötött, s ígérte, hogy ezen
túl az ország belső ügyeinek rendezésére forditandja figyelmét ; mikor
testvére V. Károly német császár győzedelmet vett ellenségein, s igy
bizton remélhette, hogy ez támogatni fogja őt a magyarországi ügyek
rendezésében : akkor tolult előtérbe a vallás kérdése is ; akkor lehe
tett remélleni, hogy a törvényhozás e tekintetben is határozottabb
lépést fog tenni. Az 1548-ki pozsonyi országgyűlésen a pénzügyek ren
dezése mellett kétségen kívül leginkább a vallás ügye érdekelte az
ország rendéit, kik között ha számra nézve nem is, de elszántságra,
szellemi műveltségre és hatalomra nézve túlsúlyban voltak a pro
testánsok.
Férd. király, ki többnyire Németországban tartózkodott, sze
mélyesen jelent meg a pozsonyi országgyűlésre, s ott másfél hónapig
maradt, jeléül annak, mily nagy súlyt helyezett e gyűlés határozmányaira. Megnyitó beszédében «atyailag és kegyesen» intette a rende
ket, hogy tanácskozzanak arról, miként kelljen saját és gyermekeik
eletét és vagyonát megmenteni, hazájok megmaradását és békéjét
biztosítani; hivatkozott az ő jó indulatára, törekvéseire, az eddig
szenvedett fájdalmakra; azután felhívja a rendeket arra, hogy tanács-l
l)

F essler, G eschichte v. Ung. V II. 512. 1.
3*
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kozzanak a felől is, miként lehessen a vallás ügyét és az isteni tisz
teletet korábbi állapotába visszahelyezni, az eretnekséget kiirtani,
különösen az anabaptistákat és sacramentáriusokat — kik alatt a
Zwingli és Kálvin követőit értette — az országból kiűzni. 0 a maga
részéről ígéri, hogy minden kitelhető módon segítségükre leend.
A rendek válasziratukban hálásan ismerik el ő felségének fára
dozásait az ország javának előmozdítása körül, s reméllik, hogy ez
után sem fog elmulasztani semmit, mi népeinek boldogságát, békéjét
előmozdítani fogja.
A tárgyalások során mindenek előtt a vallás kérdését kívánták
tisztába hozni. Az egybegvült főpapok és nemesek túlnyomó többsége
a r. kath. egyház híve volt; s igy teljes és biztos eredmény reményé
vel lehetett hozzáfogni a protestantismus terjedésének megakadályo
zásához. Maga a király is ezt óhajtotta; a papság pedig örömmel
ragadta meg a jó alkalmat, mely kedvezőnek mutatkozott arra, hogy
az egyház egységét megzavart tanok kiirtásával helyreállíthassa a
római egyház régi fényét és dicsőségét.
Fájdalom e tárgyalások részleteit nem ismerjük; de a megho
zott törvények világosan mutatják a szellemet, mely az országgyűlés
tagjait áthatotta. Kitűnik ezekből, hogy a rendek élénken érezték az
egyetemes egyház ama romlását, melynek következménye volt a
reformáció. Meg voltak róla győződve, hogy a fenforgó egyházi viszá
lyok megszüntetését nem lehet csupán rideg repressiv rendszabá
lyokkal, eretnekitési és égetési törvényekkel megszüntetni, hanem
szükséges a r. egyházban kétségtelenül élő zavarokat, a tudomány és
erkölcs méltóságával meg nem férő tanokat is megváltoztatni, ha a
békét állandóan létrehozni akarják. Ezt ők egy egyetemes zsinatiéi
remélték,x) — s ezért hathatós szavakkal kérték a királyt, használja
fel befolyását a pápánál, mind közvetlenül, mind császári bátyja utján
is, hogy a zsinatot mielébb hívja össze. A mennyiben pedig célt nem
érne, hasson oda a császárnál, hogy «az egyetemes zsinat tovább el
ne maradjon».
Figyelemre méltó jelenség az is, hogy az ország rendei az igaz
tiszta hitet a protestantismust terjesztő tudós férfiakkal szemközt

M T udni való, hogy a II I. Pál pápa által 1515-ben T ridentbe összehí
v o tt egyetem es zsinat ragály és háború m ia tt 1547-ben Bolognába té te te tt át,
1548-ban pedig elo szlattatok.
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csak úgy vélték visszavarázsolni, ha az ő papjaik is feddhetetlen életű
es tudományosan képezett egyének lesznek; ha a főpapok, kik nagy
javadalmakkal rendelkeznek, oly iskolákat állítanak, melyekben az
igaz liit s a tudományos ismeretek taníttassanak. Ez kétségtelenül
józan belátásról tanúskodó intézkedés lett volna, mert csak tanítás
által lehet az értelmet felvilágosítani és a hitet megerősíteni. Azon
ban, fájdalom, a mérséklet szelleme nem vehetett erőt az egybegyült
rendeken. Némely hasznos és tapintatos intézkedések mellett oly
rendszabályokhoz is nyúltak, melyek lehetetlenné tették a vallási
béke meghonosítását, a mennyiben a más gondolkozásunkra kimon
dották a száműzetést és birtokelkobzást.
De lássuk a törvények szövegét, mely az eddig mondottakat
kellő világításba fogja helyezni.

V. Mindenekelőtt a vallásügyre nézve az ország karai
és rendei egy szóval úgy éreznek, liogy az isteni tisztelet és
vallás hajdani módjára visszavezetendő, és az eretnekek min
denünnen eltörlendők, ő kir. felségének intése szerint.
VI. Ezt pedig úgy gondolják helyesen történhetni, hogy
ha minden egyházak főpapjai, legyenek akár püspökök, akár
prépostok és apátok, mielőbb egyházi s tudománynyal ékes
kedő férfiakból állíttassanak ; kik mind magok is a rajok bí
zott nyájat szóval és példával tanítsák, mind helyetteseiket
s alájok rendelt papokat hivatalokban gyakoroltassák; hala
dék nélkül minden részekbe küldjenek ki espereseket s alespereseket s másokat, kiknek kötelességek a népet ta
nítani.

Kikhez, ha talán magok elegendők nem volnának, jó
szónokok adassanak, hogy a régi vallás és korábbi isteni tisztelet
mindenütt helyre állittassék.

Minden városokban és helységekben papokat is olya
nokat tegyenek, kik az igaz tudományt vallják, és azt tanítsák,
a szentségeket kiszolgáltassák a hath, egyház szertartása szerint,.
Ugyanazon főpapok tehetségükhöz képest iskolákat állít
sanak, melyekben a jó tudományok és az igaz vallás taníttas
sák, hogy ekép a rósz hittanok napról napra inkább eltöröl
tessenek és a régi vallás felnevekedjék; és a jó szónoklók
az országban elterjesztessenek.
Papokká pedig ne tétessenek, hanemha próbás életű és
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tudományi! férfiak; az egyházi papságok s javadalmak ezek
nek adományoztassanak.
Magok pedig a főpapok szakadatlanul azoknak egyhá
zánál lakjanak; és kárki, akár főpap, akár más egyházi férfiú,
csak egy javadalmat bírjon, nem többet.
Ha valamely főpap, közhivatalban elfoglaltatván, az
egyház mellett nem lakhatnék, maga helyébe az egyháznál
helyettest, egyházi s illendő férfiút folyvást tartson.
VII. Hogy pediglen a jámbor és tudós férfiak könnyeb
ben és liamarébb elterjedjenek, méltóztassék ő felségének
azokat, kik a gymnasiumokban jól tanulnak, bőkezűen ellátni,
hogy tanulmányaikat folytathassák és tökéletesíthessék.
VIII. Továbbá, hogy minden főpapok az eként körvonalozott hivatásukat minden tekintetben betölthessék, szük
ségesnek látszik, hogy az összes egyházi birtokok, jövedelmek
és javadalmak, úgy szinte apátságok, melyek világiak által
biratnak, és melyek ő felsége által, tetszéséig vagy már elmúlt
időre átruháztattak, világiak által tettleg és cím nélkül elfog
laltattak, azok kezéről azonnal kiszabaditandók, s azoknak
adandók, akiket illetnek. *) Ha pedig ilyen javadalmak ürese
désben volnának, azokat ő kir. felsége alkalmas személyek
nek adományozza.
A győri püspökség birtokai és jövedelmei felől, vala
mint más hasonlóan átruházott birtokok felől is ő kir. fel
sége, amint kegyelmesen felajánlotta, méltóztassék egyezke
désről gondoskodni, mely által azon birtokok s jövedelmek,
lehető legkönnyebben azok kezeiből, akiknél vannak, kiszabadittassanak.
IX. És minthogy majdnem valamennyi püspökségek,
melyek ő kir. felsége birtokain léteznek, ezen zavarok alatt
nagy részben birtokaiktól s jövedelmeiktől megfosztattak,
annyira, hogy a püspököknek alig jut ki a mindennapijok,
nemhogy még a végvárakat is fentartliassák: a karok és
rendek kérik ő kir. felségét, hogy ő szentségénél kérje és
eszközölje, mit a karok és rendek «publico nomine» szintén
*) V onatkozás arra, hogy E ger ostrom m al v étetett el F e lé rn i Pétertől, s
Dobó Is tv á n ra és Zay F eren ere b íz a to tt; püspöknek pétiig Oláh Miklós tétetett.
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megtesznek, hogy ő felsége a még fel nem szentelt püspö
kök megerősítését ingyen tegye; — azonfelül ingyen adjon
hatalmat az országban kisegítők (snffraganeus) némelyiké
nek felszentelésére, hogy legyenek olyanok, kik a szentegy
házi rendet osztják. Mert az országban kisegítők hiányában
eddig is sok helyen papjelöltekben és papokban nagy hiány
volt.
X. Továbbá, mivel eddig sok helyen, több urak s neme
sek engedélyével, rajongó emberek, többnyire kézművesek
és mások, nem átallották prédikátori hivatalban működni: az
ország karai és rendei úgy találják, hogy a prédikátorok, es
peresek, alesperesek s inások, kik a fentebbi módon a főpa
pok által a vallás reformálására kiküldetnek, gondoskodjanak
arról, hogy az ilyenek eltiltassanak, és a korábbi igaz val
lásra visszatérittessenek. Kik, lia kijózanodni (resipiscere) nem
akarnának, akkor birtokaikból kidobassanak és érdem szerint
büntettessenek. A földesurak pedig ezt necsak ne akadályoz
zák, hanem a főpapok által kiküldött prédikátorokat s más
isteni igehirdetőket minden módon elősegítsék hivatalaikban.
Ha valakiről megkutatnék, hogy másként cselekedett, az ő
felségének, vagy távollétében helyettesének első megkeresé
sére tartozzék személyesen vagy ügyvéd által megjelenni, és
törvényesen elmarasztaltatván, érdeme szerint büntettessék.
XI. Az ország karai és rendei elhatározták, hogy az
anabaptisták és sacramentariusok, kik még az országban van
nak, a kir. Felség intése szerint, mindenkinek birtokairól
távol űzessenek, s azokat vagy közülök bárkit az ország ha
tárain belől többé felvenni nem szabad.
XII. Továbbá az elpusztult zárdáknak, klastromoknak
és káptalanoknak birtokai s jövedelmei, kivévén Bélavárt és
tartozékait, melyeket a kir. Felség, te tszé se s z e r i n t , annak fentartása végett ideiglenesen Tahv Ferencnek engedett, tudós
papok s az isteni ige igaz hirdetőinek táplálására, bogy a
népet a régi igaz értelmű, valódi katholikus bitben és vallás
ban megtartani, és azokat, kik attól ez országban eltértek,
arra visszavezetni igyekezzenek, valamint a vidékbeli iskolák
felállítására s felszerelésére, és azok tudós és jámbor meste
reinek tartására és végre a jó reményű ifjúságnak s fiatalok
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nak, hogy tanulhassanak, előmozdítására és segítségére forditassanak s alkalmaztassanak; ezen módon jámbor és tudós
férfiak neveltessenek és tápláltassanak.
Hogy mind ezen fentirtak helyes rendben végeztesse
nek, s az említett jövedelmek híven a mondott használatra
forditassanak, tartozzék minden főpap megyéjében arra gon
dot viselni, és ha szükséges leend, a kir. felségnek, azon
eljárásról számot adni. b
Ezek voltak azon nevezetes 1548-ki törvények, melyekre a katholicismus hívei későbben is oly szívesen hivatkoztak, mint olyanokra,
melyekben a római egyház újjászületésének alapjai megvetve vannak,
s a fegyelemnek megszilárdítása, az anyagi és szellemi fegyverek meg
javítása által uj erőt nyerve ismét a győzelem reményével folytat
hatta a harcot a protestantismus ellenében, melynek a tudomány és
irodalom fegyverén kívül alig volt más támasza, alig volt egyeli
segéde.
Ugyanezen törvényeknél feltűnő, hogy az ágostai hitvallást követő
protestánsokat sehol nem említi, és csak a sacramentariusok és ana
baptisták ellen fordul, ami azt mutatja, az ágostai hitvallás már ek
kor, ha nem is világos törvény által, de tettleg „becutt“ vallásnak
tekintetett Magyarországban. Igaz, hogy azért a klérus részéről e fele
kezet ellen is történtek egyes kifakadások, sőt némely papjai el is
fogattak azon ürügy alatt, hogy a sacramentariusok tanát követik;
de midőn szigorú vizsgálat folytán kitűnt, hogy azok az «igaz hitet»
prédikálják, midőn az öt szabad királyi bányaváros, mely leginkább
volt gyanúsítva és zaklatva, egy Stöckel Lénárd által irt s dO hitcikk
ből álló hitvallásban (Confessio Pentapolitana) 154!)-ben bebizonyí
totta, hogy az ágostai hitvalláshoz ragaszkodik, azonnal szelídült az
üldözés.
Ezen körülmény ismét felbátorította a protestánsokat; s midőn
egyfelől azt tapasztaljuk, hogy az ágostai hitvallás alapján minden
felé szervezkedni kezdenek, hogy például már 1550-ben Tornán zsi
natot tartanak és superintendensek hatásköréről tanácskoznak, —
ugyanakkor minden előfordult erőszakosság miatt erélyesen felszóllalnak. Erre nézve érdekes például szolgált nehány evangyélmi pap
nak 1550-ben való elfogatása, s Léva és Eger várába való záratása,l
l ' K ovachich, F ra k n ó i, M. Orszgy. E m i. III, 217—2H0. 11.
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mely eset az azon évi pozsonyi országgyűlésen is nagy zajt támasz
tott, mivel azoknak tanítását helyes és igaz keresztyén tannak állítot
ták a rendek.
Azonban lássuk, hogyan es minő körülmények között folyt le
az 1550-ki országgyűlés.
VI.
A z lö ő U -k i p o z s o n y i o r s z á g g y ű lé s j a n u á r h a v á b a n . — Λ k i r á l y i e lő te r je s z té s a v a llá s r a n é zv e
e g y s é g e t k ö r e te i. —- A r e n d e k h éirom k ü lö n b ö z ő o s z tá ly r a oszolva· ta n á c s k o z n a k ; s a rósz
p a p o k v llv n k ü lö n b s é g n é l k ü l k ik e ln e k . — A f ő r e n d e k m a g a ta r tá s a a z e lfo g o tt le lk é s z e k r e
n é zv e . — A k i r á l y a r e n d e k m e g á lla p o d á s é t a z l ő 4 S - k i t . c . s z e r i n t k ív á n ja m ó d o s ita n i. —
A r e n d e k e zt e lfo g a d já k .

Az ország pénzügyi helyzete, a helzavarok, valamint Várdai
Pál észt. érsek és királyi helytartó közbejött halála következtében
Kérd. 1550. jan. G-kára hívta össze a Rendeket Pozsonyba. S hogy
bebizonyítsa mennyire szivén hordja Magyarország belnyugalmát,
személyesen jelent meg ismét a gyűlés megnyitására.
A megyék követein kiviil, kik lassan gyülekeztek, megjelentek a
felsővidéki városok követei is, kik többnyire protestánsok voltak,
jelesül Pártjáról Cirbner Servatius és Möller János; Lőcséről Tiirk
Dániel és Gulden .Jakab, D a hét bányavárosból Guglinger Farkas,
Saly Jeromos és Prvvicer Sebestyén. A főrendiek közül jelen volt
Batthyányi Ferenc, Róvay Ferenc, Serédi Gáspár, Báthory András
es Losonczy Antal s mások. A főpapok közül Oláh Miklós zágrábi
püspök és kir. kancellár emlittetik névszerint.
Ferdinánd király, ki egyik tia kíséretében jött, jan. 15-kén nyi
totta meg a gyűlést a Sz. Ferencrend kolostorának nagy termében.
Királyi előterjesztésében2) atyai kegyességének kifejezése mel
lett menti magát, hogy eddig a keresztyén világ fontos érdekei távol
tartották magyarországi híveitől; de miután Németországban a béke
megszilárdult, most már nem fog oly messzire távozni, s mind ő
maga, mind gyermekei gondosan fognak az ország ügyeivel foglal
kozni. 0 a hű rendek szabadságait és jogait tiszteletben fogja tar’) H ogy ezek protestánsok voltak, k itű n ik követi jelentésükből, m ely
ben a prot. papokról, m in t «unsere prediger»-ékről beszélnek . . . erfaren was
die unsern prediger hinnen, dem i wier gedenken, das die di rechte w orheit
uns anzeigen stb. 1. Lőcse város köv. jel.
2) Propositio Sacrae R om anorum , H u n g áriáé etc. R egia M ajestatis in
Conventu Posoniensi. — F ra kn ó i, Orszgy. E m l. III. 279—288. 1.
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ta n i; de kiemeli abeli meggyőződését, hogy a törvényhozástól csak
úgy vár sikert és eredményt, ha a vállán ügyében az egyesség ismét
helyre áll és az eretnekségek kiirtatnak. E végből, úgymond a király,
szükséges, hogy a főpapok hivatásuknak megfeleljenek, egyházme
gyéikben buzgón hirdessék az igaz tant és híveiket igyekezzenek a
tévelygéstől elvonni; egyúttal oly helynököket, főespereseket, lelké
szeket és hitszónokokat nevezzenek, kik ugyanezen irányban mű
ködni képesek. A világi rendeket is inti Ferdinánd, hogy az egyházia
kat támogassák; a tizedeket és más egyházi jövedelmeket a jogos
birtokosoktól el ne vonják; csak oly lelkészeket fogadjanak el, kiket
a püspökök küldenek; az eretnekek kiirtásában pedig ők is működje
nek közre. Azok ellen, kik e tekintetben nem engedelmeskednek,
kényszerítve látandja magát másnemű eszközökhöz nyúlni.
Ez elég világosan volt mondva arra nézve, hogy a rendek katliolikus része vérszemet kapjon, a protestánsok pedig elhallgassa
nak, vagy legalább is tartózkodjanak meggyőződésük bátor nyilvání
tásában. A király és a föjtapok szavaiból világos volt azon törekvés,
hogy vallás dolgában necsak a lelkészek, hanem világiak is feltétle
nül a főpapság hatósága alá helyeztessenek; előre lehetett tehát tar
tani attól, hogy a viták hevesek és hosszasok lesznek.
A kényes kérdés fel volt vetve; kikerülni és elodázni többé nem
lehetett.
Mihelyest másnap az alsó tábla megkezdte a királyi proposiciók
feletti vitát, azonnal kitűnt a nézetek nagy különbségé a vallás kér
désében. Hogy tehát könnyebben érjenek célt, három különböző
osztályra oszolva, elébb külön-külön tanácskoztak a megyei, a városi
es a káptalani követek. Január 17-kén egy közös tanácskozásban ad
ták elő külön megállapodásaikat, melyek igen eltérők voltak egymás
tól a szerint, amint az illető követek többsége a kath. vagy a protes
táns felekezethez tartozott. Némelyek élőszóval, mások Írásban adták
elő nézeteiket.
A dunántúli megyék követei azt javasolták, hogy a (németor
szági 1548-ki ?) ..interim“ Magyarországra is kiterjesztessék, és a
főpapok jó lelkészeket (etliche guette prediger) küldjenek a reformá
ció terjedésének megakadályozására. *)1
1) Die iber die Tona woneii, und haben eins theils pegeret das Interim ,
etliche guette prediger zu schicken hineinen . . . L. Lőcse város köv. jel.
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A többi huszonegy megye és a királyi városok követei ^ az uj
felekezet önállósága érdekében többi között azt indítványozták, hogy
az országgyűlés kérje fel a királyt, miszerint az elfogott prédikátorok
szabadon bocsáttassanak, s az 1548-ki törvénycikkek értelmében küld
jön hozzájuk tudós férfiakat, kik az isten igéjét és a Jézus Krisztus
bitét becsületesen hirdessék, és tudomást szerezzenek magoknak a
prédikátorok (was die un sem prediger dinnen) tanítása felöl, mert az
ő meggyőződésük szerint azok a valódi igazságot tanítják.
A rendek ezen javaslatukban kijelentik azt is, hogy meggyő
ződésük szerint a vallás ügyében semmi mulasztást nem követtek el,
s kifejezést adnak azon óhajtásuknak, hogy ő felsége a király hívja
fel komolyan a püspököket, miszerint hivatásuk és a törvények kö
veteléseinek megfelelően, szerezzenek tudós férfiakat és papokat. Ha
a rendek tapasztalni fogják, hogy ezek «az igaz hitet» hirdetik, fel fog
ják őket karolni ; ellenkező esetben kívánják magokat felhatalmaztatni
azok elbocsátására. Mindkét résznek egyenlő mértékkel akarván mérni,
azt is kívánják, hogy a király az olyan főpapokat, kik kötelességeiket
nem teljesítik, büntesse meg.12*) Ezt az összes nemesség elfogadta.
íme, ilyen tartalmú volt az alsó tábla többségének válaszfelirati
javaslata.
A káptalani követek javaslatát nem ismerjük; de talán nem
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az a királyi proposiciókban foglalt
kemény rendszabályok helyeslését foglalta magában.
Mind a mellett a többség nem tekintette oly veszedelmesnek az
«uj tan» hirdetőit, mint a kir. proposicio és a főpapság; és az alsó
tábla egy ily értelmű felirati javaslatot küldött át tiz megyei követ
által a főrendekhez.8)
A főrendek többsége, élükön a prselatusokkal, más vélemény
ben volt. A protestantismust a kath. egyházra nézve sérelmesnek s
az egész országra nézve veszedelmesnek tekintették. Az egyház egysé
gét úgy tekintették, mint az ország egységének alapfeltételét. Ennél
1) E z u tá n k ö v e tk e z ik : von Siebenbuergen schir bisher p i scher (?) die
pei dem w ort gotes pleibend, gepefch hoben, das m an suplicir pei der K önig
lich M ajestät etc.
2) Lőcse város köv. jelen t, ja n . 18. 1550. Közli F ra kn ó i, Orsz. E m i.
III. 288—290.
8) D er herscliaft solches m it 10 ehrlichen E delleuten erw eletli starck
anzeigen lassen, iedoch freuntlicliweis, und n it aus hass oder neyd . . . 1. Lőcse
város köv. jelent.
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fogva az alsó ház javaslatát, rövid tanácskozás után elvetették, s eb
beli eljárásukat a pécsi püspök és Losoncy Antal küldöttek által
üzenték meg, kik, mint Türk Dániel megjegyzi, «elég gyermekesen
mentegették magokat». J)
A főrendek más kérdésekben is elterő nézetben voltak az alsó
tábla nézeteitől; de úgy látszik legnagyobb ellentét mégis a vallás
kérdésében volt közöttük.
A főrendek egy külön javaslatot készítettek, mely január 21-ken
közöltetett az alsó táblával. Ennek egyes pontjai azonban csak a kö
veteknek tárgyalásaiból és válaszából ismeretesek.
A megyei és városi protestáns követek több sereimet hoztak
fel, melyek a személyes szabadság megtámadásából eredtek, jelesül,
hogy három pap oly ürügy alatt, mintha eretnek tanokat hirdetett
volna, elfogatván, Eger várába záratott. Az alsó tábla ezekre nézve
azt határozta, hogy a király kéressék fel, miszerint az elfogottak Po
zsonyba hozassanak, és ott törvényszerűen nyilvános vizsgálat indittassék ellenök. Ha a vizsgálatból kitűnik, hogy helyes tant hirdettek,
akkor bántatlanul szabadon bocsáttassanak, ellenkező esetben pedig
a tévtanok hirdetésétől eltiltassanak.2)
A válaszfelirat elkészülvén, jan. 25-kén, délelőtti 10 órakor,
mind a követek, mind a főrendek testületileg nyújtották azt át a
királynak; de úgy látszik, hogy a vallásügyre vonatkozó felelet meg
akkor nem volt véglegesen megállapítva, mert csak egyes kevésbé
kényes kérdésekről tétetett említés, t. i. a tizedek es egyéb illetmé
nyek pontos fizetéséről, az egyházi javaknak a világiak kezéből való
visszavételéről, az egyházi javaknak érdemes magyar egyháziak kö
zött leendő osztásáról, s a monostorok birtokainak iskolai célokra
való fordításáról. Az eretnekek üldözéséről szóló pont itt nem emlittetik emlékeinkben.
A király, négy nappal utóbb közlött észrevételeiben, több kifo
gást tett a rendek felterjesztése ellen. A vallásügyi pontokra vonat
kozólag ígérte, hogy az illető egyházi javakat, amennyire lehetséges,
eredeti rendeltetésökre fogja fordittatni.*)
*) P raelati deinde m iseru n t episcopum Quinqueeccl. et D om inum Loschontczi, qui se excusarent, sed satis pueriliter. T ürk D. N aplója ja n . 17-kén.
2) Item , das m an die 3 P riester, die zu E rle gefangen sein lierfire gen
Pressburg, zu exam iniren öffentlich ; wo si e rk h an t w irden, das sie w arhatftig
ding predigen, soll m an sie n ich t h indern, wo sie aber was falsches predigen,
das m an n it gestate . . . 1. Lőcse város köv. jel. Ja n . 24. 1550.
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A rendek február első napjaiban újra fogalmazták kivánataikat,
s különösen a vallásügyi kérdés adott sok szóra alkalmat. A protes
táns követek követelték a törvény megtartását s az elfogott papok
szabadon bocsátását. Erre nézve gr. Salm Miklós főparancsnok, meg
jelenvén a rendek körében, kijelentette, hogy kész némely foglyokat,
kiket Léván őrizet alatt tart, szabadon bocsátani.
A király elégületleniil, sőt némi haraggal fogadta a vallás ügyé
ben történt megállapodásokat, s igyekezett a rendeket más véleményre
bírni. Szavainak volt is annyi hatása, hogy végzéseiket az 1548-ki
törvényekkel összhangzólag módosították, s így a neheztelő királyt
kiengesztelték.
Hogy e nagy fordulat mily okok és jelenetek következtében tör
tént, azt adatok hiányában nem vagyunk képesek megmondani. Anynyi bizonyos, hogy a rendek, kik az országgyűlés elején oly szépen
védtek a hamis tanok terjesztésével vádolt protestánsokat, csak igen
nagy pressiónak, vagy valami külön értelmezésnek engedtek akkor,
midőn az 1548-ki vallástörvény kemény határozatait is a király aka
ratához képest elfogadták, illetőleg uj határozattal megerősítették.
E szerint az 1550 ben hozott vallásügyi törvénycikkek igy hang
zanak :

XII. A mennyiben továbbá ö Felsége híveit világosan
és kegyesen méltóztatott inteni a Ilit és vallás egységére, e
tekintetben elismerik az ország karai és rendei a királyi Fel
ségnek kegyességét a mindenható isten iránt és kegyelmét
alattvalói iránt; és úgy vélik, hogy ő Felségének kegyelmes
és atyai intéséhez képest törekvéseiket minden módon oda
kell irányozni, miszerint az összes keresztyén világ által rég
időtől fogva bevett és helybenhagyott sz. és katholikus hit és
vallás az országban mindenütt helyreállítassék, kiirtatván
mindenütt az eretnekek és istentelen tudományok, az egy és
örökké való, s csalhatatlan római sz. és katholikus egyházhoz
az összes ország karai és rendei közül mindenek örökké ra
gaszkodjanak, és mint tagok egy testbe olvadjanak, hogy a
lelkűknek igaz és önálló összeköttetése, az országban való
egység és az által a mindenható isten irgalmassága naprólnapra jobban növekedjék.1)
’) V. ö. az 1543: 5. t. c.
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XIII. Hogy pedig ez gyorsabban és könnyebben tör
ténjék, a kir. Felségnek kegyes intéséhez képest szükséges
nek látszik, hogy a püspökök és főpapok, habár csak címük
szerint bírják is — mint mostani időben — azon méltósá
got, elsőben erkölcs és példa által, azután pedig tudomány
és szónoklat által, mennyire lehet, hivatalukban foglalkozni
és felvigyázni tartozzanak; különösen pedig arról gondos
kodni, hogy a vallást és isteni tiszteletet megyéikben minde
nütt terjeszszék a katholikus egyház korábbi szertartása sze
rint, — és a rájok bízott népet a tévelygésektől és üdvtelen
tudományoktól elvonják és mintegy sötétségből világosságra
vezessék és ösztönözzék kegyes szónoklataik és a sz. atyák
tól vett tudományok által.
Ugyanők gondoskodjanak, hogy helyetteseket, esperese
ket, papokat és szónoklókat mindenütt felállítsanak, és teljes
igyekezettel mindenünnen összeszerezzenek, kik ezen pásztori
hivatalokat, ha a püspökök vagy távol lennének, vagy más
törvényes akadályokkal gátoltatnának, kellőleg elvégezzék,
és semmit meg ne engedjenek, miből az isteni tiszteletnek
és a régi igaz vallásnak hátránya s ebből a lelkek kára kö
vetkeznék. b
XIV. Főleg az is szükségesnek látszik, hogy a püspö
kök, mind magok, mind pedig arra választott helyetteseik és
más papok, hivatalaikat rendesen elvégezhessék, mivel a királyi
Felségtől az előtt és újabb időkben e hivatalokra megválasz
tott némely püspökök még eddig sincsenek megerősítve az
apostoli sz. szék által, s annál fogva hivataluk teljes végzé
sére képtelenek, méltóztassék ö Felsége legelsőbb is, vala
mely kiváló szószólló mellett a leendő pápát szorgosan kérni,
és kieszközölni, hogy az ő Felsége által Magyarországon vá
lasztott püspököknek ingyen való megerősítését kegyelmesen
kiszolgáltatni, és az ily módon kiadott Bullákat ő Felsége
kezeihez ajándékkép elküldeni méltóztassék, hogy ő Felsége
azokat, azon püspököknek, kiket illetnek, kegyelmesen el
oszthassa, és azok ily módon megerősítve, pásztori tisztüket
azután szabadabban gyakorolhassák.
Ü V. ő. áss 1715: HO. és áss 1723: 71. t. e.
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Tudva van ugyanis, hogy ezen nyomorúságos időkben,
melyekben az ország ellenséges fegyverektől sokáig liáborittatott, a püspökségek jövedelmei és birtokai vagy nagy rész
ben megkevesittettek, vagy a még megmaradt, a végvárak
fentartásának használatára alig elegendő, nemhogy a püspö
köknek mindennapi szükségökre, méltóságokhoz képest elég
lehetne; annyira, hogy az ily megerősítésekért Rómában
hajdan űzetni szokott díjak (annata) ez időben semmikéj),
vagy kevés részben láttatnak beszedhetőknek; ehez képest
időközben sok mulasztás történik azokban, melyek a kegyes
ség és vallás eltaposása ellen szükségesek, miként eddig e
tárgyban sok helyeken a tapasztalás megmutatta.
Amennyiben rendeket osztogató felszentelt püspökök
nek hiánya, s a tanítóknak és más egyházi szolgáknak csu
dálatos csekélysége s árvasága az ország sok részeiben bekö
vetkezett, ez okból a hibás hittanok könnyebben elterjedtek.
XV. Szükségesnek látszik az is, hogy az ország karai
és rendtü nevében, a leendő pápához valamely szószólló kül
dessék, ki ő szentségénél nemcsak' ezen megerősítés ügyét
sürgesse, liánom az ország állását szorgosan előadván, hogy
Magyarország az egész keresztyén köztársaság bástyája, mily
nagy veszélyekkel küzd, igyekezzék ő szentségétől és más
olaszországi fejedelmektől a határok védelmére s megerősí
tésére valamely segélyt — a kir. Felség szószóllójával együtt
előterjesztvén alázattal az egész ország nevében könyörgése
ket — kieszközölni.
XVI. Azonfelül, mivel a püspökök hivatalaikban más
kép híven el nem járhatnak, hacsak azoktól türelmesen meg
nőni hallgattatnak, a kiknek tanítására küldettek, mind ma
gok, mind azoknak arra választott papjai, hacsak az alájok
adott nép tanításaiknak s intéseiknek nem engedelmeskedik,
annál fogva azok, kik másoknál többet tehetnek, szűnjenek
meg ezek kegyes töreKvésök ellen bármit kezdeni, és a taní
tás végett küldött szónoklókat necsak szabadon hagyják, ha
nem tartozzanak erejükhöz képest oltalmazni is.
Miért is olyan mód látszik alkalmazandónak, hogy min
den világiak azokban, melyek istent és annak tiszteletét ille
tik, minden ellenmondás, szóváltás és vetélkedés nélkül.
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püspökeiknek és az e végett választott papoknak — mint
illik — engedelmesek legyenek, és azok tudománya ellen
semmikép és semmi módon ne merjenek ellenkezni; hanem
a mi kétségesnek vagy vitásnak látszanék nekik vagy mások
nak, azt teljesen a közzsinat elintézésére hagyják; mely zsi
nat, ha azt a hit és vallás újítására valónak fogja látni, isteni
sugallat szerint javítandónak fogja tartani. Addig azonban a
katholikus szentegyház régi intézményeihez kell ragaszkodni,
és senki semmi ürügy alatt azoktól bármi módon el ne
térjen.
XVII. Hogy pedig a püspökök magok és azoknak segé
dei, az esperesek és plebánusok s más efélék hivatalukat
helyesen, minden panaszra és tétovázásra szolgaló alkalom
elkerülésével gyakorolhassák, — jogosnak és igazságosnak
látszik, hogy a kir. Felségnek kegyelmes intése szerint a
tizedek s egyéb egyházi 'birtokok s jövedelmek azoknak, a
kiket illetnek, mindenkitől teljesen visszaadassanak, s azokba
irrok akarata nélkül senki ne avatkozzék.
Könyörögnek az ország karai és rendei ő kir. Felségé
nek, méltóztassék az egyházaknak azon birtokait és jövedel
meit. melyek még némely világiaknál, úgy magyaroknál,
mint bármely külföldieknél átruházás mellett vannak, kegyel
mesen kiszabadítani; és az illető főpapoknak s egyházaknak
visszaadni; azoknak pedig, kiknél az ily birtokok vagy jövevedelmek átruházás alatt vannak, máshonnan leendő kielégitésökről gondoskodni, — valamint ő Felsége maga, azok
nak kiszabadítását a körülményekhez képest eszközlendőnek
ajánlotta, b
XVIII. Az iránt is felettébb könyörögnek, hogy az or
szágszerte üresedésben lévő és ő Felsége által eddig senki
nek nem adományozott, mind nagyobb mind kisebb főpap
ságokat és egyházi javadalmakat, különösen pedig az eszter
gomi érsekséget, mely már a kér. vallásnak Magyarhonban
való kezdetétől fogva, az országban — a kir. Felség után —
minden egyházak feje volt, kitől függ mindig különösen az
egész országban a vallás és isteni tisztelet védelmének vagy
P V. ö. az 1543: 28. és az 1548: 60., 61. tvcikket.
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emelésének eszközlése, — ő Felsége előtt kedves, jó érdemli,
s nem külföldi személyeknek adományozni méltóztassék,
a mint azt ö Felsége, hogy mielőbb megtörténhessék, való
ban megtenni kegyelmesen ajánlotta, hogy eképen az isteni
tisztelet mindenütt könnyebben megnjittatliassék, és a tel
kekről való gondoskodás s a szentségek kiszolgáltatása az
ország részeiben sehol se hiányozzék, a mennyiben ezen za
varos idők megengedik.
XIX. Méltóztassék ő Felségének — mikép korábbi év
ben végeztetett — az elpusztult egyházak, káptalanok és konventek birtokait és jövedelmei! iskolák felállítására és tudós
férfiaknak ellátására mindenütt haladék nélkül fordítani, és
a tétovázókat királyi hatalmával kényszeríteni, hogy eként
az országba fogadott tudós férfiak és iskolák felállítása által
az elébbi vallás és isteni tisztelet itt-ott gyorsabban felnöve
kedjék, miként ő Felsége annak teljesítését kegyelmesen
ajánlotta.
XX. A püspökök, velők más főpapok is, azon zavaros
időben egyházaiktól elvett vagyonaikat s birtokaikat, azok
tól, kiknél azok találtatnának, minden módokon visszasze
rezni iparkodjanak; s azoknak ő Felsége királyi hatalmával
segítségül lenni méltóztassék. b

Hogy e kemény cikkeket a jelen volt protestáns követek elfo
gadták, azt csak úgy lehet értenünk, ha elfogadjuk a lőcsei követek
nyilatkozatainak azon értelmezését, hogy ők magokat nem tekintet
ték eretnekeknek, s hogy az «eretnekség és istentelen tanok» alatt
az ország rendei is nem a Luther, hanem az újabban felmerült Kál
vin és Zwingli felekezetét értették. Ez tűnik ki febr. 11-ki jelentő
sökből, melyben a vallásügyekről szólva ezt mondják: «Unsere Con
fession ist nicht gedacht.» 2)
A követek, a törvénycikkek megerősítése után február közepe
táján, a király pedig febr. 23-kán távozott el Pozsonyból.1
1) Frakn& i, Országgy. E m lékek. I I I . 298—302. 1.
a) F raknai, Országgy. E m i. I I I . 259. 1. jegyzet.
Theol. K önyvtár. XIV.
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Ugyanezen év junius havában tartatott egy országgyűlés Tordán
is, hol szintén hozatott vallásügyet szabályozó törvény; de ennek
szövegét nem ismerjük.4)1

1) E rre utal az 1555. febr. 24-kén. ta rto tt országgyűlésen hozott tö r
vény, m ely úgy hangzik, hogy «azon törvénycikk, m ely m ég Főtisztelendö
F ra te r G yörgy n.-váradi püspök idejében a rendek tordai gyűlésen hozatott,
sértetlenül m eg tarta ssá k .» S zila g y i S. É rd. Országgy. E m i. I. 259. és 540. 1.

HARMADIK FEJEZET.
A két országrész egyesítésének kora.
(1550— 1δδ6.)

I.
As 1552-ki pozsonyi országgyűlés. - I tt megjelennek m á r a z erdélyi rendek is, kik előzetesen
méi/ külön gyűlést is tartattak Ssékely-Vásétrhelyen. — A pozsonyi gyűlés régzései.

A legközelebb tartott magyar országgyűlés óta nagy politikai
esemény történt, t. i. az ország ismét egy fejedelem jogara alatt egyesittetett. Frater György és Ferdinand között folyt alkudozásoknak az
lett a vége, hogy Erdély es a tiszai részek átadattak Ferdinándnak,
mig azoknak eddigi birtokosa János Zsigmond, anyjával együtt, eltá
vozott az országból.
Az e miatt fegyverre kelt Szulejman török császár elleni had
járatra, valamint több rendbeli polgári és egyházi ügyek rendezésére
vonatkozó intézkedések megtétele végett tehát Ferdinánd összehívta
a rendeket Pozsonyba, és pedig 1552. febr. 22-kére.
Ezen gyűlés kiváló fontosságot nyer az által, hogy az erdélyi
és a tiszántúli megyék is képviseltették magokat; miután elébb, tud
niillik január elején még egy külön országgyűlést tartottak volna
Székely-Vásárhelyen. Ez utóbbi gyűlés tulajdonképeni összehívója,
Frater György, már ekkor nem él t ; időközben t. i. 1551. dec. 17-kén
orgyilkos keze által végeztetett ki, minek következtében Castaldo tar
totta azt meg leginkább azért, hogy Erdély, mint Magyarországgal
egyesített rósz, a Ferdinánd által hirdetett országgyűlésre orátorokat
küldjön ki, és pedig mind a három nemzetből. Megválasztattak pedig
a következők: Kendy Ferenc, Kemény János, Birkner János, Szűcs
Simon, Benknek János, Szász Mátyás és Pomasius Keresztély.
Mielőtt azonban ezen orátorok elindultak volna, a rendek vég-
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zést hoztak a vallásügyben, melynek az volt a célja, hogy az itt-ott
fölmerült egyenetlenség megszüntettessék. Kimondották ugyanis egész
általánosságban, hogy m i n d e n k i t a r t o z i k a m a i j a v a l l á s á b a n m e g 
m a ra d n i. Λ

k o l o z s v á r i a k p e d i g a f ere n e r e n d ie k e t és d i m w k o s r e n d i c 

be régi l a k h e h j e i k r e . x)
Ezen és más ügyekben hozott országgyűlési határozatokat egy
fényes küldöttség vitte Segesvárra Castaldóhoz megerősítés végett.
Ez külön válasz alakjában erősítette meg azokat, kijelentvén a val
lásra nézve is, miszerint helyesli az egységre való törekvést; ügyelni
lög arra, hogy a vallástörvény megtartassák, s erre nézve kikéri
ő felségének Ferdinándnak megerősítését is .123*)
Ferdinand válaszában azonban erre vonatkozólag semmit nem
találunk, talán épen azért, mert a vallásügyi kérdést a pozsonyi gyű
lésén a magyarhoni és erdélyi rendekkel együtt kívánta megoldani,
s egy esetleg kedvezőtlen vagy semmit mondó határozattal nem
akarta előre is elkedvetleníteni uj alattvalóit, a kiknek bizodalmára
számított.
Ez mindenesetre eszélyes és tapintatos eljárás volt Ferdinánd
részéről; mert az ország egyesítése csak úgy lehetett állandó, ha a
polgárok kölcsönös méltányosság és igazság alapján szövetkeznek
egymással; ha a kedélyek nem izgattatnak fel haszontalanul a lelki
ismeret szabadságának durva elnyomása, által.
Az alsó tábla, mely a Ferencrendiek kolostorában tartotta ülé
seit, márc. 7-kén vette elő a vallás kérdését, mely nagy zajjal tárgyal
tatott. 8) A tanácskozás még márc. 9-kén is folyt, minek következté
ben a király jónak látta sietésre hívni fel a rendeket. Úgy látszik,
hogy az erdélyi részekből megjelent protestánsok nem akartak ha
jolni oly határozatok hozatalára, melyek eddig élvezett jogaikat, ille
tőleg szabadságaikat veszélyeztethették volna. Más részről ismét a
katliolikusok sem voltak hajlandók a múlt országgyűlésen hozott
ket bocsássák

11 A r lie iili D om inorum regnicolarum , in generali eorum congregatione
in Zekel-W asarhel pro festo circum cisionis dom ini auno eiusdem 1552 consti
tu ti. Szilágyi. S., E rd . Orsz. E m i. I. 382. I. és Π . törve.
2) D esponsum d o m in i bellici locum teuentis super articulis conclusis in
proxim o conventu V assarlieliensi ad dominos regnicolas. U. ο. 398. 1.
3) Az erdélyi szász városok követei m árc. 12-kén többek között azt is
je len tik küldőiknek általában : H acten u s C om itiorum negotia, m ore H ungarorum solito, ox m ultis clam oribus tard iu s tra c ta ta , u t etiam Kex super tard itate
plurim um sit adm iratus. L. F ra kn ó i, I I I . 349. 1.
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határozatoktól elterőleg engedményeket tenni oly felekezeteknek,
melyek nézetük szerint a kath. anyaszentegyház egységét veszélyez
tették.
Ennél fogva a hosszas tanácskozásnak csak az lett a vége, hogy
miután a vallás dolgában a múlt országgyűlésen is «eleget tanácskoz
tak és végeztek» most csak azon végzésekhez ragaszkodnak, újonnan
is kifejezvén azon óhajtásukat, hogy a király azon törvényeket hajtsa
végre és az engedetleneket büntesse meg.
Különben a jó egyetértés fentartása tekintetéből a két párt kö
zött iáidig felmerült viszályok is megszüntetendőknek mondattak ki.
A király márc. 18-kán küldé le válaszát, mely a rendek javas
latait elfogadja, s jó indulatának zálogául megígérte, hogy az egyházi
és világi javadalmakra vonatkozó határozatokat is híven fogja meg
tartani, és hogy vagy ö maga, vagy távollétében első szülött fia Miksa
cseh király a,z év nagyobb részét Magyarországban fogja tölteni.
A vallásra vonatkozólag abban történt a megállapodás (1. VII.
t. c.), hogy a királyi Felség kegyelmes hitese szerint a közelebbi or
szággyűlésen e tárgyban elég intézkedés és határozat hozatott mind a
f/ijiapok s egyéb egyházi férfiak hivatalának helyes gyakorlására
vésve, mind pedig azon engedelmességre nézve, melylyel a világiak
az egyháziaknak tartoznak. Mely eképi határozatról szerkesztett
törvény cikkek létezvén, ezek mellett az ország karai és rend-ei, min
den hozzáadás és elvétel nélkül, most is megmaradnak. *)
Iügyedül az van hátra, hogy !i Felsége azon törvénycikkeket
minden rendek, agy az egyháziak, mint világiak részéről megtar
tassa-; es ha valamely rész nem engedelmeskednék, vagy valaki ezen
törvénycikkeket- meg nem tartami, az ellen o Felsége az érintett cik
kek szerint- járjon el. 2)
E törvénycikkén a józan mérséklet szelleme félreismerhettem
Az erdélyi rendek jelenléte nem volt minden hatás nélküli; a magyar
klérus maga is megelégedett a régi törvények megerősítésével. Osztönszeriileg érezte mindenki, hogy szemben az Erdélyben lappangó
és már-már feltünedező bonyodalmakkal, a hazafiak összetartására
van szükség.
Különben Erdélynek az egyesítés után is megmaradt külön
v) V. Γ). az 1518: 5. és az 1550: 12. t. c.
“ ) Fi·αJenő / , i . ι η . I í .
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törvényhozási joga a király által kinevezett vajdának vezérlete alatt.
Ennek alapján még ez évi május végén össze is jöttek az erdélyi ren
dek Tordára, hogy Ferdinand kívánságai felett külön tanácskoz
zanak.
II.
A z /-)■>.?-/;/ fo r d a i o r s z á fifiy u lé a . — A z u d r w J o d iji t e m p i o m -k é n lé * n u a jo U h U á ra t e ljh a ta lm ú
b íz o ltx á t) h ű id é ü l; k i.

A pozsonyi országgyűlésen részt vett erdélyi orátorok, kik a
király kiváló figyelmében és kegyében részesültek, elégedetten tértek
haza. A vajdává kinevezett Báthory Endre május 22-kére Tordára uj
országgyűlést hivott össze, hogy a király óhajtásait előterjeszthesse,
meghagyván híveinek, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Báthory betegségtől akadályoztatván nem jelent meg, de a hely
tartó Castaldó személyes jelenlétével kívánt nyomást gyakorolni a
rendekre, hogy a királynak a hadfölkelésre és az adóra vonatkozó
előterjesztését elfogadják. Célját el is érte, de e mellett a vallás ügyé
ben is kellett határozni.
Ugyanis Udvarhelyt vallásügyi összeütközés történt a templom
hely és a predikálás felett. Ezen viszály az országgyűlés elé hozatott,
mely aképen intézkedett, hogy Andrásy Márton és Dacó Pál kül
detett ki az ítélethozatalra, s egyúttal kimondatott, hogy ezek ítéle
tében a felek tartoznak megnyugodni.
Különben a lelkiismeret szabadságát senki sem merészelte meg
támadni; kimondatott a 15-dik cikkben, hogy a katholikusok és evan
gélikusok kölcsönös türelemmel viseltessenek egymás iránt, egyik
felekezet se bántsa a másikat. Mindenki oda temetkezhetik, a hova
akar. Akarata ellen a kolostor szolgálatára senki ne kényszerittessék.
Castaldó felterjesztő Eerdinándnak az országgyűlés határoza
tait ; de a vallásról szóló részt nem tartotta vagy tanácsosnak vagy
szükségesnek Ferdinánd ítélete alá bocsátani, mert a pozsonyi februáriusi országgyűlésen e tekintetben zajos jelenetek fordultak elő, s
mert tudta, hogy Ferdinánd erős katholicismusa csak rósz vért csi
nálhatna Erdélyben, hol a töröknek és Mircse moldvai vajdának be
ütése, s Castaldó katonáinak zsarolása általános elégedetlenséget és
zavart okozott.
Mindazáltal mégis meg kellett a kérdést oldani, s Ferdinánd
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megerősítette a vallási határozatokat is, melyek a 15—18. törvény
cikkekben következőképen hangzanak:
XV. Továbbá a karok, és rendel·, a vallásra nézve egyhangú
lag határozták, hogy amint, az elobbeni egyetemes gyűlésen rendsza
bályok hozattak, arra, hogy az evangélikus rész -pártfogói a katholikus rész ellenéhen semmit, tenni ne igyekezzenek, valamint ezek se
törekedjenek arra, hogy a másik résznek valamiben. prejudikáljanak
vagy azt, méltatlanul bántalmazzák; sőt inkább egyik a másikát
tisztelettel és szelídséggel illesse.
XYI. Ami a székely-vásárhelyi lakosokat illeti, azokra nézve
az ország karai és rended· azt· határozták, hogy mindazoknak, kik
az evangyelmi, hitet hallani és tanulni akarják, szabadjon a Sz. E r
zsébetjeié kápolnában, amint az a legközelebbi törvénycikkekben is
kimondatott, oly prédikátort, alkalmazni, ki a sz. evangyeliomot
hirdetni, s minden szertartást Krisztus igéje szerint gyakorolni és a
szentségeket kiszolgáltatni, képes.
Nem, hallgat,tátik cl az sem, hogy a lelkész a szokásos jövedel
meket a maga részére elfogadhatja.
Azon házat, melyben egykor azon kápolna oltárigazgatója
lakott, s ahoz tartozónak állittatik, a város bírája és közönsége, ha
valamiképen, eladtál· volna, váltsák vissza és a kápolnának vissza
adják, azon, esetben pedig, ha valamely lakostárs az eladásnál tör
vényes tulajdonosnak tűnnék ki, azok, kik az evangyelmi prédiká
tort behozták, váltsák meg, s helyezzék be azon épületbe.
Ezen ügy végrehajtására kiküldettek Andrási) Márton és Dacó
Pál, kik teljhatalommal ruháztattak fel a felek panaszainak meg
vizsgálására és megszü ntelésére.
XVII. Ezenkívül az is halároztatott, hogy azon város összes
közönségé tartozik ezek Ítéletében megnyugodni, s minden tisztessé
ges és illő ügyben, mely a közjóra irányul, engedelmeskedniük kell.
XVIII. Végre, hogy mindazoknak, kik e világból elköltöznek,
szabadjon bármely egyházban vagy klastrombán kívánnak, magok
nak sirt választani, minden, ellenmondás nélkül. 2)
E törvények szavai elhangzottak az általános hadi zaj köze-1
1.i A rticu li dominorum om nium statu u m et ordinum regni Transsilvaniae,
in congregatione eorum generali dom inica die ante festum Ascensionis domini,
Thordae celebrata constituti, Anno 1552. L. Szilá gyi S., É rd . Orsz. E m i. I.
411—412. 11.
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pette. Csüggedés vett erőt a lelkeken, és a mi legroszabb volt, a sze
rencsétlenséget némelyek, — s ezek között a király is, — a reformá
ciónak kezdték tulajdonítani.
III.
Az 1553-ki soproni országgyűlés. — Λ király előterjesztésében egyenesen a rendeket támadja
m eg; ezek visszautasitjéik a szemrehányást, — A főpapság eensuréijál a, rendek szintén elutasitjéik ; végre egy kitérő véilaszszal létrejön a törvény.

Az 1552-ki szerencsétlen hadjárat, mely alatt sok kitűnő férfiú
esett el, általános csüggedést idézett elő az országban.
Ferdinánd ily körülmények között april 9-kére országgyűlést
hivott össze, és pedig — mivel Pozsonyban pestis uralkodott, —
Sopronyba.
Nemcsak a király, hanem annak fiai: Miksa király és Károly
főherceg is megjelentek a gyűlés megnyitására apr. 22-ken.
Királyi előterjesztésében újra hangsúlyozza az ország egysegé
nek és békéjének helyreállítására célzó törekvéseit, valamint azt is,
hogy ebben némileg meggátolta a Németországban bátyja ellen újon
nan kitört háború. Most főfeladat az országnak és a keresztyénségnek
védelme a török ellenében.
Minthogy azonban — úgymond — minden vállalat sikerének
feltétele az isteni félelem és az «igaz, apostoli, katholikus vallás tanai
val öszhangzó isteni tisztelet»; mivel továbbá a király azt hiszi, hogy
a súlyos csapások, háború, pestis és éhség azért sújtják e nemzetet,
mivel az ősrégi isteni tisztelet és az igaz hit helyébe uj tanok sarjad zottak, melyek által lassanként úgyszólván az összes magyarok fogé
konyakká váltak minden gonoszra, és igy mind roszabb fordulatot
vettek az ország ügyei. Mindezekre, mondja folytatólag, ő már a ko
rábbi országgyűléseken figyelmeztette a rendeket; azonban ennek
nem volt sikere. Tapasztalja ugyanis, hogy a féktelenség mind inkáid)
fokozódik; a kath. főpapokat és lelkészeket számos helvokon gyalá
zattal elutasítják, a lelkészi teendőket világiakra bízzák, a temjdomokat megszentségtelenitik és lerontják, az egyházi jövedelmeket pedig
lefoglalják. Nincs kétségé, hogy ez által az isten haragját és boszuját
mind inkább felidézik az országra. A király tehát buzgón inti a ren
deket, hogy elhagyván az uj tanokat és tévelygéseket, térjenek vissza
őseik vallásához; engedelmeskedjenek főpapjaiknak és lelkészeiknek ;
hagyjanak fel a papok zaklatásával és az egyházi jövedelmek bitorlá
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sával, hogy ilymódon kiengesztelhessék az istent. Minthogy továbbá,
úgymond a király, a vallás emelése érdekében és az ország javára az
üresedésben levő püspökségeket és egyéb javadalmakat érdemes fér
fiaknak adományozta, tehát a rendek is, kik netalán ily javadalmakat
bitorolnak, vagy kegyúri jogokkal bírnak, kövessék e példát. Rendel
kezzenek az iránt is, hogy azok, kik a tizedeket lefoglalják, ne folya
modhassanak a rendes és hosszadalmas perfolyamhoz, hanem rövid
utón kényszerittessenek azok visszabocsátására. Végre mivel a főpa
pok, a tizedek bérbeadása körül régi időkben élvezett szabadságuk
visszaállítása céljából ismételve folyamodtak a királyhoz, a rendek
vonják vissza azon törvényeket, melyek ama szabadságot a világi
íöldesurak javára korlátozzák, hogy eként a főpapok, megszaporo
dott jövedelmeikből minél tökéletesebben teljesíthessék főpapi és
honvédelmi kötelességeiket.1)
Így hangzott a királynak vallásbeli előterjesztése.
Először történik, hogy Ferdinánd, ki az ősi kér. hit megóvására
általánosságban eddig is oly melegen felszólalt, most egyenesen a
rendeket támadja meg mint olyanokat «kik az uj tanokat és tévely
géseket elfogadták». Először történik, hogy a vád, melyet egyes kath.
írók a protestantismus ellen felhozogattak, hogy t. i. az ország sze
rencsétlensége az uj tanokból ered, a király által országgyűlésen is
ismételtetik. 8 ez igen komolylyá teszi a helyzetet.
Az alsó tábla, melynek ismét Mérey Mihály volt az elnöke, apr.
Üb-án kezdte meg tanácskozásait a kir. propositiók felett.
Erélyesen visszautasították a rendek azt a vádat, mintha a be
következett szerencsétlenségnek ők volnának okai. A főrendek hasonlóképen nyilatkoztak. Ez nem volt nagyon biztató jelenség a vallásügyi
tárgyalásokhoz, melyek á7-én vettek kezdetűket.
A rendek ugyanis azon nezetöknek adtak kifejezést, hogy a val
lásra nézve a korábbi országgyűlések már megtették a szükséges intéz
kedéseket; újabb és erősebb intézkedéseket már csak azért sem lehet
tenniük, mert a megyei követek erre nincsenek felhatalmazva; utasí
tásaikban. A király nem volt elkészülve ily visszautasító, illetőleg kitérő
feleletre, egyedüli reményét már csak a főrendiház erélyes magatar
tásában helyezte. A főpapság el is követett mindent, hogy az alsó
tábla határozata módosittassék. Heves kifakadások történtek a. «tev-*)
*) Lásd F ralam i III. 410. és 417. 1. V. ö. 455—437. 1.
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tanok» hirdetői és pártfogói ellen. Némelyek követelték, hogy azok,
akik nem akarnak visszatérni az egyedül üdvözítő egyház kebelébe,
fej és jószágvesztéssel büntettessenek. ')
Azonban a higgadtabbak nem tartották alkalmasnak az időt
arra, hogy ily kemény határozatok felidézésével az ország lakosságá
nak tekintélyes része ismét odakényszeritessék, hogy a királytól elsza
kadjon és a töröknél és János Zsigmondira! keressen oltalmat.
A főpapság tehát kénytelen volt felhagyni a protestánsok kiirtására
célzó rendszabályok sürgetésével ; s ezúttal megelégedett avval, hogy
az egyházi jövedelmek biztosítására újra kimondassák, miszerint e
részben a törvény követelményeinek mind a világiak, mind az egy
háziak eleget tegyenek; akik ezt nem tennék, azokat a király kim éled
nélkül büntesse meg. Továbbá óhajtották, hogy a világiak bocsássák
vissza a kezeikben levő egyházi javadalmakat; amennyiben pedig
kegyúri jogokra tartanak igényt, mutassák ki e joguk alaposságát, es
teljesítsék lelkiismeretesen kegyúri kötelességeiket.
A tizedek bérlésere vonatkozó királyi kijelentés a főpapságnál
nagy viszliangra talált: minthogy azonban az alsó tábla minden bérlési újítást veszélyesnek tartott, határozottan ellenezte azt, hogy a,
tizedek bérbeadása körül a főpapság korlátlan szabadsággal rendel
kezhessék. Ezért a világi főrendek javaslatára ez úgy a jövő ország
gyűlésig függőben maradt. A főpapok azonban óvásképen kijelen
tették, hogy nagyobb bajok elhárítása tekintetéből csakis most ideig
lenesen s egyedül a magok, és nem egyszersmind utódaik nevében is,
elhalasztják jogaik érvényesítését. Mostani engedékenységüket oly
áldozatnak jelenték ki, melyet csak a nemesség kedvéért es az ügyes
ség fentartása érdekeben hoznak.
Így a többi kérdésekre is egyetértés jővén létre a két tábla kö
zött, ápril 10-én benyújtották végzéseiket a királynak, ki aztán máj.
U-iki válaszában a vallásügyi cikkhez még egy záradékot kívánt csa
tolni ; jelesül azt, hogy ezentúl a nyomdászok és könyvárusok csak
oly könyveket adhassanak ki es árusíthassanak el, melyeket a püs
pökök megengednek.l
l ) F ro k n ó i a bártfei követ jelentéséből idézi ezen érdekes s o ro k a t: «Mit
der Religion hoben sy vylczu tim en, weil vyl Byschoft'e, fyl Tum-jifaffen und
Mynycli do sein, welche Königlich M ajestät .Inhalten, lös ist auch geliert
w orden zwischen der H errschaft, das ym R oth Königlich M ajestät beschlos
sen ist w orden : dasz m au dy, dy nit ahstehen werden von der L utherischen
ler, str.iffn will am leyb und gutli.» ·
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Természetes, hogy a rendek a könyv-censura e nemét nem vol
tak hajlandók elfogadni; s a végzést változatlanul küldötték át a fő
rendekhez. x)
Ez a főpapokat ismét zavarba hozta; es hogy a teendőkre nézve
oly megállapodásra juthassanak, mely az alsó tábla határozatát né
mileg módosítva, a főrendek világi tagjai által is elfogadtathassák,
máj. Hí-kán Oláh Miklós esztergomi prímás lakásán vegyes gyűlést
tartottak. A vélemények többsége ismét az idők zavaros voltát tar
totta szemei előtt, és nem látta tanácsosnak, hogy e kérdésben uj
harc idéztessek fel a két tábla között. Azért oda törekedtek, hogy
maga az alsó tábla válasza kissé szelidebben fogalmaztassák ; és pe
dig ugv, hogy amidőn a censura behozatala mellőztetik, a királynak
erre való felhívása mégse utasittassék egyenesen vissza. Ennek kö
vetkeztében a kitérő válasz akép lett fogalmazva: «Amit ő Felsége
a téves könyvek nyomatása es kiadása felől említ, arra nézve a karok
és rendek mitsem határozhatnak, minthogy nincs tudomásuk arról,
hogy birtokaikon ily könyveket nyomtatnának.»
A király maga, bizonyára nem jó kedvéből, de a helyzet kény
szerűségének nyomása alatt elfogadta e választ, és megnyugodott
abban, hogy az a törvénykönyvbe igtattassék.
Eként a törvénycikkek máj. 19-ken a királyi megerősítést meg
nyervén, az országgyűlés szétoszlott.
A vallásra vonatkozó törvénycikkek igy hangzanak:

VII.
Ami illeti a vallást és az egyházi tizedeknek a fő
pap urak akarata szerint való haszonbérlését, az ország karai
és rendei röviden válaszolnak :
Hogy ők azokra nézve, melyek a vallást tárgyazzák,
semmit sem térnek el azoktól, melyek ez ügyben a közelebbi
gyűlésekben intéztettek és végeztettek, s a királyi Felség
által helybenhagyattak s megerősittettek; minthogy azokra
nézve azon gyűlések cikkei intézkedtek. Mert ha ezekre nézve
valamit újítani akarnának is, a megyei követek ez ügyben
az őket küldő atyjok fiaitól semmi felhatalmazással nem bir-*)
*) Tiirk Dániel naplójában erre nézve azt olvassuk: «C onveniebant
ltegnicolae ad articulos revidendos et c mcludendos. In iis, quae Bex emendaI at : de dica florenom m trium , et de religione, u t p rohibeantur Typography et
Bibliopolae ne vendant libros, nisi quos Episcopi locorum illorum voluerint,
Kegnicolae consentire noluerint, et rem iseru n t Articulos ad S tatus et Ordines
majores . . . Máj. 13-kán.
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nak. Illő pedig megemlíteni, hogy a főpapok, valamint a
világiak is, az illető országgyűlések, kiválóan pedig az ezer
ötszáz negyvennyolcadik évi törvénycikkek tartalmának, min
den hivataloskodásukban eleget tegyenek. Ha azonban azon
főpapok vagy azok által küldött szónoklók ellen vakmerőén
nyilván felkelne, és azokat gyalázással, rágalommal, veréssel
avagy halállal illetni, vagy istennek egyházait az isteni Fel
ség megvetésével lerontani, szétrombolni, megcsufolni és
megfosztani, az egyházi képeket összetörni avagy megégetni
merné, — az olyanok a tényállás kitudása mellett, tettök ér
deme szerint törvény utján, ő Felsége által hüntettessenek
azon mód és rend szerint, mely ezek felől, az említett ezer
ötszáz negyvennyolcadik évi gyűlés cikkeiben foglaltatik.
VIII.
Jóllehet az ezen országgyűlésim jelenlevő főpap
urak, s nagyobb részben az országnagy urak is, a tizedek
haszonbérlésének rendje és módja, úgy azokat erőszakkal
elvivők büntetése felől e részben is a kir. Felség előterjesz
tését legszentebbnek tartják, hogy tudniillik szabad legyen
az egyháziaknak tizedeiket bárkinek és bármi áron lehető
haszonbérbe adni, miként a világiaknak meg van engedve
saját vagyonukat úgy eladni, amint lehet; annál fogva azon
előterjesztéshez, miként abban kifejtetett, állhatatosan ra
gaszkodnak. E részben, habár korábbi években valami ellen
kező rendeltetett, a jelen idő sokban különbözik, és a főpa
pok és más egyháziak az ország védelmére, várakban és azo
kon kívül, sokkal nagyobb számú csapa,tokát kénytelenek
folyvást tartani.
Azonban, hogy azon zavarokra, viszályokra és különféle
roszakra okot szolgáltatni ne láttassanak, melyek ezen tör
vény után, jelen zavart viszonyok közt következnének, a mi
mes urak által akép Ítéltetett, hogy kárukkal segíteni akar
ván a közhasznot és nyugalmat — amennyire személyüket
illeti — ezúttal abban egyeznek meg, hogy a legközelebb
jövő országgyűlésig a tizedek haszonbérlése előbbi állapotá
ban maradjon. Óvást tesznek azonban a kir. Felség előtt
ünnepélyesen, miszerint ők azon roszak elhárítása végett,
melyekre magok az országlakók emlékeznek, azt csupán a
fentirt időre, és csupán személyökre nézve, saját jogaiknál
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fogva engedik meg. Mert ugyanazon főpapok nyilván állítják,
hogy az egyházi birtokok s jövedelmekel nem tékozlása iránt
tett esküjük ellenére, és az akkori időkben mindenkor meg
tartott sz. kánoni rendeletek ellen, ők, azon törvénybe sem
mikép meg nem egyezhetnek. Es most bármit tesznek, a
nemesség iránti kedvezés és közegyetértés miatt, csak ezen
egy esetben cselekszik.
IX.
Helyben hagyják a karok és rendek, hogy miként a
királyi szent Felség híveit kegyelmesen inti, hogy kik valami
egyházi javadalmakat ö Felsége elhatározása folytán bírnak,
azokat méltó és az egyházi hivatalokra alkalmas s már arra
megválasztott és kinevezett férfiaknak szabadon hagyják.
Vagy ha azokra nézve magok kegyúri jogot igényelnek, azt
mutassák meg ő Felsége előtt; és azokat saját kezűkből min
denesetre egyházi férfiaknak adják és ne engedjék, hogy egy
házaik soká törvényes papok nélkül legyenek.
XXIV. Mivel pedig ő Felsége által a tévelygő könyvek
kiadása és nyomtatása emlittetett; a karok és rendek e
tárgyra nézve magok részéről semmit nem intézkedhettek,
minthogy állítják, miként azt, hogy birtokaikban történt
volna, nem tudják.
Látni való e törvényekből, hogy azon mérséklet szelleme, mely
az előbbeni gyűléseket átlengette, tűnőiéiben van; hogy a klérus a
királylyal egyetemben csak azért nem foganatosít keményebb rend
szabályokat a protestánsok ellen, mivel a politikai viszonyok erre
nem alkalmasok. Talán nem tévedünk, ha állítjuk, hogy e hangulat
változásban nagy része volt az e gyűlés alatt esztergomi érsekké lett
Oláh Miklósnak, a ki még II. Lajos király titkára, majd zágrábi püs
pök es kancellár volt, es a ki erős kézzel fogott a katholicismus régi
dicsőségének visszaszerzéséhez.
Azonban Erdélyből fenyegető hangok hangzottak át, melyek
Ferdinánd uralmának megunását és János Zsigmond visszahozatását
jeleztek.
Hiában való volt minden ; Fiában való volt az uj vajdák kineve
zése, s azok jogainak bővítése: az elégületlenek a törökkel szövet
kezve, csak János Zsigmond visszahelyezésétől vártak javulást.
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IV.
A z 1 5 5 3 -k i to r d á i o r s z á g g y ű lé s , j ú l i u s b a n . — F e r d i n a n d j ő i n d u l a t o t ta n ú s ít E r d ő ig i r á n t . —
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Ferdinand király, midőn a kétségbeesett erdélyi rendek a Oastaldó és zsoldosai által okozott bajok orvoslását kerték tőle, jó indu
lattal fogott a helyzet javításához. A beteges Báthory Endre mellé
Kendy Ferencet és Dobó Antalt nevezte ki vajdákká, s elrendelte a
zsoldos katonák kitakarítását. A vajdáknak utasításul volt adva a
honvédelem és belközigazgatás némely fontos teendőin kívül az is,
hogy a hű szászokat és szebenieket, továbbá a régi vallásnak védelmét
különös gondjuk alá vegyék.
Azonban világos volt, hogy Ferdinánd jóindulata a János Zsigmond visszahelyezését óhajtó jvárt iránti félelemnek nyilatkozata
volt. Az elégületlenek nagy zajjal követelték a sérelmek orvoslását s
János Zsigmond visszahelyezését. A pártgyülcsek napirenden voltak.
Báthory vajda megrettenve a mozgalom miatt, jul. 13-ára Tordára
közönséges gyűlést hirdetett. Az elégületlenek elhatározták, hogy
kívánságaikat e gyűlésén fogják érvényesíteni. Az előleges szamosujvári értekezleten megígérték, hogy a király és haza veszélyben forgó
érdekeit nem fogják veszélyeztetni.
A tordai gyűlésen mindenekelőtt meghallgatták a királyhoz kül
dött követek jelentéseit, tudomásul vették az uj vajdák kinevezését.
Mikor ennek alapján Báthory felesketé őket, Kendy feltárta ujját; de
nem esküdött a szentekre, s arra sem, hogy a lutheránusokat üldözni
fogja, hanem csak általánosságban az igaz apostoli hit védelmére.12)
Tárgyalások folyamán a vallás ügye nem fordult elő; de két
ségen kívül nagy hatást gyakorolt Ferdinándnak azon rendelete, mely
szerint a gyulafehérvári püspökséget tiz évi szünetelése után ismét
visszaállította, s uj püspökké Bornemisza Pált nevezte ki.
Az uj püspök tájékozni óhajtván magát kerületének vallásos
gondolkozására nézve, 1554-ben egyetemes zsinatot akart tartani
Gyulafehérvárott. E végből két körlevelet bocsátott ki. Az egyikben
felhívja a papokat — úgy látszik felekezeti különbség nélkül — a
1) S z ila g yi 8., É rd . Orszgy. E m i. 448. 1.
2) S zila g y i, i. m . I. 450. 1.
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poenitentia tartására, bűneik megbánására s téves utaikról való viszszatérésére. A másodikban a zsinattartás célját fejtegeti, hogy t. i.
tanácskozni kell, hogy a keresztyén vallásban támadt egyenetlensé
gek megszűnjenek, hogy az isten igéje hirdetésében és a szentségek
kiszolgáltatásában a vallás egysége s ez által a régi béke és atvafias
szeretet egész Erdélyben és a hozzátartozó részekben ismét helyreállittassék.
Erre a besztercei káptalani papság férfiasán és határozottan
válaszolt, hasonlókepen két felterjesztésben. Az elsőben az ellenük
felhozott vádakat es intéseket visszautasítják. Tagadják, mintha ők
tévelyegnenek; sőt ellenkezőleg most tértek a sz. írás tudós magya
rázói által a lelkek egyedüli igaz főpásztorához a Jézus Krisztushoz,
evangyeliomát örömmel hallgatják, egész lélekkel elfogadják s teljes
erejűk szerint halálig követni el vannak határozva. Kérik a püspököt,
hogy szűnjék meg őket ártatlanul «eretnek» és «szakadár# címmel
illetni, mert ez őket, kik nem bűnösek, bántja; különben ajánlják
magokat az ő főpásztori oltalmába. Ok az egyház külső igazgatására
tartozó semmi dologban ellent nem tártnak, csak a kér. vallás némely
hittanaiban térnek el nézeteik. Csodálkoznak, hogy a püspök őket
oly szigorúan megdorgálta, de nem dorgálta meg egyszersmind az
udvarában levőket is, kik velők egyforma eretnekségben vannak, ha
ugyan a sz. irás igazságának tisztán hívese eretnekség. Ok híven tanít
ják a népét, liivebben és pontosabban, mint atyáik a megelőző szá
zadokban. A külső dolgokban ők engedelmesek lesznek a püspöknek,
de nem a lelkiismeret dolgában; azért kérik, legyen nyugodt, mert ha
különben bánik velők, ezennel kijelentik, hogy nem fognak engedel
meskedni, mert tudják, hogy isteni dolgokban inkább kell engedel
meskedniük az istennek, mint az embereknek.
A második felterjesztésben, mely a zsinatra vonatkozott, hasonló
nyíltsággal és határozottsággal nyilatkoznak. Hitök és tanaik felőli
vallástételöket írott könyv alakjában terjesztek elő, hogy bárki igaz
ítéletet mondhasson felőle. Ok nem félnek a nyilvánosság szabad
levegőjétől; kijelentik, hogy ők magokat jogosultaknak tartják arra,
hogy hazájukban Krisztus sz. evangyeliomát a nekik istentől adott
kegyelem szerint eredeti tisztaságában visszaállítani s az igaz isteni
tisztelet gyakorlását lehetővé tenni segítsenek, a mint az Német
országban is Krisztus segítsége által végbevitetett. Jogosultaknak tart
ják magokat felszólalni az oly hamis tanok hirdetői ellen, kik tiltják
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a házasságot, nem engedik meg az ételt, melyet isten azért adott,
hogy azt a liivők hálaadással vegyék . . . Ha üldözőik, kik a katholikus
és orthodox nevet egyedül magoknak követelik, őket kárhoztatják, ők
megemlékeznek Kain és Ezsau régi esetére s nekik engedik, hogy
kinevetve, száműzve és megölve isten választott örököseit, az Atya
dicsőségét csak magok bitorolják. . . . ük az Atyaisten és fia Jézus
Krisztus az ö urok és a Szentlélek előtt nyilván vallják és bizonyítják,
hogy a mostani hitkételyek között megismerik és elfogadják a prófé
ták és apostolok azon Írásait, melyeket kanonikus könyveknek nevez
nek, — az ó és uj szövetség könyvét, azon alapot, a melyen Pál apostol
szerint építve van istennek szent temploma, melynek főszegletköve
Jézus Krisztus és a mely tudomány az istennek hatalma minden
liivők üdvére . . . .
A megigazulásról, a szentek imádásáról, a jó cselekedetekről, az
úrvacsoráról es a miséről kifejtett nézeteik után ezt mondják: «De
minek hoznánk fel többet, midőn összes hitcikkeink benne vannak a
Brassóban megjelent „Liber Reformationis“ cimii könyvben, *) mely
a vallás üdvös egysége tekintetéből az ország főrendéi s a három
nemzet törvényhozása által az erdélyi országgyűlésen kihirdettetett
azon ,,.4<7e«dú“-val együtt, mely a szentségek kiszolgáltatását szabja
meg, hogy t. i. az egész év hétköznapjain mikor es mily szertartáso
kat kell végbevinni és miképen ? hogy azok ugyanazon egy országban
ne legyenek különbözők s egymástól eltérők, de legyen bennük egy
ség, egyezzenek a szentirással s álljanak összhangzásban a kér. hittel,
melynek minden pontjait az ekklesiákban férfiakhoz illően megtart
hassák, mások kárhoztatása nélkül, isten dicsősegére, Jézus Krisztus
hívei buzgóságának növekedésére, a szerint, amint azt nekik Izabella
királynő, mikor még az országban volt, megengedte, sőt amely tudo
mány és ceremóniák megtartásában őket György barát, kir. helytartó,
váradi püspök s országbíró sem akadályozta.. .. Kijelentvén végre,
hogy az ágostai hitvallást és annak Apológiáját helyesnek tartják,
kérik a püspököt, hogy ezen nyilatkozatokat vegye fontolóra, magya
rázza jóra, s nyugodtan és igazságosan bírálja meg: vájjon a sz. Írás
egyszerűségével megegyezik-e ? Ezen az alapon kívánják ők Erdélyben
a vallás egységét, s kívánják, hogy ez értelemben kormányozza őket a
') L. Urkundenbuch Je r Éváiig. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen.
1862. I. Th. 6—36.
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püspök az Ur Jézus Krisztus dicsőségere s a katholikus egyház hasz
nára. J)
Világos e nyilatkozatból, hogy a besztercei káptalan valóban a
reformáció liive volt, de azért magát igaz katholikusnak hitte és val
lotta. Világos, hogy 1551-ben már csak névleg létezett r. kath. egy
ház Erdélyben. Bornemisza püspök ily körülmények között alig
használt kényszereszközöket papsága ellenében, annyival is inkább,
mert Izabella visszatérése valószínűnek látszott előtte.
V.
A z l ö h í - k i p o z s o n y i o r s z á y y y u le s m á r c iu s és a p r i l h ó b a n . — O lá h M ik ló s fe llé p é s e . — A fe lsÖ r id é k i Öt k i r á l y i v á r o s b e n y ú jtja . h i t v a llá s á t. — A fő r e n d e k es f ő p a p o k j a v a s l a t a i v is s z a v e t
te tn e k . ··— .4 t ö r v é n y c ik k e k c s a k á lta lá n o s a k . — X á d a s d y T a m á s n á d o r r á lesz.

A mit az erdélyi püsjiök nem bírt megtenni, azt megkísértette
az uj esztergami érsek Oláh Miklós.
Ez egyike volt azon főpapoknak, akik legtöbbet tettek a katholicismus felvirágoztatására, s következőleg az azt veszélyeztető Pro
testantismus elnyomására is. Hitfelei méltán nevezik a kath. egyház
megtartójának, mert kitűnő lelki tehetsége és bő tudománya mellett
oly gyakorlati érzékkel · és mély belátással rendelkezett, mely elte
kintve vallott elveinek helytelenségétől, alkalmassá tette őt arra, hogy
tervszerű és eredményes működést fejthessen ki egyháza érdekében.
A magas állás, melyet mint esztergami érsek elfoglalt, számtalan esz
közt nyújtott neki arra, hogy a protestantismus elnyomására hozott
törvényeknek érvényt szerezhessen. Ismerte a politika minden fogá
sait; ismerte annak leghatalmasabb tényezőit és kezelőit, s mind
ezt ügyesen fel is használta a protestánsok ellen.
Mindenek előtt az egyház anyagi helyzetének javítására vonat
kozó törvények életbeléptetését sürgette, hogy a jól fizetett papok
seregét jobban fegyelmezhesse és a térítés munkájára képesíthesse.
Akarta tudni, kik az ő emberei, s mi alapon viselnek lelkészi hiva
talt s élveznek javadalmakat.
Ennél fogva királyi beleegyezéssel, királyi biztosok által járatta
be a felső vidéket, hogy a népét «az uj vallás» «veszedelmes tanai
nak» megvetésére, s a sacramentumok, szűz Mária és minden szentek1
1 E zen fontos nyilatkozat m egjelent egész terjedelem ben A rch iv des
Vereines f ü r Sichenbürg. Landeskunde-, Nene Folge I. 3 1 5 —383. 11. 1853-ban.
Thool. Könyvtár. XIV,
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tiszteletere vezessek. Kötelességük volt a biztosoknak megvizsgálni a
klastromokat, és visszatéríteni azon papokat, akik a népet roszra
vezetik. A kassai lelkész és más protestáns polgárok ellen elfogatási
parancs adatott ki, mivel «hamis tudományt» hirdetnek; ennek kö
vetkezteben Kassa,, Lőcse, Bártfa, Eperjes és Szeben városok küldött
séget menesztettek Becsbe ő felségéhez es a kancellárhoz annak
kijelentésere, hogy ők az igaz evangyeliomi keresztyén vallást vall
ják, és semmi eretnekségben nem bűnösök.1)
A térítés eképen javában folyt, midőn Ferdinand, nem bírván
leverni a -János Zsigmond és Izabella visszahelyezésére megindult
mozgalmat, 155-1·. március elejére Pozsonyba hívta a rendeket, hogy
a teendőkről intézkedjék. A vallás kérdésén kívüluj adóajánlás, nép
felkelés, várerődites és nádorválasztás képezték a főtárgyakat.
Feltűnik, hogy a király ezúttal nem volt oly követelő, mint a
múlt országgyűlésen. Az ország egysegét fenyegető veszély illő mér
sékletre figyelmeztette öt és egyházi tanácsadóit.
Mint mindig, ha trónját komoly veszély fenyegette, ugv most is
magával hozta két fiát: Miksa királyt és Kárain főherceget, kik érdek
lődni látszottak a közügyek iránt. A királyi propositiókban, melyek
márc. IJ-án terjesztettek elő, hangsúlyozza,, az ország egységét s sza
badságainak biztosítását; de a mellett a katli. vallás erdekeit es a
tizedek bérlési ügyet is a rendek figyelmébe ajánlja.
A tanácskozások, úgy látszik, lassan haladtak. Azon kevés tudó
sításokból, melyeket e gyűlés lefolyásáról bírunk, az tűnik ki, hogy a
két tábla között komoly nehézségek merültek fel némely pontok
iránt. Es ezek között a vallást illető pont bizonnyára nem volta leg
könnyebben elvégezhető.
A felsővideki öt királyi város protestáns követei benyújtották
hitvallásukat, hogy a világnak megmutassák miszerint ők nem követ
nek uj veszedelmes tanokat, mint ellenfeleik állítják, hanem hogy ők
a keresztvénségnek ősi tiszta alap elveit követik. A megyék mind
kivétel nélkül me Héttők nyilatkoztak, meg az erdélyiek is. a) Megbot-*)

*) I á s d
k ü l lö ttsé g n e k

K assa,

L őcse,

1551. ja u .

B á rtfa ,

a lő csei

E p erjes

és

S zélién v á ro su k

u tasítá sá t

a

lev é ltá rb a n .

-) A lle S t u d . . . sayu m it uns eins, und stehen bey uns, koynen aus
genom m en, und auch ily S y b e n b n rg er; die K ergetette, in etliche die uaheudt
gelegen soyn, m issen tuck en . . . írják Lőcse város követei m árc. 18-káról.
1. F raknói, I I I . 466. 1. jegyzet.
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ránkoztak azon, hogy éjien az országgyűlés folyama alatt királyi
biztosok jártak Lőcsön és más felvidéki városokban, kik a király ne
vében intették es fenyegették a népet, hogy kerülje a lázitó protes
táns papok veszedelmes tanainak hallgatását, és válasszon magának
oly papokat, akik becsületes eletü egyházi férfiak; akik nem istenkáromlók, hanem akik tisztelik a saeramentmnokat, tisztelik a szűz
Máriát és minden szentéit, es nem akadályozzák a szerzeteseket szent
kötelességeik teljesítésében, t. i. a Protestantismus elnyomásában. x)
A felvidéki városok követei nem ismerték el, mintha az ö papjaik
lázitók volnának, s mintha a nép nem viseltetnék törhetlen hűséggel
a király iránt. Hivatkoztak arra, hogy a királyi biztosok sérelmes
kiküldetése is csak arról tett tanúbizonyságot, hogy az ő papjaik
kegyesei,· és hiiholikusulakik az evangyéliumot hirdetik, és a népet
szelídségre és a. felség iránti hűségre intik és tanítják. Ok magok sem
tűrhetnék meg azokat, akik újítók vagy lázitók lennének, vagy akik a,
lélek üdvösségére rendelt szentségeket megvetnék és a szűz Máriát és
szentéit rágalmaznák. 0 közöttük nem kell eretnekséget vagy szaka
dást keresni. Nálok a kolostorok megtüretnek, de húsz év óta nincs
bennök szerzetes a nagy szegénység és nyomor miatt, mely a lakos
ságot egyaránt nyomja.2) De legfőbb bizonyságéiul hozták fel az ő
igazhitüségöknek azon hitvallást, melyet az öt királyi város még
1őiü-ben nyújtott volt be a királynak, s melynek elismerései most
újra erélyes hangon követelik.
A felhozott okok nem hangzottak el hatástalanul. A főrendek
minden kísérlete, melylyel azokat ellensúlyozni kívánták, hajótörést
szenvedett; és a sok szenvedélyes kifakadásnak és lármának az lett
az eredménye, hogy a rendek a. korábbi orrzággyülések törvényeihez
ragaszkodva, erélyesen visszautasították a főrendek, illetőleg a főpa
pok újítási kísérleteit.
Midőn márc. áil-án a főrendek által ajánlott cikkeket olvasták,
s a régi vallásos nézetek érintettek, a megyei követek iszonyú zajjal
követelték, hogy azokat a cikkeket el kell törölni.3)

b Lásd Dessewffy János és T árnáéi A ndrás királyi biztosok utasításait,
1541. m árc. 16. a lőcsei levéltárban.
,
b V. ö. Lőcse város tan ácsán ak feliratát, m ely vigilia P alm arum napján
kelt 1544-ben. E redetije a lőcsei levéltárban.
3) A hártfai lö vet m árc. 23-káról ír ja : «seyn w ir yn orzag gangén, h at
man die A rticel gelesen, die der H errscbafft fürgeben h at. Da die Religion
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Hogy mik voltak e cikkek, fájdalom, nem tudjuk; de a lefolyt
vita szelleméből, valamint azon körülményből is, hogy az igazhitiiség
és katholikasság ismérvét a protestánsok is magoknak követelték, azt
lehet következtetni, hogy a «régi vallásos nézetek» alatt a róm. egy
ház által védett azon tételeket értették, melyek voltaképen nem ké
pezték a keresztyénség lényegét, hanem idők folytával a papság által
lettek hehozva.
S minthogy ezek értéke felett nagyon eltérő nézetek harcoltak
egymással, és az egyetértés létrehozható nem volt, a rendek kényte
lenek voltak azokat a király elé terjesztett javaslatokból kihagyni.
Eként minden vallási újítás nélkül csak a következő két törvénycikk
hozatott:

VII.
Mi a vallást illeti, megállapittatott, liogy mind a
főpap urak s más egyházi személyek, mind egyéb világi ren
dek a korábbi országgyűléseknek ez ügyben hozott törvényei
szerint viseljék magokat, és mindkét részről kötelességüknek
eleget tegyenek. r)
XII. Megállapittatott, hogy a tizedek haszonbérlésének
mindenütt az egész országban a közelebbi országgyűlések
törvényei szerint kell történnie. A jobbágyok ne tartozzanak
az ország rendeletében kiszabott időn túl vetéseiket a tizedelők kénye szerint a szántóföldeken hagyni, mi eddig gyak
ran sokaknak nagy kárával történt.
Megjegyzendő, hogy Nádasdy Tamás országbíró, mint igen nép
szerű ember, ezen országgyűlésen lett nádorrá választva a rendek
által á4 szavazattal Bátliori Endre I :l szavazata ellenében.
Ezen nevezetes tény amíg egyfelől zálogul szolgált a nemzetnek
arra nézve, hogy az eddig elkövetett törvénysértéseknek gát vettetik ;
úgy másfelől derültebb kilátást nyitott a protestánsoknak is arra,
hogy ezentúl biztos támaszt és hatalmas védőt fognak nyerni a király
előtt, mivel az uj nádor, ki tudvalevőleg levelezésben állott Melanchtonnal, nem üldözője, de hű támogatója volt a reformációnak.

uns antzeiget was garaus
Geschrei w urden von den
ausleschen.» Fra];nói, I I I .
’) V. ö. az 1548 : 5.

die alté M einung (?) da ist allenthalben ein solch
Stuellen allen, m an sol den Articel gar m it ty n ten
460. jegyz.
t. c .'
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VI.
1

A z 1 5 5 4 -k i m e d y y e s i r ész! e ye s y i j ü / é s , j ι n iu s b a n . —· F r .r d in á n d u r a lm a v e s z é ly b e n lé v é n , c sa k
á lta lá n o s s á y b a n n iu m la tilc k i , íio y y a k ü lö n b ö z ő r a lié * (é r k e z e te k e g y m á s t ne h á b o r y a s s á k . —
J á n o s Z s iy m o n d a in as*ülik e r d ő é i z s in a to n k á r h o z ta tja a z e r ö s z a b m á y o t . — A z 1 5 5 5 -k i
v á s á r h e ly i o r s z á y y y iilé s is a j á n lja a k ö lc sö n ö s tü r e lm e t.

Erdélyben ez alatt igen rosznl mentek az ügyek. A vajdák min
dent elkövettek, hogy Erdélyt Ferdinand kezében megtarthassák; de
nem szűntek meg őt sürgetni, hogy minél nagyobb segédcsapatokat
küldjön megmentésükre, mert a török fenyegeti Erdélyt.
A jun. 10-én Medgyesen összejött rendek szívesen fogadták
Ferdinand leiratát, melyben segélyről biztosítja őket; hadfelkelést
rendeltek, s mind a három nemzet részleges felkelésének módját kö
rülírták.
E mellett a vallásra nézve is kijelentették, hogy a táborban levő
különböző hitfelekezetiiek bírjanak saját papjaikkal, de akülömböző
felekezetüek éljenek békében s egymást ne gyalázzák, ne szidalmaz
zák, különben a kiszabott büntetés alá esnek. Erre annyival is inkább
szükség volt, mert a Bornemisza püspök által kibocsátott körlevelek
nagy elégületlenséget okoztak a lakosság között; pedig soha sem volt
nagyobb szükség az összetartásra, mint most. A veszélyes helyzetnek
tökéletesen megfelelő volt a vallás ügyében hozott végzés, mely
eképen szól;

Ámbár a keresztyén Ilit csak egy, mégis, minthogy az
ország lakosai úgy a szertartásokra, valamint a szentségek
kiszolgáltatására, nézve is eltérnek egymástól, rendeltetett:
hogy mig a várakban lesznek alkalmazva, minden résznek
saját papjai és jireriikátorai legyenek. Különösen kijelentet
vén az, hogy se a papok és prédikátorok, se a lakosok közül
senki se merészelje illetlen szavakkal sérteni a másikát, vagy
más méltatlansággal illetni, különben más előbbi cikkekben
foglalt büntetéssel fognak sujtatni. Ü
A medgyesi részleges gyűlés határozatában már hangsúlyozva

') A rtic u li Dominorum líegnicolurum T rium N ationum ltegni Transsilvaniae in partiali eorum Congregatione in Civitate Medgyes D om inica proxim a
ante festum Beati B arnabae Apostoli iu Anno 1554 editi. S z ilá g yi S., E rd .
Orsz. E m i. I. 527. 1.
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van az, hogy «az ország lakosai úgy a szertartásokra, valamint a
szentségek kiszolgáltatására nézve is eltérnek egymástól». Ez a kál
vini sinus terjedését, s az úrvacsora felett folyt hitviták es zsinatok
határozatainak felszínre hozatalát jelzi.
És csakugyan a kalvinismus Magyarországban és Erdélyben ez
időtájt kezdett nagyobbszerü bódításokat tenni, midőn oly férfiak,
mint Dóvay Mátyás, Szegedi Kis István és Kálmánesehi Sánta Márton
léptek fel annak védelmezésére. A hittételek megállapításán kivid a
külső isteni tiszteletre nézve uj szabályok hozattak. Kálmánesehi Deb
recenben a lutheránusok által meghagyott kopeket és oltárokat
kihányatta; ugyanezt cselekedte, úgy látszik Huszár Gál is az óvári
templomban. Ez nagy felháborodást szült, es .János Zsigmond, a
Báthori György által összehívott második erdődi zsinaton, mely 1ööö.
febr. á4-én tartatott, roszalását fejezte ki az ilyen erőszakosságok
felett.
Ugyanis a papok kötelességeiről, a szertartásokról, egyházi
rendtartásról és tanításról szóló artikulusok után a XVll-ik artikulus
ezt mondja:
«Második .János fejedelmünk azt parancsolja, hogy az ö biro
dalmában ezentúl senki ne merjen szokatlan törvénytelen szertartá
sokat behozni, vagy újítani, változtatni s megállajiitani valamit a
Jóemberek tudta és a zsinat megkérdezése nélkül. A mi változtatás a
minap Ooíinm, az úrvacsorája kiszolgált .fására, oltárok lerontására,
asztalok állítására nézve a fejedelem megkérdezése nélkül történt, azt
a mi gyülekezetünk keményen roszalja s nagy bibéiül róvja fel az
újítás szerzőjének. A fejedelem, noha most megtartóztatta magéit a
boszuállástól, ezentúl sehol a maga birodalmában eféle merész újí
tásokat meg nem enged. A seniorok véleménye is az, hogy a szertar
tások ügye a főhatóság által rondeztessok, s hogy a főbb egyházi dol
gokban eltérések ne legyenek.
A külső szertartások felett nem kell annyira vetekedni; ezek
lehetnek eltérők néhol; do miután a mi egyházunk már régen ren
dezve van, nem engedjük könnyen meg. hogy ez a rend megzavartassek.U
M A r tic u li in Congregatione partiali ordöliensi a Magnifico Domino
Gem’gio D athori anno 1555. coacto, die 25. felír, conclusi. Közli liévraz Imre
a Sárospataki Füzetek DSdi. évi’. 211—31. 11.
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Nehány héttel későbben t. i. ápril 24-én tartatott meg a vásár
helyi orszayyyillés, hol a vajdák még Ferdinand uralmának fentartásán fáradoztak, s minden sérelmek orvoslását, minden jogok és
kiváltságok épségben tartását ígérték.
Vallásügyi tekintetben az 1ŐöO-ben jun. 23-án hozott s a fele
kezetek kölcsönös türelmét elrendelő törvényi megujiták : bármelyik
felekezet sértse a másikat, az vigye ügyét a vajdai szék elé. A fehér
vári székesegyház jövedelmei adassanak vissza, s a lutheránus papok
a fehérvári vicarius rendeletére s bárkinek megkeresésére tartoznak
a végrehajtásokon megjelenni, kivéve a vallásügyieket. Dézmaügyekben a fehérvári vicarius, s nem a vajdák ítélnek.
A közerkölcsiség, közbátorság és szabadság visszaállítására szi
gorú törvények hozattak e gyűlésen; minden oda irányult, hogy az
elegületlensőg lecsillapodjék, és a bizalom a törvény és Ferdinánd
iránt megszilárduljon. Talán egy országgyűlésen sem volt oly nagy
készség a sérelmek orvoslására, mint ezen; de viszont alig volt vala
hol oly kevés bizalom a király intézkedései iránt, mint itt. Mindenki
tudta, hogy Ferdinánd nem képes ellentállani a János Zsigmond
visszahozatalára vállalkozott Szolimaunak; és hogy a rendek a leg
első szerencsétlen csata után el fognak tőle pártolni.
Azért csakis formalitásból vették elő a vallási vívódásokból
eredt kérdéseket, s hoztak oly törvényt, mely a katliolikus vallásnak
is látszott kedvezni; de a mellett a protestánsfeíekezetfüggetlenségét
is megtartja.
A törvény illető cikkei igy hangzanak:

III.
Minthogy a vallás ügyében gyakran fordulnak elő
viszályok, hogy ezentúl e haj megsziintettessék, a rendek
határozták, hogy azon törvénycikk, mely még Főtisztelendő
Frater György n.-váradi püspök idejében a rendek tordai
egyetemes gyűlésén keresztelő sz. János születése ünnepén
1551-ben hozatott, sértetlenül megtartassák, és ha valamely
felekezet netán elébb vagy utóbb sérelmet vagy jogtalanságot
követett volna el a másikon, a sértett felekezet a vajdai szék
elé vigye törvényes panaszát, melynek következtében a vajda
urak a panaszos félnek Ítéletet és igazságot tartoznak kiszol
gáltatni.
IY. A fehérvári székesegyház jövedelmei a mondott tor
dai gyűlés törvénycikke értelmében adassanak vissza.
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Y. A lutheránus plebanusok, lia a fehérvári vicarius le
velével valamely végrehajtásra, bárkitől megkerestetnek, tar
toznak megjelenni, s minden ügyben — kivéve a vallásügyet
— tartoznak a végrehajtáshoz járulni.
YI. A tizedek ügyében senkisem idézhető a vajdák elébe,
hanem ebben régi szokás szerint a fehérvári vicarius ítéljen, B
Még kisebb súlyt fektettek a vallás kérdésére a júliusban Po
zsonyba hitt magyarországi rendek.
VII.
A z 1,555- k i p o z s o n y i o rs z a g g y ül és j n i i n s b a n . — A r e n d e k n e h e z e n g y ü le k e z n e k . — A v a llá s
ü g y e itt m e U ö z te tik , m iv e l E r d é l y e ls z a k a d á s a fo r g o tt s z ó b a n . — De a z 1 5 5 6 -k i p o z s o n y i
g y ű lé s e n a k i r á l y m a g a h o z za elő. — A r e n d e k a z o n b a n c s a k a z a n a b a p tis tá k e lle n n y i l a t 
k o z n a k . — A r e b e llis e k e lle n i tö r v é n y .

Ferdinand, midőn látta, hogy Erdélyben János Zsiginond pártja
ijesztő módon növekedik, a török pedig pusztít; egyrészt az augsburgi bírod, gyűléstől, másrészt pedig a magyar országgyűléstől várt
hathatós segélyt. A birodalmi gyűlésen Ferdinand maga volt jelen ;
a magyar országgyűlésre pedig fiát Miksa cseh királyt küldötte Po
zsonyba.
A rendek, kik tulajdonképen jun. il4-kére voltak megliiva, igen
lassan gyülekeztek. Maga a kir. helyettes Miksa is késett, mivel a
kellő utasítások után várt. A kellő időre csak nehány város követe
jelent meg; a főrendek közül senki. Julius első napjaiban is csak
Oláh Miklós prímás, Thurzó Ferenc nyitrai püspök, a Bánffy család
egy7 tagja és Batthyáni Ferenc voltak együtt. Azután jöttek még a
megyei és városi követek gyér számban.
Ez nem volt kedvező jel. A nádor zavarban volt, mert nem
tudta, ha váljon a király személyesen fog-e jönni vagy sem. Végre
tudakozó sürgetések után jul. 9-kén megjött Miksa, aki aztán német
nyelven nyitá meg a gyűlést.
A királyi propositio helyett küldött utasításban az ország védel
mének és békéjének biztosítása emeltetik ki főtárgyul; de a mellett
1) A r tic u li dom inorum T rium N ationum Regni Transsilvaniae in Comicijs W asarheliensibus ad festum B eati Georgii M artin s indictis ex com m is
sione Sacre Regie M ajestatis celebratis Anno D om ini 1555. L. Szilá gyi S.,
E r 1. Orsz. E m i. I. 539. 540. 11.
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megengedtetik, hogy a rendek egyúttal az ügyesség és a keresztyén
vallás megszilárdítására alkalmas módokról is tanácskozhassanak és
végezhessenek.
De úgy látsz'k, hogy erre a rendeknek sem kedvük, sem idejük
nem volt. A politikai kérdések magok is zajos jelenetekre adtak
alkalmat, úgy liogyr az alsó tábla nem is tudott megegyezni a király
nak adandó válaszra nézve, s a főrendeket hívta fel egy elfogadható
javaslattételre.
Ez megtörtént; de a vallás ügye tökéletesen mellöztetett, mint
oly tárgy, mely a. bomlást még inkább előmozdította volna.
A kapocs, mely Erdétyt még ekkor Magyarországhoz csatolta,
oly gyenge volt, hogy minden pillanatban elszakadhatott. Csekély
erőfeszítés kellett már ahoz.
A török szultán, kitől Ferdinand ajándéktárgyai a múlt évben
egy fél esztendőre szóló fegyverszünetet eszközöltek ki, most azt kö
vetelte, hogy Ferdinand engedje át János Zsigmondnak Erdélyt és a
hozzá tartozó magyar megyéket.
Minthogy pedig Ferdinánd császári bátyja, részint a francia
király, részint pedig a német protestánsok által annyira el volt fog
lalva, hogy segélyt legjobb akarat mellett sem küldhetett, a király
kénytelen volt csupán magyarországi híveitől kérni segélyt és ta
nácsot.
Ezért hívta össze a rendeket Pozsonyba 1550. jan. első napjaira.
A dános Zsigmondboz pártolt urak természetesen nem jelentek meg,
azt adván okul az elmaradásra, hogy Ferdinánd nem kéjies megmen
teni az országot. A hívek is lassan gyülekeztek, úgy hogy jan. 2-kán
még csak az esztergomi érsek, a nádor és a kir. tanácsosok voltak Po
zsonyban.
A király fia, Károly főherceg kíséretében jan. 10-kén jelent
meg, s még az nap átnyujtá a kir. proposiciókat a köréje gyűlt ren
deknek. Főtárgyat képezett Erdély elszakitása feletti panasz, és a baj
elhárítására szükségelt segély. E mellett azonban nem állhatja meg
a, király, hogy a vallás ügyét, jelesül a protestantismust, ismét úgy
ne tüntesse fel, mint az ország romlásának egyik főokát. Az ország
fentnaradása, úgymond, a belső ügyességtől feltételeztetvén, mivel
még most is találkoznak az országban a békének és az egyetértésnek
ellenségei, kik pártoskodás és lázongás által nem haboznak isten ha
ragját felidézni, -—tehát inti a rendeket, hogy mindenekelőtt az isteni
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segélyt biztositandók, az igaz és ősi katholikus hithez ragaszkodja
nak, a tévtanoktól óvakodjanak, a jobbágyoknak szabad költözési
jogát állítsák vissza, és gondoskodjanak arról, hogy a belső béke és
összetartás zavartalanul megóvassék.
A rendek sietve tárgyalták a proposiciókat; szükségesnek tart
ják a török elleni intézkedéseket, s a király személyes jelenlétét a
védelemnél. A pártoskodások megszüntetésére vonatkozólag pedig azt
ajánlják, hogy a békezavarók a törvény értelmében késedelem nélkül
megbüntettessenek; de a vallásra vonatkozó pontra ezúttal is kitérő
választ adtak. Elismerik ugyanis a rendek, hogy az istennek igaz,
őszinte tiszteletét, és a keresztyén vallásosságot mindenek felett szem
előtt kell tartani; de elégségesnek tartják e tekintetben az utóbbi or
szággyűléseken alkotott törvényeket. x)
A király azonban nem volt megelégedve a rendek ezen kitérő
válaszával; s jóllehet kényszerűségből belenyugodott abba, hogy a
korábbi vallásügyi törvények megujittassanak; mégis arra szólította
fel újra a rendeket, hogy az urak és nemesek birtokain található keresztségismétlőket (anabaptistákat) négy hét alatt elűzzek.
ügy látszik, hogy ekkor már a lutheránusokat es a kálvinistá
kat nem tartotta veszélyes felekezetnek, vagy legalább nem tartotta
tanácsosnak uj törvény által, mely különben is alig lett volna végre
hajtható, üldözni oly alattvalókat, kik tekintélyes számuknál fogva
nagy segítségére lehettek a háborús időben. Az egesz nyilatkozat úgy
hangzik, mintha Ferdinánd, okulva császári bátyjának példáján, ki az
1555-ki békében kénytelen volt a protestáns vallás szabad gyakor
latának jogát egész Németországban elismerni, hallgatagul szintén
elismerte volna a protestánsok létjogát Magyarországon, — es csakis
az anabaptistákat kívánta kiirtani, kiket a reformátorok magok is
kárhoztattak.
A rendek ennél fogva el is fogadták a király ezen értelmű kívá
natét, s a törvényt eként fogalmazták:

XXY. Egyébiránt a vallás ügyében megállapittatott,1
1) Q uemadm odum autem , iu x ta m ajestatis suae benignam adm onitionem ,
m utua paci et concordiae, studeri debere visum est, ita quod ad religionem
attin et, dei optim i m axim i verum ac syncerum cultum C hristianam que p ieta
tem , prae ceteris rebus om nibus, an te oculos haberi oportere sem per agnoscunt ;
et cum in hoc religionis negotio satis in proxim is conventibus fuerit tra c ta 
tu m , statu s et ordines regni ea quoque in re ad superiorum conventum a rti
culos sese referunt, . . . F r a ln ó i, III, 5o0. 1.
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hogy a közelebbi országgyűlések törvényei szerint, mind az
egyházi, mind a világi urak, mindkét részről kötelességük
nek eleget tenni igyekezzenek, egyik fél is magát a másik
nak tisztébe ne avassa, mint azt a mindenható isten iránti
tisztelet megkívánja. 1)
XXYI. Megállapittatott az is, hogy minden anabaptis
ták, az uraknak, nemeseknek, s egyéb birtokosoknak összes
birtokairól négy hét alatt a királyi Felség legsúlyosabb ha
ragjának büntetése alatt az országból végkép kihajtassanak. *)
Ezen törvénycikkely fogalmazásában kifejezést nyer a király
nak szorult helyzete, a ki Erdély elvesztésétől való félelmében nem
meri érvényesíteni akaratéit a protestánsok ellen. De ha figyelemmel
nézzük a többi cikkeket is, azt tapasztaljuk, hogy a hűtlenségről és
pártütésről szóló cikkben oly kétértelmű és a vallásra is vonatkoz
ható szavak fordulnak elő, melyek tárt kaput nyitnak az üldözésnek.
Ugyanis a XXIII-dik cikknek szavai ezek : «Minthogy az ország ren
déi nagyon szükségesnek tartották az ország egységet s az országban
egyetértés fentartását: tehát elhatározták, hogy a rebellisek, békeza
varók, engedetlenek, a királyi levelek és rendeletek megszegői, min
den személy válogatás és késedelem nélkül büntettessenek meg ő fel
sége által a régibb országgyűlések határozatai értelmében.!)
A király rendeletéi iránti feltétlen engedelmesség oly határozot
tan és általánosan van kimondva, hogy az alól a vallási ügyben ki
adott rendeleteket csakis a protestánsok barátainak lehetett kivenni,
mint a kik őket sohasem tartották rebelliseknek.
*) V. ö. az 151-8: 5., az 1550 : 12. és az 1552 : 7. t. c.
-) V. ü. az 154-S : 11. t, <·.

NEGYEDIK FEJEZET.
Erdély különválásától Ferdinánd haláláig.
(1556— 1504.)

I.
A z 1 5 5 7 - k i p o z s o n y i o r s z á g g y ű lé s e lő z m é n y e i . — O lá h M ik ló s e lle n r e fo r m á to H tö r e k v é s e i, —
a g y ű lé s e n H in ti és a tö r v é n y h o z á s b a n . — T ö r v é n y ja v a s l a ta a z e g y h a z lá to g a tá s o k r a , a z e g y 
h á z i j a v a k r a és tiz e d e k r e n é z v e e lfo g a d ta to k . — E z e n tö r v é m j é r te lm e z é s e a k i r á l y és a z
é rs e k á l t a l .

A politikai viszonyok oly súlyosak voltak, hogy a múlt országgyűlésen az anabaptistákra vonatkozó törvényt sem lehetett teljes
szigorral végrehajtani. Erdélyben folyt a háború, s Ferdinánd hívei a
legborzasztóbb helyzetbe jutván kérték őt, hogy vagy küldjön ele
gendő haderőt megvédésökre, vagy mentse fel őket a liüségi eskü alól.
Ferdinánd egyiket sem tette ; minek következtében Erdélyt vég
képen elvesztette.
Ily körülmények között a további teendők, jelesül pedig az
ország védelmére vonatkozó ügyek tárgyalása végett országgyűlést
hívott össze Pozsonyba junius első Hajijára. A rendek, meggyőződvén
arról, hogy a Németország részéről Ígért segély sohasem fog valóság
gal megadatni; továbbá látván azt, hogy a király az eddig hozott
törvényeket sem képes végrehajtani, inig másfelől megengedi, hogy
Oláh Miklós esztergami érsek erőszakosan téritgeti a protestáns lel
készeket — a fásultság bizonyos nemével fogadták a királyi propositiókat, melyekben különben a vallás kérdése ezúttal mellőzve volt.
De a rendek nem mellőzhették el e kérdést. Ugyanis az eszter
gami érsek, ki a múlt országgyűlésen nem érvényesíthette akaratát,
most azon űrügy alatt, hogy az egyházi javakat számba akarja venni,
kieszközölte a király beleegyezését arra nézve, hogy az érseki hatósá
gához tartozó apátokat, prépostokat s más egyháztestületi igazgatókat
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kérdőre vonhassa, s egyúttal megválasztatási vagy kineveztetési ok
mányaikat előkövetelliesse. Ezen cím alatt megidézte azokat is, akik
már a római egyháztól elszakadván a protestantismus védőivé lettek.
Némelyek megjelentek, mások nem. Akik megjelentek, azok elzárat
tak, s fenyegetések és javadalmi kecsegtetések által kény szerettettek
hitök megtagadására; azok pedig, akik akár félelemből, akár mert
híveik attól eltiltották őket, nem jelentek meg, más utón voltak
fenyegetve. Az első tömeges megidézés sikertelen maradván, Oláh
ismét a királyhoz fordult azon kéréssel, hogy az illető lelkészek ügyei
nek megvizsgálására kiküldendő helyetteseit törvényes karhatalom
mal támogassa. A király megígérte, hogy az országgyűlésen oly
propositiót fog tenni, mely az egyházi látogatás foganatosítását lehe
tőve fogja tenni.
Azonban a rendek elkeseredett hangulata nem látszott alkal
masnak ily projiositiók előterjesztésére. Annyi sérelem jött össze,
hogy a rendek nem is akartak a királyi propositiók tárgyalásába
bocsátkozni mindaddig, míg a sérelmek orvoslására, jelesül pedig a
katonaság által okozott károk megtérítésére nézve biztosítékot nem
nyernek. Követelték a királytól, hogy e hallatlan elnyomást és pusz
títást, melyhez hasonló a pogányok között sem fordul elő, valósággal
szüntesse meg.
A király ingerült volt, vádakat emelt a rendek ellen ; a mellett
Ígérte a sérelmek orvoslását; de ez ki nem elégítette őket, s egy máso
dik válaszfeliratban méltóságteljesen és önérzetesen hárítják el ma
goktól a nekik tett szemrehányásokat.
Csak midőn a király enyhitőleg válaszolt, akkor fogtak a propositió k tárgyalásai 1oz.
A felirati vita leginkább az adóügy, a jobbágyok sorsa és a vég
várak védelme körül forgott; de mivel a vallás miatti üldözések ese
tei igen gyakran fordultak elő, mivel Oláh Miklós prímás épen ezen
országgyűlés tartama alatt idézte meg a javadalmas papokat Po
zsonyba, s a templomokra kifüggesztett levelekben sürgette a luthe
ránus eretnekek kiirtását, lehetetlen volt a vallás ügyét elmellőzni. *)1
1) A lőcsei követ ju n . 14-ki jelentésében többek között ír ja : «Der Reli
gion halben ist starek gelialtn worden, m an sollt die lutherische K etzer alle
vertreiben, und sind B rief hie angeschlagen an alle K irclitüren auff den 1. T ag
August, do solle iedem ann ire P farrer. Prediger gestehen und m itbringen ire
gezeugnusz, wie und wo sie ord in iret sint w orden, u n d ein disputation und
exam ination halbenn.»
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A rendeknek, kik közt voltak a felvidéki városok protestáns
követei is, feltűnt a prímásnak tüntető eljárása, mely a kedélyeket
méltán felháborította.
De Oláh Miklós erősen el volt tökélve arra, hogy a reformációt
kiirtja, s hogy erre a király és a törvény hathatós segélyét is ki fogja
eszközölni. E végből egy uj törvénycikket fogalmazott, mely ellen
azonban a protestáns rendek erélyesen felszólaltak. Semmiféle uj val
lásügyi törvénycikkek alkotásába bocsátkozni nem akartak; de abba
készek voltak belenyugodni, hogy az Jőöd-iki sopronyi országgyűlés
végzései megujittassanak.l) Azonban Oláh Miklósnak sikerült oly
határozatot keresztül vinnie, mely a protestáns papok üldözését lehe
tővé tette.
Az egyházi kiváltságok — mondja a felirat illető pontja — sér
tetlenül fentartandók, hogy eként a főpapok és a többi egyháziak
hivatásuknak megfelelhessenek; névszerint a fő- és alesperesek az egy
házi látogatások alkalmával akadálytalanul járhassanak el hivataluk
teljesítésében; senki se gátolja őket abban, hogy alárendeltjeik közül
a vétkeseket és azokat, kik bár az egyházi rendeket fel nem vették,
mégis lelkészi teendőket végeznek, kinyomozhassák és megbüntet
hessék ; a keresztségismétlők felekezete pedig kiirtandó.
Ezzel kapcsolatban az egyházi javadalmak birtokosai felirataimaztatnak, hogy az idegen kezekre jutott egyházi birtokaikat törvény
utján visszakövetelhessék. És kimondatott, hogy a tizedek behajtása
és bérlése körül a régibb törvények és az eddigi gyakorlat fentar
tandók.
A király, kinek udvarában rendkívül sok pap tartózkodott,*2)
nem késett válaszával. De midőn a politikai és hadi kérdésekre hőven
kiterjeszkedik, a vallás kérdésében feltűnő módon hallgatott. Ismé
telve leküldött válasza sem tartalmaz erre vonatkozó nyilatkozatot;
ami azt bizonyítja, hogy a számtalan nehézséget, melylyel az országgyűlésen küzdenie kellett, nem akarta még ezen kérdés feszegetésével is szaporítani.

x) A lőcsei követ jelentésében ez á ll: «Ist auch in die artik l eingesetzt
zuersth. Die landschafft h a t aber scharff w ieder diesen artikl geredt, sie wollen
in nicht andersz leidenn, allein wie es zu E denburgli beschlossen ist worden der
religion halben, so wollen sie es haldenn.»
2) D er ganze H off ist m itt pfiffen besetzt, ich hab noch nie m er pfiffen
bey H off gesehen als je tz t — m ondja H y ltt B alás lőcsei követ.
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X. Az egyháziak szabadalmainak megtartásáról.
Az egyházi és lelki ügyekre nézve különösen szükséges
nek és igazságosnak látszik, hogy valamint az országlakók
szabadalmai s összes szabadságai megtartandók és sértetle
nek tartoznak lenni : úgy az egyházi szabadságok, mentessé
gek és szabadalmak mindenektől sértetlenül megtartassanak,
hogy a főpap urak, s egyéb egyházi személyek hivatalukban
könnyebben és szabadabban eljárhassanak. Jelesül a vizsgá
lók, föespercsek s ezek'helyettesei, az egyházak s kerületek
megvizsgálni mindenütt szabadon mehessenek, hivatalukat
minden hatalommal s egyházi törvényhatósággal gyakorol
hassák a korábbi országgyűlések törvényei szerint, a helybeli
kegy urak vagy bármely mások által teendő akadály nélkül;
és ne gátoltassanak a papok vétkeinek, roszaságának vagy
bűnének megbüntetésében. Egyéb eféle egyházi ügyek és
dolgok iránt is a korábbi, különösen az ezerötszáz negyven
nyolcadik évi törvények mindenek által megtartassanak.
Egyszersmind az anabaptisták leggonoszabb társaságá
nak kiküszöböltetni Íveli a fentebbi törvények szerint. A plé
bánosoknak s bármely más rendű egyházi személyeknek sza
badsága mindenekben megtartassák; többi közt azok halála
után a kegyurak azok vagyonát eine foglalják s el ne vegyék,
akár végrendelet mellett; akár a nélkül haljanak el: de a
főpapok is, az elhaltak testvéreinek életbenlétével, az ily bir
tokokat magok részére el ne foglalják.
XI. Az egyházi javak elvonásáról s törvénytelen birtok
lásáról.
Ha az egyházaktól bármely birtokok, egyházi javak és
jövedelmek, melyekkel együtt voltak kirovás alatt, melyek
birtokához kapcsolva voltak, netán némelyek hatalmaskodásából, mintegy jogtalanul elszakittatva idegen kezekre kerül
tek volna, akár legyenek azok az egyházak kegyurai, akár
nem, az ily hatalmaskodók és jogtalan elfoglalók ellen tör
vény utján eljárni kell, s az ily birtokokat törvényesen viszh L. F m i n t á i , IV. 133. 13Í.
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szavenni a rendelet tartalma szerint. Ha pedig a plébánosok
és a javadalmak igazgatói azt tenni nem akarnák, vagy nem
bírnák, avagy nem mernék, akkor főpapjaiknak s íélebbvalóiknak is, ugyanaz mindenkor szabad legyen.
XII. A tizedek beszedéséről.
A főpap uraknak s más egyházi személyeknek a tizedek
beszedése és liaszonbérlése a korábbi, u. m. MHXLVIII. évi
és soproni M1)LIII. évi gyűlési törvények szerint szabad
legyen és sértetlenül megtartassák, a különben kijelölt mód
és rend szerint és büntetések alatt. He ha vagy magok a, fő
papok a tizedeket magok részére szednék, avagy valamely
uraknak, nemeseknek vagy birtokos embereknek azon tize
deket bérbe adnák, tartozzanak a tizedek tizedeit, negyedeit
és tizenhatodait a helybeli szokás szerint, azoknak, a kiket
illetnek, csendes békével s teljesen átadni, és egyebeket is.
melyek másokéi, részükre ne bitorolják, avagy erőszakosan
vissza ne tartsák.
Látni való, hogy e törvények az esztergami érsek tervéhez ké
pest legnagyobb súlyt fektetnek a katli. papság által végrehajtandó
egyházlátogatások korlátlanságára; jelesül pedig szabad kinyomozliatására annak, kik és minő alapon végzik a lelkészi teendőket? E tör
vénycikkek szerkezete igen tág tért nyitott különféle magyarázatokra.
A protestánsok úgy értelmezték, hogy ez az ő papjaikra nem vonat
kozik. A főpapok azonban épen az ellenkezőről lévén meggyőződve,
az egyes egyházmegyékben csakhamar sok protestáns papot idézték
meg, s esküiratot kívántak tőlük, melyben engedelmességet fogadnak
a prímásnak.1)
Tudjuk, hogy Oláh érsek a maga javain protestáns papot vagy
tanítót meg nem tűrt; hogy tisztviselőinek kémény utasítást adott
azok ellen, akik nem kath. szertartást követnek az istenitiszteletnél; 123)
1) L. a prim ási levéltárb an levő 1557. és 1558-ról szóló esküiratokat,
m elyekre L ányi K. egyliáztörténelm e is hivatkozik. JI. 101. és 104. 1.
2) Lutheranos plébános et scholares in ol'ficiolatu suo non p atiatu r,
m issas veteri modo latineque peragat. lét A rcliidiaconum ad visitandum ad
m itta t ac contra omnes defendet u t officium suum in spiritualibus exequi va
leat. L ásd Gycy G yörgynek 1557-ben adott u tasítást — a priinási levéltárban.
V. ö. K n a u z -L á n y i, II. 104.
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sőt maga Ferdinand is jónak látta az imént hozott törvényt egy 1558.
jii 1. d4-én kibocsátott rendeletében úgy magyarázni, hogy annak
célja a «számtalan hittévedő felekezetitek» «az igaz keresztyén hitre
való visszahozatala» és hogy a törvényben emlegetett papok roszasága és vétke tulajdonképen a katli. vallástól való elpártolást jelenti.
Tudva lévén — úgymond — raikép isten haragjának kiengesztelése
végett több rendű országos törvények aként rendelkeztek, miszerint
a számtalan hittévedő felekezetek az egy ősi igaz keresztyén kath.
egyház hitere visszahozattassanak, mind önszántából, igazi kath feje
delem létére, mind az országos rendek alázatos folyamodására majd
nem minden egyházmegyének isten sziveszerinti főpapot ajándéko
zott, s noha ezek magok is arra törekednek, mégis magához liiván
őket, szent kötelmeik teljesítésére, különösen pedig a visszakeresztelök, sacramentariusok s más hittévedők megtérítésére inté. Hogy ez
megtörténhessék, szükséges, hogy oly hitszónokok (concionatores)
kiket nem (kath.) püspök külde, s kik jobbára világi férfiak vagy kéz
művesek, földesurak által pártolásba ne vétessenek, hanem mint népámitók, a misézéstől b s egyéb szer-tartásoktól eltiltassanak. Yisszakeresztelőt vagy saeramentariust az 1548. s 1550-iki végzések szerint
javaikon ne tartsanak; sőt ezeket e rendelet vételétől számítandó
húsz nap alatt űzzék el. Más, oly vallása hitszónokokat, kik (kath.)
püspök álltai nem szentelvék vagy küldvék, hivatalkodni ne hagyja
nak, az ellenük eljáró püspöki helyettest vagy főesperest ne akadá
lyozzák, különben a törvény által kiszabott büntetésnek teszik ki
magokat; különben is az érsek urnák teljes hatalma van arra, hogy
az engedetlenek ellen saját egyházi hatóságát alkalmazza és fogana
tosítsa. 2)
Oláh Miklós azonban, bármily nagy súlyt fektetett is a király
ezen rendeletére, mégsem elégedett meg annak eredményével; ő a
kath. hitvallás formaszerü elfogadását követelte a protestáns pa
poktól.
Ily célból küldötte ugyancsak 1558-ban Derecky .Tános eszter-1
1) Tudvalevő dolog, bogy p rotestáns lelkészek nem miséztek, és hogy
azon kézm űvesek, kikről itt m in t m isézőkről té te tik em lítés, voltaképen a
katli. szertartást gúnyoló m iveletlen em berek voltak.
-) Hibini Memorab. I. 1110. 1. Ezen rendelet Forgách F . n.-váradi püspök
által volt szerkesztve, és llév ay M ihály túróéi főispánhoz, iSyáry Lajos és Lörinchez, L ó rán t Miklóshoz, Harkány Orsolyához, B akith P éter özvegyéhez, s
több m ás előkelő egyéniségekhez és városokhoz volt intézve.
Theol. Könyvtár. XIV.
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gami kanonokot a Selmecen összegyűlt protestáns papsághoz, hol
azonban az ö 18 liiteikkelye elvettetett. A válasz, melyet Kammer
knecht (Cubicularius) Ulrik selmeci lelkész fogalmazott, olyan volt,
mely minden kétséget kizárt arra nézve, hogy az illetők az ágostai
hitvalláshoz erősen ragaszkodnak, s egyátalában nem hajlandók az
érsek csábításaira hallgatni. Hasonló hajótörést szenvedett Oláhnak
ama más kísérlete is, melyet a Znióvi'miljiíra (lööK. szept. 16.) össze
hívott bányavárosi papsággal te tt; s melynek ellenében a Körmöc
bányára összegyülekezett lelkészek erélyesen felszólaltak, kijelentvén
abeli óhajukat, hogy biztos helyre, t. i. vagy Körmöcre, vagy Besz
tercebányára rendelje a lelkészeket, hol nem keilend rettegniük az
elfogatástól, — amint az eddig is már néhányon megesett.
Az érsek ily körülmények között ismét a királyhoz folyamodott,
ki a bányavárosokat újonnan figyelmeztető a törvényre, s szigorúan
megintő, hogy a hittovelygesektől óvakodjanak.
De mind ennek semmi hatása nem lehetett, mert hiszen az ágos
tai hitvallás, melyet a bányavárosok követtek, törvények által nem is
tiltatott annyira, mint inkább az úgynevezett sacramentariusok és
anabaptisták felekezete. Aztán a protestánsok tudták, hogyha országgyűlésre kerülne is a dolog, a rendek többsége, mely már politikai
sereknek miatt is nagyon fel volt ingerelve Ferdinánd tanácsosai
ellen, nem fogna engedni az esztergami prímás követeléseinek. Meg
nyugtatókig hathatott azon körülmény is, hogy Ferdinánd ezen éviién
választatván meg nemet császárrá, kilátás volt arra,, hogy a magyar
kormány Miksa főhercegre lesz bízva, aki kóztudomás szerint buzgó
védője volt a reformációnak.

II.
Az

lö Ö 9 -k i p o z s o n y i o r s z á fifiijá l é s ja n . é .s fe b r . h ó b a n . —- F e n t i n a n á n e m j e l e n i k m e n , hanem .
M ik s á t k ü l d i le te ljh a ta lo m m a l . - - A r e n d e k ö t v á la s z ir a to t v á lta n á l: v ele. — M ik s a a v a l 
lá s üt) íj be )í k ö z b e n já r ó s z e r e d e t visz. — <)lóth M ik ló s k ö v e te lé se a z e y ijh á z ! áltálját á s v a n ezv e
s z e li (litte t ik . ■
— A k i r á l y tö r v é n y te le n p ó tlé k a , s a n n a k a lk a lm a z á s a .

A Miksa főherceg szabadelviiségo iránt táplált bizodalom nem
volt egészen alaptalan; de csalatkoztak mind azok, akik hitték, hogy
Ferdinánd távollétében könnyebb sorsa lesz a protestánsoknak* es
hogy az országgyűléseken hozandó törvények szelidebb hangon fog
nak szerkesztetni, mint eddig.
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A király ugyan távol volt az országtól, de az ö vallási célzatai
nak végrehajtói, a főpapok, itt voltak az országban, s gondoskodtak
arról, hogy az önmagával megliasonlott és ellenséges felekezetekre
szakadt protestantismus újabb hódításokat ne tehessen. Sőt napról
napra keményebben es határozottabban léptek fel ellene. El voltak
határozva a végletekig menni, hogy a célt: a római egyház kizáróla
gos uralmának visszaállítását elérhessék.
Eerdinánd ebben, most mint római császár, még nagyobb táma
szuk lett, mint volt az előtt. Szerette volna mellőzni az országgyűlést,
mert unta a tárgyalások lassú menetét és restelte a sok szemrehányást,
melyet a rendek nem ok nélkül tettek neki. De bármennyire kerülte
is az elégedetlenek tanácskozásainak zaját, az erdélyi hadi munkála
tok mégis oda kenyszeritették őt, hogy lóö'J. január közepére össze
hívja a magyar rendeket Pozsonyba.
Ez alkalommal azonban ő maga nem jelent meg, hanem fiát
Miksát küldötte le teljes hatalommal felruházva. Mintha sejtette volna
a bekövetkezendő szemrehányásokat; mintha érezte volna, hogy csor
dultig megtelt immár a magyar nemzet keserűségének pohara.
Miksa, ki nejének kíséretében jan. 17-én érkezett Pozsonyba,
jan. lü-en olvastatta fel a királyi propositiókat. Ezekben hangsulyoztatott ugyan a király jóakarata és igyekezete az ország sorsának
javítására, de a rendek ezt nem tartották többé egyébnek puszta frá
zisnál. Az ország szomorú helyzete ellenkezőről tett tanúbizonyságot,
dacára a hozott áldozatoknak. PTgy látszik, mondák a rendek, hogy a
király az adó behajtásán kívül egyébbel nem gondol. A sereknek
hosszú sorával állottak elő, s kívánták, hogy a király adja elő mi mó
don fogja őket a felhozott sérelmek megújulásától megóvni; mert
különben nem tudják mi célból hozzanak uj áldozatokat.
Ilyen tartalmú volt az első válaszfelirat.
Miksa felháborodással vette e vakmerő választ, s kijelentette,
miként megvárta volna a rendektől, hogy hazájok sorsát és veszélyes
helyzetét tekintve, nagyobb készséggel fogják teljesíteni a király kivánatait. A rendek azonban nem voltak hajlandók adót emelni. Majd
nem minden fontosabb kérdésben eltérő nézetben voltak a király
tól s ötször váltottak üzenetet az alkuvó Miksával — eredmény
telenül.
Egy kérdés volt, melynek tisztába hozatalát sokan ezen ország
gyűléstől, illetőleg Miksától bizalommal várták.
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Ez a vallás kérdése, mely eddig is már annyi keserű vitára adott
alkalmat.
Köztudomású dolog volt, hogy Miksa sokkal felvilágosodottabb
szellemű férfiú, mint atyja, s hogy ennél fogva ő határozott rokonszenvvel viseltetik a reformáció iránt. Ezért a protestáns rendek biza
lommal tekintettek feléje, s nehezen várták az időt, hogy az ő ural
kodása alatt felszabaduljanak-a sokféle zaklatástól. Most a bányavá
rosok követei alkalmasnak találták az időt arra, hogy egy emlékiratot
nyújtsanak át neki, melyben többek között panaszosan adták elő, mily
üldözésnek vannak lelkészeik az esztergami érsek részéről kitéve.
Az emlékiratot átnyújtó szónok arra is megkérte őt, hogy ez iratot
tartsa titokban, nehogy Oláh Miklós prímásnak vágj' Liszt! János
kancellárnak kezeibe jusson. «Jól tudjuk, mondá nevetve a királyi
felség, miként kell az ilyen ügyeket titokban végezni, majd azon
leszünk, hogy a bajon segítsünk.» *)
Midőn nehány nappal utóbb a választ sürgették, Miksa igy szó
lott hozzájuk: «Jól tudjátok, hogy ez oly tárgy, amely a császári fel
séget könnyen felingerli, és a melyet nem lehet azokra bízni, kik ezen
országgyűlés egyéb ügyeit intézik. Emiatt az iratot magamnál tartot
tam, és alkalmas módokról fogok gondolkozni, miként lehessek e
tekintetben is szolgálatotokra.»
Ennek lehet tulajdonítani, hogy Oláh Miklós és püspöktársai
által jan. 29-én benyújtott törvényjavaslat, mely a protestáns váro
sok ellen volt intézve, az alsó táblánál megbukott. Ezen javaslat sze
rint egy püspöki zsinat lett volna tartandó, melyen az összes hazai
lelkészeknek meg kellett volna jelenniük, s ha valamely királyi város
a maga plébánosát vagy prédikátorát oda nem küldené, vagy onnan
visszatartaná, azon esetben az ily város minden kiváltságaitól és sza
badságától lett volna megfosztandó.*2) Természetes, hogy ez ellen a
*) F raknói, i. m. 1(52. lapján idézi a selnieci követnek jan . 20-káról szóló
feljegyzését, m ely igy hangzik : «Wolle solche schrillten derm assen in geheim
halten, dam it sie w eder dem Bischof!' noch dem Listhis zu handen khiimen. D a
ra u f ir Königlich W irden m it lachenden w erten zum freuntlichsten g e a n tw u rtt:
W ir wissen der Sachen ad p artein wol zu thuen, und sehen dam it der Sachen
I\a tt geschafft werde.»
2) GorsJíi Péter és Gerrjeil Sim on bártfai követek jan. 31-kéről írjá k : «H a
ben sie die Bischolf ein artikel zusam en geschribn, das der strigouiensis ein
Synodum auriehten soll, dahin alle Pfaffen kom m en sollen, und wo irgend eine
S tatt, insonderheit i ie liberae C ivitates ire p farherrn oder predigen n icht w er
den sollen dahin schicken, sollen sie um b alle ire privilegia und freyheiten
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felvidéki városok követei erősen protestáltak s mindent elkövettek,
hogy az a propositiókba fel ne vétessék.**) ügy látszik, hogy e küzde
lemben maga Miksa király is támogatta őket, amennyiben a prímást
figyelmeztette, hogy ily kényes természetű tárgyak előhozása által ne
ingerelje még inkább a kedélyeket. Ennek következtében a prímás
kénytelen volt javaslatát visszavonni.2)
Mindazonáltal nem bírt nyugodni; minden áron határozatot
kívánt hozni, melynek örve alatt a törvényesség színével lehetett volna
a protestantismust kiirtani. Ezért más nap egy enyhébb fogalmazási!
propositióval lépett fel, melynek tartalma ez volt:
«Mivel az ország rendei már gyakrabban panaszokat emeltek a
főpapok és más egyháziak ellen, hogy az istenitiszteletet és a liivek
lelki üdvét illető ügyekben kötelességeiket nem teljesítik, ők azonban
kimentették magokat, és mindenre készeknek nyilatkoztak, hacsak a
rendek és a nép az engedelmességet meg nem tagadják; ennélfogva
határoztatott, hogy a főpapok főespereseiket küldjék ki az egyházak
látogatására, tartsanak zsinatokat és egyéb kötelességeikben is járja
nak el. A lelkészek és a többi egyházi férfiak tartoznak a főpapok
által kihirdetendő zsinatokra és gyűlésekre, üdvös tanítás elnyerése
végett, megjelenni. A főpapok fel vannak jogosítva az urak, nemesek
és városok ellen, ha papjaikat visszatartják, egyházi büntetéseket
alkalmazni; a papok ellen pedig, kik megjelenni vonakodnak, a szo
kott módon járjanak el. A főpapok ítéleteit a király hajtsa végre, és
ne hagyja büntetlenül a lelkek üdvét illető ügyekben jelentkező nagy
engedetlenséget és lázadást, aminthogy elődei sem hagyták büntet
lenül.»
Ezen javaslat is még sok félreértésre és ellenzésre adott alkal
mat, mivel a papokról általában szól, s mivel a főpapok felliatalmaztatnak benne nemcsak az engedetlen lelkészekre, hanem az urakra,
kommen . . . H asonló értelem ben szól a k ö rm ö d követ M aschko B o ld izsá r
jelentése is.
*) «W ir h a b e n — írja a k ö rm ö d követ jan . 29-kéröl — wol daw ieder
protestiret, und für den gantzen landschafft verm eldet, das w ir in solchen
artikl nicht consentiren wollen . . . E s a b ártfaiak hasonlóan így nyilatkoz
n ak : «Nach Vorlesung dieses artikls, weil er zu starck gewesen, haben wir
aus den Stetten sam pt etlichen E d elleu tten auch scharf u n d h a rt daw ieder
geschrien, und nicht zugegeben . . . F ra k n ó i, IV . 163. 1.
*) t W elchen a rtik l K ayserliche M aiestät n it h a t lassen fürtragen, son
dern alhie erlicht worden ist von den Bischoff'en. B ártfai követek jelentése.
Fraknói, IV. 103. 1.
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nemesekre és városokra is egyházi büntetést szabni. Mindazáltal a
protestáns rendek, habár kelletlenül, belenyugodtak, s a fogalmazást
a magok értelmezése szerint, t. i. hogy az az ő papjaikra nem vonat
kozik, elfogadták.
Miksa király, ki a rendek egyéb éles határozataiban megbotránkozott, s majdnem minden pontra nézve indokolt választ adott, a val
lás kérdését szándékosan mellőzte, mert úgy volt meggyőződve, hogy
a vallási hitelveket nem lehet országgyűlésileg szabályozni. Azon
kívül nem zárhatta el magát a városi követek előterjesztésének igaz
sága elől sem, melyben ki volt fejtve, mily zaklatásoknak és sérelmek
nek lesznek kitéve a protestánsok, ha ez törvény erejére emeltetnék.
Midőn a városi követek újra felkérték, hogy vallási szabadságaikat
magas oltalmába vegye, ő nem titkolta el abeli meggyőződését, hogy
a főpapok fogalmazványának csak rósz következményei lehetnek. De
az adott körülmények között nem tehetett egyebet, mint hogy hallga
tott és az aggódó prot. rendeket megnyugtatni igyekezett. «Legyenek
nyugodtak, monda, nem mindig «az oláhnak» (dem wolochen) kedve
szerint fognak menni a dolgok, s az ő királyi atyja sem fog elfogadni
mindent.» *)
Világos, hogy e szavakban bizonyos gúnyos célzás foglaltatik a
prímásra, és hogy a protestánsokra nézve Miksa nyilatkozata igen
megnyugtató hatással volt — bár kétségtelenül jobban szerették volna,
ha e válasz valódi értelme a leiratban is benfoglaltatott volna.
A rendek második, harmadik, negyedik és ötödik feliratukban
sem említik a vallás dolgát, mivel Miksa nem tett reája semmi meg
jegyzést. Ferdinand sem említi azon levelében, melyet Augsburgból
febr. 12-én a rendek első feliratára vonatkozólag Miksához irt.
Ebből nemcsak azt látni, hogy mennyire igénybe vette minden
figyelmet az ország anyagi romlása és a rendeknek e miatti eles kifakadása, hanem az is, hogy több kérdésre nézve, s ezek között a val
lás kérdésére nézve is, íentartotta saját elhatározási jogát. Fentartotta
pedig úgy, hogy azt, ha kell, az országgviiles akarata ellenére, tehát
absolut hatalommal törvénytelen módon is, érvényesítse.
Ferdinánd,. ki eddig — bár kelletlenül — tiszteletben tartotta
az ország alkotmányát és a törvényhozás jogait, egyszerre merészebb
') L. A b d rtfa i ln'ioefek jelentésének szavait F ra km ii, [V. 170. 1. a jegy
zetben.
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lett, és túl kezdette magát tenni a törvényes formákon. Úgy látszik a
német császári korona nevelte büszkeségét; s azt gondolta, hogy amit
nem tehet meg törvényes utón, azt megteheti hatalomszóval. Mélyen
sértette őt a magyar rendeknek azon határozottsága és makacsságig
menő magatartása, melyet a politikai és vallási szabadság mellett
tanúsítottak. Azért, midőn Miksa fölterjesztette neki az országgyűlés
által hozott törvényeket és azon pontokat, melyekre nézve megálla
podás nem jöhetett létre, melyek közé tartozott az érsek által köve
telt inegidézés kérdésé is — kedvetlenségét fejezte ki a rendek eljárása
felett. Egyúttal egy felette vakmerő lépésre határozta el magát, t. i.
hogy a vallásra vonatkozólag egy szigorító pótlást fog beiktatni a
törvénykönyvbe, és pedig a rendek beleegyezése nélkül.
Ugyanis a főpapság óhajához képest a rendek első feliratában
foglalt vallásügyi ponthoz, mely kimondja, hogy a főpapok főespere
seiket egyházi látogatásokra küldjék ki, és egyéb kötelességeiket is
teljesítsék, hozzátette még azt is : hogy az egyházi személyek a főpapok
által magidéztetve, tartozzamik előttük megjelenni, én hogy ö — a király
— az egyház jogainak és szabadságainak fentartasa körül, hivatásának
meg fog felelni.
Ez az első eset, hogy a király országgyűlésen kívül saját hatal
mánál fogva merészelte a törvényt pótolni; és hogy ez ellen az ország
fel nem lázadt, csak annak tulajdonítható, hogy a nemzet bízott a
nádorban, ki a király törvénytelen rendeletéit eddig sem hajtotta
végre, l) és bízott Miksában is, aki a főpapság erőszakos magaviseletét
hatarozottan kárhoztatta.
Az önkényesen átalakított törvénykönyvnek vallást illető pontja
a következőleg hangzik:

XLI. Megállapittatott, hogy az előbbi 1557-ki évi és
más gyűlés törvényei szerint a főpap urak espereseiket vizs
gálattételre kiküldjék, zsinatokat tartsanak, és más egyházi
dolgokban hivatalukra tartozókat elvégezni el ne nmlaszszák.
Es a zsinatnak akár általános, akár részletes egybebivásának idején tartozzanak minden plébánosok és tanítók, bár
kik legyenek, mind az urak és nemesek, mind a szabad várob Ilyen volt például az adónak országgyűlésen kívüli beszedésére k i
adott rendelet 1558-ban, m elyet N ádasdy Tam ás, hivatkozva az ország tö rv é
nyeire és alkotm ányos jogaira, nem h ajto tt végre.
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sok birtokaiból, főpapjaiknak egybehivására, kiknek kerületi
felügyelete alatt vannak, minden ellenkezés nélkül, üdvös
tanítás meghallgatása végett összejönni.
Ha lennének olyanok, kik a főpap és püspök meghívá
sára a plébánosokat nyilvános makacsságból visszatartanák,
s azokat megkeresésre és megintésre a zsinatra elbocsátani
nem akarnák, azokra nézve, akár urak és nemesek legyenek,
akár pedig városok — a császári szent Felség, keresztyéni
fejedelmi tiszténél s hivatalánál fogva, mely ö Felségét mint
magyar királyt illeti, ellenök az egyházi jogok és szabadsá
gok pártfogását, megtartását s védelmezését eszközölni s
végbevinni, miként kegyelmesen megajánlotta, méltóztassék.1)
Ezen törvény értelmében Oláh érseknek jogában volt a protes
táns lelkészeket kath. főpapok által összehívandó zsinatokra, és pedig
«üdvös tanítás meghallgatása végett» kényszeríteni; volt joga arra
is, hogy a vonakodók pártolása miatt a földesurakat és városokat
megbüntethesse.
Nézzük, hogyan érvényesítette e jogát?
Mindjárt az országgyűlés szétoszlása után tanácskozásra hívta
fel a püspöki kart az összes «eretnekség» kiirtása céljából. Eredetileg
nemzeti zsinatot tervezett; a király is ezt óhajtotta; de az ország
zilált állapota ezt nem engedte. A török hatalmában levő országrészen
lakó papságra egyátalában nem lehetett számítani.
Ezért csak megyei zsinatokat lehetett ta rtan i; de az sem veze
tett sikerre, a mennyiben igen kevesen jelentek meg rajtok. A meg
hívottak keresve keresték az ürügyet, melylyel magokat a túlbuzgó
érsek előtt kimenteni vélték. Az egyiket «nagy elfoglaltsága», a má
sikat «betegsége», a harmadikat «a török pusztítás» gátolta a meg
jelenésben. Mindebből világos, hogy voltaképen nem akartak részt
venni oly zsinaton, mely feltétlen engedelmességet követelt minden
kitől, s melynek feladata volt a szabad meggyőződésnek tökéletes
elfojtása és egy szellemi absolutismus megalapítása.
1) F ra lm ó i V. által szerkesztett Orszgy. E m lékek IV. k. 294. lapján kö
zölt, s m egerősítés végett M iksának előterjesztett végzésekben e törvénycikk
nek csak első pontja kozöltetik. E llenben a 358. lapon m ár az utánavalókkal
pótolva jö n elő.
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III.
Az ΙΰβΟ-ki bécsi vallásügyi rendelet.

—

Annak törvénytelen eredete és fontos tartalma ..

Már a múlt 1559-ki országgyűlési tárgyalásokból világosan lát
ható, hogy Ferdinánd király, mióta a német császári koronát a fejére
tette, nem tűrte az alkotmányos szabadság formáit. Hogy mily nagy
nyűgnek tartotta ő az országgyűléseket, mutatja azon kívánsága,
melynél fogva az adót hat éere kívánta előre m egajánlatni; ·— két
ségen kívül csak azért, hogy országgyűlést ne kelljen összehívnia, és
hogy kikerülje a mind élesebbé váló szemrehányásokat.
Ezt a kívánságát az országos rendek ugyan nem teljesítették,
de Ferdinánd mégis érvényesíteni kívánván királyi akaratát, a követ
kező három óv alatt csakugyan nem tartott országgyűlést, sőt azután
sem tartott volna, ha fiának Miksának megkoronáztatását a nélkül
kieszközölhette volna,
Ezen nyomorteljes három év alatt hatalmas lépéseket tett a
katliolicismus erejének megszilárdításában; mig ellenben a nemzet
és a protestantismus ellen végtelen sok méltatlanság követtetett el az
országban, dacára annak, hogy a nádor ellene küzdött az önkényes
rendeleteknek. A klérus, és annak élén Oláh Miklós esztergomi érsek,
ügyesen használta fel ez állapotot; és a mig egyrészről erélyesen
folytatta munkáját a protestantismus ellen, sorra idézvén maga elé a
lelkészeket, — addig másfelől kieszközölt a királytól egy rendeletet,
mely Becsben april 10-kén Forgách Ferenc n.-váradi püspök ellenjegyzése mellett adatott ki, mely a világi s jobbára prot. föurak ke
zén levő birtokok visszavételét célozta, és éjren oly jogtalanul és
törvénytelenül foglaltatott az ország törvénykönyvébe, mint a múlt évi
vallásügyi pótlás. Tudta jól, hogy semmisem próbálja meg jobban a
jellemet, mint ha anyagi előny és hit kérdése állittatik egymással
szembe.
Ezen rendelet szokásos dagályos irálylyal a róm. kath. egyház
nak elzálogosított, adományozott eladott és elidegenített birtokairól
szól a következőképen:

1.
§. Hogy mivel az isten haragja úgy akarván, Ma
gyarországunkat oly helyzetbe jutottnak látnánk, hogy nem
csak a leggyilkolóbb török, az egész világ és keresztyén név
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ellenségének hatalma, kegyetlen és iszonyú kegyetlenkedése
által már több évek óta sujtatva és erőtlenitve, régi fényét
— fájdalom — elveszté s most is a hitetlen zsarnoknak leg
kegyetlenebb jármát nagy részben viselni kénytelen :
2. íj. Hanem még — a mi több — némelyeknek gonosz
ságok és setét elmével a Krisztus aklába való szabad és meg
átalkodott kegyetlen garázdaságok mellett, minden régi és
már korábban az egész keresztyén egyház ítélete szerint ki
küszöbölt és kárhoztatott eretnekségeknek tévelygései e szá
zadban visszahozatván, különféle társulatok és istentelen
vélemények támogatásával, az igaz és orthodox vallásnak, a
keresztyén világ más egyéb országai s tartományai közös
kárára szolgáló nagyon veszélyes hajótörést okozott légyen:
3. §. lás ebből következett, hogy több s különféle egy
házi rendek és intézetek, melyekben ez országunk a keresz
tyén világ más nemzetei közt sem számra sem isteni tisztelet
jelességére nézve utolsó nem volt, részint a törökök pusztí
tása, részint pedig az eretnekek istentelensége által s a nép
nek általok történt félrevezetése mellett, teljesen elha
nyagolva maradnak, s azok nagyobb része végképen el
pusztult :
4. §. A birtokok és birtokjogok pedig, melyek hajdan a
boldog emlékű néhai dicső magyar királyoktól s más kegyes,
isten és a keresztyén vallás iránt hálás emberektől adományoztattak, részint jó indulatból tett engedélyünknél fogva,
részint pedig némelyeknek magán hatalmából jelenleg világi
kezekben legyenek; és az isteni tiszteletnek s az igaz vallás
fentartásának legnagyobb hátrányára, különféle módokon
itt-ott elvonatnak:
5. i;. Mi tehát, hivatalunknál fogva, melyben isten ke
gyelméből a császári méltóság legmagasabb állására helyez
tetvén, akarunk az igaz bit védelme és megvívása végett
minden módokról, melyekkel tartozunk, gondoskodni, ne
hogy az egyszer istennek és annak tiszteletére szenttilt egy
házi birtokok világi használatokra forditassanak ; és tikép az
isteni szolgálatok és hivatalok a kér. feleknek nagy kárával
elveszszenek s eltöröltessenek:
6. §. Magunk és a velünk most is egyiittlévő főpap és

ív. κκηκι,γ
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országnagy urak és egyéb tanácsosaink érett tanácskozása s
megfontolása mellett végeztük és elhatároztuk :
7.
§. Hogy az összes egyházi javak — kivé vén azokat,
melyeket iskolák fentartására adtunk és alkalmaztunk —
bármiként neveztessenek, legyenek azok káptalané, vagy apá
toké, vagy prépostoké, kanonokoké, perjeleké, remetéké, karthausiaké és más atyáiké, szerzeteseké, kápolnásoké, vagy
egyéb egyházi javadalmazottaké; akár királyi vagy főpapi
adománynyal ellátottak, melyeket mi t. i. ezeknek kiadása
előtt, bármi név alatt, akármely világi embernek adományoz
tunk és adtunk volna — mely adományt mi jelenleg vissza
veszünk, eltörjünk, és ezen kiszabadításunk ereje mellett
érvénytelennek hirdetünk — bármely és akármely rendű
és állapotú világi embereknek kezeiről, azonnal és tettleg
elfoglaltassanak, és azoknak, küket azon javadalmak illetnek,
ha élnek, visszaadassanak.
<S. ü Vagy, ha nem élnek, az esetben az érseknek és
püspököknek és más rendes főpapoknak adassanak;
!b j. Ks annak utána az alább irt ideig, magok azon
érsekek és püspökök bírják és igazgassák, kiknek alatta
vannak;
10. ü légy mindazonáltal, s oly feltétellel, hogy amely
prépostok, apátok, perjelek, kanonokok, szerzetesek, atyák,
apácák és más javadalmazottak még élnek, kik a fentirt
birtokokat bírták; t. i. kik a törökök, vagy vetélytársaink ellenséges pártoskodása miatt — mi által ezen ország
egyéb nyomorai mellett most felettébb háborgattatik — la
kásokban meg nem maradhattak és javadalmazott birtokaikat
magok nem bírhatják, jövedelműket nem szedhetik: mind
azonáltal uralmunk alatt tartózkodnak; azon érsek, rendes
vagy megyés püspök, azon birtokoknak birhatására nézve, a,
ja vadai mazottaknak segítségére legyenek.
11. Vagy ha azon javadalmasok lennének képesek a
birtokoknak bírására, az esetben magok a főpapok kezükhöz
vévén azon birtokokat, azoknak jövedelméből amazok tisz
tességes és szükséges lentartásáról gondoskodni, az azokat
illető részt egészben visszaadni; a szerzetesek és apácák bir
tokaikat pedig, ha klastromaik lerontva és elpusztítva van
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nak, más még életben lévő, azon rendbeli szerzeteseknek s
apácáknak adni tartozzanak.
12. §. Magok az ily életben lévő prépostok, apátok, ka
nonokok, szerzetesek, apácák és egyéb javadalmasok, még
fenálló székes vagy társas egyházaikban, és más alapított
javadalmakban; vagy ha fen nem állanak, más közelebb
lévőkben; szerzetesek és apácák pedig egyházuk s klastromuk felépítéséig, máig fenálló saját rendbeliek klastromaiban lakni és az isteni tiszteletet és szolgálatot, az egyházi
alapítványhoz képest, amennyire erejök és tehetségek en
gedi, véghezvinni tartozzanak.
13. 5j. Azon esetben pedig, ha ily javadalmas most egy
sem élne, akkor az érsekek és püspökök — kik tőlünk java
dalmak adományozására kegyúri jogot bírnak — az ily üres
javadalmakat, alkalmas és illő egyházi és szentségekre ren
delt személyeknek, vagy ilyenek nem létében, a szent rend
ben felveendő pap választottaknak azonnal és késedelem nél
kül adományozni tartozzanak.
14. §. Ha pedig az érsekek és püspökök tőlünk kegyúri
jogot nem bírnak, mi fogjuk azoknak adományozni, kik ná
lunk javadalmakért könyörögni fognak, hogy ekép a java
dalmasok s egyháziak száma növekedjék és az isteni tisztelet
kevesebb ne legyen.
15. §. Abba is kegyelmesen megegyezünk, hogy a főpap
urak, ily üresedésben levő egyházi birtokokból valamely
részt iskolák és tudományos tanodák felállítására s fentartására fordíthassanak, melyekben az ifjúság nem gyanús vagy
eretnek, hanem katliolikus tanító alatt a kér. vallásban való
előmenetelre taníttassák.
16. §. Egyébiránt valamely megyés püspöknek hatósága
alól kivett és az esztergami székesegyházhoz tartozó javadal
mak feletti kétség elhárítása végett úgy végeztünk: hogy a
birtokok kezelése és időközi jövedelmeknek gondozása a ki
fejtett mód és rend szerint magát a megyés püspököt illesse;
hanem a törvényhatóság és felsöbbség — azon esztergomi
székesegyház jogai, kiváltságai és régi szokásaihoz képest —
azon székes főpapnál mindig épen és sértetlenül maradjon.
17. i;. Ha pedig valaki a főpap urak közül, az ily egy
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házi birtokokkal a fentebb megszabott módon s renden kívüli
*visszaélést követne e l; vagy saját hasznára, avagy más nem
kegyes célokra fordítaná; az ily fentirt egyházi birtokokról
való gondoskodást és kezelést, úgy most, mint jövőre, úgy
jövőre, mint most, magunknak akarjuk.
18. (<. Ha pedig idővel, isten irgalmasságából, Magyarországunk békében lenni fog, és a mostani nyomora és ve
szélyes helyzetből nyugalmasabb és csendesebb állásba ju
táiul; akkor az ily egyházi javadalmai birtokokat és jövedel
meket, minden késedelem, halasztás és perpatvar nélkül,
magok a főpapok, kiknek a fentirt egyházi birtokok kezöknél
lesznek, azok részére, kiket alapítvány szerint illetnek, egy
szerűiül és azonnal visszaadni, és azokat a káptalanoknak is
visszabocsátani tartozzanak, s tettleg kötelesek legyenek.
19. ip Sőt végeztük és határoztuk, ezen levelünk erejé
nél és tanúságánál fogva, híveinknek, az összes és egyes
főpap és országnagv uraknak, úgymint a nádornak s többi
kapitányoknak, várnagyoknak, megyei ispánoknak, alispánok
nak és egyéb bármely rendit és állapotú, mostani vagy jöven
dőbeli, s ezzel vagy más meghagyó levelünkkel megkeresett
hivatalnokainknak, hogy érintett érsek vagy püspök uraknak,
kiket illeteud, a fentirt határozat végrehajtásában, s a vilá
giak és rajongók s bármely személyek kezeiből, az érintett
egyházi bármely birtokoknak és jövedelmeknek visszafogla
lásában, minden tanácsosai és segítséggel lenni tartozzanak;
kegyelmünk megnyerése alatt, másként nem cselekedvén.
20. Azonban jelen függő titkos pecsétünkkel, melyivei mint Magyarország királya élünk, megerősitni paran
csolt levelünket, annak elolvasása után a felmutatónak min
denkor visszaadni parancsoltuk.
21. í;. Kiadatott Jlőcsben apr. tizedikén az Urnák
1560-dik, római uralkodásunknak 30-dik, többinek pedig
34-dik, császárrá választatásunknak 3-dik évében. Ferdinand.
Forgách Ferenc, váradi püspök.1)
') (rt'f/u.s'.s, M agyaiOrszággyülesi Törvénykönyv. Pest. 1866. 553. 554. 1
D a tth y m i, Legos Eecl. I. 629. lapján szintén az országgyűlésen hozott törv é
nyek között közli, holott ezen évben országgyűlés nem is v o lt; de különben
maga a datum is m u tatja eredetét.
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A z JÜOd-ki pozsonyi kiníhjrálasztó orsziiinyynh's ; — - »innal; »'!ö:niéni/ei : a jezsuiták behoza
tala, a tridenti zsinat befejezése, protestáns felekezet eh szerrezkedese. — Miksa meykoronáztatása ; — p ro t . ralláshoz való h a jlá sú ; — k»trouá : ís i esküje. — \'allásn<iyi n

törvény.

Bármily véleményben legyünk Oláh érseknek jelleméről es törekvesi céljáról, annyi bizonyos, hogy ügyesen tudta felhasználni
mindazon eszközöket, melyek a reformáció terjedésének legbiztosab
bun gátat vethettek.
Anyagi jólét és tudományos műveltség mindenkor hatalmas esz
közei voltak a hódításnak. E két eszköztől várta Oláh Miklós is a
kath. egyház hatalmának visszaszerzései. Azért sürgette az egyházi
javaknak visszaadását, mert az biztos anyagi jólétet biztosított a. pap
ságnak ; s azért hozta be a jezsuitákat, mert azokban tudományos
harcosokat vélt szerezni a tudomány fegyverével harcoló protestáns
papok ellen. A jezsuitáknak, mint tudjuk, az volt a főfeladatuk, hogy
az «eretnekeket» legyőzzék és visszatérítsek a róm. katb. egyház ke
belébe. Ok leginkább az ifjúság tanításával foglalkoztak, hogy egy uj
nemzedéket teremtsenek, mely lelkesedni tudjon a katholikus ügyért,
mely képes legyen harcolni, tűrni és ha kell meghalni egyhazáért.
Oláh löGO-ban telepítette be őket először Nagyszombatba, kieszkö
zölvén számukra Ferdinand királytól a széplaki apátságot. Be meg
ekkor nem találtak elég hálás talajra sem a királyi udvarban, hol
Miksa nem hallgatott reájok, sem az országban, hol nem kisebb bi
zalmatlansággal találkoztak. Es igy öt évi itt tartózkodás után eltá
voztak az országból, de csak azért, hogy későbben annál nagyobb
erélylyel folytathassák művöket a Protestantismus kiirtásában.
És amint a jezsuita rend behozatala nem volt képes megtörni
a reformációt, épen úgy nem törhette azt meg a tridenti zsinat sem,
mely ez időben újra összehivatott.
Ferdinándnak e zsinattal szemben követett magatartása,, és az
ő általa kiküldött követek reformjavaslatai azt bizonyítják, hogy a
magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai nem voltak egészén
hatástalanok a kath. klérusra sem. Be kellett látnia, hogy eltekintve
az itt-ott előforduló túlzásoktól, a kér. tan os erkölcsi elet megjavítá
sára célzó törekvések az emberi természet isteni hivatásának érzeté-
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bői fakadnak, és bogy ennélfogva ezt nem elfojtani, hanem előmoz
dítani kellene.
Mindenesetre nagy jelentőségű szavak azok, midőn a király és
a főpapságtól halljuk elismerését annak, hogy a római egyházban
csakugyan sok reformálni való van. Az eddig «veszélyes dögvésznek»
hirdetett reformáció létjoga ezzel ünnepélyesen elismertetett. Az a
Ferdinánd, aki a mohácsi vész óta annyi országgyűlésen úgy tüntette
fel a reformációt, mint az ország romlásának és az isten haragjának
főokát: most azt parancsolja, hogy a tridenti zsinatra meghívandó
protestánsokkal szelíden kell bánni, s a netán felhozandó indokaikat,
ha jogosultak, figyelembe vegyék, ha pedig alaptalanok lennének,
megcáfolják. Az a király, és az a főpapság, moly a római ősi szertar
tásoktól való minden eiterest istenkáromló eretnekségnek tekintvén,
oly sokszor kemény büntetéssel illetett: most azt mondja, hogy a
lényeyiclen hitágazatokban engedményeket kell tenni; hogy a hagyo
mányokból és szertartásokból mindazt el kell távolítani, vagy meg
javítani, ami a babona színével bir s a népnek inkább megbotránko
zására,, mint épülésere szolgál.
Valóban, ha azon reformok, melyeket a magyar püspökök a
tridenti zsinaton követeltek, tényleg is életbeléptek volna; ha a vilá
giak és egyháziak erkölcsei megjavittattak volna ; ha a két szín alatti
áldozás és a papok házassága megengedtetett volna, s az isten igéjé
nek helyes hirdetése mellett a böjt szigora enyhittetett volnaJ) : akkor
valószínűleg a vallásbéke rövid idő alatt helyre állott volna hazánk
ban. De a tridenti zsinat atyái ezt nem fogadták e l; sőt midőn egy
felől a régi tantételeket megerősítik, addig másfelől a más nózetüekre
kimondják az átkot.
Ez lehetetlenné tette volna a keresztyén felekezetek egyesítését
még akkor is, ha azok nem lettek volna oly nagyon összeveszve egy
mással, mint ahogy valósággal voltak. De egyfelől a lutheránusok és
kálvinisták közötti szakadás, mely épen akkor nyilatkozott a sok
zsinatokon; másfelől a klérusnak ezekkel szemben való magatartása,
az egervölgyi katonai és polgári üldözés, és a kormánynak beleavatkozása állandóvá tette a viszályt és ingerültté a kedélyeket.
A múlt országgyűlés óta külsőleg kétségtelenül gyengült a proÜ Lásd K ulin·, H istor. E piscopatus Quinqueeecl. VI. 129— 145. és V r a k 
nái, A m agyar főpapok a trien ti zsinaton. Esztergom . 1803.
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testantismus, amennyiben meddő urvacsorai vitákra pazarolta erejét,
mig a katliolicismus ereje az Oláh érsek által életbeléptetett szigora
rendszabályok következteben gyarapodott. Es ki tudja, mily állapotok
következtek volna be, ha Ferdinánd, ki egészen a papság befolyása
alatt állott, tovább is érvényesíthette volna hatalmát; vagy ha leg
idősebb fia, ki törvényes trónutódja volt, vallásos nézeteinek is örö
köse lett volna!
Azonban tudjuk, hogy Miksa nem szenvedhette a klérus hatal
maskodását, nem fogadta el a jezsuiták tanítását, sőt hogy az ágostai
vallástételben foglalt keresztyén tudományt nyíltan helyesnek és igaz
nak vallotta. Ez nagy zavart idézett elő a királyi udvarban; még na
gyobbat a római pápa környezetében. Komoly aggodalmak támadtak
az iránt, hogy mi lesz a római kath. egyházból, ha ily gondolkozásu
férfiú lép a magyar királyi és talán a német császári trónra, mint
Miksa főherceg.
Ferdinánd kora nagyon előre haladott; a közte és a magyar
nemzet közötti viszony nagyon elmérgesedett. A nyílt lázadást és az
ebből következhető bajt a királyi családra nézve csak úgy lehetett
elkerülni, ha Miksát megkoronáztatja, s ezzel a kedélyeket némileg
megnyugtatja,
De erre kikerülhetetlen volt az országgyűlés összehívása.
Ferdinánd igen kényelmetlen helyzetbe jutott. Tanácsosaihoz
fordult s közölte velők szándékát a koronáztatásra nézve. Ezzel kap
csolatban igen érdekes vita merült fel a választási jogra nézve, mely
nek eldöntése után a vallás kérdése okozott uj nehézségeket. Majdnem
két évig folytak az előleges tanácskozások felette.
Ugyanis Miksának már a múlt országgyűlés alkalmával tett
azon nyilatkozataiból, melyeket a hozzá bizalommal fordult protes
táns rendek előtt tett, világos volt, hogy ő eltér a papságnak és kirá
lyi atyjának vallásos nézeteitől. Az lett tehát a kérdés, lehet-e ily
nézetekkel elfoglalni a trónt, melynek birtokosa a kath. egyház védője
tartozik lenni ? S ha nem, mi tévők legyenek Miksával, ha nézeteihez
erősen ragaszkodik"? A koronázásnak megvannak bizonyos szertartá
sai, melyeket közmegbotránkozás nélkül mellőzni nem lehet. Mit
mond e szertartásokhoz Miksa ?
Minthogy nélküle haszontalan volt a tanácsosoknak és Ferdinándnak minden megállapodása, kénytelenek voltak vele közölni a
dolgot. És Miksa, midőn a koronázási szertartások tanulmányozása
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folytán meggyőződött arról, liogy neki ünnepélyesen es nyíltan oly
dolgokat kellene elkövetnie, melyek ellenkeznek vallásos érzelmeivel,
kénytelen volt kifejezést adni abeli nézetének, hogy <i nem ceti magút
alá bizonyos egyházi szertartásoknak. -Telesül nem volt hajlandó meg
tartani a koronázást megelőző napokon szokásos böjtöt, és nem akart
beleegyezni abba, hogy neki az Ur vacsorája csak egy szín alatt szolgáltassek ki, végre hogy7 Máriára és a szentekre esküdjék.
Ez nagyon lehangolta királya atyját, ki minden tekintetben
ragaszkodott a katli. egyház szertartásaihoz, es aki csendesen családi
körében mindent elkövetett arra nézve, hogy Miksát más nézetre bírja.
Igen érdekes azon — az apa és fiú közt lefolyt — eszmecseré
ről szóló tudósítás, melyet Fraknói Vilmos, az ez ügybe egyedül be
avatott spanyol követ jelentése alapján közzé tett. *) E szerint Ferdi
nand kifejtette fia előtt, hogy ő minden jót, tisztességet és szolgálatot
kész megtenni, a mire az atya fia iránt, bit annyira szeret, kötelezve
van. Ezt minden alkalommal be fogja bizonyítani. Ha szükséges
volna, nem haboznék érette vagyonát, vérét es eletet kockáztatni. De
viszont meg lehet győződve arról is, hogy sem az ő, sem összes gyer
mekei és unokái kedvéért nem hajlandó bármit elkövetni, a mi becsü
letével és lelkiismeretűvel ellenkezik. Visszautasítja tehát Miksának
azon indítványát is, mely szerint a pápától engedély volna kieszközlendö arra, hogy a koronázás alatt két szín alatt áldozhasson.
Ekkor Miksa arra kérte Eerdinándot, tartsa meg az országgyű
lést a szükséges ügyek elintézése végett, es halaszsza el a koronázást,
melyet különben is csak az o kedvéért akart végrehajtani. Időközben
vagy a pápához fog folyamodni, vagy máskent liárittatnak el az aka
dályok. Ez oly határozottan volt mondva,, hogy Ferdinánd meggyőző
dött arról, miszerint fia makacsságát megtörni nem fogja, s ennélfogva
kész volt a koronázást inkább elhalasztani, semhogy a kath. egyház
ősi szertartásainak bármelyike is meUőztessék.
Julius 17-dikén tehát oly célból hívta össze a rendeket augusz
tus végére Pozsonyba, hogy velők «az ország védelmét és javát illető
ügyekről tanácskozzék». A koronázásról szót sem tesz.
Azonban bántotta szivét a gondolat, hogy netán bekövetkező
halála után kötesse válhatik fiának örökösödése, s megváltoztatván
szándékát, az országgyűlést, «fontos akadályok» miatt elhalasztotta.
*) I-. M agyar O rszággyűlési E m lékek IV. k. 386 —388. 1.
TliooL K önyvtár XIV.
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E fontos akadály nem volt más, mint fiának vallási meggyőződése,
melyet megváltoztatni még ugyan nem b írt; de nem mondott le azon
reményről, hogy az sikerülni fog neki. Eőpapi tanácsosai, kik fájda
lommal nézték Miksa makacsságát, azt javasolták az apának, hogy
mivel fia gondolkozzsi időt kért, hagyja őt töprenkedni; majd a tri
denti zsinat végzései le fogják őt győzni. Eerdinánd ennéfogva remélni
kezdte, hogy rövid idő múlva mégis össze fogja hívhatni a koronázó
országgyűlést. Ez 1561-ben történt.
A következő év tavaszáig az országgyűlés összehívásának ügye
nem jött szőnyegre. Ekkor azonban úgy látszik Miksa is meglágyult
s nem vonakodott többé a római pontificale igényeinek legalább lát
szólag eleget tenni, de hogy mennyire őszinte volt e készség, azt az
ünnepélyes eskü elmondásánál mutatott magaviseleté eléggé tanú
sítja.
A pestis miatt újonnan elhalasztott országgyűlés, közbejővén
Nádasdy Tamás nádor halála és a tridenti zsinat tárgyalásai, melyek
szintén nagy mértékben érdekelték Ferdinándot, csak 1565-iki aug.
20-kára hivatott össze Pozsonyba.
Az öröm a felett, hogy az apa és fin közötti egyetértés vallás
tekintetében is, legalább külsőleg, helyreállott, abban talált kifejezést,
hogy a király a koronázást a lehető legnagyobb fénynyel kívánta
megünnepelni.
Külföldi és hazai urak oly nagy számban sereglettek össze,
hogy Pozsony falai nem voltak képesek őket· befogadni. Sokan a vá
roson kívül sátrakban tanyáztak.
A főpapok közül jelen voltak: Oláh Miklós eszterg. prímás,
Verancsics Antal egri, Bornemissza Pál nyitrai, Gregoriáné Pál győri,
Forgách Ferenc n.-váradi, Dailies András Csanádi, Kewessi András
veszprémi, Újlaki János váci püspökök; ezen kívül ott voltak az
ország legelső főúri családai, jelesül: Báthory, Zrínyi, Bánffy, Dobó,
Batthány, Perényi, Tahy, Zay, Erangepan, Török, Dersfy, Balassa
stb., végre a kir. és bányavárosok és megyék követei, valamint több
prépost és apát.
Az alsó tábla már aug. ál-én megtartotta első értekezletét; kö
vetkező napokon felhívta a főrendi táblát is, hogy együtt karöltve
gondoskodjanak az ország szabadságainak megoltalmazásáról. Érdem
leges tárgyalások azonban csak a kir. propositiók előterjesztése után
indulhattak meg.
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Most fökérdés volt a két király fogadtatása. A külsőségek sok
üzenetváltásra adtak okot. Mikor az üdvözlő beszédek szövegének
megállapításáról folyt a tanácskozás, az alsó tábla azt az álláspontot
foglalta el, hogy míg egyfelől hangsúlyozni kívánta a nemzet jogait
és szabadságait, másfelől kerülni kívánta mindazt, ami a rendek kö
zött szakadást idézhetne elő. Eliez képest az e végre választott bizott
ság a főrendek által készített üdvözlő beszédeken töblmemü változta
tást tett. .Telesül a Eerdinándhoz intézendő beszédből kitörülte azt a
pontot, mely őt a vallási tévelygések kiirtására hívja fel; a Miksához
intézendő beszédre vonatkozólag pedig azt kívánta, hogy megválaszta
tása eh'itf ne cimeztessék választott királynak.
Ferdinand azonban nem merte magát kitenni az ünnepélyes
fogadtatás fáradalmainak, s maga helyett Miksát küldötte Pozsonyba
aug. :10-án; ajánlva öt, mint jövendőbeli magyar királyt, a rendek
jóakaratába. Vele jöttek fiai, testvérei, neje, számos német herceg, a
salzburgi érsek és a boroszlói püspök. Emlékeink öszliangzó tanúbi
zonyságai szerint Hunyadi Mátyás óta nem látott ez ország oly fényes
és oly számos vendégsereget, mint ez alkalommal.
Oláh Miklós prímás volt az üdvözlő szónok, ki latin beszédét
az országos bizottság által kívánt kihagyások tekintetbe vétele nélkül
mondotta el, amennyiben a vallást is belekeverte.
Miksa nevében a boroszlói püspök válaszolt, röviden kijelentve
beszede végén, hogy a király kész Magyarország javát kitelhetőleg
előmozdítani, azt szabadságaiban és kiváltságaiban megtartani.
Sem ez, sem pedig a prímás beszéde nem elégítette ki azokat,
kik a szónokokhoz közel állva hallhatták a nyilatkozatokat. A nemes
séget különösen az boszantotta, hogy a vallás ügyét felhozta a prí
más. Ez kétségtelenül tapintatlanság, sőt, a mennyiben a történt
megállapodás ellenére szándékosan történt, az országos bizottságnak
egyenes megsértése volt.
Szept. 3-án, miután Ferdinand is megérkezett, bemutatta a
királyi propositiókat, melyek azonban, mivel az ország szabadságai
nak biztosításáról és nádorválasztásról nem emlékeztek, s csakis a
koronázásra fektették a fősulyt, nagy elégiiletlenséget okoztak. A király
a sok csapásban «vétkeink» érdemlett büntetését látja. Kétséget nem
szenved, hogy ez alatt a vallásbeli tóvelyeket értette, melyeket már
többször nyíltan ilyen vétkeknek jelentett ki.
A válaszfelirati vita tehát keserű kifakadásokra adott alkalmat
7*

100

XV. KRDKLY KÜLÖNVÁLÁSÁTÓL FKRIHNÁND HALÁLAI«

több üzenet váltatott az alsó és felső tábla között, mig végre Miksa
közbenjárására Ferdinánd kijelentette, bogy a koronázás után kész
a rendeknek a nádorválasztásra vonatkozó kívánatét teljesíteni. —
S ezzel a kedélyek kissé lecsilapodván, a koronázás szept. 8-án nagy
pompával végbe ment, a nélkül, hogy a szabadválasztási jog megóvá
sára nézve valamely határozat hozatott volna.
De a koronázás alkalmával elmondott ünnepélyes eskü nagyon
megzavarta a jelenlevőket, amennyiben kitűnt, hogy Miksa csak
ugyan nem katholikus gondolkozásu férfiú.
Ugyanis midőn az esztergami érsek, ki előmondotta az eskü
mintát, azon helyhez jött, hol a szűz Máriáról és minden szentekről
van a szó, Miksa ezt kikerülte, és helyette az ,,r.oangydiam“ szót mon
dotta hangosan. Az érsek megütközéssel nezett reá, a király pedig, ki
valószínűleg azt hitte, hogy az érsek egyetért vele, élesen rákiáltott
«pergite». A mire az érsek természetesen megijedt, és a hallgatóság
egy része megbotránkozott. r)
Hogy e jelenetnek valami komolyabb következései lettek volna,
sehol nem olvassuk. Annyi bizonyos, hogy a szept. 11-én felolvasott
második királyi propositióban már a vallás ügye, jelesül a reformáció
kárhoztatása világos szavakban hozatik elő. A király, úgymond, biz
tosan értesült arról, hogy Magyarországon ez időtájt az igaz hittől
idegen felekezetek és tévtanok terjedtek el, melyek nagyrészt «isten
telenek és esztelenek» ; és mivel találkoznak, akik azokat és a hamis
tanokat hirdető törvénytelen s nem a róm. szent kath. egyház által
kiküldött papokat pártfogásuk alá veszik : atyailag inti a rendeket,
hogy a «vallás dolgában egységet és egyetértést tartsanak; óvakod
janak a kath. egyháztól elszakadni, mert azon kívül nincs üdvösség;
ne térjenek el a kath. hittől, melyet az apostolok, vértanuk és szent
atyák szállítottak reánk, és századokon át a keresztyénség egyértel-l
l ) A ls Ks. Mt. dam alls bey den Stellen und m it der Zierlichkeit·, wie
die B eschreibung Nro 3 ausw eist, den contextum und die Eorm alia des juranients dem Erzbischöfe von G ran, so dieselben von belesen, uachsprechen
sollen, und aber d a ru n ter an zwei orten, am Anfang und Beschluss — auch
de B eata V irgine et om nibus Sanctis solche M eldung geschehen, das erm ellt
ju ra m e n t zugleich auff yetzt bestim bte heilligen darzu Im Beschluss off Ire
hilft, Gleicliwol von altersliers gericht gewest, da haben Ir Ks. Mt. allweog
und w olm erklichen verstentlich W ort «Beatam V irginem M ariam et omnes
Sanctos» ganz un d gar um bgangen u n d a n sta tt (less das W ort «Evangelium··
m it lauter Stim m e gesagt. Lásd Z as ins U lrik levelét 15(13. szept. 17-leeröl
Ágost szász választó fejedelemhez. Kivonat T ö rtén elm i T a r 1. 472. 1.
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miileg megtartott; kerüljék a lelkek veszedelmére keletkezett szaka
dást, s kövessék inkább az egységet és szelídséget, mely istentől
származik, mint a sokféle veszedelmes felekezeteket, melyek az ördög
től erednek; mert, úgymond tovább, az isten csak úgy fogja letenni
haragját, mely most méltán nehezedik reánk a mi és a nép vétkeiért,
főleg pedig az egyháza iránt tartozó engedelmesség és tisztelet meg
tagadásáért, a hamis tanok elterjedéséért. *)
A püspökök között Veráncsics Antal egri püspök és várparancs
nok fejtett ki nagy buzgalmat a protestantismus elnyomásában; és
kívánt szigorú törvényhozási intézkedést. A kezére bízott várban az
őrség Zoltai István és Iíátai Ferenc kapitánysága alatt nyíltan a
reformációhoz és pedig a Kálvin irányú reformációhoz csatlakozott ;
és midőn a püspök a várban levő protestáns papot, Tábori Lőrincet
és a jirot. tanítót, királyi rendeletre való hivatkozás mellett, eltávolí
tani akarta, a katonaság a polgársággal szövetkezve ellentállott, s
esküvel kötelezte magát, hogy hü maradand vallásos meggyőződésé
hez. Ez több volt, mint amit Veráncsics püspök eltűrhetett volna.
A király előtt mint árulókat, kik a várat török kezre akarják juttatni,
vádolta őket be. De a Thurzó Ferenc és Dersfi István királyi biztosok
által megejtett vizsgálatból kiderült, hogy e vád alaptalan volt. Ők a
király és haza iránti tántorithatlan hüségöket bebizonyították, de
hitökre nézve határozottan és bátran kijelentették, hogy azt sem az
uralkodó fejedelemért, sem a földes ur kedvéért meg nem tagadják, és
ha a püspök vagy a király nem akarná megtűrni vallásukat és papjokat, akkor inkább készek holmijokkal és papjokkal együtt máshová
költözni.a)
Ily stádiumban került ez ügy az országgyűlés elé. A főpapság
törvényt sürgetett az egriek ellen, mint lázadók ellen. Ezek hitvallá
sukra hivatkoztak, melyet «Confessio Catholica» cimalattFerdinándnak és Miksának ajánlva felküldöttek, és istent hívják fel tanuul arra,
hogy ők «nem a király ellen szövetkeztek, hanem hitök és üdvösségük
ügyében, az igaz tan és jólétök érdekében.» s)

b L. Kérd. kir. m ásodik kir. proposicióját. Szept. 10. 1563. F ra k tw i,T V .
4-17 , 418. és 537., 438.
'-) Veráncsics A n ta l összes m unkái, Monuni. H ung. H ist. író k . V III.
köt. V. ö. B udap. Szemle 1809. évf. V. 102— 124. 11
3) C onfoederationem n o stram non contra S. Μ. V. factam esse, sed in
causa fidei et salutis pro vera religione doctrina et salute anim arum nostra-
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Az alsó tábla, bármily erősen volt meggyőződve a felől, bogy a
vallás kérdése egyik főkérdését képezi a jelenlegi országgyűlés tanács
kozásainak, és hogy az egri kérdés eldöntésre vár, — még sem ezt
tolta előtérbe, hanem a politikai sérelmeket és a nádorválasztást.
A rendek bíztak Miksa igazságszeretetében és türelmes szabad gondolkozásmódjában; bíztak abban, hogy az ö uralkodása alatt meg
fognak szűnni mind azon zaklatások, melyeknek a protestánsok Ferdinánd alatt ki voltak téve.
Midőn tehát a második válaszfelirati vita megkezdődött, az adó
ügy, a kamarai nyereség, a védvárak élelmezése s az igazság kiszol
gáltatása feletti üzenetváltások mellett, a vallásra nézve csak az mon
datott ki, hogy az 1548., 1552., 1554-ki országgyűléseken alkotott
törvények megujittassanak. De az egri események következtében hozzáadatott, hogy a kapitányok s egyéb katonai tisztviselők és közkato
nák, kik az elűzött eretnek prédikátorokat a királyi várakba és jószá
gokba befogadják, szigorúan fenyittessenek meg.
Érdekes, hogy e feliratban a rendek a nép erkölcsi életere is
kiterjesztették figyelműket, s többek között indítványozták, hogy a
tolvajok és gyilkosok szigorúan bűnhődjenek. És mivel az utóbbi·
években a káromkodás is nagy mértékben elterjedett, a rendek meg.
lévén győződve, hogy ez az isten haragját idézi fel az országra; abban
állapodtak meg, hogy mindazok, akik «istent, a szentségeket és saját
lelköket» káromolják, illetékes biráik előtt bevádoltatván, az első esr
második Ízben megverettessenek, harmadik Ízben pedig mint a gyil
kosok úgy bűnhődjenek; azokra pedig, kik a káromkodókat fel nem
jelentik, három márka bírságot róttak.
A király, miután a politikai és pénzügyi kérdésekre nézve a
pozsonyi kamara és a bécsi haditanács javaslatait kikérte volna, csak
hamar megadta a választ; de melylyel a rendek nem voltak megelé
gedve. Ismét éles viták keletkeztek, s több üzenetet váltottak egy
mással egyfelől a két tábla egymás között, másfelől a rendek a királylyal.
A király kedvetlen és ingerült volt a hosszas viták m iatt; feleletében
kimért, sőt goromba is volt.
ru m ; — m ondja az ajánló felirat, m elynek cim e: ‘».Confessio C atholica de
praecipuis fidei articulis, exhibita sacratissim o et catholico H um anorum im pe
rato ri F erdinande et F ili > suae m ajestatis I). regi Maxirniliano, ab universo
exercitu aequitum et pe itu m S K. M. a nobilibus item et incolis totius val
lis Agrinae in nom ine sanctae T rin itatis ac Faedus Dei custodiendum ju ra 
m ento fidei copulatorum et decretantium pro vera fide et religione in Christo.
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ΚΚί

Felm ara dt emlékeinkben nem leljük nyomát annak, hogy a
vallási pontokra nézve nyilatkozott volna. De a nov. 11 -én megerősített
törvénykönyvben mégis a következő cikkek foglaltatnak:

XXXI. t. c. Mivel a császári és királyi Felség az ország
liü karait és rendéit mind kegyelmesen, mind szorgalmasan
inti, hogy időnkben különböző és istentelen, ugyszinte kép
telen eretnekségek és társulatok támadván, kövessék a val
lásban s isteni tisztel (üben az egységet, az apostolok és sz.
egyh. atyák .Utal hagyott, és az egész világ megegyezésével
helybenhagyott keresztyéni szeretetet és tudományt:
Az ország karai és rendid ő sz. Felségének ezen irántok
való kegyelméért és kegyességéért — mely szerint nemcsak
földi, hanem örökkévaló javokról is gondoskodik — örök
hálát adnak.
Es mivel másszor is hasonlón ő sz. Felsége által meg
intettek s azon kegyelmes intéshez képest, e dologban hatá
rozni el nem mulasztották :
Megállapittatott, hogy egyenként mindazok, melyek a
korábbi, különösen pedig 1548., 1552. és 1554-dik évi cik
kekben a vallás dolgában, közösen s egyező akarattal hatá
roztalak, ezután is állandóan és sértetlenül megtartassanak,
és azok ellen, az ott megállapított büntetés alatt, senki bár
mit elkövetni ne merészeljen.
XXXII. t. c. Fs mivel többnyire ő Felségének kapitá
nyai, felügyelői s katonái, az eretnek szónoklókat, arra nem
hívottakat, kik hitvány és istentelen tudományok miatt más
honnan elüzettek, magokhoz venni, és többnyire várakban
és királyi birtokokban ápolni szokták (mit pedig a keresz
tyén lelkek nagy kárára és hátrányára cselekesznek) méltóztíissék ő Felsége császári ugyszinte királyi tiszténél fogva,
mely szerint az igaz és szent vallást oltalmazni és védel
mezni tartozik, az ilyeneket azon büntetéssel fenyiteni, mely
fentebb a végvidékbeli élelmekkel kereskedést iizö kapitá
nyok és elöljárók iránt határozhatott, az az hivataluktól! meg
fosztatással .
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Feltűnő, hogy e törvényben nyoma sincs azon szellemnek, mely
a tridenti zsinaton részt vett magyar főpapi követek beszédét átha
totta. A türelmetlenség szelleme újra erőt vett Ferdinánd szivén,
akinek ez volt az utolsó országgyűlése Magyarországon. A következő
15()4. évi julius havában Ferdinánd kidőlt a küzdők sorából; a róm.
katli. egyház megsirathatta, mert ő valóban egyik leghatalmasabb és
leghívebb támogatója volt uralkodásának egész ideje alatt. Harmincnyolc évig uralkodott Magyarországon a legsúlyosabb politikai viszo
nyok között, és ez idő alatt a katholicismust folytonosan, bár nem
egyenlő erélylyel, védelmezte. Az a sok országgyűlés, melyet ő tartott,
ezt eléggé tanúsítja. 0 teljes készséggel elfogadta az augsburgi béke
azon elvét, hogy «cujus regio, illius religio». Spanyol neveltetésénél
fogva hajlott az absolutismus felé; a magyarok alkotmányos szabad
ságát ép oly kevéssé szerette, mint a jirotestantismust. Ha országgyűlésen nem boldogult, akkor kész volt önkónyüleg pótolni a törvé
nyeket.
De azért a reformeszmék iránt nem volt egér zen érzéketlen.
Ezt bizonyítják az ágostai hitvallásról szóló nyilatkozata és a tridenti
zsinatra követeinek adott utasításai. Azonban Róma és a magyar fő
papság befolyása nagy nyomást gyakorolt reá. Mivel ő maga nem
tanulmányozta a dogmákat, s nem ismerte a két fél között fenforgó vitakérdések lényegét, tehát önálló ítéletet nem is alkothatott
magának felőle. Ezért ingadozó és határozatlan volt teljes életében.
Neki volt elég belátása, de nem volt elég önállósága; volt jó szive is,
de nem volt elég erős akarata. Ebeli gyengeségeit felhasználta kör
nyezete, mely veszélyesnek és kárliozatosnak hirdette előtte a refor
mációt, s mely egyfelől a török hatalmat, másfelől a protestáns val
lást tüntette fel minden létező, s a nemzet által alig tűrhető bajok
okául.
Ha Ferdinánd nyugalmasabb időben élt volna, s nem kellett
volna minduntalan a külhatalmak kényszerítő befolyásának enged
n ie ; ha elég nyugalma lett volna arra, hogy az uj-kor szellemét s
az elet mozgató erejének érverését megérthette volna; ha megbarát
kozhatott volna azon gondolattal, hogy a reformáció nem egyéb,
mint egy általában érzett erkölcs-vallási élet javítása felé való törek
vés, mely minden zavarok és felekezeti viszályok dacára magasztos
törekvés volt: akkor bizonyára nem kárhoztatta volna királyi proposicióiban oly keményen az országban felmerült ily szellemű mozgal-
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mat, s nem ellenezte volna fiánál Miksánál azt, hogy megkoronáztatása alkalmával ezen uj mozgalom szellemében esküdjék.
Hogy Erdélyt nem bírta megtartani, annak egyik főokát épen
katli. vakbuzgalma és ingadozó jelleme képezte.
Nézzük a tényeket tovább az erdélyrészi országgyűlések tör
ténete alapján.

ÖTÖDIK FEJEZET.
Erdélyi országgyűlések a két protestáns felekezet
különválásáig.
(1550—15(15.)

I.
A z íooŐ-ki k o lo z s v á r i o-rszáμ gyűlés. — J á n o s Z siym o n .d . f o g a d t a t á s a . ; —
v is z o n y o k . —· A h i t v i t á k k e z d e te a lutheránusok és kálvinisták hozóit. —
e r e d m é n y te le n fe ls z ó la lá s a . a ka th a i i c i s u m s m e lle tt. — A z egyházi j a v a k
e l h a la s z t ü t i k .

erdélyi v a llá s i
Móricainpianus
secultensuctója

Ferdinand, amint láttuk, nem volt képes Erdélyt megtartani.
Kormánylatának absolutistikus irányával és katliolikus szellemevei
nem tudtak megbarátkozni az erdélyi szabadelvű rendek, akik csak
hamar belátták, hogy még a töröktől is több szabadságot lehet várniok, mint Ferdinándtól. Hat évi nyomor és keserűség után visszaóhajtották Izabella királynőt és annak kiskorú fiát János Zsigmondot,
mint akinek uralma alatt Erdély önállóságát és szabadságát, s e mel
lett a polgárok vallásos meggyőződésének jogait is biztosíthatni
vélték.
Izabella, midőn fiával újra Erdély földére lépett, a hazafiak
őszinte örömrivalgása között vonult Kolozsvárra, hogy mindenekelőtt
országgyűlésen értekezhessél^ az ország karaival és rendéivel.
A sokat szenvedett kis ország zilált állapota, a különböző pár
tokra szakadt emberek kibékitése s egy jobb jövő előkészítése elég
tárgyat nyújtott a beszédre, elég okot a tanácskozásra. Az egyház és
vallás ügye nem volt könnyen megoldható; mert igaz ugyan, hogy á
kath. egyház hívei, Ferdinánd hatalmának megszűntével és !lomé
ul isza gyulafehérvári püspök eltávozásával nagyon csekély számra
olvadtak össze, ezekkel tehát nem volt b a j; de ott voltak a szabad
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kutatás alapél vén létesült különféle prot. felekezetek, melyeknek mindenike a mások hamis voltára alapitá külön létjogát, és nagy szenve
déllyel vitatta saját igazhitüségét. Es nem utolsó dicsőségét képezi
Erdélynek az, hogy midőn Európa más országaiban, s magában a
tulajdonképeni Magyarországban is, vallásbeli üldözések folytak; —
itt a lelkiismeret szabadsága tiszteletben tartatott, és a vallás feletti
vitatkozások, nem egyszer a fejedelem elnöklete mellett is, minden
megszorítás nélkül folyhattak. Egyes visszaélések és tulliajtások for
dultak elő itt is; de országos intézkedések és törvények a val
lásos meggyőződés miatti üldözést nem rendelték el még akkor
sem, midőn a jezsuitákat inkább politikai mint vallási indokokból
száműzték.
Petrovich Péter a visszatért királynénak hive, s Erdély viszszafoglalója azzal adott elégtételt a nemzeti érzületnek, hogy Ko
lozsvár azon főtemplomának oltárát, mely előtt a német tábor
nokok egykor elvették Izabella koronáját, átalakította, a képeket
és katholikus jelvényeket eltávolította. Az általános lelkesedés köz
ben még azok is megnyugodtak ez újításban, a kik máskülön
ben szigorúan ragaszkodtak kath. hitelveikhez, mert felszólalá
sukkal könnyen a liazafiatlanság gyanújába keverték volna ma
gokat.
Petrovich Péter, a királynénak ezen leghatalmasabb és legmeghittebb tanácsosa, ekkor még maga is lutheránus volt. A királynénak
Lengyelországban való bujdosása alkalmával megismerkedett az
ottani főreformatorok nézeteivel; s mint maga is barátja a szabadabb
hitnézeteknek, nagy érdeklődéssel hallgatta Stancarónak a Krisztus
közbenjárásáról, Blandratának a Krisztus imádásáról s Kálmáncsehinek az úrvacsoráról szóló tételeit. Kolozsvárott alkalma volt közelebb
ről megismerni Dávid Ferencet és Heltai Gáspárt, kik mint jeles
irók és papok erős védői voltak még ekkor Luther hitelveinek. Azt
lehet mondani, hogy a Luther értelme szerinti reformáció ekkor volt
a leghatalmasabb és legelterjedettebb Erdélyben. A szászok és a ma
gyarok majdnem kivétel nélkül ezt tartották helyesnek, ehez ragasz
kodtak, e szerint szervezkedtek; és minthogy a katholikusok nem
voltak követelők, kilátás lehetett tartós békére.
Azonban e béke csakhamar megzavartatott Stancarónak és
Kálmáncsehinek Erdélybe költözködése által. Amaz nyugtalan termé
szeténél fogva Olaszországból elüzetvén, Helvetia, Német- és Len
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gyelország különböző helyein hányódván, Petrovichcsal jött be Er
délybe ; emez pedig a magyarországi lutheránus zsinatok által kényszerittetett a távozásra. Mind a ketten eltértek a Luther tanától, s
igy Kolozsvárra való jövetelökután csakhamar erős vitába keveredtek
Dávid Ferenccel és Heltai Gáspárral.
Ezzel kezdődött amaz elkeseredett hosszú hitvitázás, mely a
kedélyeket majdnem négy esztendőn keresztül forrongásban tartotta,
s mely miatt — mint a kolozsvári papság irá — a liivek leikök bizony
talan hánykolódásában úrvacsorával is csak igen ritkán vagy épen
nem éltek, s az elméket lecsendesiteni már-már lehetetlen volt. 1)
Petrovich szította a vallási egyenetlenség tüzét. Kálmáncsehi
kihívó, gőgös magaviseleté, s apostoli hivatást és szegénységet negélyező modora, inkább a szívre, mint értelemre hatni akaró szónokla
tai feltüzelték a kolozsvári papságot is, mely nem szívesen tűrte, hogy
az ő aklában idegen pásztorok is betolakodnak. Bántotta őket, hogy
a kálvinismust ,,magyar vallás“ név alatt terjeszti a nép között. Dá
vid Ferenc, Heltai Gáspár nyilvános vitára hívták fel Kálmáncsehit,
amit ez, híveinek csekély számára való hivatkozással nem fogadott
el. Ekkor írásban fejezték ki — jul. 25-kén — tiltakozásukat a Kál
vin értelmű úrvacsora ellen,*2) s készeknek nyilatkoztak Petrovich
előtt is arra, hogy saját tanaik valódiságát s Kálvinéinak valótlan
ságát és szentháromságellenes voltát nyilvános vitatkozásban fogják
bebizonyítani, csak nevezzen ki erre alkalmas bírákat. A kolozsvári
papokon kívül a szebeni és más szász papok is kikeltek és írtak a
Kálmáncsehi által hirdetett tanok ellen; 3) a.katholikusok pedig el
jöttnek találták az időt arra, hogy az egymással veszekedő protestán
sok tanának téves voltát most azoknak saját kárhoztató ítéleteiből
bebizonyítsák.
Ily körülmények között hívta össze Izabella királynő a rende
ket Katalin napra, vagyis nov. 25-kére Kolozsvárra. A gyűlést ő maga

*) A rch iv für Siebenb. L andeskunde. Neue Folge. 1857. II. 219. 1.
-) R esponsum M in is!rorum cccl. Colosvariensis ad scripta varia M artini
a C alm ancha in Causa Coenae D om ini edita Colosvarini A nno M DLVI. die
XXV. Julii.
3) H ehler M. E lleboron ad repurganda P banntieorum quorundam Spi
rituum Capita qui p rim u m in T ransylvania Calvinism i sem ina spergere coe
perunt, aniliore M artino CliaJmanecbei, sub patrocinio Petrovitz, I.ocuintenente R eginae Izabellae, An. 1556. Seivertnél : N achrichten von Siebenb. Ge
lehrten. sib. 116. 1.
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nyitotta meg, s előadá: mennyi gondjába s fáradságába került neki
az, hogy Erdélyt megmenthesse, nehogy a török egészen hatalma alá
hajtsa; ennek kedvéért — u. m. — elhagyta anyját, testvérét, bará
tait, szeretett hazáját — s mindennek fejében most hűséget és enge
delmességet vár. Más felöl ö is megígéri az ország jogainak és kivált
ságainak, régi királyoktól szentesített és ezután hozandó törvényeinek
megtartását.
A tárgyalások folyama alatt sok olyan tárgy fordult elő, mely
az uj helyzet beálltával a köz- és magánjogi viszonyok megváltozta
tását követelte. A róni. kath. püspök eltávoztával az egyházi állapo
tokban is uj helyzet támadt. Éhez képest János Zsigmond királyfi
nevelője, egy Novicampianus Albert nevii krakkói lengyel tudós, kit
a lengyel király Petro vies Péter és Bátliori Endre megegyezésével
adott melléje, egy szónoklatot terjesztett elő az országgyűlésnek a
keresztyén hitben való térnii/i/ésekröl. Ez azonban nem tett valami
nagy hatást a rendekre.J) A királyné a rendek kérésére belenyugo
dott abba, hogy mindenki azon felekezethez tartozzék, amelyet jó
nak tart. 2)
A dogmai kérdésnél nem kisebb fontosságú volt az egyházi _ja rak
secidiiHsar.iója, melyet a rendek e gyűlésem véglegesen el akartak
dönteni.
Ugyanis c kérdés még 154:2-ben merült volt fel, s részben el is
döntetett meg akkor, midőn Izabella először jött Erdélybe. Azonban
Ferdinánd uralmának idején a papság keresztül vitte, hogy az egy
házi javak ismét visszaadattak régi tulajdonosaiknak. Ez az állapot
csak addig tartott, inig Ferdinándtól lehetett félni; mihelyest azon
ban meggyőződtek arról, hogy ő képtelen Erdély feletti uralmát megvédelmezni, Bornemisza püspök távozása után egyszerre megválto
zott a viszony és a rendek lefoglalták az egyházi javakat; erre vonat
kozó törvénycikkelyüket most előterjesztették Izabellának megerősí
tés végett.
De a királyné hallani sem akart róla. Csak annyit engedett meg,
hogy ha a káptalanok ügye eldől, a kolozsvári és maros-vásárhelyi
klastriírnokból iskolák állíttassanak. A rendek azon előterjesztését,
J) N ovicam pianus Apológiájának előszava.
2) Ä'eredy levele m o n d ja: «cum de religione tra c ta re tu r, concessisset re
gina ad suplicationem regnicolarum , u t ten eret quilibet sectam quam v e lle t. . .
P ray Epist. II I. k. 111. 1. S zilá g y i S. E rd . Orszgy. E m i. II . 10. 1.
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hogy a püspökök, káptalanok, conventek, prépostok s más egyházi
személyek javai ne adassanak vissza, úgy intézte el, hogy megígérte,
miszerint ez ügyet tárgyalni fogja tanácsosaival és csak azután fog
határozni. A káptalanok ügyét a legközelebbi országgyűlésre halasztá.
Ekep a secularisaciót magának tartotta fen a királyné. ')
Az ipar es kereskedelem ügyeinek elintézése után a törvénye
ket dec. 7-kén megerősítvén a királyné fiával együtt Fehérvárra
utazott.
II.
Az í)o7-k Í fehérr/íri orszáyyyülés két iskola felé Il it ómról intézkedik . — la ftjatiezen érheti
tartott, tordai <fijülés biztosítja a két felekezel szabad· valUís yyakorlaléd.
A fordái és
kolozsvári zsinatok eredménye.

A kalvinismusnak sok akadálylyal kellett megküzdenie, inig
állami pártolásban részesült. A szász papság 1557. jan. 13-kán tar
tott szebeni zsinaton, hol Hehler Mátyást superintendenssé választot
ták, kárhoztatta a sacramentariusokat, és ragaszkodását fejezte ki az
ág. hitvallás iránt. A világi rendek még határozatlanul nézték a kál
vinisták és lutheránusok vitáit, melyek dogmatikai elvont kérdések
felett folyván inkább zsinaton, mint országgyűlésen voltak eldön
tendők.
Ez időszerint még nem is hozattak fel az országgyűlésen, talán
azért, mert a rendek még nem voltak kellőleg tájékozva, vagy mert
énnél fontosabb kérdésnek tekintették az egyházi vagyonnak secularisacióját, mely a múlt évi kolozsvári gyűlésről ellialasztatott.
Az 1557-ki februárinál fehérvári országgyűlés, mivel csak rész
leges volt, szintén nem érezte magát hivatva ily sok érdeket érintő
fontos kérdés eldöntésere. Megelégedett a múlt gyűlés azon határo
zatának körülírásával, mely két iskola felállításáról intézkedik. Az
ifjúság elhanyagolása miatt — mondák — a míveltség naponkint
sülyedvén, s ez ügyben a rendek segíteni akarván, kérték ő felségét,
h lk e r r ln A r tie u lo m m per sacrum U eginalem M ajestatem H ungáriáé,
D alm atiae, Croatiae etc. F ilium item Illustrissim um ac U niversitatem trium
nationum T ranssylvaniensium , N obilium , Siculorum et Saxonum : ac Specta
biles Magnificos Dominos B arones, et alios Nobiles, p raestantes viros delectos
e Kegno H ungáriáé u ltra et cis Tibiscum , in Comitiis U m eralibus ad diem
Sanctae C atharinae in civitate Kolosvar celebratis editorum et prom ulgato
ru m Anno D om ini 1556. — 1.. S zila g y i S., bliti. Orszgy. F,miékek. II. 64.65. 1.
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liogy a barátok kiűzése folytán megürült némely klastromokat tano
dákká alakítsa, melyekben az ifjúság tudós és nyelvekben jártas fér
fiak által oktattatnék minden tudományszakokban. A királyné meg
hallgatván o kérést, elhatározd, hogy két klastromot, t. i. a kolozsvárit
és a vásárhelyit — e célra át fog alakíttatni, mely intézkedést a ren
dek örömmel és nagy hálával fogadtak. M
Ugyanezen évnek junius havában még egy országgyűlés tarta
tott Tordán, hol a vallás ügye ismét előfordult. Jelesül a katholikus,
lutheránus és kálvinista felekezeteknek egyenlő szabadság bizto
síttatott.
A katholicismusnak ügyes és buzgó védője akadt Novicampianus Albertben, a királyfi nevelőjében, aki a múlt évi országgyűlésen
is szerepelt szónoklatával. Most egy terjedelmes Apológiát2) nyújtott
be az országgyűlésnek, melyben az uj hitfelekezetek tantételeit pon
tonként cáfolta, nem ugyan azért, hogy a többnyire protestáns gon
dolkozáséi rendeket visszatérítse, hanem foképen azért, hogy a király
fit és a királynét a r. kath. hitben megerősítse. Hogy ezen célját
elérte-e, azt előadásunk későbbi folyamából fogjuk látni; hogy a ren
dekre nem nagy hatással volt, az kitetszett mindjárt azon hidegség
ből, melylyel a buzgó téritő szavait fogadták.
A szászok, mint tudjuk, lutheránusok voltak, kik ellen törvényt
hozni már nem lehetett: de az újonnan feltűnt s Petrovich által pár
tolt kalvinismust sem lehetett veszélyes eretnekségnek jelenteni ki.
Nem maradt tehát egyéb hátra, mint erre is kiterjeszteni a vallássza
badság elvet, melynek alapján kimondatott, hogy «mindenki azt a
hitet követheti, a melyet akar, régi vagy nj szertartásokkal,

csak hogy az uj hit követői (novae religionis sectatores) ne
bántalmazzák a régi hit követőit.»
Ez volt a legkevesebb, amit a katholikus egyház érdekében
kívánni lehetett; nem kiváltságot és hatalmat, csak kíméletet és mél
tányosságot kívántak.
‘I A r tic u li dom inorum regnicolarum H a n g á ro m u l et triu m nationum
Transsylvaniae nobilium Siculorum et Saxonum in dicta p artiali ex edicto
suae regir alis m ajestatis pro festo beatae D orotheae V irginis celebrata Albae
Juliae congregatorum ud propositiones Suae M ajestatis respondendas anno do
mini 1557. com m unibus votis conclusi.
*) A pologia pro Catholica F id e et d o ctrin a de veritate corporis C hristi
Jesu in eucharistia de eaeterisque Sacram entis in T ransylvania Tliordae in
Comitiis a. 1557. oblata. M egjelent K rakkóban 1559-ben.

112

V. ERDÉLY7! OKKZÁGOYŰLÉSHK A KÉT PHOT. FELF.KEZKT KUT.ÖNVÁI.ÁSÁIG.

Az egymással versengi) felek kibékitésére is azt az egyedül helyes
módot alkalmazták, hogy az egyházi férfiak és más kiváló férfiak, kik
a hitelvek tisztasága iránt érdeklődnek, jöjjenek össze egy zsinaton, s
ott az ész és a biblia fegyvereivel győzzék le egymást, feltüntetvén az
igazi keresztyénségnek alapelveit, s isten vezetése alatt szüntessék
meg a vallásbéli különbségeket.
A királynét felkérték a rendek, hogy a szász egyházakkal egyet
értő lutheránus magyar egyházakat vegye pártfogása alá, s az egyhá
zaknak és papoknak törvényes jövedelmeit: a dézmákat és más eféle
jövedelmeket szolgáltassa k i; mit a királyné, mint az összes egyházak
ügyeinek védője, készséggel meg is tett. A kalotaszegi esp. dézmaárendák, úgyszintén más dézma-árendák ügyében is a régi szokások
föntartását rendelek; s azok behajtási joga a királynénak tarta
tott fenn.
Az iskolák ügyében e két utóbbi gyűlésen hozott törvényeket
megujiták: csakhogy a kolozsvári és vásárhelyi klastromokhól alakí
tandó iskolákhoz egy harmadikat is csatoltak — a váradit: mivel az
iskolák állítását isten dicsőségére és az ország felvirágzására szüksé
gesnek tartják. Azonban Váradon mégis meghagyatott két kolostor,
melyeknek egyikében a fekete, másikában pedig a szürke barátok lak
tak. Kimondották, hogy a kolozsvári iskola fentartására évenként száz
forintot adnak, a vásárhelyi iskolára is fognak a. székely dézmákból
megfelelő összeget adni. A bihari és püspöki polgárok ezután is sza
badon választhatnak magoknak papot. A fehérvári káptalan maradjon
meg jelen állajrotában, de az ottani s a monostori levéltárhoz négy
négy kiváló nemes választassák es eskettessék fel conservatorul.
A vásárhelyi barátok maradjanak meg saját helyükön: annyival
inkább, mert többen közülök nemes családból szárma,ztak.
A váradi egyház és káptalan íigvét elhalasztották akkorára, ha,
majd a királyné Magyarországon fog egyetemes gyűlést ta rtan i__

Az országgyűlésileg elrendelt zsinat három nappal a gyűlés
eloszlása után, vagyis jun. I d-án ült össze ugyancsak Tordán. Itt a
kalvinismusnak még nem volt szerencséje, amennyiben annak főter
jesztője Kálmáncsehi betegség miatt nem jelenhetett meg. Szegedi
Lajos, ki a vitában helyettese lett volna,, látva az erős többséget, meg
hátrált, s nem is kísérletté meg a szellemi harcot.
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Eként a zsinat, melyen három lutheránus superintendens (t. i.
Bolti Sebestyén hélteki pap, Hehler Mátyás szebeni és Dávid Ferenc
kolozsvári) s 20 közönséges pap, köztök Heltai Gáspár, Derecskey
Mihály és Alesius Dénes vettek részt, a sakramentariusokat (t. i. a
kálvinistákat) mint eretnekeket el kárhoztatta, s teljesen Luther ér
telmében készítette el hitvallását az úrvacsora felett, ezt a hitval
lást Kolozsvárott ki is nyom atta,x) s véleményezés végett az akkor
már ősz Melanchtonnak és a wittenbergi egyetemnek is megküldötte.2)
Ugyanez évi szept. 26-án, Kolozsvárott ismét hitrita folyt az
evangélikus es sacramentarius papok között. Itt újból kimondatott,
hogy a hívek az úrvacsorában Krisztusnak valóságos testét és vérét
veszik.3)
III.
Az lÖoS-ki, kolozsvári yy ülésen. kiiitondatik az eyyhéizi javak seeulavisatiója. — Ugyanezen
évi tovdai gyűlés újra dogmátizéd. — M vinneIdőn véleménye alapján a sacramentariusok
felekezeti■ eliUtatik. ...- Tovdai zsinat máj. 1. — Staucaro levele. — - Még egy országgyűlés ( r y u la fe h é v v ú n /n j u n t a s h ó b a n .

A fentebbiekből láttuk, hogy az 1557-ik esztendő leginkább
dogmatikai vitákkal telt el. Az ország rendei is inkább a szabad
vallásgyakorlat biztosítására fordították figyelmöket. Most az anyagi
súlyos helyzet oda kenyszeritette őket, hogy a kincstár jövedelmének
szaporítása céljából kimondják az egyházi javak secularisatióját.
A királyné, ki minden nap érezte a pénzhiány kellemetlenségeit, nem
volt idegen többé e gondolattól; de a szászok felszólaltak a javaslat
ellen, es kiváltságaikra hivatkoztak.
A királyné, hogy legalább részben a szászok előterjesztésének is
eleget tegyen, részben az ország jövedelmét is szaporítsa, úgy döntötte
el a dolgot, hogy a harmincad legyen a fiscusé, a papok jövedelmei
közül némely helyen 8Α, másutt Vl csatoltassék a fiscus jövedel
méhez.
’) Consensus D octrinae du S acram entis C hristi P astorum et M inistro
rum Ecslesiarum in Inferiori P an n o n ia et N atio n is utriusque in to ta T ran sy l
vania etc. Anno MDLVI1T. Claudiopoli, in officina Georgii Hofgrevii. Y. o.
Hauer H ist. p. 228.
-) L . S zila g yi S., E r i . Orszgy. E m i. II. 21—23. 78. 79. SO. 1.
3) D eutsche Fundgruben· der G eschichte Siebenbürgens, 1839. I. 63. 1.
Ostermayer krónikáj ábau.
Tlieol. K önyvtár. XIV.
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E tárgy sok vitára adhatott alkalmat, mert a tárgyalás liosszachümas volt; sajnos, hogy e gyűlés végzőseit nem ismerjük.
A következő tordai gyűlésen, mely ugyanezen óv márc. és ápril
hónapokban tartatott meg, újra a dogmatikai kérdések léptek elő
térbe.
Ugyanis Petrovics Peter halála után az erdélyi kálvinisták nem
igen találtak védőre a királyné előtt. A múlt évi tordai országgyűlésen
nem hozatott ellenök törvény; ügyök a zsinathoz utasittatott, hol
azonban, amint láttuk, Kálmáneselii elmaradása következtében a szász
lutheránusok győzedelme könnyű volt.
A zsinat Melancliton elé terjesztő határozatát, ki aztán 1558.
jan. 16-án kelt levelében azt válaszolta, hogy a vallás dolgában meg
kell különböztetni a lényegest a lényegtelentől, s ez utóbbi tekintet
ben (képek, stb.) a gyengéknek egyben-másban engedni is lehet. Az
úrvacsorára nézve utalt az ág. hitvallásra, de végül kijelentette, hogy
ez által nem akar még nagyobb eivódást előidézni. A lutheránus ren
dek nagy többsége azonban nem engedett, s Melancliton levele alap
ján kijelente: «minthogy ö felsége már megengedé, hogy sza

bad legyen akár a pápista, akár a lutheránus vallást követni,
erre most is megadja az engedélyt. Ue a sacramentariusok
íelekezete eltiltatík, s a wittenbergi egyháznak, Melancliton
sajátkezű iratában kifejtett ítélete szerint, eltörlendőnek véle
ményeztetik. »
De ez nem hajtatott végre.
Különben e gyűlésen a magyarországi egyházak és iskolák
ügyének elintézése is kilátásba helyeztetett, mihelyt a királyné sze
mélyesen megjelenhetik Magyarországban; valamint a dézmabérletek
ügye is elintéztetett. x)
Ezen országgyűlés szétoszlása után a Luthert követő magyar és
székely papok zsinata május 1-re hivatott össze ugyancsak Tordára.
A tanácskozás főtárgyát az urvacsorai és keresztségi cikkek, valamint
Melancliton említett levelének kihirdetése képezte. Ekkor megjelent
Kálmáncsehi is, de Dávid Ferenc a sz. írás és a logika fegyvereivel
úgy a sarokba szorította, hogy a vita színhelyét zavarodottan hagyta*)
*) A r tic u li d om inorum R egnicolarum H un g áriáé et triu m nationum
T ranssylvaniae in conventu eorum G enerali p er sacram M ajestatem reginaiéin
ad diem dom inicam .Tudica T liordam indicto, anno domini 1558 celebrato,
com m unibus votis conclusi. S zilá g y i S., É rd . Orszgy. E m i. II. 32.
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til. A hosszas ós szenvedélyes viták eredményét az elnöklő Dávid Fe
renc adta ki egy érdekes előszó kíséretében.x) Ezen határozatok nem
csak azért nevezetesek, mert bennök a wittenbergi hitvallás megerősittetik, hanem különösen azért, mert sajátságos világításba helyezi
az akkori papság életét. A zsinat fájdalommal értesült például arról,
hogy a papok fényt űznek és nem olvassák a bibliát: utasításul adja
tehát az espereseknek, hogy tartsanak vizsgálatot, s az olyan papot,
kinek bibliája nincs, mozdítsák el hivatalától. .. Esztelenségnek ta rt
ják, hogy akármely paraszt előállhasson a gyülekezet elé prédikálni,
mint azt a szakadárok teszik. A rendes papoktól megkívánják, hogy
istenitisztelet tartásakor öltözzenek fehér lenruhába. Kárhoztatják a
papok kapzsiságát, tivornyázását s hozzájok nem illő foglalkozását,
pl. a borárulást, s a mellett intik hivataluknak pontos teljesítésére. . .
Az országgyűlés fentebbi határozatainak még más következmé
nye is volt. Ugyanis Stancaro, kit Hehler, Dávid és Heltai úgy szóbeli,
mint irodalmi vitáikban tökéletesen lejártak, elitéit tanainak érdeké
ben 155S. febr. ó-én egy bősz levelet irt a királynéhoz es a három
nemzet karaihoz és rendéihez. Ebben az említett három jeles papot
úgy állítja oda, mint a reformáció ellenségeit, akik a Jézus Krisztus
nak, isten fiának az Atyával és Hzentlélekkel együtt hadat izentek.
Elnevezi őket az igaz tudomány megrontóinak, hamis prófétáknak,
őrült ábrándozóknak, s felkérte a királynét és a főrendeket, hogy a
reformáció ügyét tovább boszulatlanul ne hagyják. A királyoknak,
úgymond, és a fejedelmeknek tiszte, sőt az egész emberi nemnek
parancsa van istentől, hogy a mennyei tiszta tudományt fogadják el,
ama szentirási intő szóra figyelvén: Halljad Izrael a te Uradat és
istenedet! és: Keressétek isten országát és igazságát! Ezekben tisztán
ki van fejezve isten akaratja, s ő kéri, kényszeríti a királynét és az
ország rendéit, hogy amaz átkozottakat követőikkel együtt fegyver
tekintélyével is kényszerítsék zsinati ítélet elé menni, hogy eretnek
ségük bebizonyittatván, jogszerű büntetésüket elvegyék, akár az isteni
jog értelmében, mely az eretnekeket javaikkal együtt megégettetni

Ü Act a S yn od i P a sto ru m Heel. Nationis Hiengaricac in Transsylvania.
Die Apostolorum Philippi et Jacobi Anno M D L V III. In Oppido T horda ce
lebratae. — Quibus ad junctum est indicium inclytae Academiae W ittenbergensis, de controversia Coenae D om ini a Clarissimo et doctissimo Viro P h i
lippo M elanchtone conscriptum , Ecclesiisque Transylvanicis transm issum . Die
et Anno ut supra. E redetije N .-Szebenhen az evang. püspöki levéltárban.
8-
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parancsolja, akár az egyházjog alapján, mely azt rendeli, hogy azok
személyei a tűznek, javaik pedig a fískusnak adassanak, sőt ezt köve
teli a polgári jog is .x)
Ezen káromló mérges iratnak semmi különös hatása nem volt
sem a királynéra, sem a rendekre. De a kolozsvári lelkészek, kik ellen
volt leginkább irányozva Stancaro dühössége, az összes erdélyi egy
házak nevében egy Apológiát írtak, melyben a Stancaroval múlt évek
ben folytatott vitákra való utalás mellett erős érvekkel bizonyították,
hogy az ő egyházuk tana nem költött, nem eretnek, hanem igaz és
helyes tan, mely megegyezik a sz. atyák es apostolok írásival. A rágal
makra röviden válaszolván, kimutatják, hogy az általa felhozott vádak
inkább őt terhelik, ő az eretnek és tévelygő. Végre gyalázkodásait
oly erélyesen verték vissza, hogy — mint Haner mondja — Erdély
ben többé sehol be nem fogadtatván, kénytelen volt az országot
elhagyni s menedeket Lengyelországban keresni.
Ezen májusi zsinat megerősité ugyan az ág. hitvallást; de már
junius havában a Gyulafehérvárra összehívott országgyűlésen észre
vehető a hangulat megváltozása.
A rendek indíttatva érezték magokat arra, hogy a vallásszabad
ság dolgában hozott tordai határozatot legalább enyhítsék, nehogy
az a színe legyen, hogy csak a lutheránusokat és katholikusokat haj
landók megtűrni. A régi végzést tehát érintetlenül hagyták ; szabad
ság adatván úgy a régi vallás és szertartás, valamint a lutheránus
vallás és wittembergi szabályok követésere, de a királyné hozzá tette,
hogy uj felekezetek és vallások kerülendők, különösen azon okból,
hogy a viszály és zavar kutforrása bezáruljon.2)

«A vallás ügyéről — igv szól a törvény — ő felségé
nek tetszése az, a mi a közelebbi országgyűlésen határoztatott, t. i. kinek-kinek szabadság adatik a régi vallást régi
szertartásaival és formáival vagy a Luther vallását követni,
a wittenbergi ecclesia tanítása szerint, uj felekezetitek beho
zása kerülését pedig szükségesnek tartják főleg.a zendülések
forrása és magva eltávolítása tekintetéből.»
ü Sigler M ichael . . . A dparatus ad H ietor. H ungáriáé. Decas Γ. Móniim.
II. 81. H aner, H isto ria Eccl. 245—46.
2) A r tic u li dom inorum regnicolarum H ungaroruni et T ransylvanorum
Albe Juliae in comieiis p ard alib u s ad festum sancte T rin itatis celebratis editi
anno 1558. 1. S zilá g y i, E rd. Orszgy. E m i. Π. 98. 1.
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Ami ezután következett, az még enyhébb volt, mert az evangé
likus papságnak legkitűnőbb tagjai, kik eddig az ész és tudomány
fegyvereivel sikerrel védték az ágostai hitvallás elveit, — mint pl.
Dávid Ferenc, ki a magyar egyházak superintendense volt, Heltai
Gáspár, ki irodalmi munkásságával szerzett magának érdemeket —
lassanként a kalvinismus felé kezdtek hajolni.
Ezzel az újításoknak egy uj harcát idézték elő, mely őket az
unitarismus tanához vezette.

IV.
A kálvinisták tömörülnek. — Heltai és Jiávid elpártolása a lutheránusoktól éles vitákra
ad okot. — Az 1509-ki medgyesi zsinat. — Az ΙΰβΟ-ki kolozsvári országgyűlésen a fejede
lem uj tudományos vitára utasítja a kérdést. — Az Jößl-ki meggy esi vita. —· A külföldi
egyetemi theol. fakultások véleménye.

Azon körülmény, hogy a lutheránusok az ág. hitvallás és a wit
tenbergi szertartások megszilárdítása tekintetéből zsinatokat tartottak;
hogy az ott hozott végzéseket a külföldi tudósokhoz is elküldötték
mintegy megerősítés végett, és igy szervezve a fejedelmet is rábírták,
hogy a helvét hitvallásnak felekezetét a törvényhozáson mellőztesse :
arra ösztönözte a kálvinistákat, hogy ők is tömörüljenek, és hasonló
összetartás által hassanak a törvényhozó testületre.
Az eddig érintett urvaesorai vitáknak, különösen pedig Melius
Péter debreceni lelkipásztor működésének nagy eredményei valának, nemcsak a lutheránus lelkészek között, hanem a fejedelmi ud
varban is.
A két hatalmas kolozsvári lutheránus lelkész, Heltai Gáspár és
Dávid Ferenc, nyíltan a kálvinistákhoz csatlakozott.
Ez még inkább elkeserítette az egymással küzdő feleket; mert
az elpártolásnak nemtelen indokokat tulajdonítottak. Feltűnő volt,
hogy épen azok, akik az ágostai hitvallást csak nem régen is oly
hatalmasan védelmezték, most annak legelkeseredettebb támadóivá
lettek. Nem kutatjuk e nézetváltozásnak lélektani okait. Elfogadjuk
azt az indokolást, melyet Jakab Elek Dávid Ferenc átpártolásának
igazolására felhoz, hogy t. i. Dávidnak vezéreszméje a két nemzet es
két hitvallás egységének fentartása s az úrvacsora kérdésében ész
szerűbb felfogás érvényre juttatása volt. A németországi hitvallási
szövegjavitások, Melius vitairatai, kételyeket támasztottak benne.
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Ö azon kételyeket közölte hitsorsosaival. De azok nem méltányolták
e kételyeket, sőt az egyesítésre vonatkozó javaslatait gyanúsították,
mintha egyszerre két felekezet püspöke szeretne lenni, — s tőle mint
veszélyes jellemű embertől elfordultak.
Dávidot ezen rideg eljárás hasonló rideg nyilatkozatra hirta.
Ha barátai — úgymond — megvetik, majd meglátják következmé
nyeit. Kijelentette, hogy ezentúl egészen a Kálvin nézeteit vallókkal
tart, s Luther vallását eretneknek fogja tekinteni.
A Kálvint követő föurak természetesen még élesítették az ellen
ségeskedést, s kieszközöltek a királynétól egy pnrancslevelet, mely
szerint a szászok akaratuk ellenére kényszerittettek Dáviddal nyílt
vitába bocsátkozni. Ez természetesen nagy felháborodást idézett elő
a szászoknál, kik annál gyűlöletesebbnek találták Dávidot, ménnél
inkább érezték, hogy képes lesz fényes diálectikájával a fehéret is
feketének bizonyítani.1) De a bekövetkezendő nyílt összeütközést
kikerülni többé nem lehetett. A királyné kiadta rendeletét a vallás
ügyi gyűlés összehívására ; és a szászok püspöke löt>9. au<j. hóra Med
gy esve hívta avitázókat. Az egyik részen állottak: a lutheránus Heh
ler és Alesius, a másikon pedig a legújabb két kálvinista Dávid es
Heltai. A vitatkozás e két utóbbinak legyőzésével végződött, A hires
két vitázó még sem találta oly könnyűnek újabb szerepét, mint azt
előre gondolta ; és a szászok még határozottabban ragaszkodtak né
zeteikhez, mint valaha.
Ez természetesen teljessé tette a szakadást. Dávidnak barátai
hoz intézett sok levele hatástalan maradt, s igy kénytelen volt püs
pöki méltóságáról lemondani és Alesius Dénesnek adni helyet. Úgy
látszik, hogy egy pillanatra megbánta azon tettét hogy a Luther
tanát eretnekségnek nevezte; most nyolc társával abban állapodott
meg N.-Váradon, hogy az ágostai hitvallást megtartják ugyan, de
csak az úrvacsora! tan módosítása mellett. Egy VédinitánaΛ·2) beve
zetésében elmondja, 1. hogy Iőöfí. óta az úrvacsora miatt oly nagy
egyenetlenség támadt a magyar nemzet között, hogy e miatt Kolozs-

Ί) H erm a n n Annaleseiben ez m o in'atik ró la : «rerum novarum mirifico
studiosus, gloriae perquam cupidus, adoo th eatricis disputationibus gaudens, ut
nusquam quiescere nec quem quam sibi aequalem a u t superiorem p ati posset,
2) D efensio orthodoxae, sententiae de Coena D om ini M inistrorum Eccle
siae Claudiopolitanae et reliquorum recte docentium in Ecclesiis T ransylvanicis. 1559,
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várott nem is élnek vele; á. hogy ő ós társai a szentségek igaz, ·örök
és csonkitatlan tanát tartják és tanítják, s hogy tanaik nem sacramentarius tanok, akik szerint az úrvacsora belső tartalom nélküli
ünnepély, hogy a szentség a vele élés nélkül semmi, s hogy aval
csak a hit által lehet élni;
hogy a Lutlier-követők nrvacsorai tana
nem igazi, azt hat érvvel mutogatják, valamint azt is három érvvel
bizonyítják, hogy a Krisztus testét nem valósággal és szájjal, de szív
vel és hittel kell vonni; 4. hogy a bűnösök és hitetlenek nem veszik
a Krisztus testét és vérét; s végre 5. hogy ők nem okai az egyházban
támadt egyenetlenségnek. Ezeket — úgymond — szükségesnek tar
tották közrebocsátani részint nrvacsorai tanaik védelmére, részint
annak tanúsításául, bogy ők liiven megtartják a próféták és az apos
tolok tanításait... Nem akarnak viszályt támasztani, nem kívánják
senkinek lelkiismeretét felháborítani, sőt lecsendesiteni akarják a felliáborodottakat is.
De a lecsendesités nem sikerült. A kő el volt dobva, és a hul
lámok gyűrűi mindig tovább és tovább terjedtek. Az egymás után
tartott kolozsvári és medgyesi zsinatok, és az ott írásba foglalt hitval
lások csak arra valók voltak, hogy a két testvér felekezet még inkább
eltávolodjék egymástól, s hogy a két táborra oszlott felek meddő
szóviták által feltüzesittetve, az országgyűléseken is folytassák a zsi
nati vitatkozásokat.
kis csakugyan országgyűlési végzés kellett a vitáknak nem meg
szüntetésére, de legalább lecsendesitésére.
A fejedelem látta, hogy az egyházi dogmák felett támadt viszá
lyok káros következményei az államügyek vezetésében is sajnosán
érvényesülnek, azon volt, hogy a kibékülés minél harnarébb létre
jöhessen; s e végből az löGO-iki kolozsvári országgyűlési tárgyalások
alkalmával tett kísérletet a leglényegesebb tantételek fölötti egyezség
létrehozására.
0 maga jó példával járt elől, hagyván magát meggyőzni az írás
és az ész okaival.
Minthogy pedig a vallási viták központját az úrvacsora helyes
felfogásának kérdése képezte, ezt ő egy nyilvános tudományos vita
által kívánta elébb eldöntetni, hogy aztán az országgyűlésen könynyebben lehessen intézkedni a különböző hitfelekezetek óhajai és
nézetei felett. A hitvitát jövő 1561. évi febr. 6-kán Mndgyesen kívánta,
megtartatni, melyre egy országos bizottságot választatott, és pedig
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a nemesek közül Mikola Ferencet, Mccxkrt/ László itélömestert,
Gj/ewfy Mihályt, Karnis Mihályt, Lázár Imrét és Kálnoky Bálintot;
a szászok részéről, mindazokat megválasztották, akik az országgyűlé
sen jelen voltak.
A zsinat, illetőleg a hitvita, a kitűzött napon és helyen csakugyan
megtartatott. Dávid Ferenc a kolozsvári zsinaton alkotott 15 pontból
álló kálvinista hitvallást, a szászok pedig a medgyesi 14 pontú hitval
lásukat terjesztették elő.
A jelenvoltak azonban sokkal erősebben ragaszkodtak nézeteik
hez, semhogy a békés kiegyenlítésből valami lehetett volna. Egyik
fél sem tudta a másikat okokkal meggyőzni; mindenik a maga felfo
gásának helyességéről es igazságáról volt meggyőződve. A Kálvin né
zetét követők azzal védtek magokat, hogy ők a hit által, lelkileg és
szívvel, tehát szentségileg (sacrainentaliter) veszik az úrvacsorát.
A lutheránusok pedig azt állították, hogy a kenyérben és borban
Krisztusnak valóságos teste és vére foglaltatik. Ez nagy eltérés volt.
De mivel Dávid arra is hivatkozott, hogy az ö tana az, a mit a né
met egyetemeken tanítanak, s mivel a fejedelem minden áron békét
és egyetértést akart létrehozni; ezért s hogy az egymással meg
egyezni nem tudó felekre külső tekintély által is némi nyomást gya
koroljon, elrendelő, hogy az egyes felekezetek hitvallásaikat küldjék
ki a legjelesebb németországi egyetemekre, hogy az ottani hires tudó
sok, mint választott bírák döntsenek a kérdés felett. A szászok öröm
mel fogadták a fejedelem ezen rendeletét, s Hehler Mátyás által öszszeállitott hitvallásukat1) a németországi akadémiák Ítélete alá és a
fejedelem elhatározása alá bocsátották. A kálvinisták azonban ezt
nem cselekedtek, mivel szerintük az ő illetékes biráik nem Németor
szágban, hanem Helvetiában vannak. Mindazáltal a német egyetemi
theologiai fakultások kénytelenek voltak az ő hitvallásukra is kiter
jeszkedni, s itéletök alapjául a múlt (15(10.) évi hitvallásukat és ré:liratukat vették. 2)
Erre nézve a frankfurti fakultás véleménye az volt, hogy a
használt kifejezések ugyan szelidebbek, mint a régi sacramentariusokei, de a lényegben egyeznek azokkal. A wittenbergi egyetem theo1j B revis Confessio de Sacra Coenu D om ini E cclesiarum Saxonicarum
et conjuntarum in T ranssylvania. An. 1561. — D ie A bem lm ahlstreitigkeiten.
A rchiv des V ereines für Sieben!). Landesk. n. f. II . 256.
*) Defensio Orthodoxae S ententiae de Coena D om ini etc.

V. ER DÉ LY I ORSZÁGGYŰLÉSEK A KÉT PKOT. F E L E K E Z E T KÜLÖNVÁLÁSÁIG.

121

logiai kara hasonlóképen nyilatkozott. «Kétségen felül áll, — ugj7mond — hogy a lutheránusok ellenfelei sacramentariusok; igaz, hogy
e nevet igyekeznek magoktól elhárítani, de tanaik lényege rájok vall,
s minthogy a név a dologtól jön, a kié a dolog, nevét is viselnie kell,
tehát ők sem utasíthatják el magoktól.
Igen természetes, hogy amidőn a kálvinistákra oly nevet sütöt
tek, melyet eddig Erdélyben is kárhoztattak, ennek ellenében a szá
szok hitvallását helyesnek jelentették ki, s megdicsérték a papságot,
mely ahoz ragaszkodik. Felhívták a szeheni királybírót, hogy az igaz
ügy mellett kitartó legyen, intse a többieket is, hogy a sacramentáriusok ábrándos tévelygéseitől óvakodjanak, s kövessék állhatatosan
Luther és Melanchton tanait. Nem maradt tétlenül a szász választófejedelem sem, a ki felhívta a királyt a lutheránusok pártolására; mig
Major György, a wittenbergi theol. fakultás seniora, Csáky Mihály
kancellárt kérte azoknak a király előtti védelmezésére.
Látni való, hogy a Luther-követők erősített tábora nem volt
hajlandó hátrálni; más felől az ellenfél sem tartotta magát legyőzve,
—- s eként a vallásos forrongás az egész országban tovább tartott.
A szászok 1562. márc. 8-kán Szebenben tartott zsinatjokon ün
nepélyesen felolvastatták a hitvallásukra érkezett külföldi kedvező
véleményeket. Büszkék voltak reá, hogy oly tekintélyes férfiak elis
meréssel és dicsérettel emlékeztek meg róluk. Az ágostai hitvallást és
a többi symbolikus könyveiket újra átvizsgálták s összevetették a
sacramentariusok nézeteivel, s hozott határozataikat a háborús idők
dacára 1563-ban kiadták a külföldi akadémiák ítéletével együtt.2)
A politikai viszonyok azonban más térre fordították a felhevült
kedélyek figyelmét.

Ü Archiv des V ereines für Sib. L. 283. 1.
2) L. B revis Confessio de S. Coena D ei E cclesia ru m Saxonicarum et
conjunctarum (H ungar.) in T ransylvania. U na cum judicio q uatuor Academ iaram G erm aniae, super eadem controversia. Cum g ratia et privilegio Sere
nissimi Principis nostri, electi Kegis H u n g áriáé etc. M D L X III. Coronae. K é
sőbb 1584-ben is m egjelent Lipcsében. H aner, H isto ria Eccl. 267—269. 11.
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Y.
Az l»fí3-ki tordai részi eyes országgyűlés. A fejedelem jóindulata a szászok iránt. — A tör
vény a templomok közös használatát rendeli el. — Fejedelmi rendelet non. fékéről.

János Zsigmond ügyei 1561 óta rostra fordultak Erdélyben. Az
elégületlenség általában elterjedett. Ellenségei összeesküvéseket for
raltak élete és trónja ellen. Ferdinand is megtámadta birtokait. Ba
lassa Menyhért és társai elpártoltak tőle; a székelyek is fellázadtak.
Csak a szászok maradtak hívek hozzá.
A lázadás leveretett; a bűnösök a segesvári országgyűlésen
bűnhődtek; s így a hívek jutalma sem maradhatott el.
A következő évben békealkudozások kezdődtek János Zsigmond
és Ferdinand között, oly alapon, hogy házassá// által csatoltassanak
egy rokonsággá.
Ezért 1563. ./«n. 6-kára részleges országgyűlés hivatott össze
Tordára. Itt az említett főtárgy mellett a vallás kérdésé is felmerült.
A fejedelem, bár egyéni meggyőződése szerint a Kálvin tanaihoz haj
lott, most politikai okokból a szászokat pártolta, kik liivek maradtak
hozzá a veszély napijaiban. Az ö vallási szabadságaik tehát érintetle
nül hagyattak ; a székely protestánsok és katholikusok közötti viszály
pedig aképen lett megszüntetve, hogy újra kimondatott, miszerint
régibb törvények szerint mindenik felekezet szabadon gyakorolhatja
a maga vallását és szabadon választhatja pajyját. Minthogy pedig a
templom sok helyen csak egy volt, elvégezték, hogy midőn az egyik
felekezet papja isteni tiszteletet tart, azt várja meg a másik, s csak
ha ez elvégezte prédikációját, akkor menjen bele a másik fél, s sza
badon szónokolhasson és szolgáltathassa ki a szentségeket. A vallásháboritók ő felsége elé idéztessenek a sértett fél által, s a törvény
értelmében vegyék el érdemlett büntetésüket.
Ezen gyűlés után Alesius szász superintendens! kir. adomány
nyal is kitüntette a fejedelem ; azon kívül a szász universitás kiván-*)

*) A rticuli, sta tu to ru m dom inorum m agnatum , nobilium et procerum
regnorum H ungáriáé et T ranssylvaniáé, Siculorum et Saxonum, iu conventu
eorum parciali Thordae pro festo sanctissim ae et individuae trin itatis, anno
domini m illesim o quingentesim o sexagesimo tertio, de m andato sacrae regiae
M ajestatis dom ini eorum cleinentissim i celebrato confecti. L. S zila g y i S., Erd.
Orszgy. E m i. II. 214. 218. V. Ö. 163. 1.
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ságához képest, nov. á2-kén egy rendeletét bocsátott ki, melyben —
hivatkozással azon tapasztalásra, hogy a szász egyházak némelyei a
wittenbergi egyház tanait és szertartásait újakkal cserélték fel, mi
által a régi szokástól eltávozva, a vallás egysegét s a szeretet kötelé
két megszakítva, a hitbeli különbséggel az egyenetlenség magvát mint
egy elhintették s botrányra adtak okot: intette tehát őket, hogy ezek
nek idejön elejét vegyék, botrányoktól es zavaroktól óvakodjanak,
arra igyekezvén, hogy a szász gyülekezetek békéje, isteni tiszteletük
ben és szertartásaikban a régi rend és szokás továbbra is fentartassék. Akik ezen parancsa ellen tesznek, azok a büntetést ki nem
kerülik. !)
Ezen rendelet, mely nov. 30-kán a szebeni zsinaton, felolvasta
tott·, úgy látszik, utolsó szívessége volt a fejedelemnek, melyet lm
szász népének tett.
Ezentúl már a kálvinisták és unitáriusok nézeteit kezdi pártolni.
YI.
A z löt>4-ki segesvári <
>rszággtjülésen ismételten kimondatik a múlt évi kolozsvári végzés, —·
Az úrvacsora kénlése az enijedi zsinatra utasittatik. ■
—· Blandrata a fejedelem megbí

zottja és a vita pontosaim, — A vita lefolyása és a két felekezetitek végleges külön
válása.

Miután a Eerdinánddal folytatott alkudozások eredménytelenek
maradtak, János Zsigmond gondoskodott a béke fentartásáról az
által, hogy a török segedelem reménye mellett hadfelkelést rendelt
el, s 10(14. jan. 2-kára összehívta a rendeket Segesvárra.
Uj adók kivetésén és a hadfelkelés szervezésén kívül felhozatott
a vallás lujye is. Újra kimondatott a kolozsvári végzés, hogy kiki sza
badon vallhassa azt a hitet, melyet ak ar; de úgy, hogy a más felekezetüek útjában ne álljon, s mások irányában erőszakot s méltatlan
ságot el ne kövessen.2) Ezen általános határozat mellett egyes fel
merült esetekre is kellett végzést hozni. — Ugyanis Karansebesen a
katholikus és protestáns felekezetek között a templom használata
miatt egyenetlenség tört ki. A rendek kérték ö felségét, hogy az ügy
megvizsgálására nehány jeles embert küldjön ki. De minthogy ilye-*)

b Schw artz, Die A bendm aldsstreitigkeiten in Siebenbürgen, U rk u n d 
liche Beilagen. Archiv, des V ereines für Sieb. L andeskunde II. 287. 1.
*) Erd. Orszgy. E n d . II . 223.
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neket nem könnyű találni, ő felsége jónak látta az egyenetlenség kipuhatolását egyes felekre nem bízni, hanem a bajt törvénycikk által
kívánta megszüntetni. Mihez képest elrendeltetett, hogy egyik na
pon a katholiknsok, másik napon a protestánsok használják
a templomot, s ez alatt tiltva legyen a másik félnek az isteni
tisztelettel foglalkozókat a szónoklásban és a szentségek kiszol
gáltatásában háborgatni.
Minthogy az úrvacsora kérdésében a szász és magyar papok kö
zött kitört versengést az ő felsége által két év előtt elrendelt medgyesi
zsinat nem egyenlítő ki: elhatározták a r<ndek, hogy isten dicsősége
a kegyes szivek előtt a szentiráshól annál nyilvánvalóbbá legyen, az
egyházak prédikátorai és a tudományokban jártas más férfiak mind
azok részéről, kik az úrvacsorában a Krisztus testének valóságos je
lenlétét vallják, mind a kiket sacramentariusoknak mondanak, s akik
szerint az úrvacsora csak ábrázoló jel, a királynak azon gyűlésről
haza menetele után 15 nappal Enyedre gyűljenek össze, hol más ke
gyes es kitűnő férfiak is szabadon megjelenhetnek, ő felsége is vala
melyik tanácsosát királyi személye képviseletére elküldi, hogy tekin
télye által a feleket szidalmak, bántalom és káromlás ellen vedje s
jelenlétében az említett papok isten tiszta igéjéből keresztyén buzgósággal megvitatkozván s a dolog felett értekezvén, az igazságot nap
fényre hozzák, hogy a viszálkodás miatt a keresztyének kétségben és
homályban ne legyenek, sőt inkább a hit tisztaságát s a megújított
vallás szerzőjét isten egyetlen fia a közbenjáró es megengesztelő
Jézus által egy szívvel és szájjal dicsőíthessek.» *)
A fejedelem, a január í!6 kán szétoszlott országgyűlés után —
mivel a tervezett hadfelkelésre szükség nem vala — a vallásügyek
rendezésére forditá főfigyelmét. Dávid E. sürgetésére és kérelmére
april 9 kén költ rendeletével egybehívta a magyar es szász gyülekeze
tek püspökeit, dékánjait, prédikátorait és papjait az Enyeden tartandó
zsinatra. Teljhatalmú biztosává Blandrata Györgyöt, ki házi orvosa
volt, különben tudós és a sz. írásban jártas hívét nevezte ki. E férfiút
múltja, tudománya és jelleme kiválóan képesítették arra, hogy ily
b S zila g y i S., É rd. Orszoy. E m lékek. II. 223—224. és 226—227. 11.
A rticuli S tatuum et ordinum trium nationum Transsylvaniensium in p ard ali
e irum .congregatione, Anno Domini 1561. ex edicto sacrae electae recino M a
jestatis H ungáriáé, D alm atiae, Croatiae etc. in civitate Segesvár celebrata
editi ac M ajestati suae Sacrae exhibiti.
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tudományos hitvitának necsak szótalan tanúja, hanem irányzója is
lehessen. János Zsigmond azért is bízott benne, mert már az előtt
1546—1551-ig szolgált anyjának Izabella királynőnek udvarában, s
annak Eerdinánddal kötött egyessógében, mint tanácsadója és követe
szerepelt. Az egyesség megkötése után Olaszországba ment, onnét az
inquisitiótól üldöztetve Genfbe menekült, hol tanúja volt Servet Mi
hály megegettetésenek. Kálvint gyakran hallgatta, tanát sokban he
lyeselte, de előadására sértő megjegyzéseket tett. 1558-ban kénytelen
volt Lengyelországba menekülni, hol a lengyel reformátorok társasá
gában az épen akkor folyt hitviták alkalmával szabad nézeteivel
kitűnvén, a krakkói zsinat szeniorává lett. De Kálvin gyűlölte őt mint
Servet magasztal óját, s amint megtudta tartózkodási helyét, irt a len
gyeleknek, hogy ne hagyják magokat csalatni Blandrata által, mert
az veszélyes «szörnyeteg)) és «pestises» ember. Ez kényelmetlenné
tette helyzetét Lengyelországban, hol sokan olliidegültek tőle, s való
ban jókor érkezett hozzá János Zsigmond meghívó levele, melyben
a fejedelem, anyja halála után, udvari orvosának és tanácsosának
nevezi ki.
Blandrata ezen uj helyzetében csakhamar feltalálta magát. Kül
földön tett tapasztalatai, vitái, az olasz inquisitorok és a genfi refor
mátor általi üldöztetése; Stancaro és Servet sorsa, mindmegannyi
körülmények, melyekből könnyen megérthető, hogy ő az erdélyi hit
viták alkalmával Dávid Ferenc nézete felé hajlott. Gazdag tapaszta
latai nagy tekintélyt kölcsönöztek neki; tudománya és higgadtsága
előtt a theologusok is tisztelettel hajoltak meg. Ezért küldötte őt ki
a fejedelem teljhatalmú biztosként az enyedi zsinatra oly utasítással,
hogy az illetlen lármát és veszekedést lehetőleg mérsékelni és csilla
pítani igyekezzék; hogy a gytílölsóget azok között, kik a régi szent
atyák állításait és igaz ítéletét isten kijelentett szavainak tartván, az
úrvacsorában Krisztus testét jelenlenni erősitik, és azok közt, kik az
úrvacsora szavait különbözőleg értelmezik, lecsendesitse és megszün
tesse. Egyúttal meghatározta, hogy a vitatkozás mindkét fél által
írásban legyen, hogy igy az igazság a gyöngék megbotránkozása s
egymás káromlása nélkül kitűnjék, amit a király a gyülekezetek hasz
nára s a kegyes lelkek épülésere felettébb óhajtana. De ha ez elér
hető nem leszen, a gyülekezetek jövendőbeli nyugalma érdekében oly
intézkedések megtételét rendeli, hogy a szászoknak és mindazoknak,
kik a Krisztus testének az úrvacsorában jelenlétét állítják, legyen
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saját püspökjük. Komoly, kegyes és tudós férfiú, az ur nyájára híven
ügyelő, aki a tanok, szertartások ós fegyelem egységében igazgassa
es kormányozza az ekklesiákat és az engedetleneket és bűnösöket
megfenyítse. Viszont azoknak is, kik a Krisztus testének az úrvacso
rában távollétét erősitik, legyen saját püspökjük, ki hasonlóképi n
igazgassa és kormányozza ezek gyülekezeteit, — mindkét fél külön
hatás- és jogkörben viselvén gondját saját nyájának, hogy így a kö
zöttük eddig létezett egyenetlenség és vetélkedés egészen megszűn
jek. Végre a király meghagyta a zsinat tagjainak, hogy küldöttet tisz
telettel fogadják, személye képviselőjének ismerjék el, es iránta
engedelmességgel-viseltessenek. Egyszersmind intette őket, hogy egy
mást megérteni igyekezvén, az úrvacsora kérdésében az óhajtott egyesseget elérni mindenképen igyekezzenek, P
Blandrata magával hozta a vitatkozás tételeit is, melyek követ
kezőképen voltak szövegezve : «Vajon mindazok, kik az úrvacsorát
csak Krisztus halálára emlékeztető, ábrázoló jelnek tekintik, elutasitják-e a pápások, kapernaiták és sacramentáriusok bitnézetét ? Vallják-e, hogy a Szentlélek nincs a küljelekbe zárva, s a szentségimádás
elvetendő ? Megengedik-e valamennyien, hogy a szentségek nemcsak
isteni kegyelemnek és Ígéretnek, de a kegyes önelhatározásnak bizo
nyítékai, s hogy ha a keresztyén hittel nem veszi, nem használnak ?
Vajon mindnyájan azt tartják-e, hogy az urvaosorai kenyer és bor
ábrázoló jeleben vagy jelével a Krisztus valóságos teste és vére ada
tik, és hogy akik azzal élnek, anyagilag a Krisztus testével és vérével
táplálkoznak, mi által mintegy részekre szakadnak a most földbe rej
tett szentségek, melyek által Krisztusnak ami urunknak testéből való
testté, és csontjából való csonttá leszünk ? Hogy lehet a kenyér Krisz
tus teste, a bor pedig vére ? Vajon Krisztus jelenléte a szentségben
test szerinti-e vagy más? és minő? Vajon a közbékeért elfogadha
tók-e ezen képes szólamok: 1. hogy a kenyérben vagy kenyérrel a
szentség titokszerii egyesülésénél fogva Krisztus teste adatik ? 'i. hogy
anyagilag Krisztus testével táplálkozunk, s ezzel valóban és igazán
közösülünk; 3. hogy a kenyer szentségileg a Krisztusnak teste, mint
volt halála előtt, de csak minősége megváltoztatása következtében;
végre 4. vajon a gonoszok az igaz szentséggel élhetnek-e, ehetik-e
P Schwar;:, Die A bcndm alilsstreitigkeiten in Siehenh. Archiv des Λ', i'.
S. L. II. 288. 1.
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Krisztus valóságos testét, használ-e az nekik? Miért záratnak el ettől,
holott ha élhetnének vele, javokra válnék, mint válik a hitetleneknek,
akiket az azzal élés megtérít ?» *)
Ezen tételek a fejedelmi megbízó levéllel együtt ünnepélyesen
felolvastattak a templomba gyülekezett vitázók előtt; azután Blandrata a fejedelem nevében fölhívta a saeramentariusokat, hogy előbb
ük foglalják írásba eijyesst'fß módozataikat, minthogy ők bontották fel
az egyességet. Ezek april 10-kón átadták az «Egyesség módozata»
(Modus Concordia·) cimü. iratot, melyben kijelentik, hogy őket sacramentáriusoknak helytelenül günyolják, mert azok a szentségeket
csak üres jeleknek s az egyházi társaság külső bizonyítékainak és
jeleinek mondják. Ok ellenben istennek irántok való szeretete és ke
gyelme zálogául s igereti pecsétéül tartják, mi hiteket megerősíti. Az
úrvacsora kérdésében szerintök csak annak vétele módjáród van szó;
ez az, a miben különböznek. Ok azt állítják, hogy az evés szellemileg
történik, s a kenyér a lélek eledele. Krisztus ebben az igazság lelke
által megfoghatatlanul közli magát velők, táplálja őket életevei úgy,
mikent a fát táplálja gyökere, s miként az erő es eróly a főből terjed
ki az emberi testre. Ez világos, ebben semmi kétértelmű nincs. Csak
kévés értelmi erővel bíró emberről sem tehető fel, hogy kételkedjék
a felett, miszerint Krisztus teste csakugyan testi szájjal vétetik-e ?
Ez az ón testum — csak szentségileg vehető. A megtört kenyér és
kitöltött bor nem lehet Krisztus teste és vere, mert isten magához
mindig hasonló. A test neve képletesen van értve Krisztusra, ki az
égben van, s csak lelke erejével es kegyelmével tölti be az eget és
földet, nem pedig teste mcgmérhetlenségével. Az, hogy Krisztus teste
mindenütt van — ubkpiitas — égben, földön, rejtve a kenyérben és
borban; hogy testileg, anyagilag — substantialiter — legyen a földön
s úgy menjen át testünkbe, emberi találmány, oly képtelenség, miről
szólani sem érdemes. Nem testileg, de hit által történik, hitben lehet
séges mindez, úgy eleveníti meg ő lelkünket erejével és hatalmassá
gával, mint a kenyér és bor megeleveníti a testet. Krisztus teste csak
a jóknak adatik, mert azok veszik, de a gonoszok szive elzárkózik
előle; azonban azért az urvacsorai szentség és Krisztus nem válto
zik meg . . .
b Schw arz, Die A bendim ililsstreitigkeiten in Siebenbürgen. II. Archiv.
II. 2 8 9 -2 9 0 . 1.
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Erre a másik fél is higgadtan kijelentette, hogy: «ők is megegyez
nek abban, hogy az úrvacsorát hit nélkül venni nem lehet, de a kér
dés súlyát Krisztus ezen szavaira fektetik: vegyétek é* egyétek, ez az
én testem, mely ti érettetek megtöretik; igyátok, ez az én vérem. Ok ezt
betű szerint értik; nincs ennek elvont értelme, nem névfelcserélő,
ábrázoló, jelölő és képletes szólás ez. Szerintük az ellenkezés oka
nem az evés módjában van, hanem abban, hogy szerintük Krisztus
teste anyagilag, állandóul és mindig jelen van az úrvacsorában. A kér
dés az : benne van-e ? Feleletük az : hogy benne, de nem Euclides
vagy Archimedes mértani képletei szerinti bizonyossággal állítják,
hanem keresztyénekhez illően hiszik, vallják, visszautasítván az em
beri okosság azon sületlenségét, a mit az igén alapuló hit meghalad
és felülmúl. De nem is úgy értik az evést, mint a kapernaiták, hogy
fogaikkal rágják a Krisztus testét, hanem a vak okosság által kinyomozhatlanul, csak isten előtt ismert módon. S minthogy ezeket iga
zaknak tartják, ellenfelüknek egyességre való felhívását csak úgy fo
gadják el, s csak úgy vélik lehetségesnek, ha azon vélemény, mely
szerint az urvacsorai kenyér és bor csak jegy, tőlünk távol az égben
levő Krisztus testének és vérének ábrázoló jegye, és Krisztus teste es
vére abban csak ábrázolókig van értve, elvettetvén — a szentirás vi
lágos szavait mindkét fél figyelembe veszi. Ok nem akarnak megálla
pított véleményüktől elállani, sem az általokhitt igazságról nem mon
danak le, mert ez egyezség helyett egyenetlenséget támasztana.
Látni való, hogy a két fél, mostani fogalmaink szerint, nem
nagyon messze állott egymástól, és hogy ha nem ragaszkodtak volna
oly nagyon előlegesen elfogadott tekintélyeikhez, az annyira óhajtott
egyesség csakugyan létrejöhetett volna. De a sacramentáriusok idéz
ték Buliingert, Bézát, Martyr P étert; a lutheránusok Hesliusiust,
Chemnitiust és Selnekkert. Amazok is sokat elismertek ezek állítá
saiból ; emezek sem tagadtak meg minden érdemet amazok tudomá
nyától. De azért az egyes szavak tökéletlenségének tökéletes értel
mét a magok részére követelvén, mindkét fél elvált egymástól, száza
dos alapját vetvén meg sok boldogtalanságot szült hitbeli pártosko
dásnak.
b A ctio S yn o d i (XIV-tae) celebratae E nyedini ex m andato Sereniss.
Principis Dom. Joan n i Secundi etc. in qua disputatum est de praesentia cor
poris et sangvinis C hristi in Sacra Coena. M ense A prilis A m o Salutis löbl·.
L ásd Jak ab Elek, Dávid F ér. emléke. Oklevelek stt. 10. 1.
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A két f'elekezet tehát forma szerint elvált egymástól s megválasztá mindenik a maga superintendensét. A magyarok és székelyek
Alesi un ] lenest, a szászok Hehler Mátyást, a kálvinista magyarok pe
dig Dávid Ferencet. Ez utóbbi csakhamar a fejedelem udvari pap
jává is lett.
Most már csak az volt hátra, hogy az országgyűlés ezt az ered
ményt törvénybe iktassa. E célból János Zsigmondy««, d-kére Tordára részleges országgyűlést hirdetett.
Az országgyűlés a kitűzött időben megnyílt, és egy összeesküvési merényletben résztvevők megbüntetése után, nehány világi tárgy
nak elintézése mellett szabályozta a két protestáns felekezet vallás
ügyi kérdését. És pedig, minthogy a kiegyezésről többé szó sem lehe
tett, elhatározták, hogy 'mind a lutheránusok, mind a kálvinisták teljes
m llásszaba dságot élvezzenek, úgy azonban, hogy egyik felekezet papja
se erőszakolhassa hitét egyházközönségére, ha ez vele ellenkező értelmet
vall, s mindenik saját hitén levő papot tarthasson.
Ezzel a teljes vallásszabadság a három felekezetre ki volt
mondva, es pedig az ű-dik tvcikkben következő szavakkal:

«Továbbá, mivel a vallás ügyében, különösen pedig az
úrvacsora kiszolgáltatása ügyében egyrészt a kolozsvári ma
gyar egyház, másrészt a szebeni szász nemzetiségű papok és
superintendensek között eddigelé különböző vitatkozások,
vetélkedések, küzdelmek és hitfelfogások fordultak elő ; hogy
az eféle egyenetlenkedés megsziintettcssék s mind a két tél
lelkiismerete megnyugtattassék, a honlakók nyugalma tekin
tetéből rendeltetik, hogy ezentúl mind a két félnek, akár a ko
lozsvári akár a szebeni egyházaknak szabad legyen azt a vallást
és tant követni, a mely nekik tetszik, úgy azonban, hogy ha
a lelkipásztor valamely város- vagy községnek a kolozsvári
egyház vallását és tanát akarja hirdetni, arra a népet nem
erőszakolhatja, hanem azt a vallást és tant kell hirdetnie,
melyet az illető város vagy község óhajt, különben az ellen
kező pap elmozdítható. Ez követendő a szebeni egyházme
gyében is. Ha pedig valaki a szebeni vagy kolozsvári ekklesia
hitfelfogásához akar csatlakozni, vagy a szerint akar az űrvacsorával élni, a szebeni superintendentia kerületében levő
faluból urvacsoravétel végett meliessenát a kolozsvári hitvalTheo!. Könyvtár. XIV.
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láslioz tartozó faluba, ellent nem állván senki akadályozása,
neheztelése, bántalmazó gúnyja, sőt nevetése is.» *)
Ezen törvénynek az volt a világos szándéka, hogy az úrvacsora
kérdésében egymástól eltérő nézetű, de a hitújításnak általános elvét
elfogadó keresztyének békében éljenek egymással; hogy szűnjenek
meg az évek óta tartó egyenetlenségek és vetélkedések, s hogy ez
által a sokfelé huzó erők az ország közös érdekében együtt érvénye
sülhessenek.
De ez, amint látni fogjuk, nem következett be. Az emberi gyen
geség természetében fekszik, hogy az egy kérdésben összezördült fe
lek, neheztelésöket más kérdésekre is átviszik, hogy a vallási eltérő
elvek különbségét a politikában is érvényesítik. Ki tudná a sziveknek
belső forrongását híven lefesteni ? Ki merné a cselekvés rugóit, ily
szellemi kérdésben, könnyelmiileg megítélni ? Ha tisztátalan indoko
kat teszünk fel, úgy a XYL század embereinek iszonyú romlottságá
tól el kellene fordulnunk. Ha nem kételkedünk a küzdők céljainak és
szándékainak tisztaságában, akkor bámulnunk kell azt a buzgalmat,
melyet lelki üdvösségük keresésében kifejtettek.1
1) S zilá g y i S., É rd . Orszgy. E m i. II . 231. és 232. 1.

HATODIK FEJEZET.
A szentháromsági viták János Zsigmond haláláig.
(1565—1571.)

I.
Az 1565-ki kolozsvári országgyűlés nem kedvez a szászoknak, sem a „pápásoknak“. — A marostmsárhelyi és gyű lafehérvári iskolákról gondoskodik a törvény. — Az 1566-ki tordai
országgyűlés kiutasítja a hath, egyházi személyeket; de az ugyanazon évi szebení gyűlés
megtűri őket.

Az előbbeni fejezetben tárgyalt országgyűléseken és zsinatokon
megerősödött s törvényileg biztosított kalvinismus nem elégedett meg
kivívott szabadságával. Azon kezdett törekedni, hogy minden más
felekezetet meghódítson, s szellemi uralmát az egész ország felett kiterjeszsze és megalapítsa. S erre a közszellem igen fogékony volt,
amennyiben a sok vita következtében sokan kétségbe kezdették vonni
ez eddig érvényben volt keresztyén tanok igazságát, s korlátlan kuta
tás és általános újítás szelleme vett erőt a lelkeken.
Ennek két irányban volt kedvezőtlen következése. Először az,
hogy a két régibb kér. felekezet, tudniillik a róm. katholikus és luthe
ránus felekezet ellen nagyobb ellenszenv tám adt; másodszor pedig,
hogy a vallásbeli újításoknak végtelen tért nyitott és az unitarismus
felé terelte a közvéleményt.
A szász lutheránusok ugyan már ekkor sokkal tekintélyesebb
számot képviseltek Erdélyben, semhogy ellenök törvényhozási intéz
kedést lehetett volna foganatosítani. Annál bátrabban lehetett ezt
megkisérleni az elgyengült római kath. egyház ellen.
Az 1565-ki kolozsvári országgyűlésen, mely jun. 22-kére volt
összehiva, azt tapasztaljuk például, hogy a kalvinismusra tért feje
delem, ki Eerdinánd halála után háborúba keveredett annak fiával
Miksa királylyal, a vármegyei nemesség birtokán levő plebánusok9*
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nak csekély megszorítással elengedte a megerősítési dijat (Census
cathedraticus), míg a szászokét fentartotta. A székelyföldieknek «kik
a tiszta evangyeliomot hirdették, s a szentségeket Krisztus megha
gyása szerint szolgáltatták ki», szintén elengedte; de a jxípásokon
«kik az öreg miséből, keresztjáróból, purgatoriumból, lelkek szabaditásából, búcsújárásból és érdemek osztogatásából régi jövedelmei
ket most is veszik», a fizetési kötelezettséget meghagyta. Hogy pedig
az uj tan az ifjúság között is buzgó tanítás által minél jobban ter
jesztethessék, a marosvásárhelyi iskolának harmadfélszáz forintot
szavaztak meg, s ugyanannyit ígértek a jövőre nézve is ; mert —
amint a törvény mondja — ö felsége kedvez a tudománynak és tanuló
ifjúságnak. Szintúgy, bárha a fejedelem a gyulafehérvári iskola meg
építése végett a kellő jövedelemről és a görög s latin nyelv tanítása
végett szükséges tudós tanítókkal ellátásáról eddig is gondoskodott
azon okból, hogy az egyházi szolgálat isten tisztességére naponkint
öregbedjék: mindazáltal most ő kegyelmek — országul — való en
gedelmes intésére és kívánságokra bővebb gondolkozását s az iskolá
nak oly módon való megépítését ígérte, hogy abban a felségnek és
országnak kedve teljék.
A következő évben, jelesül pedig az 1566. márc. 10-kére Tór
ádra összehívott országgyűlésen, János Zsigmond szükségesnek látta
kimondatni, hogy a kath. egyházi személyek kiutasittassanak Erdély
ből. Ezen intézkedés egészen ellenkezik azon szellemmel, mely eddig
az erdélyi országgyűléseken uralkodó volt; s nem is magyarázható
máskép, mint hogy a lefolyt urvacsorai keserű vitákban elkapatott
valamely pap, — talán épen Dávid Ferenc, a ki a fejedelemnek udvari
papja volt — hozta fel e veszedelmes indítványt, mely elfogadtat
ván, a törvénycikkek végére, mint 10-dik cikk, e szavakkal csatoltatott:

«Végezetre, miért hogy az ur istennek jóvoltából az
evangyeliomnak világosságát az ő felsége birodalmába min
denütt felgerjesztette, és kívánja, hogy az hamis tudomány
és tévelygések az anya szent egyházból kitisztittassanak,
egyenlő akarattal végeztetőit, hogy aféle egyházi renden való
személyek, kik az pápai tudományhoz és emberi szerzéshez
Ο E rdélyi Orszgv. E m i. Π . 289

290. 11.
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ragaszkodtanak, és abból megtérni nem akarnak, az ő fel
sége birodalmából mindenünnen kiigazittassanak.
Az Varadi káptalannak ő felsége ez jövő virágvasárna
pot hagyta, kik ha meg akarnak térni, házokban, szőlőjük
ben, marliájokban, jószágoktól elválva, kiket ő felsége ma
gának akar tartani, békességvei megmaradhatnak; ha periig
az istennek igéjét nem akarják venni, személyekben, marliáj okkal egyetembe valahova akarnak menni, szabadon elbo
csáttassanak. b
Ezen szigorú törvény végrehajtására éjien nem voltak alkalma
sok az akkori politikai viszonyok. Az ez évi nagy török hadjárat, s
ezzel kapcsolatban a belviszonyok zilált állapota teljesen igénybe vet
ték János Zsigmond figyelmét. S úgy látszik, hogy midőn november
lió 30-kára a végből hívta Szebc.nbe az ország rendéit, hogy a török
trónváltozás következtében szükségessé vált teendőkről intézkedje
nek, sietve ragadta meg az alkalmat, hogy a tordai gyűlés határoza
tain enyhítsen. Mintha megrestelték volna a rendek, hogy a katholikusok ellen, kik úgyis csekély számmal voltak Erdélyben, oly szigorú
törvényt alkottak. Azért most siettek újra kimondani, hogy mind a
három felvkezet szabiidon gyakorolja vallását. Eltiltották ellenben a
keleti vallást, mivel annak papjait szellemileg nem eléggé képzettek
nek tartották.
Éhez képest a vallás dolgában hozott 17. és 19-dik törvénycik
ket eképen fogalmazták:

(17.) A religio dolgából végeztetett volt, ez előtt is
egyenlő akarattal megtekintvén, hogy mindeneknek felette,
minden keresztyénnek isteni dolgot kelljen szeme előtt viselni,
hogy ez előtt való articulusok tartása szerint, az evangyelium predikálása, semminémü nemzet között meg ne liáborittassék, és az isten tisztessége, nevekedése meg ne bántassék, sőt inkább minden bálványozások és isten ellen való
káromlások közülük kitisztittassanak és megszűnjenek, most
is azért újabban végeztetett, hogy ez birodalomból minden
A z m agyar országbelieknek és erdélyországbéli három nem zetnek, n e
meseknek, székelyei nek es szászoknak, ez e lm ú lt R em iniscere vasárit a p jára h ír
(tettetett thordái rész szerin t való gyűlésbe, közönséges akaratból szerzetteteti
articulosi 1566. L, S zilá g y i S ., É rd. Orszgy. E m i. I I . 309. 1.
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nemzetség közül eféle bálványozások kitöröltessenek és az
istennek igéje szabadon hirdettessék, kiváltképen pedig az
oláhok között, kiknek pásztori vakok lévén, vakokat vezet
nek, és eképen mind magokat, mind a szegény községet ve
szedelemre vitték.
Azokhoz, kik az igazságnak engedni nem akarnak, ő fel
sége parancsolja, hogy György püspökkel superintendenssol
az bibliából megvetélkedjenek és az igazságnak értelmire men
jenek, kik, ha úgy is az megértett igazságnak helyt nem ad
nának, eltávoztassanak, vagy oláh püspök, vagy papok, avagy
kalugerek lesznek, és mindenek csak az egy választott püs
pökhöz György superintendenshez és az ö tőle választott
papokhoz hallgassanak, akik pedig ezeket megháboritanák,
hitetlenségnek penájával büntettessenek.
(19.) Ez is végeztetett egyenlő akarattal, hogy a váradi
káptalan helyébe mért hogy azok megrontattanak az ő bál
ványozásoknak okáért, ez dologért az nemességnek igazsága
meg ne fogyatkozzék, sőt az Erdélyországnak módjához ké
pest tartassák más két pap, Kanisai János és Eoris pap, kik
most is ugyanott Váradon vágynak, ezek mellé választassák
egy jámbor, tudós és tökéletes ember, az vármegye nótáriu
sával egyetemben, kik az leveleket őrizik, oltalmazzák és
minden levél keresésinek, kiadásának és törvény szerint való
exekutióknak az ő felsége parancsolatjára, gondját viseljék,
és önnön pecsétek alatt s felségnek minden dolgokat híven
megírjanak. De privilégiumok kiadása az ő felsége kancellár
jára tartassák, kiknek ő felsége az levelek váltságán kívül is
esztendönkint fizetést teszen, és őket megelégiti.1)
A következés megmutatta, hogy a visszahatás mind a két irány
ban bekövetkezett. A katholikusok csekély számuknál fogva nyíltan
fel nem léphetvén, titokban kezdtek működni, s Erdélyen kívül ke
restek pártfogókat, míg az újítók, támaszkodva a törvényben kimon
dott szabadságra, oly vitákat támasztottak a szentháromság tana
felett, mely mellett minden egyéb kérdés háttérbe szorittatott.
Hogy erről tiszta fogalmat szerezhessünk magunknak; hogy
megérthessük mi kényszeritette a hatalomra jutott kalvinismust arra,
>) L. S zila g yi S., E r i. Orszgy. E m i. ΙΓ. 321. 326. és 327 11.
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hogy támadó szerepéből egyszerre az önvédő szerepére menjen át:
arra nézve szükséges, hogy figyelmünket kissé az unitarismus kelet
kezésére fordítsuk.
II.
Az unitarismus kezdete Erdélyben és Maf/yarorszéiyhint. — Déirid F. működése és zsina
tok tartása ; — általános inyerültséy. — Az 156H-ki tordai orszáyyyülés széliéiül teyyrert
ajánl. — rí yyulafehér révei zsinat niévre. S-kán a fejedelem elnöklete alatt tartutik mey.

Az unitarismus által a vallási viták egészen más irányba terei
tettek. Nem a Krisztus testének és vérének az úrvacsorában való mi
kénti létezése, elfogadása és hatása, hanem magának Krisztusnak*
mint isten egyszülött fiának istensége, s ezzel együtt az összes keresztyénség által eddig elfogadott szenthA romsáp tana képezte ezentúl
a viták sarkpontját.
Kétséget nem szenved, hogy e kérdést Blandrata György hozta
szőnyegre Erdélyben.
De nem Blandrata volt megalapítója az uj tannak és felekezet
inek, hanem Dávid Ferenc, a ki, mint a fejedelem udvari papja, közeli
érintkezésben és barátságban élt Blandratával. Géniből figyelmeztető
levelek mentek a lengyelekhez, a magyarokhoz és az erdélyiekhez,
hogy őrizkedjenek Blandratától, aki «bűntársa» volt a Bernben lefe
jeztetett Gentile Bálintnak és a Genfben megégettetett Servet Mi
hálynak.
Tény, hogy ez utóbbinak művei el voltak terjedve hazánkban
is, és hogy egyesek között heves viták folytak felettök, mielőtt nyil
vános nagy harc lett belőle. Dávid Ferenc a szószékre vitte e tano
kat, melyek Németországban, Svájcban és Lengyelországban már a
közbeszéd tárgyát képezték. A külföldről hazatért ifjak sokat tudtak
beszélni a szentháromság felett folyt theologiai vitákról. A felkeltett
közvélemény sokkal hatalmasabban nyilvánult a lelkiismeret és ku
tatás szabadsága mellett, semhogy azoktól a magyar reformátorok
elzárkózhattak volna.
Magyarországban Melius Péter debreceni pap már 1561-ben vi
tázott e felett Arany Tamással. Egri Lukács pedig 1566-ban a gönci
zsinaton Károlyi Gáspárral és társaival. Huszár Gál az Arany Tamás
ellen irt műve előszavában azt mondja, hogy ez Debrecenben Ariustévelygésével sok jámbor keresztyént háborított meg. De Melius meg
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cáfolta őt s visszavonatta ta n át.x) Hasonló dolog történt Egri Lu
kácscsal is, aki mint eretnek elzáratott, s öt évi fogság után szintén
visszavonta tan át.2)
Eként Magyarországon csakhamar elnyomatott az uj felekezet.
Nem úgy ment a dolog Erdélyben, hol Dávid Eerenc állt a
mozgalom élére, aki helyzeténél és tudományánál fogva nagy hatást
gyakorolt az erdélyi protestánsokra.
A theologiai vitákban senki sem volt oly jártas mint ö. Eles
logikával, elragadó ékesszólással bírt. Blandrata tehát hatalmas esz
közt talált benne arra, hogy elébb a fejedelemnél, utóbb a rendeknél
is egyengesse az unitarismus útját. Elébb magánbeszélgetésben egye
seket, utóbb nyilvános szónoklatokban tömegeket hódított meg. Más
tekintélyt, mint a bibliát és a józan észt, nem ismert el. Sem a régi
egyházi atyák, sem az uj reformátorok szavai, állításai reá döntő ha
tással nem voltak. Rálépett az egyéni meggyőződés kemény de sikam
lós talajára. Ezért erős összeütközésbe kellett jönnie azokkal, kik a
már egyszer elfogadott tételekhez állhatatosan ragaszkodtak.
Dávidnak helyzetét kétségen kívül nehezítette az, hogy először
Luther nézetét védelmezte a katholicismus ellenében; majd Kálvin
nézetét a lutherismus ellenében, most pedig Servet nézetét a kalvinismus ellenében. De ő az állhatatlanság és következetlenség vád
ján túltette magát, s erősen összetűzött elébb 1566-ban Károlyi Pé
terrel 3) a kolozsvári főisk. igazgatójával, majd Melius Péterrel, a deb
receni hires prédikátorral.
Hogy mily nagy forrongást idézett elő Erdélyben a szenthárom
ságról szóló uj tan, bizonyítja azon körülmény, hogy már 15fí6-hnn
több zsinat és nyilvános vita tartatott — jelesül Tordán, 4) Gyulafehrrvárott6) és Marosvásárhelyen. 6) Itt azonban, bár az istenegység*)
*) Bevess: Im r e , Magy. P ro t Egyli. és Isk. Figyelm ező. 1873-ki f. 49. 1.
V. ö. Az K eres-Peterdi A rán T am ás vallási, az ő eretnek tudom ányból való
m egtérése u tá n a debreceni ecclesia előtt 13. decem bris 1561.
2) L am pe, H ist. Eccl. Kef. 140. 1.
3) L, Scriptum F r. D avidis An. D. 1566. és F rancisei D aviilis Besponsio
ad A rgum enta, quibus hypostasin spiritus Sancti P etru s Caroli stabilivit.
L am pe, H ist. Eccl. Kef. 152—154 —158. 11.
4) C apita Consensus D octrinae de vera trin ita te stb. elvesztek. — T h e
ses at A ntitheses . . . L. L am pe, H ist. Eccl. 147 —149.
5) D isputatio p rim a A lb a n a . . . ily cim ala tt m a sincs felfedezve, de
D ávid F . egyik v itairatáb an fen tarto tt belőle ném ely részeket.
e) S en ten tia Concors P astorum et M inistrorum Ecclesiae Dei Nationis
H ungaricae in T ranssylvania, De propositionibus Doetoris Georgii Blundratae
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feló való liajlás kitetszik, még nem vetették el a szentháromság ta
nát ; nem azon katechismmban sem ,x) melyet Dávid Ferenc ós társai
kiadtak es a fejedelemnek ajánlottak. De a szakadás kikerülhetetlennó vált, mert az ellenkező nézetitek szintén Írásba foglalták néze
teiket, s mert mindenki állította, hogy ő az isten igéjének tiszta fel
fogására törekszik.
Melius Péter, ki jelen volt a fejérvári zsinaton, Blandratát ve
szélyes embernek jelentette ki a fejedelem előtt. De minthogy itt nem
győzhetett, 1507. febr. 24-kére Debrecenbe uj zsinatra liivta össze a
tiszántúli papságot, mely aláírta az úgynevezett debreceni rövid hit
vallást. 2) Ezen hitvallást Melius Pét* r irta, s élesen és gúnyosan kel
ki benne Dávid ellen; s követőit mint istenkáromló bűnösöket ós
eretnekeket az egyházból kizáratni és a világi hatóság által halállal
bibit vitetni kívánj a.
Erre általános harc következett Magyarországon és Erdélyben ;
zsinatok és röpiratok egymást érték. Debrecen és Kolozsvár, Melius és
Dávid nevei pártnevekké lettek. Vallási buzgalom, tudomány és ész
et Franoisci D avidis etc. in D isputatione Alliensi, coram regia M ajestate,
An. D. MDLXVT. die Apr. XXV. propositis, E t lim itatione F ra tru m , qui ex
H ungária pre lictae D isputationi interfuerunt. In frequenti Synodo Vásárlielyiensi eodem anno die vero XIX. m aji pro u u n eiata et publicata . . . etc.
1. Dávid F. E m i. 67. 1. m egjelent Bod P éter ily cim ü m ű v é b e n : H istoria
U nitariorum . . . 12—26. 11.
*) C ateehism us E cclesiarum Dei in natione H u ngarica per T ranssyl
vaniám , quo relicto papistico deo quaterno, verbum dei de sacrosancta Triade,
Uno vero Deo Patre, et filio eius, Dom ino Jesu C hristo, ac am borum S piritu
amplexae sunt, sim plicitateque illud cred u n t ac p rofitentur. Regiae M ajestatis,
Domini nostri clem entissim i assensu ac v oluntate excusus, et publicatus.
Candiop. A. D. 1566.
1) lirevis Confessio P astu ru m ad Syno d u m D chrerini. 21. 25, 26 febr.
An. 7). 1567. celebratum convocatorum. D ebrecini E x cu d eb a t M ichael Torol:.
A. D. 1567. E hitvallás ajánlva van II. Já n o s (Zsigm.) M agyarország válasz
tott királyának, m in t az igaz egyház táplálójának és védőjének, az egyház
ból kiátkozottak és A n tikrisztust valló eretnekek k árhoztatójának és kiirtójának.
Ugyané m űvet k iadta Melius m agyarul is e cim a l a t t : A Debrecenbe
összegyűlt keresztyen p réd iká to ro kn a k igaz és szentirás szerin t való vallások.
Debrecenben n yo m ta tta Tiiriic M tlail. 1567. E z t m ár nem a fejedelem nek, h a 
nem «a m agyarországi jám b o r keresztyén áros népeknek, akik D ebrecenben,
Szom batban, K assán és V áradon laknak, azért, hogy tétova járván, a S zen t
három ságot tagadó eretnekek száját betöm jék. E zeket — u m . noha az isten
szava győzi meg először, de az önnön írások, végezések, kit kinyo m tattak , a
vásárhelyi végezés, a K atekism us, k it tavaj 1566 nyom tattak, kiben az egy
istent, A tyának, F iú n ak és S zentiéleknek vallják a Szenthárom ságot, hogy a
Krisztus állat szerént örökké született Istenfi i, A tyjával egyenlő, a S zent
lélek bizony Isten, állatja, valósága van, az A tyával, Fiúval egyenlő, noha most
im m ár tagadják, ebből is eretnekségek m eglátszik, nincs igaz fundam entom ok.
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állt hasonló buzgósággal, észszel és tudománynyal szemközt. Világi
és egyházi férfiak sorakoztak. Országgyűlési végzések és fejedelmi
nyilatkozatok állottak mind a két részen.
Dávid Ferencre kétségen kívül hatott a fejedelem jóakarata és
feltétlen bizodalma, valamint Blandratának barátsága és a nemesség
szine-javának jóindulata is. Gyulafehérvárott nyomdát alapított, mely
szellemi fegyvergyára volt. Innét kerültek ki Melius elleni iratai;
hitvallása és apológiája1), mindkettő a fejedelemnek ajánlva, mint
Magyarország választott királyának, ki isten egyházának védője, s
aki szereti az igazságot. — Itt még szelíden védi magát, s bizalmát
fejezi ki a fejedelem iránt, hogy nem fog hallgatni azokra, kik az
igazságot fegyverrel akarják elnyomni. Erősen hangsúlyozza, hogy a
lelkiismergtet és lelket nem lehet külső eszközökkel elnémítani. Nem
tudja eléggé csodálni ellenfele vadságát, ki ellene a fejedelmet hibái
bebizonyítása előtt tűz és fegyver használására ösztönzi. De a fejede
lem látta és megismerte — u. m. — mily alapokra van építve tudo
mányuk, s minő oszlopok támogatják az összeomlani készülő háromszemélyü istenöket . . .
Az olvasóhoz irt előszóban elmondja Dávid F., hogy oly műre,
mely érvek helyett gyalázkodással van tele, és maga magát cáfolja
meg, nem kellene felelni; de az együgyüek kedvéért némely fonto
sabbakra megteszi megjegyzéseit, egyebekben hadd vagdalkozzék
Melius saját· árnyával . . . A cáfolat után, a zárszóban szintén komo
lyan kérik ellenfeleiket, hogy ne csúfolják és ne rágalmazzák őket
azért, mert ők az igazságot és lelkök üdvét keresik a sz. írás tanai
szerint. — ·
Nem ily hangon volt írva ama másik két könyv, mely ugyan
azon évben (1567.) és ugyanazon nyomdából jött ki ily cim alatt:
„Két könyv az Egy atyaistennek, a Fiúnak és Szentiéleknek hamis és
igaz ismeretéről“.'2) Itt kimutatni akarják, hogy az egyisten-eszme

fi l i e f litatio S c rip ti P e tri M elii, quo nom iue Synodi D ebrecinae elocet
Jehovalitateiu, et trin ita riu m D eum P atriarch is, P rophetis et Apostolis in 
cognitum , Albae Juliae, excudebat T ypographus Itegius R aphael H üfthalter,
Anno C hristi D om ini M D L X V II.
De fa ls a et vera u n iu s Dei P a tris F ilii et S p ir itu s S a n cti Cognitione,
libri duo. A uthoribus m inistris E cclesiarum consentientium in Sarm atia et
T ranssylvania. I. Thessal. 5. O m nia probate, quod bonum est, tenete. Albae
Juliae. Plogy a lengyel unit. reform átorokkal összeköttetésben állottak az erdé
lyiek, azt e cim is m utatja.
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nem uj, hogy az az apostolok és egyházi atyák tanain épült — Origenestől Servetig. Felölelik a kér. vallás összes hittóteleit történelmi
leg összehasonlítva. A reformációra térve, elmondják, hogy az csak
lassan fokozatosan fejlődhetett, mert — u. m. — képes-e a vak el
tűrni az igazságot, ha szemei egyszerre látásra nyílnak meg ? Luther,
Melanchton, Zwingli, Kálvin a ref. tökéletesedésének fokait jelölik.
Fjzek fölé emelkedett Servet, ki nyíltan tanította isten egységét . . .
Áttérve az erdélyi reformációra, annak fokozatos fejlődését érintve,
azon reinényöket fejezik ki, hogy nemsokára be lesz fejezve, mert az
emberek meg fogják ismerni a felséges isten lényegét. De a küzde
lemre — u. m. — készen kell lennünk. Mózes 40 évi bujdosás után
vitte he népét az ígéret földére. Krisztus a sz. lelket vigasztalásukra
50 nap múlva küldötte el tanítványainak. Ők is közelednek az idő
höz, melyben céljukhoz eljutnak, mert a Luther és Zwingli közötti
meghasonlásnak, a mi 1529-ben volt, csaknem annyi ideje . . .
A zsidók közt az ötvenedik volt az öröm esztendeje, midőn a szolgák
elvesztett jószágukra visszatértek. Az öröm esztendeje nekik is nem
sokára eljő, s akkor egészen megszabadulnak az Antikrisztus fogsá
gából, megtérnek elvesztett javaikra, amaz apostoli anyaszentegyházba, melyet a sátán igen elpusztított volt, uralkodván a Krisztus
helyett. Azért remélik ezt, mert már 50 esztendeje, hogy Luther
1517. bolygatni kezdette Krisztus koporsóit, melyekbe az örök élet
helyeztetett vala: a búcsút, a purgatoriumot, a szentelt vizet, misét
stb. A mi Babylonunkon is látszik a régiről az újra általmenetel . . .
És mikor hangosabban megzendiil a trombita és eltöretnek a korsók,
melyekben van a lámpás, a Krisztus, akkor el kell veszni az ellen
ségnek minden fegyvereivel . . . Ezt a hívek 1570. esztendőre várják,
mert a babyloni fogságnak is az 50-dik évben volt vége . . . Az egy
ház vissza lesz állítva eredeti tisztaságában, ha minden emberi talál
mányt elvetve egyedül az isten igéjét veszszük alapul. Még most sok
az Antikrisztus a ref. egyházban is. De a nép felismeri és otthagyja
őket, s az igazságnak hatalmas világa bekövetkezik.
Kár hogy ezen eléggé higgadt és prófétai lelkesedéssel irt soro
kat meggy alázták azon profán képek, melyekben a háromság tana gú
nyosan és a jobb érzést sértő módon volt kicsufolva. Ez felingerelte
a kedélyeket — és a vitának durva jelleget kölcsönzött.
Ez által az összes nép fel lett rázva; a sok példányban terjesz
tett könyvek elhatottak mindenfelé. A társadalom egy háborgó ten-
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gerhez hasonlított, — s félni lehetett, hogy ha a különben is beteges
király meg talál halni, általános felforgatás és vallási zűrzavar fog
hekövetkezni.
Midőn tehát a háborús időkhöz képest szükségessé vált ország
gyűlések politikai tárgyai mellett az 1568. január elején Tordára öszszehivott országgyűlésen a vallás ügye is előfordult, a rendek oly tör
vényt hoztak, mely a papoknak teljes szabadságot ad azon tant
hirdetni, melyet jónak és üdvösnek tartanak. A fejedelemnek maga
tartásából világos volt, hogy udvari papjának, Dávid Ferencnek be
folyása alá ju to tt; valamint nem volt titok az sem, hogy ez országgyűlésen már az uj felekezetnek egyengette az útját. Ugyanis Melius
hajthatatlan lelkének és vasakaratának egész súlyával a háromságtagadókra nehezedett, papjaikat elűzte, könyveiket elégette. Ezzel
szemben az országgyűlés oly végzést hozott, mely lehetővé tette,
hogy a reformált lelkészek szabadon terjeszthessék, ha akarják még
az unitárius eszméket is.
A törvény szövege im ez :

«Urunk ő felsége miképen ennek előtte való gyűlésibe
országával közönséggel az religió dolgáról végezött, azonképen mostan és ez jelenvaló gyűlésébe azont erősíti, tudniillik
liogy midőn helyökön az prédikátorok az evangyeliomot pré
dikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és az község
ha venni akarja, jó, ha nem penig, senki kénszeritéssel ne
kénszeritse az ű lelke azon meg nem nyugodván, de oly pré
dikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nekie tetszik. Ezért
penig senki az superintendensök közül, se egyebek az prédi
kátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi constitutiók szerént, és nem en
gedtetik ez senkinek, hogy senkit fogsággal, avagy helyéből
való priválással fenyegessön az tanításért, mert az hit isten
nek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás istennek igéje
által vagyon.» h
Ezen törvény szabadelvűsébe, szelídsége és valódi keresztyén
M A z E rd é ly országbeli három nem zetül magyarorszéighéli atyátok fia iv a l
egyetembe való ■végezésink, m elyeket végeztünk ez m ostani rész szerént való
gyűlésünkbe, k it u ru n k ö felsége elm últ Vizkereszt n ap jára tétetett vala ide
T or Iára 15G8. esztendőben. L. S zilá g y i S., É rd. Orszgy. E m i. II. 343. 1. E re 
detije a n .-szebeni B ruckentlial-m uzeum k ézirattáráb an őiiztetik.
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szelleme Erdélyt Európa legfelvilágosultabb államai sorába emeli,
sőt sok tekintetben azok fölé helyezi; amennyiben minden büntetést
és vallásbeli kényszert eltöröl, kimondván az igazságot, hogy a hit az
istennek ajándéka, mely hallásból az isten igéje által leszen. Es való
ban aki az igazságot őszintén keresi, azon erős elhatározással, hogy
okok által hagyja magát legyőzetni, az nem fog erőszakos fegyverek
hez folyamodni, az nem kiált halált a más gondolkozásnak fejére.
I)e a XVI-dik század általános gondolkozásmódja szerint a val
lásbeli meggyőződés, vagyis az üdvösség ráerőszakolható volt má
sokra. A reformátorok e nézethez képest európnszerte hajlandók vol
tak alkalmazni ellenfeleikre azon eszközöket, a melyeket a római
pápa és inquisitori barát serege alkalmazott ellenök, de mely ellen
ők határozottan protestáltak. E tekintetben sem Németország, sem
Svájc, sem Anglia nem kejjezett kivételt.
Erdély rendéit és a különben gyenge János Zsigmondot illeti
meg a dicsőség, hogy a szabad gondolkozás és szabad kutatás elvet
fentartva, nem anyagi durva fegyverekkel kívánták elnyomni az
igazságot, hanem nyilvános disputációkban adtak alkalmat minden
kinek, hogy igaznak hitt vallástételeit a szentirás és logika fegyverei
vel védelmezze, az ékesszólás és szellem hatalmával terjeszsze, s má
sok szivében meggyökereztesse.
Ugyanazon napokban, midőn a tordai országgyűlés összeült
(jan. 6.) a Háromság és Istenegység vitatói Szikszóra voltak összehiva nyilvános tudományos vitára. Melius Péter debreceni prédikátor
nem bírt nyugodni, inig «az Arius, Photinus és Servet által a Szentháromságnak izent harcot», győzelmesen be nem fejezi. Meghívta
tehát e tan vallóit, Blandratát es Dávidot is, de ezek már a meghívó
levelekben nyilatkozó fenyegető hangtól visszariadva, nem jelentek
meg; hanem hogy a szellemi párbajtól visszariadni ne látszassanak,
ők hívták meg a magyarországi papságot a türelmesebb Erdélybe,
jelesül Tordára; honnét azonban a fejedelem íebr. 3-kán kelt levelé
ben Gyulafehérvárra tette át a vitát «a fontos ügyhöz illő nagyobb
tisztesség és méltóság tekintetéből». Az erdélyi papság súlyt helye
zett arra, hogy a döntő vita Erdélyben és pedig a fejedelem szemé
lyes jelenlétében történhessék meg; s a vitatkozás pontjait úgy kí
vánta megállapittatni, hogy azoknak eldöntéséből mindenki láthassa
az igazságot.
Hosszas formulázása után a vitapontoknak, márc. 8-kán össze-
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jöttek a vitatkozó felek a fejedelmi palota nagy termében. Jelen volt
a fejedelem maga is, mellette Csáki kancellár, Békési Gásjiár 1). t.
kamarás, és az udvari főemberek mind. Birákul a vitatkozáshoz ki
neveztettek a katliolikusok, (azaz régibb protestánsok) részéről: Heh
ler, Károlyi Sebestyén, Heltai Gáspár, Szigeti Miklós; az njitók
(vagyis az unitáriusok) részéről: Szegedi Lajos, uj-tordai pap, Csáznuii
István, gyulafehérvári pap, Sztárai Miklós és Kárádi Pál temesvári
pap es alföldi püspök. Jegyzőkül: Synnig János, székelykereszturi
pap, Fehérvári Márton, deesi pap, Ovary Benedek, gyulafehérvári
iskolaigazgató, és Wagner György, ugyanott társtanitó. Vitatkozók
az újítók részéről: Dávid Ferenc, Blandrata György, Basilius (Ki
rály) István, kolozsvári pap, Hunyadi Demeter, enyedi iskolaigazgató,
Gyulai Pál, gyulafehérvári főiskolaigazgató ; — a kálvinisták részé
ről : Melius (Juhász) Péter, debreceni pap, ki akkor magát katholikusok püspökének nevezte, nem lóvén megállapítva a református ne
vezet, Ceglédi. György váradi, Sándor András dévai, Túri Pál bihari,
Klein Lőrinc besztercei pap, Károlyi Péter váradi iskolaigazgató.
Dávid Ferenc ezt a két kérdést vetette fel:
vajon a conciliamok végzéseinek hosszú sora. megrontliatja-e az isten beszédének igazsá
gát ? i2. vajon azok, akik a meghomályositott igazságot sötétségéből nap
fényre kívánják hozni, megérdemlik-e, hogy az egyház ellen párthtéssel
vádoltassanak f
Melius ebben az érdemleges kérdés elöli kitérést látta, és sür
gette a következő két kérdés kitűzését: 1.a z Atya-e egyedül és kizáró
lag az egy igaz isten, mint az ellenfél állítja '!■vagy 2. az Atya, a Fiúval
és Szentlélekkel együtt, mint ők állítják, s mit az ellenfél tagad ? 0 ez
alapon kívánja a vitát megkezdetni.
Gyulai Pál ezen kérdéseket kívánta indokolni a szentirásból ho
zott érvekkel; de Blandrata közbeszól: Hallgassák meg őt, monda,
— szerinte e két fődolgon sarkallik a kérdés : 1. hogy ellenfelük a
háromságos istent, a minek az Atyát, Fiút, Szentjeiket együtt állít
ják, a szentirásból vett tiszta szavakból bizonyítsa b e ; 2. hogy a Fiú
az Atya lényéből öröktől fogva született, szintén bizonyítsa be, —
nem emberi találmánynyal, következtetésekkel, de a szentirás világos
szavaival . . .
Es a vita, mely ez alapon indult meg, tiz napig folyt szakadat
lanul, olykor hevesen, olykor higgadtan, néha fáradtan, néha elme
sen ; majd türelmetlenül és követelő hangon; majd szelíden és bő-
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beszedüen S a fejedelem figyelemmel hallgatta a vitatkozók érveit ;
ö maga is beleszólt s figyelmeztette a vita hevében a főtárgyától eltérő
szónokokat, hogy a lényegnél maradjanak, s mellékes sértő szavak
kal ne boszantsák egymást. A theologiának alig van kérdése, mely
ez alkalommal kimerítve nem lett volna. Az olvasó, ki ma végig fut
e fárasztó vitatkozáson, bámulni kénytelen azt a buzgóságot, azt a
kitartást, melyet az egymással szemben ülő felek és az ifjú fejedelem
ekkor tanúsítottak. Felhányták az egyházi atyák régi iratait, a coneiliumok végzéseit, az ó és uj testamentom könyveit; kimerítették a
hermeneutika és polemika, a dialektika és logika tárházát; de mivel
a teljes igazság kifejtése embernek nem adatott, mivel itt is közbe
vegyült az emberi szenvedély gyengesége, tehát egyezség nem jöhe
tett létre. Dávid és társai megmaradtak azon állításuk mellett, hogy
a Szentháromság a szentirásból ki nem mutatható, s hogy a fiú az
Atya lényéből nem öröktől fogva született. Melius és Hehler kifogy
tak a türelemből, s a fejedelem látván, hogy az egyezség létre nem
jöhet, intette a feleket: hogy szigorú büntetés terhe alatt egymás
nak akár nyilván, akár magánlag szidalmazásától tartózkodjanak,
mert nem keresztyén papokhoz illő egymást gyalázattal illetni. Egyéb
iránt kegyelmesen megengedte, hogy birodalmában vitatkozás végett
ezentúl is szabadon egybegyülliessenek, s a mérséklet határai között
mindenki azt taníthassa, a mi tetszik; mert, Gamaliel tanácsát kö
vetve, azt akarja, hogy országa vallás tekinteteben szabad ország
legyen; komolyan parancsolja, hogy ezentúl is mindent az egyház
épülésére szeretettel intézzenek el.
Ezen vallási küzdelem után a törvény előtti egyenlőség elvénél
fogva felmerült a kolozsvári szász és magyar protestánsok közötti
temjilomvita. Ugyanis az 1458 óta fennálló unió szerint a papválasz
tás joga és a főtemplom használata közös lett volna a szászoknak és
a magyaroknak. De a magyarok nem éltek jogukkal. Soha külön ma
gyar papot nem választottak, és a főtemplomban magyar isteni tisz
teletet nem tartottak. A szászok tehát a magyarok jogának elévülése
folytán egyedül használták a templomot mind ekkorig. Ebből most
per keletkezett. A kir. törvényszék kellő vizsgálat után úgy döntötte
el a dolgot, hogy az adománylevelek és kiváltságok értelmében a ko
lozsvári polgárság -— tekintet nélkül arra, hogy magyarok vagy szá
szok — együtt birja a mondott javakat; meghatározta, hogy a kolozs
vári plebánosságot életében birja Dávid Ferenc a szász nemzet
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részéről, s ha ő lemond erről, vagy meghal, utána a két nemzetbeli
lakosság együttesen magyar papot válaszszon, s így váltsák fel egy
mást minden időben, ügy döntötték el az iskolatanitók ügyét is, hogy
t. i. ha az igazgató magyar, akkor a segédigazgató szász legyen.
A nagy templomhoz mindkét félnek egyenlő joga ; a melyik évben a
város bírája magyar, bírják egészen a magyarok, a szászok ekkor
bírják a kisebb templomot; mikor pedig szász a város bírája, akkor
használják a nagy templomot csak a szászok, a kisebbet pedig a ma
gyarok. Mert meg nem engedhető, hogy akár az egyik, akár a másik
jogot, mely Kolozsvár összes polgárságának adatott, csak egyik fél
birtokolja. Ilyenforma jogmegosztás állapíttatott meg a községi közigazgatásban is. Az ítélet jun. 1-jén kelt, s kihirdettett 13-kán a feje
delem és nagyszámú udvari nemesség jelenlétében Csáki Mihály kan
cellár által.
A szászok nem voltak megelégedve ez ítélettel; úgy voltak meg
győződve, hogy ez az ő régi jogaiknak csorbítása és megsemmisítése.
Ez időtől megszűnt a magyarok és szászok közötti egyetértés, mi
kétségtelenül visszahatott a vallási vitákra is.

III.
A hit viták folytatása a zsinatokon : — az 1568. any. 22-ki várad!· zsinat. — Az 1569-ki
meggyesi h tordai országgy ülésekvégzései. — A nagyváradi disputatio akt. 20-kán az tinitarismust megerősíti.

A tiz napig tartott gyulafehérvári hitvita végeredményben az
unitáriusok javára ütött ki. De Melius lelke nem nyugodott, s 15G8.
aug. 22-kére Nagyváradra összehívott zsinaton XXII. vitatételt ter
jesztett elő, melyeknek tárgyalásától remélte az ő nézeteinek diada
lát. Azonban Dávid, ki e zsinatra nem hivatott meg, a Melius által
felállított vitatételekre könyvben válaszolt, melyet a magyarországi
püspöknek „Az egy igaz istenről“ irt két kötetü művével együtt meg
küldött. Azonkívül a nov. 14-kén tartandó tordai zsinatra is meg
hívta őket,2) hol a n.-váradi zsinattal közlött vitatételeiben újra szö-

a) L itera e Convocatoriae ad Seniores E cclesiarum superioris et inferio
ris Pannoniae ad indictam Synodum T h o rd an am ad tertiu m M artii diem e !ditis Thesibus ibidem disputandis . . . Albae Juliae 1568.
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végezve lettek uz unitáriusok hitel vei. Ezek szerint: «az isten lénye
gileg es személyében egy és egyedül való, Atyja Krisztusnak, minden
nek teremtöje, s rajta kívül inás teremtő nincs. A háromság az Antikrisztus találmánya; az isten különböző nevei nem teszik sem az
egységben a háromságot, sem a háromságban az egységet, s akik azt
egyes szókból következtetik, bálványimádók és kabalisták; Jézus az,
aki Szentiélektől foguntatott, szűztől született, fiuságát, hatalmát,
istenségét Atyjától s nem önmagától kapta; öröktől fogva való teremtetőse képtelenség; a Szentlélek nem isten, imádni nem kell, mert a
próféták és apostolok ezt nem tanították. Az állat és személy idegen
szók, mik a szentirásban nincsenek meg; a symbolumok, concilium!
végzések s az atyák Írásai a szentirás zsinórmértekére vonandók, s
csak az avul egyezők állhatnak meg, mert mind a négy első nagy
concilium a szentirással ellenkező sok tévedést szentesített, a mit
tagadni nem lehet.» l) Ezen elvek terjesztéséből állott Dávid főmű
ködése, szóval és tollal; a szószéken és a sajtóban. Vége-hossza nem
volt a tételeknek és ellentételeknek; állításoknak és cáfolatoknak, a
gyanúsításoknak es gúnyolódásoknak, vádaskodásoknak és sértege
téseknek.
János Zsigmond igen bölcsen cselekedett, midőn az igy felin
gerült kedélyek láttára a vallási kérdések tárgyalását elvonta az or
szággyűlésektől ; és odautasitotta, a hova valóban tartoznak, t. i. a
zsinatokra. Az országgyűléseknek szerepe ez idő alatt csak arra szo
rítkozott, hogy koronként ismételjék a hitelvek szabadságának biz
tosítását.
így például az 15G!l-ben február hóban Meggyesre hivott or
szággyűlés vallásügyi tekintetben csak megerősítette az 156(i-ki szebeni es az 15(í8-ki tordai határozatokat, ilyképen:

(6. cikk.) A religio dolgából igy szóltunk, bogy az minémű artikulusok először Szebeube 1566. esztendőbe szent
Andrásnapi gyűlésbe és annak utánna tavalyi esztendőbe
Tliordán az vizkeresztnapi gyűlésbe végeztettenek ez ország
beli bárom nemzettül és niagyarországbéli uraink atyánkfiái
tól, azok épen minden cikkelyébe helyen maradjanak, kiket
’) Demount ratio F a lsi tátin D octrinae P etri Melii, et reliquorum Sophista
rum per A ntitheses una cum refutatione A ntitheseon veri et Turcici C hristi, nunc
primum Debreeini im pressarum . Psalm . X I I . . . . Albae Juliae. (1568 ?l
Theol. K önyvtár. XIV.
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könyörgiink felségednek, hogy kegyelmesen mindenekkel
megtartasson.')
Az ugyanezen évben junius havában tartott tordai orszáyyyiUés
sem avatkozott a dogmatikai kérdésekbe. A rendek, kik vallásos meg
győződésre nézve nagyon meg voltak oszolva, ezúttal csak azt hatá
rozták, hogy az evangyeliomi vallásra áttért oláhok papjainak

egy-egy kalangya búza adassák.12)
De a inig az országgyűlések kerültek e kérdéseket, addig a harc
kint a társadalmi téren annál elkeseredettebben folyt.
Az unitarismus szemlátomást gyarapodott. A fejedelem maga
is ennek pártjára állott. Követték őt főemberei is: Békési Gáspár,
Hagymási Kristóf, Gerendi dános, Szaláncy János, Pókai Jakab,
Csáki Mihály és Nisovszky Szaniszló. Unitáriusok voltak már ekkor
Bornemisza Farkas és az ország főbb tisztviselői mind.
Bómai katholikusok maradtak: Báthory István és Kristóf test
vérek, s még nehányan csekély számban. Lutheránusok voltak álta
lában a szászok, míg a magyarok kálvinistákká és unitáriusokká sza
kadtak.
Miután a fejedelem környezete határozottan unitáriusokból
állott, s az országban unitárius egyházak kezdtek alakulni: János
Zsigmond oly célból, hogy «a hívek lelkiismerete megcsendesedjék»,
1569. okt. 20-kára összehivatta a nayyváradi diapntntiót.
Dávid Ferenc az összehívó levelében panaszkodik, hogy a ma
gyarországi papok a törvény dienere üldözik az unitáriusokat, a pa
pokat helyeikről elkergetik s liitök megtagadására kényszerítik. Azo
kat — u. m. — akiket közéjök eklesiákba kiküldünk, szidalmazzák,
magánvetélkedésre hívják fel, az igazság oltalmazásától eltiltják, ön
győzelmükről s a mieink zavarbajöttóről mesterségesen kigondolt
híreket közölvén, a keresztyen és atyafiul szeretetet megszegik, bot
rányt és veszekedést támasztanak, s azoknak, kik tanaink igazságá
ban eléggé megerősödve nincsenek, szivét sebezve, lelkiismeretűt megháboritják.
1) A z lirdt'Uj országbeli húrom nem zetnek m agyar. írszágbéli nenvRRéggel
való végezések ez m ostani purificatio M ariae napjára rész szerént való gyű
lésekben, urunk ü felsége parancsolatjából Meggyesbe szerzettetett Articulusok 156!). esztendőbe. S zilá g y i Sárid., É rd . Orszgy. E m i. II. 353. V. ö, gr. Mikii
Im re, É rd. Tört, Adatok, I I I . k. 2 7 3 -2 8 2 . 11.
2) Szilágyi· S., É rd. Orszgy. E m i. II. 274. és 365. 1.
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Az 151)9. okt. 20-kán megnyílt nagyváradi országos hitvitán
jelen volt a fejedelem és udvarának minden népe, seregeinek had
nagyi ai és vitézei és sok más jámborok ; jelen voltak a magyarországi
és erdélyi papok legjelesbjei.
A vitatkozás világi vezetője Békési Gáspár. Közbeszólók Dávid
F. részéről: Bocskai/ György fejedelmi tanácsos, Ileltai Gáspár kolozs
vári prédikátor, Kozárvávy Pál és Basilius István kolozsvári prédiká
torok, Vásárhelyi Ambrus, Sasvári Gerg., Kracrer Gy. — Melius P.
részéről: Bodies Gáspár gönci plébános, Erdödi Gáspár, Károlyi Pe
ter, Thuri Pál, Ceglédi. György, Tordai Adám, H ellopem Bálint,
mindkét részről kilenc-kilenc vitatkozó. Mindkét fél felett állott a
fejedelem. Érdekes, bogy e vitánál a hallgatóság között jelen volt
pater Leleszi jezsuita is, aki Fejérvárott is hallgatózott.
Békési Gáspár mint elnök azt kívánta, hogy első nap vitattassek meg : ki az isten i második nap : ki az Atyaistennek egyetlen fia ?
harmadik nap beszéljenek a Szentiél ékről; negyedik napon pedig
Krisztus isten séiIéi■ől.
A vitát Melius Peter nyitotta meg, kérdéseket intézvén Dávid Fe
renchez az első tételre nézve az istenfogalom lényegéről. A fejedelem is
beleszólott; kérdéseket és ellenvetéseket tett. A felek oly melyen
merültek el az elméleti elvont fogalmak fejtegetésebe; s a vita oly
hosszúra nyúlt, hogy Heltai kétszer szólalt fel ellene. A negyedik
napi vita vegén Erdödi Gáspár az «isten tisztességéért és a keresz
tyének üdvéért kérte a fejedelmet, vessen immár véget a vitának,
melyért sokak lelkiismerete megháborodott, s a szegény község közt
nagy romlás lő tt; kényszerítse mind a két félt: magyarázzák az Írást,
ne keressék a magok tisztességét s liirek-nevek oltalmazását; legyen
immár egyszer vége a visszavonásnak, hogy a község ide s tova ne
hurcoltassék.»
A fejedelem helyeselte e felszólalást, de a neki tüzesedett felek
folytatták a vitát.
Az ötödik napon Meliusnak azon követelése ellen, hogy az ő
felei legyenek a bírák, mind a fejedelem, mind személynöke Békési
Gáspár is erélyesen felszólalt. Minden szavából kitetszett, hogy Dávid
pártján áll. Szemére vetette Meliusnak és híveinek, hogy kerülik az
igazságot, s a kérdésekre egyenesen felelni nem akarnak. 0 alkalmat
adott a vitatkozásra, hogy a kér. tud. igazsága nyilván kifejtessék, és
hogy eltörölje a gonosz bírt, mit felőle idegen országokban hirdetnek,
10*
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mintha t. i. török hitet vallana; de látja, hogy az ellenfél csak této
váz és az igazság kijelentésére nem törekszik, ő most a disputatiónak
véget vet, mert az ország egyéb gondjai kényszerítik, hogy Erdélybe
menjen.
A nagyváradi hitvita, bár nem lett rendesen befejezve, s jólle
het mindenik fél győztesnek hitte magát, mégis épen úgy, mint a
múlt évben tartott gyulafehérvári vita, az unitáriusok részére látszott
kiütni. Világossá lett itt, hogy a fejedelem és az ország íőurai Dávid
F. részén állanak; s alig lehetett többe kétség a felett, hogy az ország
nagyobb része hozzájuk fog csatlakozni.
Egymást érték a nyomtatványok; a disputatio leírásai, hitval
lások, predikatiók stb.
Borsos Sebestyén röviden de híven rajzolja krónikájában az e
korbeli vallási állapotokat. Dávid és Blandrata mellett valami Fran
ken nevű tudóst említ meg az unitáriusok élén. Ezek hárman — u.
m. — egy akarattal felálliták a Sabellius és Arius eretnek értelmét,
mely ellen a kalvinianus papok s prédikátorok eleget hánykolódának
ugyan mind disputálással, mind pedig írással, de semmiképen ellent
nem állhatnának. A pápásokat a nép már megutálta volt . . . ezek
csak nézték mi lesz a dologban . . . Hallottál volna akkor egész Er
délyben mindenfelé, falun és városon, a köznépinél is nagy disputatiót, étel ital közben, estve reggel, éjjel és nappal, közbeszédben és
prédikáló székről, sőt káromlásokat és mód nélkül való kárpálódásokat a két religion levők között. A tudatlan nép nem is tudta mit vél
jen, mert mind a két vallás, u. m. a Calviniana és Ariana igen kel
lette magát. De mivel a király az utóbbit fogadta magának, majdnem
mind az ország arra hajolt volt, ama mondás szerént:
Mobile m u ta tu r sem per cum Principe vulgus,
llegis ml exem plum to tu s com ponitur orbis.

Vagyis magyarul:
A nép ingadozó, m indig fejedelme u tá n megy,
A koronás főhöz szabja m agát a világ f)*)
*) Gr. M ikii Im re, E rd ély i Tort. Adatok. I. 27. és 28. 1.
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IV.
Az lö70-ki meggyest részletles országgyűlés még nem foglalja törvénybe tíz unitarismus biz
tositémát; de az 1071-lú széke lyt-ás ár he lyi gyűlés igen. -— ■ K gyűlésről való feljegyzések. —
Λ fejedelem háláló és rövid jellemzése.

János Zsigmond, mihelyest visszatért a nagyváradi hires disputatióról, azonnal egy részleges országgyűlést hirdetett Meggyesre
1570. január elsejére.
Itt némely apróbb adózási és igazságszolgáltatási kérdések mel
lett a vallás ügye is elővétetett. Azt lehetett volna hinni, hogy azon
hitviták hosszú sora után, melyeken az unitarismus oly gyorsan
emelkedett fel úgyszólván udvari vallássá, most már olynemii tör
vény fog hozatni, mely annak ha nem is épen uralmát, de legalább a,
többi felekezetek mellett szabad létjogát fogja biztosítani.
Azonban nem ez történt. A fejedelem és az ő liivei még nem
látták alkalmasnak az időt arra, hogy az unitarismus szabad vallás
gyakorlata külön törvény által biztosíttassák. Ennek két oka volt.
Egyik az, hogy az eddigi törvények értelmében úgyis szabadon lehe
tett prédikálnia minden papnak azt, a mit igaznak hisz; másik pedig
az, hogy a házasulandó ifjú fejedelemnek szerencséjét nem akarták
megrontani az által, hogy a róla külföldön elterjedett eretnekségi
hírek egy sokféleképen magyarázható törvény által megerősittessenek.
Innét van, hogy az «eretnekségi» gyanú kikerülése tekinteté
ből a meggy esi gyűlés oly szigorú törvényt alkotott, mely dacára an
nak, hogy a fejedelem unitarismusa bizonyos volt, egyenesen az uni
táriusok ellen látszott irányozva lenni.
A törvény eképen hangzott:

Az mostan támadott eretnekségek és azok indítói megbüntetése felöl felséged kegyelmes válaszát megszolgáljuk
felségednek, hogy felséged legelőször megtekintvén az ur
istennek tisztességét és az felséged fejedelmi méltóságát,
eféle káromlásokat és eretnekségeket nem szenved országá
ban, hanem végére menvén, mind authorit, mind hirdetőit
meg akarja büntetni, hogy az ur istennek ennél nagyobb ha
ragja is reánk ne szálljon.*)1
1) E z Érdél(jorszétgbéli három nem zetneh és m agyarőrszágbé 1i nemes
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Ezen törvény azonban az elörebocsátott okoknál fogva csak
papíron maradt, es csakhamar megváltoztatott.
Ugyanis a fejedelem és tanácsosainak azon terve, mely szerint
János Zsigmondnak Miksa királylyal békét, s egyik unokahugával,
t. i. Albert bajor herceg leányával pedig házasságot kellett volna köt
nie, nem teljesedett. Eként megszűnt a főok, mely őt az unitarismus
nyílt pártolásától némileg visszatartotta.
Ivedélyileg ugyan lehangolva; de a közügyek iránt folyvást lel
kesülve, tanácsosainak unszolására 1571. jan. 6-kára országgyűlést
hitt össze Székelyvásárhelyre, hol az első tárgyat a vallás ügye ké
pezte. A fejedelem most már nem tartotta szükségesnek titkolni val
lásos érzelmeit, s nyilván kívánta a rendektől az unitárius felekezetnek megadni a szabad vallásgyakorlatot; sőt némelyeket, kik az uj
hitet becsméreltek, meg is akart biintettetni. A törvényhozást a nagy
templomban vallásos viták előzték meg, melyeket mindkét oldalról
hévvel, szenvedelylyel folytattak, s melyekben maga a fejedelem és
Csáky is részt vettek.
A rendektől távol volt a vallásos türelmetlenség, es hajlandók
voltak az unitáriusok szabad vallásgyakorlatát a törvénybe igtatni, a
következőképen:

Felséges kegyelmes urunk, megértettük az felséged ke
gyelmes izenetit és propositióit, kikben felséged az istenigé
nek predikalását és az mi hazánknak szükségét élőnkbe szám
lálja; hogy felséged ilyen kegyelmes gondot visel mi reánk,
azt mi felségednek alázatos és lhi szolgálatunkkal örökké
meg igvekezziik szolgálni.
Miért hogy Krisztus urunk parancsolja, hogy először az
isten országát és annak igazságát keressük, az isten igéjének
predicalása és hallgatása felől végeztetett, hogy a mint en
nek előtte is felséged országaival elvégezte, hogy az isten
igéje mindenütt szabadon predikáltassék, az confessióért
senki meg ne bántassék, se prédikátor, se hallgatók, de ha
valamely minister criminalis excessusba találtatik, az superu rain k n ak atyánkfiainak felelitek u ru n k n ak ő felségének p ropjsitióira. E red e
tije a n.-szebeni B ruckenthal-féle m úzeum ban és dr. T elítsek superintendens
birtokában. L. S zilá g y i S., É rd. Orszgy. E m i. II . 3Ö8.
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intendens megítélhesse, minden functiójától priválliassa, az
után az országból kiüzettessék.*)
Ezen országgyűlésről többféle feljegyzés maradt fen emlékeink
ben, melyek közül nebányát szükségesnek látjuk közölni. Az egykoruak közűi Borsos Sebestyén csak általánosságban mondja, hogy
nagy hánykolódás volt e gyűlésen a religio válogatásában, mert majd
fele a városnak az uj eretnekséget vette fel.8)
Eorgách Ferenc azt Írja: «e gyűlésen a király azt is kivánta,
hogy némelyek, kik az Arianusok ellen gonoszul szólni mertek, megíenyittessenek, de a rendek nem egyeztek bele. A templomban oly
borzasztó lármás viták folytak a Szentháromságról, hogy a királyon
és hozzátartozóin kívül senki sem akarta hallani. Ezek féktelensége
nem ismert határt, ujjongtak örömükben. A király egészen egyetér
tett velők, s olykor hosszú beszédben erősítette meg állításukat, oly
kor Csáky Mihály által hagyatta helyben, számba sem véve az ellen
kezők véleményét. s)
Schesaeus és a medgyesi káptalan a következő episodot hagy
ták fen e gyűlésről: «Midőn a király Marosvásárhelyen a templom
ban a három nemzettel országgyűlést tartott — ez úttal a leg
utolsót — az ország ügyében folyt fontos tanácskozások után Dá
vid F. napirendre hozta a vallásos vitakérdéseket, felette sokat s
lármásan szónokolt, a többek közt a helybeli pappal is heves szóvál
tása volt azon szentirási helyről, hol az van mondva, hogy Jézus
Krisztus az istennek jobbján ül. A fejedelem is közbeszólt, kerdezve
tőle: mit tesz szerinte az istennek jobbján ülni? — Az Atyjával
egyenlő hatalommal uralkodni — feleié a pap. Kik tanítják e magya
rázatot ? kérdi a király. Az orthodoxus atyák, feleié a kérdezett.
A király e szóra elnevette magát, s a gyűlésből boszusan eltávozott.4)
Mindezen egykorú följegyzések egyeznek abban, hogy ezen or
szággyűlésen a vallás ügye heves vitatkozás tárgyát képezte. A fele'I A s K rdélyorszagbéli három nem zetneh és M agyarorazágbéli u rak n ak
és nem eseknek végzések és articulusok. L. S zilá g y i S., E rű. Országgy. E m i.
II. 374.
-) Gr. M ilm Imre, É rd . Tört. Adatok. I. 28. 1.
Ű F r. Forgnch : C om m entaria Bér. H ungaricarum . 1788. 621—22. 1.
4) Srheeaeue 1581 -ki zsinati beszédében T eutseh G , Merke zur Gesell,
der Sachsen in Siebenb. 364. 1. L a m p e, H ist. Eccl. ß ef. 687, 1.
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kezeti felfogásból eredő eltérések nem zavarhatják meg az összképet,
melyet ez előadások Dyomán képezünk magunknak. Azon nagy hit
viták és zsinati tárgyalások után, melyeket fentebb érinténk, termé
szetesnek találjuk, ha itt a kedélyek újra felzajlottak, midőn arról
volt a szó, hogy az uj felekezet, mely az elébbi országgyűlésen még
«büntetendő eretnekségnek» volt törvényileg kijelentve, most nyil
vánosan és törvényhozásilag is befogadtassék és védelmeztessék.
A fejedelmi tekintély csakugyan döntött. Az unitárius hitvallás
alkotmányos biztosítékot nyert, s Dávid F. azon jóslata, hogy az ő
általa hirdetett igazság 1570-ben győzni fog, csakugyan beteljesedett.
E gyűlés után kevéssel (máre. 1Ί-.) az unitarisnms főtámoga
tója, a fejedelem, meghalt.
Bármily véleményben legyünk is János Zsigmond uralkodására
nézve, az bizonyos, hogy vallási türelem tekintetében példánykepe
volt a fejedelmeknek. Szívesen meghallgatta a különféle véleménye
ket; de ő maga is ítélni tudott. A legnagyobb vitatkozások viharában
is nyugodt maradt; s bár több felöl volt felhíva, hogy az eretnekség
ellen fegyveres kézzel lépjen fel, ő nem engedte, hogy országában
hitért és meggyőződésért kiontott vér mocskolja a földet. — Borsos
Sebestyén eképen jellemzi: «Ez istenfélő es tökéletes igaz fejedelem
volt, kinél drágalátosabb nem volt a keresztyének között, aki isten
igéjének olyan tudakozója lett volna. A tanítóknak nem rontója, de
oltalmazója volt; noha az Antikiisztusnak az ö találmányát minden
szerzetivei megvetette, s a próféták és apostolok írása szerint az egye
dül való Atyaistenről, és annak az ő Fiáról igaz vallásban vala;
mindazáltal egyik fél tanítóit is nem háborgatta, sőt inkáid) azok
iskoláit és tanítóit is táplálta, Krisztus tanítása szerint azoknak ki
gyomlálását az isten igéjére hagyja vala . . . J)1
1) Gr. M ikó Im re , Erei. T ört. Adatok. T. 33. 1. A katli. tö rtén etíró k te r
m észetesen m ásképen jellem zik. I#y pl. Istvánt! Miklós azt m ondja róla, hogy
«csak néhány szemét emberrel barátkozott, akik tetszésük szerin t forgatták.
E lh alt ifjúságának virágában, Jézu s istenségének nie#vetője, s gonosz eretnek
ségnek követője ; ki az ő isteni dicsőségét tyyalázá, kora halállal m ú lt ki k ét
ségen kívül, hogy örök k árh o zatra vettessék.» H agy. orsz. tört. Vidovicli ford.
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H ETED IK F E JE Z E T .
Miksa

uralkodása.
(156 t - -1570.)

I.
Miksának türelme* yondolkozásmódja. — ()rszáyy i)ü / ásek et ritkán hiv össze ; a klérus tálbnzjjatmát nem helyesli. — Az Ját>7-ki orszáyyyülésen kitér a vallási kérdés elöl; a kálvinis
ták és unitáriusok mozyalmái kárhoztatja ·. — - lö70-ki vernietete a kÖnyvvizsyálat üyyéhen.

János Zsiginond halálával a hitvitákba merült erdélyi egyházak
történelmének egy nevezetes korszaka végződött he.
Ugyanazon időben Magyarországban is a türelem korszaka kö
vetkezett Miksa alatt, aki I. Ferdinándnak harmincnyolc évre terjedő
uralkodása után 1564-ben foglalta el a magyar királyi és a nemet
császári trónt. Nézzük tehát, minő törvényhozási intézkedések tör
téntek Miksa alatt a vallás ügyében.
Előre kell bocsátanunk azon általános megjegyzést, hogy Miksa
nem volt barátja a magyar alkotmánynak, a nádori hivatalt nem
töltötte be, a sérelmeket nem orvosolta, és a mennyire lehetett, ke
rülte az országgyűlések összehívását; minek természetes következése
volt, hogy az alkotmányos jogaihoz és szabadságához ragaszkodó
nemzet elégedetlen volt uralkodásával és keserű panaszokban tört
ki ellene.
Es mégis ez az absolut uralkodási hajlamokkal biró fejedelem
a protestánsok, különösen pedig az ágostai hitvallásnak iránt jó haj
lammal viseltetett, s egész uralkodása alatt egyetlen egy törvény sem
hozatott, mely azoknak kiirtását, avagy erőszakos megtérítését ren
delte volna.
Ennek okát Miksának felvilágosodott szellemében és békesze
rető természetében kell keresnünk. Neki még apja uralkodása ideje-
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ben elég módja volt meggyőződni a felől, bogy a protestánsok kiir
tására és erőszakos megtérittetésére fordított minden törekvés haszon
talan ; és hogy szellemi téren csak szellemi fegyverekkel lehet hódí
tani. Ezen gondolkozásmódjának szép kifejezését adta azon levelé
ben, melyet Sclnvendi Lázár prot. hitű tábornokához intézett, eképen
írván benne: «a vallási ügyeket nem lehet karddal eldönteni . . .
Krisztus és az apostolok másként tanítottak; az ő kardjuk volt a
nyelv, a tanítás, az isten igéje és a keresztyéni élet.»
Éhez képest a főpapság erőszakos térítését nem helyeselte;
Oláh Miklós esztergami érseket, midőn zaklatásai következtében a
protestánsok felfolyamodtak, komolyan megintette, hogy jövőre min
den illetéktelen vizsgálattól tartózkodjék, mivel — úgymond — ez
által több kárt, mint hasznot tesz az egyháznak.
Le midőn a klérus tulbuzgalmát eként csillapította, ugyanak
kor a protestánsok között felmerült hitvitákat, s naponkénti újításo
kat sem helyeselte. Ö úgy volt meggyőződve, hogy az ágostai hitval
lás elég tág tért nyit a lelkiismeret szabadságának ervenyesithetésére,]) s ennélfogva nem helyeselte a kálvinista mozgalmat. Nem
szívesen tűrte, hogy e felekezet liivei 1066-ban a i/onci zsinaton elfo
gadták a genfi hitvallást és a Kalvin-féle kátét; meg kevésbé tűrte pe
dig azt, hogy e mellett az nnitarismus is terjedni kezdett országában,
mi ellen az 1567-ki debreceni zsinat is hiában küzdött, s Inában irta
alá a Buliinger által irt úgynevezett második helvét hitvallást.
Midőn tehát egyfelől a klérus erős határozott fellépésre ösztö
nözte őt az egymás ostromlása által elgyengült prot. felekezetek el
len ; másfelől pedig a lutheránusok arra kérték őt, hogy az ő feleke
zetűk szabadságát törvény által biztosítani szíveskedjék: ő azt találta
igazságosnak, illetőleg a körülményekhez képest célszerűnek, hogy
egyik félnek sem teljesítette kérelmét.
Ugyanis az 1567-dik évi junius havában Pozsonyba összehívott
országgyűlésen, hol a halomra gyűlt politikai sérelmek miatt felin
gerült rendek éles szavakban keltek ki a kormány ellen, Miksa álta
lános ígéretekkel és apró engedményekkel csendesítette le a kedélye
ket; s midőn a vallás dolgát emlegették, jobb időkre utasította a ren-

p E rre nézve fontosok azon szavai, m elyeket 1560 á p r 2-kán irt F rid 
iik pfalzi választófejedelem nek : «En az ágostai vallástételben foglalt tudo
m án y t ism erem igaznak és keresztyén vallásnak lenni.»
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deket. Sőt ha egy feljegyzésnek hitelt adhatunk, a pápa kegyénél
megnyerése tekintetéből azt a tanácsot adta a protestánsoknak, hog;
maradjanak inkább a régi egyházban.
De bármiként álljon is e dolog, melyet adatok hiányában tisztáb;
hozni nem bírunk, annyi bizonyos, hogy Miksa a klérusnak abel
sürgetésére, hogy a Sopron es Vasmegyékben mutatkozó kalvinismu
elnyomására rendeletet adjon ki, 151)7. okt. 31-kén Oláh Miklós ellen
jegyzése mellett csakugyan kiadott egy parancsot Bécsböl, mely ;
kalvinismust veszélyes és kárhozatos eretnekségnek s az országba]
meg nem tűrt ndőnek mondja. Abban is a klérus és a pápa befolyási
látszik meg, hogy az 1568 ban Kassán tartott zsinaton a szenthárom
ságot tagadó Egri Lukács Miksa vezére által elfogatván öt évig a fog
ságban tartatott. — De midőn ezt a jó viszony fentartása kedvéér
megtette a pápának, ugyanakkor, t. i. 1568. november hóban határo
zottan megtagadta a római szent széknek abeli kívánságát, hog;
az ágostai hitvalláshoz tartozó felekezetet is megsemmisítse.®)
Hogy Miksa különbséget tett a két protestáns felekezet kö
zott, és hogy míg az ágostai hitvallást pártolta, addig a helvét hit
vallás terjedésűt gátolni kívánta, mutatja azon rendelete, melye
1570-ben a speyerí gyűlés határozata alapján bocsátott ki a könyv
vizsgálósra nézve. Ezen rendelet, melyet a Németországban tartóz
kodé király kétségtelenül katliolikus és protestáns részről vett infoi
mációk alapján adott ki, igy hangzik:
Értesülvén arról, hogy Magyarország erdélyi részében az Aria
mis eretnekséget tartalmazó könyveket nemcsak terjesztik és nyilvái
árulni merik ; de olyak is vannak, akik amaz istentelen és nehám
század előtt az egész keresztyén világ megegyezésével kárhozatosna'
ítélt tudományt örömmel fogadván, másoknak is nyilvános templom
beszédekben ajánlani, vagy magánlag másokat a magok tévelygésér
vonni nem rettegnek: császári és királyi tisztének tartja ezen rette
netes roszat kellő eszközökkel meggátolni. Ez oknál fogva Verán
Antal esztergami érseknek és a megyéjebeli együiázi férfiaknak meg
parancsolta, hogy ezen uj trinitáriusok, sacramentáriusok vág;
zwingliánusok eretnekségeit magukban foglaló könyvek eladóit é

’) Die w ichtigsten Schicksale der E vang. K irche Augsb. B ekenntnisse
in U ngarn . . . vom Ja h re 1520 bis 1608. Leipzig, 1828. 200. 1.
s) Z a sin s levele 1570-ről. T ört. T ár. I. 493. 1.
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terjesztőit nyomozzák ki és a nálok talált nemcsak minden ily köny
vet lefoglaljanak s azt tőlük elvegyék, hanem királyi karhatalommal
az ily könyvek árulóit, vagy akik az ily eretnekségeket nyilvánosan
prédikálják, azon polgári hatóságok segélyével, a melyek alá tartoz
nak, elfogatni, börtönbe záratni s testileg is nyilvánosan megbün
tetni tartozzanak. Ez eretnekségek vallóit és követőit senki pártolni
vagy birtokában tartani ne merészelje, sőt mint kegyetlen gyilkoso
kat kerülni, mindenképen elkergetni és száműzni legyen köteles.» b
II.
Az l-~)7:!-ki pozsonyi országgyűlés az „ariánusok és sacramenta idusok“ ellen nyilatkozik. —
R udolf főherceg királyiyá választatik ex ugyanazon érben az őszi országgyűlésen megkoronáztatik, — Miksa Iádban kiráuta tőle, hogy ne kath. esküt tegyen.

Miksa királynak be kellett látnia, hogy a Cseh- és Németország
ban való elfoglaltságfe mellett nem képes a magyarországi vallásügyi
viszályokat figyelemmel kisérni; s bármennyire óhajtana is az igaz
ság és méltányosság alapján maradni, csupán mások információja
után lehetetlen igazságosan intézkednie. A mellett minden országgyűlésen számtalan panasz emeltetett az ellen, hogy az ő távollété
ben sok visszaélés történik a katonaságnál, a törvénykezésnél és adó
behajtásnál. Azért gyakran azon óhajtás nyilvánult az országgyűlésen,
hogy a király jőjön az országba, vagy küldje maga helyett valame
lyik fiát, a ki a sérelmeket orvosolja.
Miksa úgy akart segíteni a bajon, hogy miután a török háború
megszűnt, elsőszülött fiát Kudolfot magyar királylyá koronáztatja.
Ezért az 1572-ki febr. 25-kére összehívott pozsonyi országgyű
lésen ezt kívánta volna végrehajtatni; de mivel személyesen ezúttal
sem jelenhetett meg, a koronázás kérdését egészen kihagyta kir. proposiciójából. Az elmaradhatatlan hadi és pénzügyi bajok mellett fel
hozza a vallásügyben újabban felmerült zavarokat. Ezekre nézve a
két év előtt kiadott rendeletéhez képest kijelenti, hogy mivel Magyarországban a sacramentáriusok. sőt még az ariánusok vagy háromság
tagadók eretneksége is mindinkább terjed, az ezen eretnek tanok kö
vetői ellen hozott törvények megujitandók; és ki kell mondani, hogy
’) G. Fejér. Ju riu m ac L ib ertatu m roligi.m is et, Eccl. Catholicae in II.
ITung.uiae . . . Codicillus D iplom aticus. Budae, 18t7. lü l. 1.
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az ily eretnekeknek az országban való tartózkodását és könyveiknek
terjesztését a rendek nem fogják megtűrni.
Ezen felhívásra a rendek «egyértelműié"» azt határozták, hogy
az ariánusokat, vagyis a háromságtagadókat, ha elfogatnak, köny
veikkel együtt el kell égetni. *)
Ekkor már Yeráncsics Antal volt az esztergami érsek; s rajta
kivid a főpapok közűi jelen voltak e gyűlésen: hiszti János vesz
prémi püspök és kir. kancellár, Draskovics Gy. zágrábi püspök; a
világiak között nevezetesebbek: Thurzó Eerenc és Szaniszló, Homonnai Eerenc, Hatthyáni Boldizsár, Mácjochy Gáspár, Báthory Mik
lós országbíró stb.
Ugyanezen a gyűlésen egyéb sérelmek es kérelmek között a
király arra is felkéretik, hogy az üresedésben levő egyházi javadal
makat adományozza érdemes es alkalmas férfiaknak; az elzálogosí
tott egyházi birtokokat szerezze vissza, és ezentúl ilyeneket no ves
sen zálogba. Eelkéretik arra is, hogy az egri kanonokok szabadon
használhassák a várban levő templomot.
A főrendek között felmerült az az indítvány: kéressék meg a
király, hogy első szülött fiát választassa meg utódául, aki azután
távolléte alatt öt helyettesítse, a közszabadságot oltalmazza, állan
dóan az országban lakjék, magyar tanácsosokkal es udvarnokokkal
környezze magát, a magyarok nyelvét és szokásait elsajátítsa; a ko
ronázás céljából pedig hirdessen egy uj országgyűlést. Éhez az alsó
tábla is hozzájárult. A király szívesen vette a fia iránt mutatott jó
indulatot, s válaszában megígérte, hogy augusztus hóban e célból uj
országgyűlést fog összehívni.
Viillás tekintetűben, a mint láttuk, a rendek csak az ariánusokra
kívánták ama kemény rendszabályt alkalmazni; a király ezt elfogadta
ugyan, de válasziratában a hozott végzést az u. n. sacramentáriusokra
is kívánta kiterjeszteni.
Hogy az ágostai hitvalláshoz ragaszkodók iránt magok a főpa
pok is elnézők voltak, és hogy nem tartották őket oly veszedelmes
felekezetnek, mint az említett «ariánusokat és sacramentáriusokat»,
az kitűnik a besztercebányai követek azon jelentéséből, melyben el
beszélik, hogy Yeráncsics Antal esztergami érsek ápril 3-kán átadván
az országgyűlési határozatokat, lludolf főherceget úgy üdvözölte, mint
) F raknói, V. 285, és 291. 1.; úgyszintén 329. és 34B. 1.
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egyértelmüleg megválasztott magyar királyt, s egyúttal megkérte a
rendek nevében, hogy őket az ágostai hitvallásban megtartani kegyes
kedjék. Hozzá teszik a követek azt is, bog}' ez a főhercegnek igen
tetszett, s hogy tisztelettel meghallgatta; egyúttal megígérte, hogy
meg fogja őket tartan i; de az ágostai hitvallástól eltérő más feleke
zeteket, jelesül az ariánusokét, a zwingliánusokét és a sacramentáriusokét minden kegyelem nélkül megégetendőknek nyilvánította. ])
Rudolfnak ezen nyilatkozata azonban legjobban tetszett a jelen
volt főpapoknak, akik a megkoronázandó uj királytól a Miksa alatt
kissé megerőtlenedett egyházuk felvirágzását teljes joggal remélték,
ügy ismerték öt, aki ebben a kérdésben nem tétováz, hanem erős
katholikus érzületét minden alkalommal kitünteti.
Első ily alkalom volt királyivá való megkoronáztatása.
Midőn a Miksa király által szept. S-kára Pozsonyba összehívott
rendek, a megyék es városok követei, a főurak és főpapok teljes dísz
ben megjelentek, hogy tanúi legyenek a koronázási ünnepélynek: a
főpapok között nagy zavart okozott azon hir, hogy a király nem en
gedi meg fiának a kath. szertartások szerinti eskületételt.
A királyi propositiókban erről ugyan egy szó sem volt; de álta
lánosan tudva volt, hogy a királyi családban nehézségek merültek
fel a koronázási szertartásnak köt vallási pontja körül, l'gyanis Miksa
király, ki saját koronáztatása alkalmával az úrvacsorát mind a két
szín alatt kívánta felvenni, es vonakodott a mise alatt csupán a ke
nyeret fogadni el, most a maga fiának nem akarta megengedni, hogy
a kath. egyház tanai szerint áldozzon. Nem követelte ugyan tőle, hogy
hitét megtagadja, de mégis, az ország lakosságának többségére való
tekintetből azt kívánta tőle, hogy katholikus módon legfeljebb csak
magán lakásán gyónjon és áldozzon, de ne nyilvánosan. De Rudolf,
ki a spanyol udvarnál II. Pülöpnól nevekedett, nem hajolt atyja ezen
kívánságára, és mint a spanyol követ jelentéséből tudjuk, úgy ját«Schlisslich Iliit der B ischof von G ran iren fürstlichen D iirchlant
a n statt der ganzen L andschafft angezaigt u n d dem ütigst gebeten, sie hei der
augspurgisch auffgericlitcn Confession gnedig w ollten erlialtn und bleiben la s
sen ; welches iren fürstlichen D urchlaut gar wolgefallen und solches m it gros
ser Reverenz angehört. D arauff alsbald bewilliget und zugesagt, wo e i n e r oder
ander so andere Secten die der der Augspurgisch Confession ungemiiss und
zuw ider anffrichteten, begriffen w urden, als A rianer, Zwingliunor und Sacram entirer, die sollten ohne alle G nadt und R echt m it dem h e u er bestrafft
werden.» L. B esztercebányai követnek ápr. 26-káról szóló jelen tését a város
levéltárában. Faso. 298. hir. 18.
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szotta ki atyját, liogy nagyszámú urak és nemesek jelenléteken nyi
tott ajtók mellett vette fel a szentséget. Ezzel kívánta kimutatni,
hogy nyilvánosan áldozik a r. kath. egyház tanai szerint.
Nem kisebb nehézséget okozott a koronázási esküminta. Miksa,
ki az ágostai hitvallás elveit helyeselte, azt kívánta, hogy a szöveghűi
a «szűz Mária és minden szentek» kifejezéseket ki kell hagyni. Ez
ellen azonban erélyesen tiltakozott a prímás, és követelte, hogy a
régi esküminta változatlan maradjon. Ezt kívánta a főpapság általá
ban ; ezt maga Rudolf főherceg is. Midőn Miksa meggyőződött, hogy
véleményéhez való ragaszkodása által megzavarja az urak, nemesek
és főpapok közötti egyetértést, végre is engedett, és a szűz Mária
minden szentjeivel együtt bentmaradt az eskümintában. *)
A koronázás szept. 25-kén nagy pompával végre hajtatott; az
után a múlt gyűlésen elintézetlen maradt némely ügyek elintézése
után a rendek szétoszlottak.
III.
Az / · ) 7<rki <>rs.2áyy jlílés . — Teleydi Miklós erőszakoskodásai a protestánsok ellen, ; — ezek
nek panasza a király előtt. — A főpapok válasza. — A király kitérő intézkedése és a főpap sáy órása következtében törvény nem hozatik.

A múlt koronázási országgyűlés óta még az 1574-ki országgyű
lésen sem fordult elő a vallási kérdés. A protestáns felekezetek nem
annyira a katholicismussal, mint inkább egymással állottak harcban.
Azt lehet mondani, hogy a protestantismus, dacára némely rendele
teknek, ekkor élvezte a legnagyobb szabadságot Magyarországon.
Fájdalom, ■hogy azt az egymás ellen folytatott gyűlöletes harcokra
használta fel; s alkalmat adott a klérusnak arra, hogy a trónörökös
támogatása mellett újra megtámadja és ostromolja mindazokat, akik
a rósz hírbe kevert reformáció híveinek vallották magokat.
Ezt a fordulatot jelzik az 1576-ki pozsonyi országgyűlésnek val
lásügyi tárgyalásai.
Miksa király ugyan ekkor is gondosan kerülte a felekezetek öszszeütközósére való alkalomadást; királyi proposicióihan egy szóval
sem emlékszik a vallás kérdéséről. De a rendek, kik a politikai sérel
mek orvoslását erélyesen sürgették és határozottan felléptek a bécsi
) FraJinnt. V. ö. 41.‘í. 1. jegyzetei stb.
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hatalom nyomása ellen, nem bírták elhallgatni a vallás ügyében fel
merült törvénytelenségeket sem, s azok ellen erélyesen felszólaltak.
Erre a főpapok hatalmának túlterjeszkedése adott okot, a mit
Miksa maga sem helyeselt. A rendek jól ismerték a király gondolko
zásmódját. Tudták, hogy ő maga visszatartja a főpapokat az üldözés
től és térítési erőszakoskodásoktól; de az sem volt titok, hogy a fia
ellenkező nézeten van. Az ország prímása, Veránesics Antal, még
elég kíméletet tanúsított a protestáns felekezetek irányában; de en
nek halála után Telegdi Miklós, ki az esztergami érsekség hosszú
üresedése alatt, annak egyházi kormányát vezette, kíméletlen türel
metlenségével felújította a súrlódásokat. Ismeretes dolog, hogy ő az
irodalom terén már régóta harcolt a protestáns tudósokkal. Most az
elméleti csatasíkról átment a közélet gyakorlati terere, és a kormány
zat minden eszközét alkalmazásba vette a protestáns papok ellen.
Ügyésze által nemcsak a protestáns lelkészeket, hanem az őket
pártoló földesurakat is az esztergomi szentszék elébe idézte, és a meg
nem jelenőket aval fenyegette, hogy karhatalommal fogja őket ha
tóságának elismerésére kényszeríteni.
Ily eljárás ellen a protestáns rendek felszólaltak az országgyű
lésén, s panaszukat a király elé terjesztették. Ebben elmondják, hogy
az egyházi törvényszék által sokan meg vannak sértve, s ennek kö
vetkeztében kérik a felséget, ne engedje, hogy a vallás dolgában egyenetlenseg támasztassák; jelesül ne engedje, hogy Telegdi Miklós az
ágostai hitvallású papokat Turóc, Liptó, Nyitra, Trencsén és más me
gyékből az esztergami szentszék elé időzze es karhatalommal fenye
gesse. Mi — igy szólnak többi között — nem követeljük, hogy az
egyházi törvénykezés sérelmet szenvedjen. Az egyházi bírák, Ulászló
király 1495-ki törvényéi értelmében, az egyházi hatóság alá tartozó
ügyekben szabadon bíráskodhatnak. De nem tűrhetjük, hogy az egy
házi ügyészek, kiknek tisztét a törvény eltörölte, lelkészeinket és
prédikátorainkat, sőt a földesurakat és jobbágyokat is idézéseikkel
zaklassák, a nemesi vagyis patronatusi jogokba avatkozzanak. Kíván
juk, hogy jószágainkon szabadon tarthassunk lelkészeket és predikátorokat, mint eddig tarthattunk, boldog emlékezetű Eerdinánd király
uralkodása és most felséged ideje alatt is. Ennélfogva az összes világi
rendek, a főrendek és nemesek, a királyi és bányavárosok könyörgiink felségednek, méltóztassék minket az ágostai hitvallásban, mely
ben nagyobb részben születtünk és neveltettünk, és a melyhez mind
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nyáján regtől fogva állhatatosan ragaszkodunk, s éltünk fogytáig ra
gaszkodni akarunk, megtartani és megengedni, hogy azon hitvallás
hoz tartozó plébánosokat és prédikátorokat tarthassunk; és az ilyen
törvényellenes ügyészi betolakodásoktól ne zaklattassunk; kívánjuk,
hogy az ily ügyészek kérelmére eddigelé bárki ellen megindított pe
rek me’gszüntettessenek, s ennek ezen országgyűlés irataiba való fog
lalásáért esedezünk. Mi viszont azon főpap uraknak jövedelmeiket, a
tizedet és főesperesi illetményeiket vonakodás nélkül megfizetjük.])
Minthogy a király személyesen nem volt jelen ez országgyűlé
sen, fia Rudolf vette át a kérvényt egy küldöttség kezéből, s azt atyja
beleegyezésével közié a főpapokkal.
Ezek tüzetesen, de többnyire kitérőleg és a törvény értelmét
félremagyarázólag válaszoltak a felhozott panaszok egyes pontjaira.
Előadták, hogy az esztergami érseki helyettes senkit sem idézett meg
azért, mivel az ágostai hitvalláshoz ragaszkodik. Mikor Turóc és
Liptó megyékben kánoni látogatást végezett, azt tapasztalta, hogy
egyfelől a lelkészek túlnyomó része a katholikus vallástól elpártolt,
másfelől pedig sokan vannak, kik az egyházi tisztet bitorolják, bár
semmiféle katli. püspöktől nem vették fel az egyházi rendet. Azokat,
kik fel voltak szentelve, atyailag intette, térnének vissza az egyház
kebelebe ; de szigort nem alkalmazott ellenök. Azokat pedig, kik az
egyházi rendet fel nem vették volt, felhívta, hogy vagy szűnjenek
meg papi teendőket végezni, vagy távozzanak az esztergomi egyház
megye területéről. Erre készek is voltak; de több föklesurnak, külö
nösen líévay Ferencnek biztatására szándékuktól elállottak. Ekép az
érseki helyettes kényszerítve látta magát arra, hogy a királyhoz for
duljon, aki a földesuraknak meghagyta, hogy a fel nem szentelt lel
készeket birtokaikról távolítsák el. De a rendelet nem foganatosítta
tott. Ekkor az érseki helyettes a szent szók elé idézte őket, nem hit
vallásuk, hanem azon rmakacsságuk miatt, a melylyel illetéktelenül a
papi hivatalt viselik. Es csak mikor háromszori idézésre nem jelen
tek meg, vette igénybe ellenök a világi hatóság karhatalmát, a mit az
1ő48-ki törvény megenged; sőt parancsolja, hogy az olyan idióták,
kik csak valamely földesur engedelméböl bitorolják a prédikátori

') H u m illim a Supplicatio o m nium ordinum et S ta tu u m R e g n i H u n g á 
riáé secularium , baronum scilicet et nobilium ac liberarum et m o n tan aru m
civitatum . F rakuoi, Orszgy. E m i. V I. 165— 167. 1.
Theol. Könyvtár. XIV.

it
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hivatalt, elüzessenek, s helyükbe kath. papok tétessenek. Az 1548. és
1550-ki végzések szerint csak a pápa által megerősített püspök
szentelhet.
A világi urak soraiból megidézte Balassa Jánost, szintén nem
vallás miatt, hanem azért, mivel a háromságtagadó Bornemisza Pé
tert többször Nagyszombatba hozta, hol az őszállásán prédikált;
továbbá a szeredi polgárokat, mivel a tizedek egy részét kiszolgáltatni
vonakodtak.
Azon állítás, hogy Ferdinánd király uralkodása alatt minden
kinek szabadságában állott protestáns papokat tartani, nézetük sze
rint, alapot nélkülöz. Megcáfolják azt az 1548—156B-ki országgyűlé
seken alkotott vallásügyi törvénycikkek. Sőt ellenkezőleg katholikus
papokat alkalmaztak. Hogy mi értendő az igaz kath. hit alatt, meg
mondja az 1550-ki törvény.
Ennélfogva a főpapság nem adhatja megegyezései, hogy most
ellenkező irányú törvények alkottassanak. Már pedig nem volna igaz
ságos az az eljárás, ha az egyházi rend ellenzése dacára változtatnák
meg a törvényeket, melyek az egyházi és világi rendek közmegegye
zésével jöttek létre. A világi rendek által idézett törvények nem erő
sítik meg állításaikat. Ulászló király 149i : 45. rendelote nem erre
vonatkozik; csak azt mondja, hogy vallásügyben a rendek ne a római
udvar, hanem rendes hatóság elé idéztessenek. Ok itt valamint a
40. tvcikknel is az egyházi és világi rendek közmegegyezésére fekte
tik a fősulyt. Hivatkoznak az 1550-ki országgyűlésre, mely azt hatá
rozta, hogy a világiak tartoznak a püspököknek s azok küldötteinek
minden ellenmondás nélkül engedelmeskedni, s azok tudományával
semmi módon ne merészeljenek ellenkezni, hanem azt, a miben két
ségük volna, teljesen a közzsinatra bízzák. A zsinat már megvolt,
tehát annak határozatait mindenki tartozik elfogadni, s a világiak
nem ellenkezhetnek velők.
Az 1498: 59. és 60. nem tartozik ide, sem a tripartitum har
madik részének 30. pontja, melyre gr. Salm Gyula hivatkozott. Mert
igaz, hogy a parasztoknak semmi joguk sincs a földesül· birtokán, de
ebből nem következik, hogy a szerediek büntetlenül elvehessek az
érsek tizedét.
Az 1500-ki 34-dik törvénycikk elrendeli ugyan az egyházmegyei
ügyészek hivatalának megszüntetését. De ez a törvény soha sem lé
pett életbe. Egyházmegyei ügyészek minden időben léteztek és mű
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ködtek. Ez esetre is alkalmazható tehát az a jogelv, mely szerint tör
vényt nemcsak ellenkező más törvény, hanem általánosan elfogadott
ellenkező szokás is hatályon kívül helyezhet. A tripartitum is azt
mondja, hogy első a törvény, de hogy az evei ellenkező szokás meg
szünteti a törvényt.
Az egyházi rend csodálkozását fejezi ki a felett, hogy a világi
rendek az ágostai hitvallásban kérik magokat fentartatni; pedig a
legtöbben közülök sokkal távolabb állanak már az ágostai hitvallás
tól, mint a kath. egyháztól. Azon ürügy alatt, hogy az ágostai hitval
lás hívei, a katholikus plébánosokat birtokaikról elűzni akarják és
helyettük oly lelkészeket kívánnak alkalmazni, kik nincsenek fel
szentelve, s kik készek, földesuraik tetszése szerint, bármily tanokat
hirdetni.
Az egyházi rend ezek után arra kéri a királyt, ne engedje, hogy
a vallás ügyében a korábbi törvényekkel és a régi szokással ellen
kező újításokat hozzanak be. Ha az országgyűlés, á királyi kivánatokkal szemben, a régi törvényekhez és szokásokhoz ragaszkodik: a
király se engedje, hogy a megelőző országgyűléseken, az összes ren
dek helyeslesével alkotott törvényeket a rendek egy része megvál
toztassa. J)
Ezen válaszban félreismerlietleniü nyilatkozik a protestáns val
lás kicsinylése és az annak biztosítására hozott törvények értelmének
kiforgatása. A főpapság oly magasan képzeli magát a világiak felett,
hogy azoktól teljes engedelmességet követel, s minden oly törvényt
felkeres, mely a papi hatalom növelésére és a katholikus egyház
egyedüli jogainak biztosítására vonatkozik.
A király látta, hogy ily törekvések mellett a békének fel kell
bomolnia, azért mindent elkövetett a rendek megnyugtatására. Február
elsején kelt leiratában óvatosan kerülte a határozott választ. «Mint
hogy — úgymond — a vallási kérdésekben mindenkor oly mérsék
letet tanúsított, hogy panaszra alapos okot senkinek sem szolgálta
tott, sőt a béke íentartása érdekében több engedményt tett, mint
előde Ferdinánd császár : azért reméli, hogy a világi rendek meg fog
nak nyugodni, es újítási szándékukról lemondva, mindent a mostani
állapotban fognak meghagyni. Viszont intézkedni fog, hogy az egy-l
l) F n tk iw i V., H agy. Orszgy. E m i. V I. 142—144. H um illim a supplicaio praelatorum ab totius S tatus E cclesiastici lieg m H ungáriáé. U. o. 167— 173.
11*
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házmegyei ügyészek hivataluk korlátain túl ne lépjenek és a vilá
giaknak méltánytalanul alkalmatlanságot ne okozzanak.» r)
ügy látszik a világi rendek előre értesülve voltak a király sem
mitmondó válaszának tartalmáról, azért be sem várva az azt tartal
mazó leiratot, jan. 30-kán a nádori helytartó előtt óvást tettek. Ebben
Telegdyt és utódait az egyházmegyei ügyész által indítandó perek
tárgyalásától és elítélésétől eltiltják, és kijelentik, hogy a netán ho
zandó ítéleteknek nem fognak engedelmeskedni.
Hogy ez ellen mit tett a nádori helytartó és mit rendelt a
király, azt adatok hiányában megmondani nem lehet. Annyi bizo
nyos, hogy a rendek által törvénycikkek alakjába foglalt második
feliratukból a vallás kérdése kimaradt; sőt még az országos sérelmek
sorából is kitörölte valamely gondos kéz.
Miksa még ez óv folyamán (okt. Ií2.) meghalt Regensburgban
49 éves korában. Az ő halála gyászos eseményt kepez a protestáns
egyház történelmében; mert ettől fogva oly nehéz és sanyaruságteljes idők következtek be, melyek kérdésessé tették az eddigi eredmé
nyeket, és a jövőre nézve minden tekintetben súlyos aggodalmat
támasztottak a hazafiak lelkében.
J) F r a ín o i V., Magy. Orszgy. E m i. VI. 144., 176., 174. 11.

NYOLCADIK F E JE Z E T .
Báthory István és K ristóf; a hitviták Dávid haláláig.
(1571 — 1586.)

I.
Báthory htrán fejedelemme Írsz ; sem a török szultánnal sem a magyar királyfijai nem akar
rósz viszonyban lenni. - - Az l a 7:í-ki tordái országgyűlés nem kedvez az unitáriusoknak. —
.■! fe je d e le m s z e p t. 1 7 -k é n e lr e n d e li a v a llá s i k ö n y v e k n e k id ő leg es e e n s u r á já t.

Miksa magyar király nem közönyös szemmel nézte azt a moz
galmat, melyet Erdélyben az utolsó Zápolya halála után az uj feje
delem választása idézett elő. 0 olyan férfiút akart Erdély fejedelmi
trónjára ültetni, aki a töröktől független legyen és az ő fenhatóságát
a spejeri egyezkedés értelmében elismerje. A török szultán ellenben
olyat akart, aki Miksától függetlenül uralkodjék, és pedig az ő véd
nöksége alatt. Amannak részén volt Békesy Gáspár és a protestán
sok ; emennek pártját Báthory István és a katholikusok fogták.
A rendeknek komolyabban gondolkozó része azonban mind a két
párton belátta, hogy sem a török, sem a német befolyás nem lesz
áldásos Erdély fejlődésere nézve. Szerettek volna teljesen független
fejedelemséget alkotni, de ahoz nem volt erejök, s igy az 1571-ki
fehérvári országgyűlésen nagy zaj és sok vitatkozás után azt válasz
tották meg «vajdának», akiről hitték, hogy legtöbb függetlenséget fog
biztosíthatni az országnak, t. i. Báthory Istvánt.
Ezt a török szultán is elfogadta; de egyúttal komolyan meg
parancsolta neki es a rendeknek is, hogy a németekkel ne tartsa
nak. Azonban Báthory nem akart ellenséges viszonyba jutni Mik
sával és más keresztyén fejedelmekkel. 0 a keresztyénségnek és
pedig a róm. katholikus irányú keresztyénségnek nagy pártfogója
lévén, titokban hűséget fogadott a magyar királynak. — Ezzel
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egyelőre el lön hárítva a két felől jövő veszély, mely trónját kívülről
fenyegeté.
Az ő uralkodásával nagy változás állott be az erdélyi egyházi
ügyekben. János Zsigmond, a mint láttuk, teljes, mondhatni korlát
lan szabadságot engedett a vallási vitáknak; Báthory ezt nem helye
selte. Amaz alatt a katholicismus teljesen alászállott; ez alatt újra
éledni kezdett. De mivel Erdély népének és urainak legnagyobb része
a protestantismushoz szított, nem tartotta tanácsosnak egyszerre és
nyíltan lépni fel ellene. Mint kiváló észbeli tehetségekkel, bő tapasz
talással, emberek és viszonyok alapos ismeretével bíró férfiú, lassan
de biztosan haladt célja felé. S alig lehet kétségünk benne, hogy ha
tovább marad Erdély kormányán, a katliolicismust bizonyára vissza
állítja vala, mert ő Rómának feltétlen hive volt, s mint ilyen első
kötelességének tartotta az erdélyi róm. kath. püspökség visszaállí
tásának sürgetését, nem ugyan az erdélyi országgyűlésen, hanem a
magyar királynál.
Az 1572-ben május 25-dikére Tordára hivott országgyűlésen
még csak a régi állapotok fentartását kívánta, de előterjesztéséből
világosan kivehető volt, hogy az elhatalmasodott unitarismusnak gátot kíván vetni.
Az unitáriusok szabad vallásgyakorlata, mint láttuk, az 1571 -ki
vásárhelyi törvénycikken alapult, bár névszerint a felekezet nem ne
veztetett is meg. Dávid Ferenc és társai azonban oly messzire vitték
a szabad kutatás elvét, hogy már a megváltóhoz való könyörgést is
fölöslegesnek kezdték hirdetni. Ennek következtében az országgyűlés
felhatalmazta a fejedelmet, hogy Dávidot kérdőre vonja, s ha az, a
mit némely társai hirdetnek, eltér azon alaptól, melyen a szabad
vallásgyakorlatot nyerték, akkor azok zárassanak ki az egyházból s
esetleg büntettessenek meg.

Hogy az mi az religió dolgát nézi, — mondja az első
törvénycikk — az minémű végzés az megholt fejedelem ő
felsége idejében volt, hogy senkinek akkori végezés szerént
hántása ne legyen az religióban, végeztük országul, hogy
azon állapotban és erejében maradjon; hol penigli valakik
az végezés kívül az religióban valamit innoválnának, ő nagy
sága Dávid Ferencet és az superintendenst hivassa hozzá,
értse meg tőlök, ha eféle innovatorok különb vallásban van
nak az ő vallásoktól, kiben voltának az megholt urunk ide-
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jében; ha különb és uj dolognak vallásában találtatnak, ö
nagysága excoinmunikálhassa, mely excommnnieatióval ha
ők nem gondolnak, ö nagyságának authoritása legyen eféléknek megbüntetésére az ö érdemek szerint.J)
Az unitáriusok lehangoltsága mindenütt tapasztalható volt;
mert lehetetlen volt nem sejteniök a hekövetkezendő napok vesze
delmét. A kálvinisták csak oly ellenségeik voltak, mint az előtt. Most
egy katholikus vallásu fejedelem jött, akinek esze is volt, bátorsága
sem hiányzott arra, hogy akaratát érvényesítse. Azonban bíztak Bé
kési Gáspárban és Hagymásai Kristófban, kik mindketten nagy be
folyással bírtak az uj fejedelemnél is. Birodalmuk azonban nem
sokáig ta rto tt; mert Báthory István csakhamar bebizonyította tettei
vel, hogy személyes es családi érdekeinek ápolása mellett országlási
legfőbb gondját a reformáció tovább terjedésének meggátolása ké
pezi. Dávid Ferenc helyett udvari prédikátorrá annak régi ellenfelét
Alesius Dénest tette; a királyi nyomdát és annak jövedelmeit elvette
az unitáriusoktól. Szept. 17-kén kiadta a rendeletet, melynél fogva
vallásos könyveket előleges vizsgálat nélkül kiadni nem szabad. A főtisztviselők felhatalmaztattak, hogy az ily engedély nélkül kiadott
könyveket és Írásokat, bárhol s bárkinél megtalálják, azokat az ille
tőnek javaival együtt lefoglalják.2) ügy látszik, hogy e rendelet Miksa
császárnak és királynak ehez hasonló ama rendeletén alapult, mely
eredetileg a spejeri gyűlés határozatából eredt, s Magyarországon
1570. márc. 8-kán hirdettetett k i.:í)
A szászok helyeselték, sőt a medgyesi zsinatból kérték e rende
letet, a mi nem igen bizonyítja szabadelvüségöket a vallás dolgában.
Annyi eredménye lett is c rendeletnek, hogy ezentúl a zsinatok
es vitairatok megritkultak; s a vallási újítások megakadtak.

’) Gr. M ih i Im re , É rd. T ort. Adatok. I. 295—299. V. ö. S zila g y i S.,
É rd. Orszgy. E m i. II. 528. 1.
'Λ Gr. K em ény József, érd. m úzeum i gyűjtem ényében levő m ásolatról
közölte dr. T euisch Gt/., M erke zur Gesell, der Sachsen in S ieb en b ü rg en . . .
III. 284—286. 1.
*) Lásd e m ű 155. lapját.
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II.
Az lö73-ki kolozsvári országgyűlés előlege,s vizsgáira utasítja az njitákat: — büntetéstszab
reáj ok. — Az ugyanezen évi torán i részleges gyűlésen ntegerősUtetik az elébbi törvény .

Báthory eleinte minden igyekezetét oda fordította, hogy a hit
viták betiltása által a közfigyelmet elfordítsa a vallási kérdésektől.
Ezt az által akarta elérni, hogy az újítókat theologiában jártas férfiak
elé kívánta utasittatni, hogy azok előttigazolják nézetök helyességét;
és ha ezt nem tennék, vagy megtéve, a vizsgálók nézete ellenében is
merészelnének uj tanokat hirdetni, akkor kemény büntetés által sujtassanak.
Gondja volt arra is, hogy azon főurak hatalmát megtörje, akik
a fejedelemválasztásnál versenytársai és ellenségei gyanánt voltak
feltüntetve, és akiknek erejét, tekintélyét és befolyását ö leginkább
protestáns voltuknak tulajdonította. Ilyen volt Békési Gáspár, az
unitáriusok főpártfogója, aki különben Miksa királylyal való össze
köttetésénél fogva is veszélyes embernek tiint fel Báthory előtt.
Egyenesen nem merte megtámadni. De az 1573-ban január
első napjaiban Kolozsvárra összehívott országgyűlésen oly végzést
fogadtatott el a rendekkel, a melynek értelmében bármely főur, tehát
Békési Gáspár is kérdőre vonható, ha az újítókat, kik alatt a túlzó
unitáriusokat értették, pártfogása alá venné.
A hozott törvények utolsója, vagyis a 8-dik cikk eképen volt
fogalmazva:

Továbbá az innovatorok felöl végeztetett, hogy az elébbi
articulus tartassák meg, hogy azfélék az két superintendens
előtt több tudós személyeket is melléjek vévén, ha szűkös
(szükséges) lenne, meg examináltassanak és ha mindeniktől
külömbözni találtatnak, és dogmájokat pertinaciter defendálják, excommunicaltassanak és urunk túl proscribáltassanak,
kivel ha nem gondolnak, autoritása legyen ő nagyságának
vagy fogsággal vagy halállal, avagy egyéb penával az ö ká
romlások érdeme szerint megbüntetni. Ha ki penig urak
vagy nemesek vagy városok közzül afélének pártját fogná,
vagy oltalmazná urunk ellen, az olyat az director causarum
rá hibássá, és minden octava kívül iure fisci törvény szerént
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procedálhasson ellene; az kik penig proscriptusok, azokat
kergesse mindenütt. L)
Látni való, liogy ezen törvény voltaképen nem foglal magában
egyebet, mint a szóbeli vizsgálatnak behozatalát, vagyis más alakban
de mégis ugyanazt, a mit Miksa király és Báthory rendelete a könyvvizsgálat ügyében parancsolt.
A törvény kezébe adta neki a hatalm at; tőle függött azt fel
használni vagy nem használni — az «innovatorok» és azok pártfogói
ellen. Báthory nem tartotta tanácsosnak a szigor alkalmazását. Feje
delemsége még mindig nem volt teljesen biztosítva. Félt titkos ellen
ségeitől, akik minden pillanatban készek voltak ellene fellázadni;
ehez képest mindig készen kellett állania, hogy meg ne lepessék.
Báthory úgy tett, mintha a török ellen készülné, de valósággal
Miksától és ennek pártoltjától, Békési Gásjiártól félt. S hogy minden
eshetőséggel szemben az ország hada készen álljon, még ugyanezen
év május havában egy részleges országgyűlést hívott össze Tordára, hol
az adó megszavazásán kívül a négy bevett vallásra nézve megujittatott a régibb törvény, de az újítók ellen ismét szigorú határozatot
hoztak. A törvény szavai ezek :

Harmadszor az religió dolgát az mi illeti, miképen azért
ennek előtte elvégeztük volt generalis.gyűlésünkben nagysá
god idejében, és articulnsokba is beírattuk volt, nagyságod is
annak kegyelmesen consentiált és meg conflrmálta, hogy
senkit az ő religiójában, melyet szegény megholt urunk ide
jében tartott, nagyságod meg ne háborítana, se penig egy
mást közülünk meg ne merné szokott és elvégezett terhek
alatt bántani, háborítani, és senki, akár minémü renden való
ember legyen, akár külső, akár nagyságod erdélyi és magyarországi birodalma alatt az religióba valami innovatiót ne
merne valami szili alatt indítani, annak okáért most is alá
zatosan könyörgünk mint kegyelmes urunknak, hogy az el
végezett articulusokat nagyságod observáltassa meg minden
cikkelyéhen és rendiben, viseljen lelkünkre is gondot, és
azféle innovatorokat ne szenvedje közöttünk lenni, büntesse
’) L . M iké Im re, É rd . T ört. A datok. II I. 282—285. V. ö. S zilá g yi 8.,
Érd. Orszgy. E m i. II. 534. 1.
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meg azokat; mely dologra nagyságodnak most is mint an
nak előtte teljes authoritást, hatalmat adtunk. \)
Minthogy a rendek még itt is hangsúlyozzák, hogy a «megholt
uruk» idejében való felekezetek szabadsága fentartassék, azért bajo
san lehet ezt a törvényt az unitarismus ellen általában intézettnek
tekinteni. A tárgyalások részleteit nem ismerjük; de mégis úgy lát
szik, hogy e törvény éle inkább egyesek, talán Dávid Ferenc túlzásai
vagy azon idegen, jelesül olasz és lengyel tudósok ellen volt irá
nyozva, akik újabb időben a hitviták alatt az unitárius egyházban
alkalmazást nyertek, kik papokká és tanárokká lettek, s mint ilyenek
veszélyeseknek tartattak. Ilyen volt — mondja Jakab Elek — Som
mer János és Paleologus Jakab. Ez utóbbi XIII. Gergely pápa és a
sz. inquisitio elől menekült Erdélybe.

III.
Az 1576-ki meggyem- országgyűlés előzmeny H. — Békén a székelyekkel fel lázadván leve ré
tik : sok unitárius ki végeztetik. — Báthory a lengyel koronát keresőén, szolid vallási tör
vényt hoz. -— A következő 1 5 7fj-ki kolozsvári, a az J 57 7-ki két tordai gyűlés is csak az im ita rismus korlátozására szoritkozik.

Az 1573-ki tordai gyűlés után rósz napok következtek az uni
táriusokra. Dávid Ferenc az év végén azt írja Paleologus Jakabhoz
intézett egyik levelében, hogy a jövő év január 1-jén tartandó országgyűléstől lél; nevezetesen attól tart, hogy úgy fogják őket feltüntetni,
mint az ország törvényeinek megrontóit, s hogy elűzik helyeikről, ha
csak isten ellenségeik szándékát meg nem akadályozza. Az esperesek
— úgymond — egybe vannak híva, s azok teljes igyekezettel vesz
nek munkába mindent, a mi által elleneik vádjait az ország főrendéi
előtt magukról elhárítsák, s a vallás igazságainak szabad vizsgálását
továbbra is kinyerjék. A zsinat bevégződése után isten segélyével
mindent megtesznek, a mi az egyház fentartása s az igazság terjesz
tése érdekében szükséges . . .
Az említett országgyűlésről előre terjesztett rémiiletes liirek,
hogy t. i. a fejedelem hüségi esküt akar tétetni az országgal, hogy az
unitárius vallást vizsgálat alá véteti stb. nem valósultak. A politikai1
1 Gr. Mikú Im r e , É rd. T ört. Adatok. I l i . 285. V. ö. Szilagyi S., Érd.
Orszgy. E m i. II. 5i0, 54Ί. 1.
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viszonyok sokkal bonyolultabbak, az erdélyi pártok sokkal élesebbek
voltak, semhogy a fejedelem ily szándék valósítására vállalkozhatott
Volna. Ott volt Békési Gáspár az elégiiletlen székelyekkel, kik min
den pillanatban készek voltak a lázadásra. Ott voltak a lengyel és
török ügyek, melyek arra intették Báthoryt, hogy könnyelmű válla
latba ne bocsátkozzék. A belső viszonyok úgy alakultak, hogy az öszszeütközés Békési Gáspár és a fejedelem között kikerüllietetlenné
vált. A harc, mely 1575-ben kiütött, a sz.-páli csatában Békési leveretésével végződött. A győztes fejedelem iszonyú boszut állott a fel
kelőkön. Békési ugyan elmenekült, de párthívei közül sokan a csatá
ban, sokan a bosszúálló Báthory kegyetlen pallosa alatt hullot
tak el.
Nem egészen alaptalan a gyanú, hogy Báthory ez alkalommal
nemcsak trónjának felforgatóit, hanem vallásának ellenségeit is meg
akarta törni. A lázadás főemberei unitáriusok voltak; ezek bukásával
az egész felekezet szép reményei is meghiúsultak. Sokan a kivégezettek vérét úgy tekintették, mint a fölélesztett vallási fanatismus
áldozatait. De a rettegett üldözés nem következett be; mert Báthory
a Békési-pártnak megsemmisítése után a lengyel korona elnyerésé
ben fáradozott.
A lengyel főnemességnek jelentékeny része pedig a Socinus ta 
nát vallotta, s igy nem igen eszélyes dolog lett volna ezeknek jóindu
latát megrontani, s magától elidegeníteni. Báthory István, kinek nagy
érdeke volt abban, hogy családja fényét és hatalmát a lengyel korona
megszerzése által is növelje, kiváló ügyességet tanúsított abban, hogy
a Lengyelországba küldött titkos követség tagjai közé Blandrata
Györgyöt is beválasztotta, mint a ki a lengyel unitáriusok előtt nagy
tiszteletben állott. Ez által a lengyelek nagy részének rokonszenvét
és szavazatát megnyerte, kivált midőn e mellett számtalan ajándékot,
kitüntetési oklevelet és a nemzet szabadságát biztosító királyi hit
levelet is felmutathattak a követek.
Ily körülmények között jött létre 157G-ban a rettegett irtó ha
tározatok helyett egy szelíd törvény, mely az unitáriusok felekezetének szabadságát biztosította, s Dávid Ferencnek superintendenssé
való megválasztatását megerősítette. Ennek tulajdonítható az is, hogy
a következő két év alatt tartott országgyűléseken a valláskérdés köz
jogi tekintetben érdemileg nem is tárgyaltatott. Csakis egyes apró
közigazgatási kérdések fordultak elő, de melyeknek mégis az volt a
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céljok, hogy Dávid Ferenc és követői elkedvetlenittessenek, hogy a
nyáj és pásztor közötti jó viszony megzavartassék.
Ezt bizonyítják a következő országgyűlési határozatok.
Az 1576-ki január elején tartott meggyest országgyűlésen ez
ment határozatba:

«Továbbá könyörgöttek azok az atyánkfiái, kik Dávid
Ferenc vallásán vágynak, hogy Dávid Ferenc superintendensek légyen, és ha ő meghal, vagy penig betegségek vagy
mi egyé:; okból mutálni kelletnék, mutálhassák és mást substituálhassanak, eadem authoritate, csak hogy az religio dol
gában semmit ne innoválliasson, hanem az miben találta
tott, azon állapotban maradjon.» v)
Az 1576. május 20-kára Kolozsvárra hivott gyűlésén ujabh kor
látozás történik e törvénynyel:

«Az tanítók dolgáról így végeztünk : miért hogy ezelőtt
való articulusok tartása szerént megengedtetett, hogy az Dá
vid Ferenc vallásán valóknak superintendensek legyen, itt
Iíolosvárott vagy Thordán az ű hitén való papoknak convoc-atiót tehessen, de az kik Dienes pappal12) egy valláson vad
nak, azokat ne cogálhassa, hanem Dienes az övéi között régi
authoritása megmaradjon.3)
Az 1577-dild april hóban tartott tordai gyűlésén a reformált
vallásra áttért oláhokra nézve ezt határozták:

«Miért hogy az oláh kösség közzűl is vadnak sokan,
kiket az ur isten megvilágositván, az görög professiótúl el
szakadtak, és az istennek igéjét tulajdon nyelveken hallgat
ják, kiknek ezelőtt való superintendensek megholt, végeztük,
hogy ők is válaszszanak közzülök igaz értelmen való tudós
és igaz (alkalmatos) szeméit, hogy az igaz (élő) istennek
1) S zilá g y i, i. d. I I I .
a) T. i. A lesiu s D énes, az erdélyi re f rni. .superintendens.
3) A r tic u li dom inorum regnicolarum triu m videlicet nationum Ii egui
T ranssylvania e ac nobilium partium H u ngáriáé ditione T ranssylvaniae ad
haerentium , in comitiis eorum partialibus et edicto Illustrissim i Domini Christophori B áthory de Somlyó, vojvodae T ranssylvaniae et Siculorum Comi
tis etc. D om ini eorum gratiosissim i, in civitate Coloswar ad dom inicam Cantate
anno D om ini 1576. celebratis editi et coufecti. L. S zilá g y i *S'., E rd. Orszgy.
E m i. II I. 108. 1. s Mihó Im re, E rd. T ört. Adatok. I. 304—309. 1.
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igéjének hirdetése közöttök is meg ne szűnjék, hanem me
hessen elő.1)
Az 1577-diki részleges tordai országgyűlés (október hóban) még
inkább megszorítja az unitarismust, a mennyiben a zsinattartási jo
got csak két városra engedi meg, mi alatt a helvét hitvallású püspök
nek terítése megengedtetik az egész országban.
A törvény szavai ezek :

(5.) A religió dolgában pedig a régi articulusok szerént
nagyságod minden rendeket tartson meg és oltalmazzon meg
fejedelmi méltósága szerént, ha mi innovatiók pedig volná
nak avvagy lennének, a superintendens requisitiói után en
nek előtte való mód szerént büntettessenek meg, megmarad
ván minden az ő conditiójában.
(6.) Thorday Andrásnak2) mindenütt autoritása légyen
ez országban járni, minden helyeket visitálni és mindenütt
az ő vallásin való egyházi személyeket, papokat igaz
gatni, oktatni, tanítani, reprehendálni és sinatot tenni, sőt a
másféle valláson való papokat is hortando, monendo, do
cendo, aki tehetséges az ö sententiájára vonni, de ne erő
szakkal, a más félnek pedig Dávid Ferencnek, mint ennek
előtte is most is csak Ivolosvárott és Tliordán legyen szabad
sinatot tenni és a más confession való egyházi személyeken
semmi jurisdictiója ne légyen csak az övéin.8)
Ezen törvénynyel a háromszéki unitárius egyházak a ref. püs
pök hatósága alá adattak, 4) mi az unitáriusokat nagyon lehangolta,
mert lehetetlen volt nem látniok, hogy ezen apró korlátozások után
majd egy csapással fogják őket megsemmisíteni akarni. Eosz előjelül
szolgált az uj fejedelemnek Báthory Kristófnak magatartása is, aki
midőn Dávid Ferencnek nejétől való válási pőre elébe került, ezeket
mondotta:*
*1 Gr. Miln) Im re, E rű. T ört. A datok. III. 297— 301. és S zilá g y i S., E rű
Orszgy. E m i. III. 118. 1.
-I T. i. a reform átusok püspökének.
J) A rtic u li dom inorum nobilium coeterorum que ordinum triu m nationum
Transsylvaniae et p artiu m regni H ungáriáé etc. pro festo 11 m illiu m V irgi
num in conventu eorum p artiali Thordae Anno D om ini 1577. celebrato. —
Arc. Diach. Antii. Transsylv. N .-Szeben a Bruckentlial-féle m úzeum ban. L.
Szihigyi S., É rd. Orszgy. Em i. I I I . 122. 1.
Had P eter : Sm irnai sz. Polycarpus. 30. 1.
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«Dávid Ferencet ugyan el kellene mozdítani superintendensi
tisztétől, mert a ki saját házának nem tud feje lenni, az még kevésbé
tud az egyháznak; de a hivataltól függe'szszék fel saját hívei, ha
akarják; ha pedig nem akarják, ám bírják és tartsák meg őt, hogy még
inkább megrothadjon.» Ilyen indokokból tartották fel hivatalát a
rendek is, biztosan számítván arra, hogy Dávidot részint ezen házas
sági botránya miatt, részint pedig folytonos újításai miatt saját hívei
fogják megbuktatni.
Ez meg is történt a következő országgyűléseken.

IV.
Az 1578-ki kolozsvári országgyűlés máir határozottabban lépjél Dávid ellen. — Wand ruta
es Hocimis Faustus hiába, akarják őt az újításoktól visszatartani. —- Dávid az i r>79-ki tordai országgyűlés elé idéztetik; de ügyének eldöntése betegeskedése miatt más gyű lésre
halasztatik.

Az előbbeni országgyűléseken, a mint láttuk, többnyire csak
apróbb vallási kérdések foglalták el a rendek figyelmét. A zsinatok
tartása korlátozva lóvén, a kedélyek kissé nyugodtabbak voltak mind
addig, mig az 1578-ban március havában Tordán tartott zsinat ismét
az unitáriusok felé nem forditá a közfigyelmet.
Ugyanis a Tordán összegyűlt 322 pap Dávid Ferenc elnöklete
mellett annyira elmerült az elméleti kérdések fejtegetésébe, hogy az
újítások ellen hozott törvények dacára is kimondotta, miszerint bár
mely hittani kérdésről, mely zsinatilag el nem döntetett, szabad vi
tatkozni és prédikálni.
Ezen bátorítás következtében valóban uj tanok hirdetése kez
dődött ; uj szertartások hozattak be, vagy a régiek beszüntettek.
A gyermekek keresztelése feleslegesnek tartatott, mivel a biblia sze
rint ez nem bizonyítható. Dávid Ferenc újra Jézus imádásáról és
nem imádásáról, a bűnökért való elégtételéről és az előre elrendelés
tanáról kezdett beszélni barátainak meghitt körében úgy, mint a
szószéken.
Mind ez uj mozgalmat idézett elő. Blandrata figyelmeztette reá
a fejedelmet, s ez nem késett felhasználni az alkalmat arra, hogy
még az azon év april 27-kére összehitt kolozsvári országgyűlésen ve
get vessen a dolognak.
Báthory Kristóf különben sem szívesen tűrte az unitáriusokat;
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most a Dávid túlzásai következtében erélyes intézkedésre hívta fel a
rendeket, hogy szüntessenek be minden további újításokat.
Ezek szívesen vették a felhívást, és mindjárt az első helyen in
tézkedtek a dologban eképen:

(1.) Értjük te nagyságodnak izenetit az religióban na
ponkint, az minémii hallhatatlan és káromló innovatiók öreg
bednek, kit mi és mindeneknek előtte első és fődolognak
itélőnk szemünk előtt viseltetni, ki miatt mindenkoron bizo
nyos helyeket és országokat az úristen az ő csuda ítéleti sze
rint meg is büntet és ugyan el is törül, erre oly gondot visel
jünk nagyságoddal egyetemben, hogy evvel is az úristennek
reánk következendő nagyobb ostorát és büntetését ne inge
reljük. Tetszett erről, hogy mind mostan, mind jövendőben
valami innovatiók vadnak vagy lennének, ennek előtte való
statútumok szerént minden haladék nélkül hivassa elő az
innovátortJ) és mind az két religion való superintendensek
által, kik mellett te nagyságodnak is mind a két religion való
egyenlő számú főemberi legyenek, inquiráltassanak, és ha
nyilvánvaló innovátoroknak convincaltatnak, te nagyságod
priváltassa és removeáltassa ab officio; ha azután is nem
szűnnék hinteni efféle újabb heresist, te nagyságodnak autlioritása legyen érdemek szerint valami büntetéssel akarja meg
büntetni tanácsival egyetembe. Az kik pedig vocatióban nem
volnának, kik tisztektől nem priváltattanak, hanem csak
spárgáinak imitt-amott efféle tévelgéseket, azokat mos de
facto ezen mód szerint inquiráltatván és convincaltatván
nagyságod, büntesse érdemek szerint. 2)
Ez határozottan és szigorúan volt mondva; mindenki tudta,
hogy az «innovator» nem más, mint Dávid, ki gyengélkedése dacára
haladott a maga utján, s nem zavartatta magát sem Blandratának
privát figyelmeztetései által, sem pedig a hozott országgyűlési vég
zések által. Pedig most a dolog igen komoly szint öltött, mert magok
az unitáriusok is sokallani kezdették a vég nélküli újítást s az abból
folyó küzdelmeket. Blandrata figyelmeztette Dávidot ennek rósz kö
vetkezményeire ; óvta őt, hogy a legújabb tordai zsinaton felvetett
Ú D ávid F erencet értik.
“) L. S zila g y i S., É rd . Orszgy. E m i. II I. 125. 1.
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kérdésekről ne prédikáljon. Krisztus nem-imádásának hirdetése által
ne botránkoztassa az egész keresztyén egyházat, mint a melynek feje
Krisztus maga, mint az istennek fia. Dávid e jóakarata figyelmezte
tésekre nem adott semmit, sőt azt a tapintatlanságot követte el, hogy
erre vonatkozó „Kis Könyvecske“-jét h a lengyel kir. udvarban élő
Békési Gáspárnak küldötte el, akit úgy tekintett az ország, mint a
Báthory-család ellenséget. A vele érintkezésben álló emberek tehát
nem lehettek kedvesek a fejedelem udvarában. Különösen Blandrata
félt, hogy Dávid ily eljárással veszedelembe dönti az egesz unitárius
felekezetet; s midőn e részbeli szavai Dávidnál sikeretlenek marad
tak, behívta az unitarismusnak egyik leghíresebb külföldi tekintélyét
Socinus Faustot, hogy Dávidot jobb útra terelje, hogy tekintélyének
latba vetésével döntse el a kérdést békességes barátságos utón, ha
lehet, vagy kárhoztató ítélet által, ha kell.
Socinus Faustus 1578. novembertől 1579. áprilisig Dávid laká
sán tartózkodott, mint annak vendége. Volt tehát elég ideje a vitat
kozásra és térítésre. De Dávid semrpiképen sem volt rábírható, hogy
a már egyszer jónak hirdetett tanát visszavonja; s eként Socinusnak
minden fáradozása hiába való volt.
Midőn erről Blandratát értesítette, s Dávid tanát csakugyan
tévelygésnek jelentette ki, ez határozottan fellépett ellene, mint aki az
egész unitárius felekezetin veszélyt hoz. Egyik hozzá irt levelében ezt
írja neki: «ha gondolkozásodat meg nem változtatod és ismeretes
tanodat el nem hagyod, az első országgyűlésen, mint innovátor kár
hoztatni fogsz és elitéltetni.)) 2)
Dávid a zsinatra hivatkozott, s írásba foglalta a Krisztus nemimádására vonatkozó tételeit, melyekre Socinus Faustus azt irta, hogy
Dávid és társai a zsidóságra térnek, s Krisztust megtagadván, Mózest
akarják behozni az ekklesiába. A Blandrata és Socinus által írott
ellentételek a lengyel ekklesiáknak küldettek véleményadásra; de mi
előtt a válasz megérkezett volna, Dávid zsinatot hivott össze 'Vonlára
febr. 24-re. Itt ismételten azt határozták, hogy a szabad kutatás nem*)
*) L ibellus P arvus XXX. Thesibus B landratiie oppositus, in (pio disse
ritu r Jesum C hristum vocari nunc non posse D eum , cum non sit verus Deus ;
desum invocari non posse in p recibus; Justificationem et praedestinationem
a L uthero et Calvino m ale fuisse intellectas ; de Hejpno ejus Messia,e, quem
fore Prófétáé divinarunt, qui esset Jesu s C hristus. Anno 1578. in lucent
emissus.

3) Fosztó-Uzoni, I. 245. 1.
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büntetésre méltó cselekmény. Ök nem újítanak, hanem azt, a mi ha
mis magyarázatokba van hurkolva, akarják regi fényében vissza
állítani.
Ez újra felháborította a kedélyeket, és a fejedelem Blandratával egyértelmüleg azt határozta, hogy Dávid ellen, aki tanaival az
igazi unitáriusokat is megbotránkoztatja, erélyesebben kell fellépni,
es pedig az országgyűlésen, hol biztosan remélhették, hogy magok az
unitáriusok többsége is ellene lesz.
A fejedelem tehát 1579-diki Szentgyörgy napra országgyűlést
kirótt össze, Torthtra.
Mielőtt azonban ez összejött volna, Blandrata György april 7-kére
ötven unitárius papot hitt össze a végre, hogy őket az ezen országgyűlésen történendő dolgokra nézve előre tájékoztassa, és ha lehet
Dávid ellen hangolja. «Minthogy -— úgymond a meghívó — az april
rlü-kére összehívott országgyűlésen Dávid Ferenc ügyéről komoly szó
leszen, s róla ítéletet hozni a nélkül nem lehet, hogy vallásunk ügye
általában vita tárgyává ne tétessék s az újítók iránt is gondos nyomozás
és itelethozás ne történjék, a mely országgyűlés után hamar időn
közzsinat fog tartatni, s azon az isten igéjével és az ország törvé
nyeivel megegyező hitvallás készíttetik: jónak látszott előttünk tite
ket arra inteni, hogy mindkét gyűlésre mindazt, a mi az isten dicső
segére tartozik, szorgalmasan hányjátok-vessétek meg, hogy a mit
arra valóknak láttok, magatokkal hozhassátok. A mint látjátok, egész
egyházunkról s mindazokról van a szó, akik abban tanítói tisztet
viselnek. Hogy pedig azt könnyebben megtehessétek, megküldjük
nektek azon tételeket, a melyeknek a zsinaton tárgyalását gondoljuk,
sőt hiszszük, — melyeket hogy közületek kiki magától elutasítson, s
az azokkal ellentetteket elfogadja, szükségesnek véljük, ha hivatalá
tól megfosztatni es honából számkivettetni nem akar.
Ezt veletek nem azért tudatjuk, mintha valakit megfélemlíteni
akarnánk, hogy attól kényszerítve, lelkiismerete ellen szóljon vagy
tegyen valamit; de javatokat akartuk annak eltávoztatása által, hogy
a nagy veszélyben senki mást szeme előtt ne tartson, mint egyedül
az igazságot, meggyőződve lévén arról, hogy annak szíveben levő
bizonyságtétele isten előtt nyilván van. lleméljük, hogy isten vele
tek lesz, ha segedelmét, mint mi, e veszedelemben buzgón kérni el
nem mulasztjátok. Az isten és a mi urunk Jézus Krisztus vigasztalja
meg sziveiteket, s legyen lelketekkel. Amen.»
12
Theol. Könyvtár. XIV.
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Hogy ez előleges gyűlésen mit végeztek a jelenvolt lelkészek,
azt nem tudjuk; de az eredmény azt mutatja, hogy sokan elpártoltak
Dávid Ferenciül, nem akarván magokat kitenni azon veszedelemnek,
mely reájok hárulhatott volna, s melynek élő' példáját látták épen
Dávid Ferencben, akit a fejedelem felfüggesztett hivatalától, és az
országgyűlés elé idézett.
Az országgyűlés a kitűzött napon megnyittatott; mindenki fe
szült kíváncsisággal várta a történendőket. A rendek szokatlan nagy
számban jelentek meg, s vitázó papok csoportja által vétettek körül.
Dávid Ferenc is, bár betegen és halványan, megjelent a gyűlé
sen. Testileg oly gyöngének látszott, hogy alig bírt mások segítsége
nélkül a terembe menni; de lelkileg erősnek és rendithetlennek tűnt
fel. Tagadhatatlan, hogy megjelenésében volt valami tragikai vonás ;
egy hős állott ott, aki kész, ha kell, megbukni ügyéért. Ez sokaknak
részvételét költötte fel iránta, s kérték a fejedelmet, hogy mentse fel
őt ezúttal a vitatkozástól, s halaszsza el az ügy elintézését egy ké
sőbbi gyűlésre, a mikor Dávid egészségesebb testtel talán hajlandóbb
lesz tanát visszavonni, mint most.
Ezen remény utóbb ugyan hiúnak bizonyult be, de a közben
járásnak legalább annyi eredménye lön, hogy Báthory Kristóf, tart
ván a zavaroktól, az ügy végmegoldását junius elsején Gyulafehérvárott tartandó országgyűlésre halasztotta; Dávidot pedig addig is
őrizet alá helyezte.

V.
Az 1579-ki gyulafehérvári júniusi országgyűlésen Dávid újra inefficient. — Kendi Sándor
vezeti a gyűlést; δ teszi a kérdéseket. — A beteg Dávid, helyett veje Trau znerfelei. — Dá
vidot saját hitfelei cserben hagyják; a fejedelem elitéli s fogolyként Dévára viteti, hol
meg is hal.

A Gyulafehérvárra junius elsejére hirdetett országgyűlésnek
tárgyát, úgyszólván kizárólag Dávid Ferenc ügye képezte. Természetes
tehát, hogy a nagy számban megjelent országos rendeken kívül ismét
igen sok pap jelent meg. A lutheránusok épen úgy érdeklődtek, mint
a kálvinisták, a katholikusok úgy, mint az unitáriusok; mert hiszen
Dávid valamennyinek hitfele volt valaha. Aztán rendkívüli látvány
is volt az, miként dönt egy országgyűlés oly kérdések felett, melyek
kel a zsinatok sem bírtak boldogulni.
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Mindenkinek figyelme Dávid felé fordult, aki még betegebb
volt, mint a múlt gyűlésen. A különben testes ember egészen lesová
nyodott ; a kór annyira erőt vett rajta, hogy sem kezét, sem lábát
nem bírta emelni. Úgy kellett a kocsira feltenni, mint a gyermeket.
Kolozsvári barátai, midőn útra kelt, sírva búcsúztak el tőle, s ő bal
sejtelemmel mondá nekik : «legyetek boldogok, soha sem foglak ben
neteket többé látni.» *)
Az ut, mely három napig tartott, még inkább elgyengítette; a
beszéde is zavart kezdett lenni.
A gyűlés a fejedelmi palotában tartatott meg. Jelen volt maga
a fejedelem és tanács u rai; mellettök a főurak és nemesek. Dávidot,
ki alig bírt a lábára állani, a fejedelem leültette; mellette állt mint
védője és segítője, veje Trauzner Lukács. Ezekkel szemben voltak
Blandrata, Socinus és a többi vádlók, balra a magyarországi és erdé
lyi kálvinista és lutheránus papok küldöttei; sőt ha egy azon kori
feljegyzésnek hitelt adhatunk, pater Leleszi jezsuita is jelen volt a
vitánál.
A gyűlésen Kendi Sándor kancellár elnökölt, egy ritka művelt
ségű s unitárius vallásu főur, aki azonban nem helyeselte Dávid újí
tásait. Megnyitó beszédében tájékozást nyújtott az összejövetel célja
iránt. Nagy lelki bánattal értesült a fejedelem, — úgymond — a ke
resztyén vallásba becsúszott tévtanokról; s hogy e méreg tovább ne
terjedjen, azt akarja a jelen alkalommal meggátlani. Ezért tartotta
Dávidot is ez ideig felügyelet alatt. A tanácskozási rend tekintetében
kifejezte a fejedelemnek azon akaratát, hogy senki se szóljon a
kérdéshez, ha csak nem kérdeztetik, azokat kivéve, akik egymás ellen
vádat emeltek.
Az elnöki megnyitás után Blandrata szólalt fel. Beszédében
tiltakozik az ellen, mintha ő kereste volna az alkalmat, hogy barátja
ellen felléphessen ; ö egy év óta kérte Dávidot, hogy álljon el újítá
saitól, de ez nem hallgatott reá. Azért kellett az egyházát fenyegető
veszély elhárítására kényszerűségből felszólalnia.
Dávid némi csodálkozással fordult Blandratához, s halkan ezt
felelte nókie : «emlékezhetsz reá doctor, hogy mit mondottam neked
Váradon, (t. i. a disputatióban); már ott volt szó arról, hogy elle') Vivite felices, quibus est fortuna peracta,
Jam sua nos alia ex aliis in fata vocetur.
12*
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neinket eddigi érveinkkel meg nem győzzük.» Blandrata felelni akart;
de Kendi közbeszólt: hallod-e Dávid, saját testvéreid, tanítványaid,
pályatársaid vádoltak, hogy megváltoztattad a keresztyén vallást, s
szószékről káromoltad az atyaistent és annak fiát a -Jézus Krisztust.
Azért vagy itt, hogy tedd le hitvallásodat, hogy senki se mondhassa,
hogy kihallgatatlanul lettél elítélve.
E szavakra Dávid felállott, s a fejedelem felé ment, hogy job
ban hallhassa szavát. Nyelvét es kezét szél érte: érthetetlen szavakat
mormogott s keze helyett fejével mutatott Trauzner Lukácsra, vejere. A fejedelem nem értette; környezetétől kérdezte, hogy mit akar.
Ez aztán megmagyarázta, hogy nem tud folyékonyan beszélni, s azért
kérte, hogy engedtessék meg, hadd szóljon helyette veje.
Erre megadatott neki az engedély.
Most a kancellár feltette a kérdésekét: 1. Mondottad-e tanítá
sodban, hogy a Krisztust nem kell segítségül hívni ? 2. hogy a kik
Krisztust segítségül hívják, csak olyan, mint ha szűz Máriát, Pétert,
Pált, vagy a meghalt szenteket hívnák segélyül ? Magáénak vallj a-e
minap kiadott munkáit'?
Dávid vejének fülébe mondotta válaszát: csak azokat a köny
veket vallja magáénak, melyeket valóban ő irt, de nem melyeket neve
alatt hurcolnak szerteszét, s melyekhez semmi köze. Egyébiránt az
még vita alatt van, a lengyel egyházak felelete még nem jött meg.
A többire nézve a sz. írásra hivatkozott, mely sehol sem rendeli a
Krisztus imádását, a puszta okoskodást nem fogadja el, mert annak
alapján a szentleiket is lehetne imádni; s egyszersmind elemezte vá
dolt szónoklatainak értelmét.
Blandrata gúnyosan megjegyezte, hogy e tanok a zsidóságra
vezetnek vissza, — mire Dávid sem nyomhatta el a magáét, s elég
erthetőleg mondá : «doktor ur, még pár ev előtt is nem úgy gondol
kodtál.» Erre a kancellár mondá: «Feljegyeztetett szavatok, de
ha tagadtátok volna, írásoddal s élő tanukkal igazoltatott volna.»
Blandrata tiltakozott az ellen, mintha ö e részben Dávid Fe
renccel valaha egy véleményen lett volna; s ha nyilatkozott volna is
oly értelemben, most visszavonná. Trauzner visszautasitólag felelt;
mire Kendi Sándor oda fordulva Blandratához, mondá: nem azt
akarja tudni a fejedelem, hogy igaz-e az, a mit állítasz vagy nem,
hanem uj-e az vagy nem'? ezt bizonyítsd be. E tárgy hosszabb s némi
keserűséggel folytatott vitára adott alkalmat Trauzner és Blandrata
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közt, ki Dávid tliesisének felolvasását sürgette. A fejedelem csendesen
hallgatta a vitatkozókat, mig a kancellár szerényebb magaviseletre
intette őket. Végre Trauzner a nyomasztó vita hatása alatt, ipja ki
merültségére hivatkozva, kérte annak más napra való halasztását.
Ellenségei sehogy sem akartak beleegyezni, mert féltek, hogy más
nap uj erők fognak összegyülekezni, melyek megnehezitendik a küz
delmet; de végre is engedniök kellett. A szabad időt csakugyan arra
használták fel Dávid hívei, hogy Blandrata ellen könyvekből adatokat
szedtek ki.
Másnap — jan. 2-kán — a fejedelem parancsára reggel 7 óra
kor gyűltek össze. Dávidot az első nap küzdelme annyira megtöré,
hogy maga nem mehetett, hanem négyen vitték be a terembe. Dávid
és védői ez napon annak kimutatására fektették a fősulyt, hogy az
incriminált tételek nem magának Dávidnak, hanem az egyháznak
tételei, s ezt korábbi egyházi munkákból igyekeztek kimutatni. Az
aznapi küzdés is heves és ingerült volt, de legingerültebbé akkor lett,
midőn a kancellár bekivánva az idézett könyveket, azt kívánta, hogy
Dávid és nézetén k osztályosai az alatt, mig a tanácskozás folyt,
hagyják el a termet. Trauzner úgy találta, hogy a vádlóknak is el
kellene hagyni: de, mondák, a tényálladék megállapítása végett szük
ség van azokra.
Dávid mielőtt társaival eltávozott volna, kérte Blandratát, hogy
álljon a feltételek mellett, várják be a lengyel és erdélyi ekklezsiák
Ítéletét; ő ha helyesebbre tanítják, kész engedni.
Blandrata kérdezte: megnyugszik-e aztán azon? s mivel Dávid
késett a felelettel, veje közbeszólott: «Ekklezsiáink — u. m. — sza
badok, országunk s a nemesség akaratjától függök s nem más orszá
gokéitól». De Dávid azt felelte, hogy lengyelországi jó emberek ítéle
tében megnyugszik, s magát aláveti, csak hogy kéziratát küldjék
vissza.
— S akkor nem akar többé vitatkozni ? kérdé Blandrata.
— Nem, felelt Dávid, többé vitatkozni nem fogok.
S igaza volt, mert a mint híveivel a fejedelmi palotából eltávo
zott, többé csakugyan senkivel sem vitatkozott.
A teremben mararadottak között másfél óráig tartott a vita, és
minthogy Blandrata és társai ellen gyanú támadt, hogy Dávid tété ·
leiben nekiek is részök volt, ezért le kellett tenniök a hitet, hogy nincs
közük az uj tudományhoz, mely az Atyának és Fiúnak káromlása.
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Hátra volt, hogy nyilatkozzanak Dávid tételei fölött. Blandrata,
Hunyadi Demeter, Szegedi Lajos, az unitárius papok mind — egy
nek kivételével — elítélték Dávid értelmét és azt újításnak jelenték
ki. Az egyetlen, ki nem ítélte el, a nagybányai unitárius pap volt: «én
nem mondhatom Dávidot újítónak, mert még a váradi disputatióban
is úgy értettük». A szász papok épen ezen okból tartózkodtak az itéletmondástól, hanem a többiek mindnyájan kárhoztatták tételet.
Végre a nemességre került a sor, melynek unitárius vallásu része ki
jelentette, hogy a Dávid F. nézetétől el nem távozik, s a Krisztus
nemimádása és segítségül nem hívása mellett kíván maradni. Utolsó
nyilatkozó volt a kancelláf maga, a ki a maga, az ott levő jezsuiták
és a fejedelem nevében kijelentette, hogy ők Dávid tanát káromlónak
és elkárlioztatandónak vallják.
Ezzel el volt döntve az ügy. Ekkor azután behívták Dávid Fe
rencet és követőit. Az ellenfél kegyelmet kért számára; Blandrata a
fülébe sugá e biztató szavakat: ne félj, a fejedelemtől kegyelmet ké
rek számodra. De Dávid eltaszitá magától, mondván: eredj, eredj,
végezd be, a mit elkezdettél. A magyarországi papság legtürelmetle
nebbnek mutatta magát, a mennyiben Dávidot, mint istenkáromló
hamis prófétát Mózes törvénye szerint megöletni kívánta, s ezt kérte
is a fejedelemtől. Ez azonban ezt nem cselekedte, hanem Kendi Sán
dor által a következő ítéletet mondatta k i: Megértette ,'i nagysága (a
fejedelem) ezt az egész dolgot, miképen a te agyadtól koholt tudomá
nyodat követvén, elhagytad, az ckklezsiai egységet, az istentelen, hallat
lan, átkozott káromkodásra vetemedtél és az ország közönséges végzése
ellen, közönségessé tetted, újítóvá lettél. Azért éi felsége tégedet érdemed
szerint másoknak példájára megbüntet, hogy afféle eszelős újításoktól
elirtózzanak. Addig pedig, a inig tetszik ö nagyságának a fejedelemnek
rólad parancsolni, fogságban tártától. x)
Ez volt az ítélet, melyet sem a fejedelem, sem tanács urai nem
kívántak kiterjeszteni Dávid követőire és barátaira. Az újítóknak
csak fejét akarták sújtani, tudván, hogy a többiek el fognak hall
gatni. Nem tartották sem tanácsosnak, sem szükségesnek irtóháborut
izenni egy oly felekezetnek, melyet országos törvények védelmeztek,
s melyhez a magyar főurak igen tekintélyes részé csatlakozott. Csak
példát akartak mutatni arra, hogy mit fogna tenni a fejedelem azokx) L.
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kai, kik vallásbeli újítások által botránkoztatni merészelnék az igaz
keresztyen egyház híveit.
Mikor Dávidot elvezették, a hátramaradottakhoz Kendi követ
kezőleg szólott: Lássátok mi történt fejetekkel. Hogy annak tévedé
seiben részeseknek ne találtassatok, tegyetek vallomást arról, hogy
a Krisztus öröktől fogva való isten, kihez szivetekből imádkozni
kell.
Dávid párthívei azonban e felszólításra nem feleltek rög
tön. Haboztak és halasztást kértek más napig, mi meg is adatott
nekiek.
Másnap aztán megpuhulva, és tanítójuk sorsán megrémülve,
vallomást tettek mesterök ellen, s miután a téritvényt aláírták volna,
felmentettek a büntetés alól. Tagadni nem lehet, hogy ezek nem vol
tak méltó tanítványai Dávidnak, ki martyrja lett meggyőződésének,
s ki midőn Dévára a börtönbe hurcoltatott, ott azon hitben halt meg,
hogy az igazság szolgálatában küzdött elleneivel.
0 a sokféle vitákban mentő eszköznek egyedül a szentirást és
annak őszinte alapos tanulmányozását tartotta. Saját meggyőződésé
hez erősen és makacsul ragaszkodott, de csak rövid ideig. Az ész ku
tató ereje uj meg uj tételekre vezette, s ő neki nem volt elég ereje,
hogy állhatatos maradjon bizonyos tételekhez olykorban, mely maga
az állhatatlanság kinyomata volt, s melyben a politikai és vallási
hithagyás napi renden volt. A Luther és Kalvin-féle tanoktól elpár
tolva, Servet nézetéhez hajolt inkább, mint Socinuséhoz. Azért az ő
párthívei nem is vállalják el a socinianus elnevezést. Dávid tragikus
sorsa érdekes példát szolgáltat arra, hogy a szabad kutatás elve,
helytelenül alkalmazva, a gondolatoknak és következtetéseknek mily
tömkelegébe vezetheti a legjelesebb főt, a legnemesebb szivet, ha az
értelem végességének gondolata kellő szerénységre nem kényszeríti.
Dávid a keresztyénség mélységeit teljesen ki akarta meríteni, azért
változtatta folytonosan nézetét, azért kellett saját híveitől is elha
gyatva megbuknia.
Az országgyűlés előtt Blandrata által jelzett zsinat jul. Lkára
hivatott össze, hol minden unitárius pap megjelent. Blandrata egy
iratszöveget terjesztett nekik elé, mely szerint ígérik, hogy a boldo
gult János király idejében kinyomtatott könyvekben foglalt tanokat
aláírják, kikötve, hogy a kik isten igazságáról helyesebb meggyőző
dést kívánnak szerezni, álljon szabadságukban azt tenni. Itt készítet
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ték el aztán a Jézus istenségéről, imádásáról, segítségül hívásáról és
Krisztus országáról szóló uj hitvallásukat.J)
Ugyancsak itt egy 24 tagú egyházi tanács állíttatott fel s a mel
lett a vitatkozások és újítások meggátolására uj rendszabályok ké
szültek. '

A kedélyek forrongása még mindig tartott; vége-liossza nem
volt az újítások jogosultsága feletti magánvitáknak. Nem volt fonto
sabb vallási tantétel, melyet minden oldalról meg ne beszéltek
volna; és ez kétségtelenül csak előnyére vált a theologiai tudomá
nyoknak. J)e nem vált előnyére magának a protestantismusnak, a
mennyiben tanai bizonyos részről ingadozóknak s emberi önkény és
okoskodás által felforgatliatóknak lőnek feltüntetve.
Mi természetesebb annál, hogy ezzel szemben a katholicismus
mint a rend és béke, mint a tekintély és igazság elveit képviselő val
lás lön hirdetve, és hogy ennek következtében a kath. fejedelmek
ennek megszilárdítására épen ezt az időt, s épen a jezsuita rendet
találták alkalmatosnak? Valóban soha sem volt kecsegtetőbb alka
lom az ellenreformációra; sohasem mutatkozott liálásabb tér a jezsui
ták számára mint akkor Erdélyben.

VI.
Báthory K ristó f az 11)79-ki torání őszi országgyűlésen hosszasan indokolja a jezsuiták hetelepithet. — A rendek csak az -ifjúság tanítását engedik meg. — Az lóHO-ki gyulafehérvári
országgyétlés a szász papi jarak egy részét a fejedelemnek adja.

Báthory Kristóf uralkodása alatt, jelesül Dávid Ferenc halála
után megindult az ellenreformáció munkája Erdélyben. Az egymás
ellen küzdő protestáns felekezetek harca, s annak szomorú eredmé
nye felbátorította a katkolicismusnak eddig szerényen visszavonult
bajnokait az uj támadásra. Előszedték a régi eszközöket, hogy az uj
viszonyokhoz alkalmazzák őket; érintkezésbe tették magokat a jeb Consensus M in istro ru m Anno 1570. die 2. Ju lii Claudiopoli in Nomine
D om ini congregatorum , de divinitate, adoratione, invocatione, regnoque Christi,
ex literis sub Eege m ortuo im pressis ac publicatis . . . Közli Jakab Klek : D á
vid F . E gyb. Tört. E m i. 22. 1.
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zsuitákkal, kik csendesen, de erélyesen készítették elő az utat, me
lyen régi céljukat elérhetni vélték.
De bármily csendes volt is a mozgalom, az ország rendéinek
figyelmes szeme észrevette őket; észrevette azt is, hogy a fejedelem
maga is ott van a főmozgatók között. S a mily mértékben jöttek nap
fényre a térítési tervek, azon mértékben növekedett a válaszfal a
rendek és a fejedelem között.
Mikor Dávid még a dévai börtönben sinlődött, Báthory Kristóf
egy jezsuitával, Leselini Györgygyel kezdett értekezni ezen egyházi
rendnek Erdélybe való behozatala ügyében. Ugyan ilyen gondolatok
kal foglalkozott Báthory István lengyel király is, aki számtalan poli
tikai bajok mellett időt vett magának arra is, hogy az erdélyi vallási
viszonyoknak egészen más irányba való terelését előmozdítsa. Sunyerius Ferencet, a lengyelországi jezsuita provinciálist azzal bízta meg,
hogy Iá válogatott, ügyes, tapasztalt, s a vallási kérdésekben jártas
jezsuitát vezessen be Erdélybe, kik ott a gyermeknevelést kezökbe
vegyék. Kétségét nem szenved, hogy ezen 12 férfiú 'apostoli buzgal
mától várta a vallási ügyek megváltoztatását is. Ily értelemben irt
testvérének Kristófnak is.
Azonban Báthory István és Kristóf sokkal eszesebb emberek
voltak, semhogy ne tudták volna, hogy Erdélyben a jezsuiták térítési
munkája alig fog sikerülni a magyarhoni katholikus párt segítsége
nélkül. Mindenekelőtt az uj magyar királyival Rudolffal kellett jó
viszonyba lépni, aki maga is nagy pártfogója és hálás tanítványa
volt a jezsuitáknak. E végből Kristófnak egy megbízottja ment Bueberhez a kassai kapitányhoz, felajánlva a fejedelem barátságát. Bueber
köszönetét mondott ez ajánlatért, s viszont arra kérte a vajdát, hogy
a keresztyénség ügyét ne veszítse el szemei elől. A keresztyénség
ügye alatt pedig csupán a katliolicismus ügyét értette.
Midőn Kristóf eképen barátot szerzett ügyének Magyarország
ban is, midőn testvérének támogatásáról teljesen bizonyos volt, elér
kezettnek találta az időt arra, hogy e kérdést az országgyűlésen is
szóba hozhassa. Tulajdonképen hadi dolgok megbeszélése végett hívta
össze 1579-dik ér őszén okt. 21-kére a rendeket Tordára ; de fejedelmi
própositióiban erősen hangsúlyozta a vallási kérdést is. Panasz hang
ján emlité fel, hogy a vallásujitás, bár titokban, de még mindig tart,
és pedig nemcsak egyházi, hanem világi férfiak részéről is ; az ez
ellen hozott törvények hatástalanoknak bizonyultak be.
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A jezsuiták betelepítését hosszasan indokolja, s egyúttal közli
velők István lengyel királynak erre vonatkozó levelét.
Erre a rendek még higgadt hangon a következőleg válaszoltak:

(1.) Megértettük kegyelmes urunk te nagyságod tanácsabéli főszemélyek által közinkbe küldött propo,sitióit, min
den rendibe, hol te nagyságod mindeneknek előtte adja
elünkbe az religióban naponként való innovatiót, ki ennek
előtte közönséges statútumból és edictumból meg volt tiltva,
mely ellen mostan is mind privatus és mind egyházi szemé
lyek nem szűnnek suttogásokkal megcsendesülni: végeztük
azért, hogy az kik innovatoroknak' találtatnak, az elébbi articulusok szerint büntettessenek.
(5.) Annak utánna kegyelmes urunk megértettük az len
gyel király ő felsége levelét is, az mellett az nagyságod aka
ratját is, mi okból indultatván, az ifjúságnak tanítása és instituálására jezsuitákat behozván, bizonyos helyekre letelepí
tették, kiből könyörgünk ezen nagyságodnak, hogy az mi
végre hozatta őket, viseljék csak abba magokat, az az tanítá
sokon kívül ne menjenek, tartsák az ő tisztekben tanulságban
magokat, hogy az különböző tanítók között háborúság ne
következzék, b
Miután a 7-dik cikkben még azt is elvégezték volna, hogy az
áttért oláh papok, meghalt püspökük helyett szabadon választhatnak
más püspököt, kit a fejedelem megerősít, — s miután a világi kér
dések is pontokba szedettek, az országgyűlés okt. 24-kén bezáratott.
Blandrata e törvény hatását igen alkalmasnak találta arra,
hogy a lengyel ekklézsiáktól jött feleletet az unitárius papsággal elfo
gadtassa. A fejedelem pedig vigyázva a törvény azon szavaira, hogy a
jezsuiták betelepítése következtében «a különböző tanítók között há
borúság ne következzék», nem igen tolta előtérbe a kérdést, nehogy
a jobbára protestáns nemessógű és lakosságú ország ellene szegüljön.
A helyett a szász papi dézsma secularisatiójának kérdése
ujittatott fel, mely népszerű volt a magyar nemesség előtt.
Ugyanis a folytonos hadi lábon állás sok pénzébe került azl

l ) A r tic u li d o m inorum regnicolarum T ranssylvaniáé et partiu m regni
H ungária com itiis eorum partialib u s T hordae editis ad festum undecim m il
lium Virginum Anno 1579. 1. S zilá g yi S. Erd. Orszgy. E m i. ITT. 142. 14:i. 1.
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országnak; a mellett ínséges óvek következtek, ugv hogy a beállott
drágaság mellett lehetetlenség volt az adókat emelni. A fejedelmi
udvar nem tudott kijönni, mert a lengyel háború miatt rendkívüli
kiadásai voltak.
Ezért az 1580-dik évi april hó 17-kére Gyulafehérvárra hivott
országgyűlésen, midőn e rendkívüli kiadások fedezésére jött a sor, a
szász papi dézsmát kívánták secularizálni úgy a magyar, mint a szé
kely rendek. Alapul vették az 1558-ki országgyűlés végzéseit, melyek
szerint az erdélyi fejedelmek haszonbérben bírták a dézsmállak egy
részét. Most az egész dézsma secularisatióját akarták kimondani.
Ugyanis Kendy Ferenc és Dacó György előterjesztették az indítványt
következő indokolással: 1. Mikor a királyok a dézsmát a szász pap
ságnak ajándékozták, akkor az ország gazdag volt s idegen országok
szolgáltak neki. Most másképen áll a dolog: Erdély maga tartja el a
fejedelmet, s nem is hagyhatják a dézsmát a szász papok kezén.
2. A hosszas ínség, a nagy adók annyira elszegényiték az adózó
népet, hogy ideje volna segíteni rajta, mit a szász papi dézsma három
negyedének elvételével el lehetne érni, s a szász papok, mint a ma
gyarok és némely szász papok is, egy negyeddel beérhetik. 3. Felhoz
ták, hogy a szász papok hanyagul járnak el hivatalukban, s 4. hogy
fényt kezdenek űzni.
Huet Albert a szászok főispánja, Uosvay Benedek a fejedelem
udvari papja és valamelyik Ivendy ellentmondtak ez indítványnak,
sőt a fejedelem válasza is elutasító volt. 1. A fejedelem, úgymond,
nem rombolhatja össze, a mit istenfélő királyok az egyházra szentel
tek. 2. A szász papoknak kiváltságleveleik vannak : maradjanak meg
azok birtokában. 3. Ok nélkül senki se vesztheti el kiváltságait.
4. Az egyház megtámadása által az ország műveltsége is alásülyedne.
5. Lehet, hogy ez most egy pillanatra segítene, de bizonynyal a dézsmák nem sokára elfecséreltetnének.
A fejedelem tehát azt kívánja, hogy valami más módon segít
senek az ország szükségén, s a dézsmák érintetlenül hagyas
sanak. x)
M l'ropositiones nobilium ac Siculorum , quibus principi persvadere c >nabantnr, u t omnes pastores ecclesiarum Saxonicarum red d eren t quartistns,
defalcatis tribus quartis, in generalibus com itiis ad festum Georgii indictis,
celebratis. — E rre következik a Contradictio és a Responsio principis clementissimi. Lásd Szilágyi S., E rd. Orszgy. E m i. I I I . 119— 151. 1.
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Ennek következtében az ügy elejtetett; s az országgyűlés más
expedienst találván, apr. 22-kén befejeztetett.
A gyűlés szétoszlása után azonban a fejedelem, tanácsosaival
egyetértőleg, aképen intézkedett, hogy azon szász papok, kik az egész
dezsma birtokában vannak, annak egy negyedét haszonbér mellett
a fejedelemnek átengedni tartoznak. A szebeni káptalan hiába pro
testált ezen végzés ellen, a fejedelem csak annyit ígért, hogy az elvett
negyed haszonbérét pontosan fogja fizetni, és hogy a megmaradt
háromnegyedet szabadon bírhatják ők. Az erről szóló biztosító levél
kiadatott máj. 12-kén.J)
VII.
Az 1581-ki kolozsvári országgy ül ás máj. 1. — Báthory K ristóf fiá t , a kishont Xsiyviondot,
1ijedelemmé választatja. — A rendek kikötik, hogy a jezsuiták estik tíz eddigi helyeken ma
radjanak ; -— * a prot. vallás szabadsága biztosi Itassák.

Báthory Kristóf, nejének Bocskay Erzsébetnek 1581. február
25-kén bekövetkezett halála után szemlátomást gyengült, s komolyan
kezdett aggódni a felett, hogy saját élete sem fog hosszúra nyúlni és
hogy halála esetére a fejedelemség nem marad meg családjánál. Fia
Zsigmond még alig volt nehány éves, kinek megválasztatása esetében
is tényleg mások kezébe jutna a kormány, talán olyanokéba, kik ön
érdekből feláldozzák az ország és a fejedelem békéjét.
István lengyel király szintén balsejtelemmel nézett Erdély jövő
jére; a gyermekfejedelcm megválasztatására nézve voltak némi aggo
dalmai; de végre is beleegyezett, sőt a siker biztosítása céljából izenetet is küldött az erdélyi rendekhez.
A rendek, kik május elsejére voltak összelnva Kolozsvárra, nem
könnyen hajoltak. Féltek a bekövetkezhető bajoktól, különösen a
fejedelmi családba hozott jezsuiták befolyásától. Gálfi János ésKendy
Sándor mindent elkövettek a rendek megnyugtatására. Sokan hajol
tak is, de nehányan, köztük Apafy Gergely és Kendy Ferenc, nem
bíztak a gyermek-fejedelem uralkodásában. Nehéz dolog — mon
dák — a gyermeket dicsérni, mert abban nem a valóságot, hanem
csak a reménységet dicsérik.
*) L. (t . Teilt seb, D as Z ehentreclit der E vang. L andeskirche in Sieben
bürgen. 1858. az 58. és 59. 11
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A többség azonban, sok biztatásra és ígéretre hajlandó volt a
választásra; de mielőtt ezt megcselekedték volna, szükségesnek tar
tották a katholikus fejedelmi család ellenében a protestantismusnak
szabadságát biztosítani. Erre ösztönözte őket a legújabb egyházi bo
nyodalmak története. Ok méltányolták ugyan ő felségének a lengyel
királynak s ő nagyságának izenetit, s azt hálával is fogadták; de min
denek előtt biztosítani akarták az istennek tiszteletét. Szóval attól
tételeztek fel a választás végrehajtását, ha a fejedelem a vallástör
vényt megerősíteni hajlandó.
Ezen féltékenységnek tulajdonképeni alapja abban rejlett, hogy
a jezsuiták már ekkor három helyre voltak letelepítve, t. i. Kolozs
várra es Kolozs-Monostorra, hol tanítással voltak megbízva, — és
Fehérvárra, hol kolostoruk volt. Azt kívánták tehát a fejedelemtől,
hogy e három helyen kivíil se erőszakkal, se fenyegetéssel ne telepít
hessen jezsuitákat. Ha valamely helység római kath. papot kérne a
fejedelemtől, ez a körülmények megvizsgálására küldjön ki egy főúri
követet két megyei főnemessel, és ha ezek úgy találják, hogy több
ségben vannak a katholikusok, akkor teljesedjék a helység kívánsága.
Ezt kívánták mindenek előtt biztosítani, és csak azután mentek
bele a választásba.
A törvény szavai eképen hangzanak :

(2.) Az religió dolgáról így szóltunk, miért hogy ez mai
napig ö nagysága Monostorra és Kolozsvárra beszállította az
római hiten való tanítókat az ifjúságnak tanításáért és Fehérvárott is az klastromot azoknak szakasztottá, doctoribus
scilicet collegii societatis Jesu, az ő nagysága lelkiismereti
és confessiója szerint, ő nagysága ez nevezetes helyeken
megelégedvén, újabb helyekre, avagy városra avagy falukra,
akárhol az országban, efféle tanítókat se erővel se fenyíték
kel ne szállítson, ne plántáljon, hanem minden helyeken és
templomokban régi tanítók békességes állapotokban marad
janak m eg; de igy, hogy ha valamely város avagy falu talál
koznék, kik ő nagyságát eféle római religion való tanítókért
megtalálnak, ö nagysága udvarából válaszsza főemberit és az
mellett az vármegyéken avagy székekben, kiben az suplicansok resideálnak, két főembereket, azok ő nagysága levelével
attestáltassanak, hányád része vagy az városnak vagy falu
nak kívánja az római religió doctorát; valamely fél numero
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többnek találtatik, ő nagysága ahoz képest való tanítót ad
hasson, tanácsit először reá gyüjtvén épen és eleibe adván;
de tiz-husz emberért, többért is, kik derék társaságnál keve
sebbek volnának, meg ne háborítsa ő nagysága se városokat,
se falukat.B
A vallási kérdésnek eképeni eldöntése után megtörtént a válasz
tás, dacára Ajjaffy figyelmeztető és óvó felszólalásának. A kiskorú
Báthory Zsigmond atyja nagy örömére megválasztatott Erdély és a
hozzá tartozó részek vajdájává és fejedelmévé, de mégis azon feltétel
mellett, hogy mikor az uralkodást átveendi, kötelezze magát az ország
jogainak és kiváltságainak megtartására. A rendek kifejezték azon
kívánságukat is, hogy isten ő felsége tegye őt «hasznos fejedelemmé
isten igéjének oltalmazására, hazánknak megmaradására, árváknak es
özvegyeknek oltalm ára; legyen irgalmasságának edénye, mint volt a
gyermek Dávid király, tanítsa isten manus illius ad prelium et digi
tos illius ad bellum, hogy minden ellenségei ellen ő segítségével min
ket megoltalmazhasson, et in iudicio et justitia ac misericordia
gubernet populum, sciat egredi et ingredi coram domino; adjon
környüle és utána honos sapientes et cordatos viros, kik isten
nek tisztességere és hazánknak javára jóra intsék, tanítsák és nevel
jék. Amen.»
Még ezen országgyűlés tanácskozásai csendesen folytak; a
jezsuitáknak még nem volt nyílt pártolójuk, s ők magok is szerényen
megvonták magokat. De az élesebb szemek előtt nem volt titok, hogy
ők bizony nem lesznek hajlandók csak három helyen maradni és
csak az ifjúság oktatására szorítkozni. Mert bár a jezsuiták jó tanítók
voltak, föfeladatuk mégis az maradt, hogy a reformáció terjedésének
ellene működjenek, és hogy a «tévelygőket» visszatérítsék az egyedül
idvezitö anyaszentegyház kebelébe.
S valóban Báthory István lengyel királynak gondja volt arra,
hogy a májusi gyűlésen hozott határozat ellenében a jezsuiták erősittessenek és állandósittassanak. Ugyanazon napokban, t. i. 1581.
máj. 12-kén kelt levelében adományozta nekik az egykori kolozs-*)
*) A r tic u li do m inorum regnicolarum triu m N ationum et partium regni
H ungáriáé in com itiis eorum generalibus in civitate Colosvarieusi. Anno Do
m ini 1581. ad 1. diem Maji celebratis aediti. L. gr. K e m é n y Jó zs ef és Kovát η
I stv., E rd. Orszgy. T ört. T ár I. 157. és Szila g yi S., É rd . Orszgy. E m i. I I I .
157. 1.
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monostori apátság j avait, ós me^alapitá Kolozsvártt a Farkas-utcában
a jezsuita collegiumot.

A fenti országgyűlés máj. 17-kén szétoszlott; tiz nap múlva
meghalt Kristóf fejedelem ; fia nevelőjéül Gálfi Jánost és Leleszi Já
nos jezsuitát rendelvén. — Erdély ügyeit azonban voltaképen Bá
thory István, a lengyel király vezette. A kiskorú Zsigmond mellé
rendelt kormányzók csak eszközei valának neki, mi fölött a rendek
nem egy országgyűlésen fejezték ki kedvetlenségöket.
A törökök és kozákok beütései és garázdálkodásai sok bajt okoz
tak; és igy a vallás kérdése egy ideig aludni látszott. Az 1583-ki
fehérvári gyűlésen csak újítások ellen hoztak egy rövid törvényt,
mely igy szólott:

(1.) Miért hogy peniglen legelőször is az istennek tisz
tességére íÖgondunknak kell lenni, és nyilván értjük, hogy
sok helyeken ez országban sok különb-különbféle káromlások
és innovatiók estenek, esnek is naponként az religió dolgá
ban, hogy ezek tovább ne áradjanak, végeztük: hogy az
elmúlt időbeli articulusok az innovatiók felől megtartassanak
és exequáltassauak személyválogatás nélkül, hogy ezekért az
élő istennek az ö bosszuállása országul reánk ne szálljon, b
(2.) Miért hogy penig kegyelmes urunk legelőször a
régi szent királynak és az mi eleinknek is gyülésök az isteni
tiszteleteken, ki minden dolognak fő fundamentoma, kezde
tett el, annak okáért mi is azt akarnók követni, az religió
dolgáról ilyen végzést tettünk, hogy az religió dolga minden
részében és cikkelyében abban observáltassék meg, az mint
1581. esztendőben Kolozsvárott prima Maji az generalis gyű
lésben végeztetett volt, és az elébbi articulusok szerint liber
tas religionis megtartassák, csakhogy innovatiók ne legye
nek az articulusban elvégezett büntetés alatt. b
b A rticuli dominorum, regnicolarum trium n atio n u m Transsylvanicorum et partium regni H u n g áriáé in com itiis eorum generalibus Albae Juliae
anno dom ini 1583. ad dom inicam P alm aru m hoc est ad 24. diem m ensis M artii
aeditis conclusi. Szilagyi S., É rd . Orszgy. E m i. I I I . 179. 1.
*) A rtic u li dominorum regnicolarum nobilium triu m q u e n ationum reg n i
Transsylvaniae et p artiu m regni H ungáriáé, in p artialibus eorum comitiis ad
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(1.) Miért hogy penig legelőször az régi szent királyok
nak és az mi eleinknek is gyűlések az isteni tiszteleten, ki
minden dolgoknak fő fundamentoma, kezdetett el, annak
okáért mi is azt követvén az religio dolgáról ilyen végezést
tettünk, hogy az religió dolga minden részében, cikkelyében
abban maradjon, az mint ennek előtte való generalis gyűlé
sekben partialisokban is végeztünk róla és azon mód tartas
sák meg az religióban mindaddig, míg nagyságod generalis
gyűlésben országával más végezést nem teszem *)
Mindezen törvényekben Báthory István szellemének és kezenek
nyoma látható. 0 nem engedte, hogy a politikailag oly kedvezőtlen
viszonyok között a vallás fontosabb elvi kérdéseinek előhurcolása
által a katholicismusnak diadala kockára tétessek.
1586-nak végén azonban ö meghalt; és mivel nem volt mér
séklő kéz, az ő általa pártolt jezsuiták, a gyermek fejedelem éretlen
ségét felhasználva nagyobb erővel kezdtek működni.
Bátorítólag hatott reájok az is, hogy epen ez időtájban, t. i.
1586-ban Draskovich György kalocsai érsek Magyarországba is bete
lepítette a harcias jezsuita atyákat, kik Rudolf király különös kegyet
bírva, hasonlóképen nagy tevékenységet fejtettek ki.
Ezentúl az erdélyi es magyarországi ügyek sűrűbben érintkez
nek egymással: mert volt egy közös hatalmas érdek, mely a két or
szág fejedelmeit lelkesítette, t. i. a katliolicismus hatalmának a Pro
testantismus romjain való visszaállítása — és pedig a jezsuiták mű
ködésének támogatása által.
Ez volt a nagy feladat, melyet Erdélyben Báthory Zsigmond,
Magyarországban pedig Rudolf király kívánt megoldani.
Hogy az ebből származott élet-halál harcnak jelentőseget a
maga teljességében felfoghassuk; hogy világos legyen előttünk az
események fejlődésének okozatos összefüggése, szükséges lesz az idő
rend szempontjából is áttérnünk Magyarország ezen kori vallásügyi
tárgyalásaira és szemügyre vennünk azon országgyűléseket, melyek
Rudolf uralkodása alatt tartattak a tulajdonképeni Magyarországon.
diem dom inicam proxim am post festum beati Georgii m artyris aim o dom ini
1584. ex edicto nostro celebratis editi Albae Juliae. Gr. M iko, É rd. Túrt·. A da
tok. IV . 329. és S zila g yi S„ E rd. Orszgy. E m i. I I I . 203. 1.
h A rticuli dom inorum regnicolarum etc. Szilag yi S., Érd. Orszgy. Emi.
II I. 213. 1.

KILENCEDEK FEJEZET.
Rudolf országlása alatt megújul az ellenreformáció.
(1576— 1592.)

I.
R udolf jr llt’iiir.

— -

A.: lo7S-ki pozsonyi orszi'iyyyüU's. — A protestánsok roll ásszá ha ds áyát
R u d o lf nem biztosítja.

A míg Erdélyben a katholicismus Báthory István és Kristóf
uralkodása alatt az unitarismus legyőzetóse után fokonként emelke
dett, s a jezsuiták betelepítése által az önvédelmi szerepből kilépve,
naponta erélyesebb intézkedéseket tett elvesztett uralmának vissza
szerzésére : addig Magyarországban is kedvezőbb kilátása nyílt a
győzelemre.
Ugyanis Miksa királynak 1576-dik évi okt. 12-kén bekövetke
zett halála után Rudolf vette kezebe az’uralkodást. Ez vallásos gon
dolkozására nézve tökéletes ellentéte volt apjának. Már megkoronáztatásakor is kitűnt, hogy nem barátja a reformációnak; uralkodása
alatt pedig szomorú tények bizonyították be, hogy a protestantismusnak engesztelhetlenebb ellensége nem volt nálánál. Nem csoda,
mert hiszen nevelését II. Eülöp spanyol király udvarában a jezsui
táktól nyerte. Ifjú korában tanúja volt a spanyol inquisitio kegyet
lenségeinek, s szent áhítattal hallgatta tanítóinak a vallási üldözés
igazolására felhozott tanításait. Rendkívüli hatással volt reá a papság
titokszerii kegyeskedése, és a királyi udvar szigora minden világi
öröm elleneben. Mikor haza jött, már akkor kedélye tökéletesen meg
volt rontva. Magába vonult', komor és bizalmatlan volt; a nyilvános
élettől idegenkedett. Alig telt el pár év trónralépte óta, máris prágai
váriakéiban elzárkózva találjuk, hol minden idejét gyakran változta
tott ágyasai, válogatott lovai, alchimiai s astrologiai kísérletei vették
Theol. Könyvtár. XIV.

ló
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igénybe, mialatt az uralkodás gondjait lelkiismeretlen minisztereire
bízta. Ezek mindent elkövettek, hogy kegyét és bizodalmát biztosít
hassák magoknak, különösen az által, hogy a magyar alkotmány és
a protestantismus iránti gyűlöletét táplálták.
Ily körülmények között az országos sérelmek csakhamar nagy
halmazzá növekedtek, és a tartott országgyűléseken sohasem fogyott
ki a panasz.
Rudolf, a mig csak lehetett, mindig halogatta az országgyűlé
sek összehívását, a mi a közvéleményt nagyon ellene ingerelte. Már
1577. tavaszán sürgették a megyék az országgyűlés összehívását ; de
a kitűzött határnap többszöri megváltoztatása után csakis 1578. febr.
elején gyűltek össze a rendek Pozsonyban, ingerült hangulattal és
dacos elszántsággal. Hallatlan zajjal kezdődött a tanácskozás, mivel
a király, ki maga helyett egyik testvérét küldötte le a gyűlésre, uj
terhek vállalását kívánta a rendektől, a nélkül hogy a sérelmeket em
lítette volna.
A protestáns felekezetek Miksa alatt megerősödvén, most or
szágszerte zsinatokat tartottak, hitcikkelyeket alkottak, szervezked
tek. Az országgyűlésen vallásuk szabad gyakorlatának biztosítását
kívánták, mert attól féltek, hogy Rudolf nem fogja tiszteletben tar
tani apjának e részbeni intézkedéseit.
Félelmök nem volt alaptalan ; mert Rudolf országainak egyike
ben sem akarta megtűrni a protestáns vallást. Azonban a királyi propositiókban még nem izent hadat az összes protestáns felekezetek
nek. Csak azt kívánta, hogy a liáromsá-gUujadók vagyis az ariánusok
és a trinitáriusok íelekezete ellen 157:2-ben alkotott törvények megujittassanak és a kcresztségismétliikre is kiterjesztessenek.
A rendek ezt nem utasitottták egyenesen vissza, hanem oly in
tézkedést tettek, mely megnehezítette az illetőknek femnaradását, a
mennyiben nem annyira vallásukat, mint inkább zseböket támadta
meg. Ugyanis a rendek a királyi propositiókra adott válaszukban, az
adózást illető pontnál azon óhajuknak adtak kifejezést, hogy a zsidók
és az anabaptisták, kiknek saját házuk van, az adót és a többi terheket
is kétszeresen viseljék. Céljukat, melyet c határozathozatalnál szem
előtt tartottak, nyíltan bevallják, t. i. azt, hogy ez által az országból
való kivándorlásra kényszerítsék őket.
Midőn igy a háromságtagadóknak és azok könyveinek kiküszö
bölésére vonatkozó korábbi törvényeket a rendek megújítják ; ugyan-
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akkor azon kérelemmel fordultak a királyhoz, hogy a többi felekeze
teknek valamint egyéb országaiban, úgy Magyarországban is enged
jen szabad vallásgyakorlatot. De az egyházi rend óvást emelt ezen
határozati javaslat ellen, és kijelenté, hogy nem engedi ezt a törvénykönyvbe iktattatni.1)
Ez tetszett a királynak, a ki a róm. kath. valláson kívül semmi
féle más vallást nem akart megtűrni birodalmában. Azért második
leiratában újra sürgeti, hogy az ariánusok ellen hozott törvények
kiterjesztessenek az anabaptistákra is. A vallás szabad gyakorlatára
vonatkozólag pedig állítja, hogy a rendek tévedésben vannak, midőn
azt hiszik, hogy az ő kormánya alatt álló többi országokban szabad
vallásgyakorlat van engedve. Nincs megengedve sem Csehországban
és társországaiban, sem Ausztriában. Tehát Magyarországban sem
engedheti meg az eféle újítást, mert tiltja koronázási esküje.
Természetes, hogy ily válaszszal sem a prot. főrendek, sem a
megyék és városok követei nem voltak megelégedve. Hogy mégis a
második feliratban mért hallgatnak e tárgyról, azt csak a többi kér
dések előtérbe tolásából lehet megérteni, es a rendeknek abeli meg
győződés-szerzéséből, hogy ezúttal lehetetlen a királyival egy érte
lemre jutniok. Azért függőben maradt e kérdés is, mint sok más,
melyre nézve nem tudtak megegyezni.

II.
A z 15X7 — HH-ki p o z s o n y i o r s z á g g y ű lé s . — E n n e k e l ő z m é n y e i : a F o r m u la c o n c o r d ia e és a
G e n f e ly - fé le n a p t á r m i a t t i v i t á k . — A r e n d e k n a g y n e h e z e n e l fo g a d já k a z a j n a p tá r t. —
A je z s u i t á k ú jr a b e h o z a tn a k . —· A tu r ó c i p r é p o s t* á g k é r d é s e . — A k i r á l y a z e r r e v o n a tk o z ó
tö r v é n y c ik k e t m e g n e m e r ő s i t i ; e b b ő l b a j le sz .

Rudolf nem volt szerencsés a magyar országgyűlésekkel. A ren
dek a sérelmek orvoslását követelték; ő meg erről hallani sem akart,
csak az adó megszavazását sürgette. Lehetetlen volt a jó viszony
fentartása.
Már az 1580-ki, az 1582-ki és az 1583-ki országgyűléseken oly
%agy volt az ingerültség, hogy tettlegességektől lehetett tartani.
A rendek semmiképen sem akartak a királyi propositiók tárgyalá
sába bocsátkozni, inig az ország sérelmei nem orvosoltatnak. S ámbár
1) Fraknni, V. Magy. Orszgv. E m i. VI. 199. 253. 1.
13*
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sok szemrehányás, keserű kifakadások és vádaskodások után valamit
mégis engedtek, de 1583-ban már végzésileg határozottan kijelentet
ték, hogy azon esetre, ha a következő két év alatt sérelmeik nem
orvosoltatnak, ők többé országgyűlésre megjelenni nem fognak.
Budolf, ki két ízben jelen volt e zajos gyűléseken, sértett önér
zettel és haraggal mérlegelte Prágában az ő jóslói és kuruzslói között
ez eseményeket. A kormányzás kellemetlenségeit testvéreire bízta,
de azt sem egészen és feltétlenül, mert senkiben sem volt teljes bi
zodalma.
Az alatt az egyházi téren folytak a felekezeti súrlódások ; es
pedig a katholikusok következetesen folytatták a harcot valamennyi
protestáns felekezet ellen, ezek ismét külön egymás ellen. Ugyanis
ekkor merültek fel a protestáns felekezetek között az úgynevezett
egyezségi formula (formula concordiae) feletti viták. A németországi
lutheránusok ünnepélyesen elfogadták és aláírták a «formulát», mely
ben Krisztus testének mindenütt, s igy az úrvacsorában is jelenléte
— ubiquitása — kimondatik, ezzel szemben a kálvinista felfogás
tévelygésnek jelentetik ki. Ezzel azon eredetileg kitűzött cél, hogy a
formula békét és ügyességet hozzon létre a különböző nézetű protes
tánsok között, el nem éretett; sőt azt tapasztalj uk, hogy mindenütt
épen az ellenkezőt, t. i. a legnagyobb mérvű civódást idézte fel.
Hazánkban is csak rósz következése lett, a mennyiben a két
testvér felekezet közötti szakadást kikerülhetlenné tette; Bornemisza
Gergely n.-váradi püspöknek pedig alkalmat adott arra, hogy a lel
készeket büntetéssel fenyegesse, ha a formulát, elfogadják. A felvidéki
egyházak szívósan ragaszkodtak az ágostai hitvalláshoz. Midőn
1580-ban a pozsonyi országgyűlésen Bévay Ferenc és Istvánffy Mik
lós azt kérdezték a besztercebányai követektől, hogy a felvidéki váro
sok aláirnak-e az egyesség formulájának, azok határozottan nm-mel
válaszoltak; mivel ők az ö régi ágostai hitvallásukhoz ragaszkodnak.
A nevezett főurak figyelmeztették őket, hogy aláírás esetén a legna
gyobb veszedelembe döntenék magokat, melyből nem könnyen sza
badulhatnának. l)
') D er H e rr E ew ay und H e rr lstvanffy babén gefragt ob dis Krbarn
Stedf unterschrieben. Als In en aber anzeigt worden, es gienge dies Krbarn
Stellt solch buch n ich t ahn, denn sie bei Ire n alten und der Augspurgiscben
Confession verbleiben, haben sie U nns auch darfiir gew arnet, denn so man
sich unterschreiben seit, würden sich die S tedt d a n n it in die höchste gefahr
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Azonban bármily élénken foglalkoztatta is a rendeket e kérdés,
országgyűlési határozatot még sem hoztak, mert ennél sokkal fontosabb
kérdések voltak napi renden. A sérelmek sokasága és a királynak
azok orvoslására való képtelensége oly ellenszenvet és bizalmatlan
ságot támasztott országszerte, hogy még a jó iránt is gyanú támadt,
mihelyt az Prágából vagy Rómából származott.
Ilyen volt a XIII. Gergely-fele uj naptár behozatala, melynek
a magyar rendek és különösen a protestánsok határozottan ellene
szegültek, csak azért, mert a pápától és a császártól származott.
Draskovic!) György győri püspök és királyi helytartó 1582-ben kiadta
a rendeletet, hogy ez évi október negyedikétől kezdve az uj naptár
szerinti időszámítást kell életbeléptetni. Ez ellen világiak és egyhá
ziak egyiránt felszólaltak. A soproni protestáns papot, mivel nyilvá
nosan prédikált ez uj naptár beliozói ellen, elmozdították hivatalától,
és az ennek ügyében Pécsben járt követeket börtönbe vetették. S mi
dőn a király az 1583-ki viharos országgyűlés ideje alatt szorgalmazta
az uj naptár behozatalát, a rendek semmit sem akartak róla hallani.
De a püspökök a magok kerületeiben tényleg behozták, miből — mi
vel az ország nagyobb része ellenezte — sok zavar támadt. Különö
sen gr. Eorgách Imre, treneséni főispán tüntette ki magát az ellen
zésben, kiadván a megyéjében levő protestáns papoknak a parancsot,
mely szerint tartózkodniuk kellett az uj időszámítás elfogadásától.
Példáját követte a szepességi nemesség és papság, mely Bornemisza
Gergely n.-váradi püspök és szepesi prépost rendelete ellen protestált.
A megyék oly ellenszenvet tanúsítottak az uj naptár behozatala ellen,
hogy midőn 1585-ben Ernő főherceg arról tanácskozott Bécsben a
magyar tanácsosokkal, hogy miként lehetne az egybehívandó magyar
országgyűlésen kikerülni az oly zajos vitákat, minők az 1583-ki gyű
lésen is a király nagy szomorúságára előfordultak, ezek komolyan
figyelmeztették a főherceget azon veszélyre, mely származni fog ab
ból, ha a király nem a régi naptár szerint liivná össze a rendeket.
A főherceg ennélfogva elfogadta azt a tanácsot, hogy az országgyűlés
határnapja a királyi meghívókban kétféleképen, t. i. a régi és uj nap
tár szerint tétessék ki. Mert csak igy lehetett remélleni, hogy' a rendek
megjelennek a gyűlésen. x)
bringen und eiufiihren, daraus sie sich nicht leichtlich wiederum!) befreien
würden khöm ien. (B esztercebányai levéltár.)
b F ra kn o i, iVIngy. Orszgy. E m i. V II. 174. 175. 1.

198

IX. RUDOLF ORSZÁGLÁSA ALATT MEGÚJUL AZ ELLENREFORMÁCIÓ.

Az országgyűlés azonban nem hivatott össze. A király nem
akarta orvosolni a sérelmeket; azt pedig jól tudta, hogy e miatt nem
kerüli ki az elkeseredett és végletekre kész rendek keserű kifakadásait. Ezért halasztotta el a gyűlés összehívását egész 1587-ig.
Ekkor azonban nem lehetett tovább halasztani. November
14-kén Ernő főherceg nyitotta meg a rettegett gyűlést, melyre őt a
király teljhatalommal küldötte ki maga helyett.
A királyi propositiókban többek közt felhozatik, hogy az igaz
ságszolgáltatás több év óta szünetel, főleg azért, mert a rendek vona
kodtak az uj naptárt az országgyűlés hozzájárulása nélkül elfogadni.
Ezen javított uj naptár a legtöbb országban már be van hozva. Fel
hívja tehát a király a rendeket, mondják ki, hogy ezentúl Magyaror
szágon is egyedid az használtassék.
A rendek azonban most is idegenek voltak ez újítástól, főleg
azért, mert ez által is a pápa hatalmát vélték növelni az országban,
aki azzal is kimutatta gondolkozásmódját, hogy az e naptár behoza
tala körül legnagyobb buzgóságot kifejtett Draskovich György kalo
csai érseket 1586-ban bibornoki süveggel jutalmazta meg.
Draskovich e nagy kitüntetés iránt nem volt liáládatlan. A bi
bornoki süveg felvétele alkalmával Bécsben megvendégelte Ernő,
Mátyás és Miksa főhercegeket; és ez ünnepély emlékezetére — a
főhercegek közbenjárása folytán — kieszközölte a királynál, hogy a
jezsuitákat újra betelepíthesse Magyarországba. Rudolf, ki maga is
az egyház legméltóbb harcosait látta a jezsuita atyákban, örömmel
adta beleegyezései abba is, hogy a Radecy István holtával megürült
túróéi prépostság javai azoknak adassanak át. Pette Márton váci püs
pök és Iiubinyi László beigtatták a jezsuitákat ezen uj birtokba; a
király pedig külön iratban ajánlotta őket Fejérkövi István nyitrai
püspöknek és királyi helytartónak, Forgách Ferenc veszprémi püs
pöknek, Pálffy Miklós pozsonyi és Dersffy Miklós hontmegyei főispánolm k.
Ez ellen is kifogása volt az országos rendeknek, s bár a királyi
propositióban nincs is róla említés, — hosszas alkotmányserelmi viták
után szőnyegre hozták azt az egyházi birtokok visszaadása kapcsában.
Ugyanis a királyi propositiora adott válaszban kívánták, hogy
ő felsége az elzálogosított egyházi javakat váltsa ki, és adja át az
egyházi rendnek, az egyházi javadalmakat, melyeket idegenek
nek adományozott, vegye vissza es adja érdemes magyar papoknak.
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A túróéi prépostsáynt, melyet a jezsuitáknak adományozott, adja egy
uj prépostnak oly kikötéssel, hogy az köteles legyen a hiteles helyet
visszaállítani. . . Az egyházi törvényszékek ítéleteinek végrehajtására,
a mennyiben ahoz a királyi karhatalom szükségeltetnék, a főispán,
alispán vagy a főkapitány szólittassék fel.
A rendek, midőn eként a katholikus egyház és papság igényeit
kielégíteni óhajtották, nem tévesztették szemeik elől a protestánsok
féltékenységét sem az uj naptár behozatala iránt. S a mennyiben
nem annyira az időszámítás, mint inkább azon körülmény nyugtala
nította őket, hogy az a pápától szárm azik ; azt pedig a protestáns
vallásuak még a legindifferensebb ügyben sem akarták elismerni, hogy
a pápa rendeletét és óhajtását teljesítik : azért, bár jobb szerették
volna, ha a régi naptár, melyhez gazdagok és szegények százados
használat folytán hozzá szoktak, megtartassák; mégis a király kivánatához képest nem elleneztek, hogy az uj kiigazított naptár haszná
latba vétessék. Mindemellett határozottan kijelentik, hogy ezen uj
naptárt etjyedi'd a király, és senki más tekintélye alapján fogadják el.
Kikötik azt is, hogy az okiratok, melyek eddig a régi naptár szerint
keltezvék, érvényeseknek· tekintessenek.
Midőn azonban ezek alapján Ernő főherceg 1588. elején a ma
gyar és német tanácsosokkal a királyi jóváhagyás elé terjesztendő
törvénykönyv szerkesztésével foglalkozott; — a turóci prépostságra
nézve kijelenté, hogy azt ő felsége nem adományozhatja senkinek,
mivel azt már a nagyszombati jezsuitáknak engedte át. Ezért ezt a
pontot, a magyar tanácsosok hozzájárulásával egyszerűen kihagyta a
szövegből. Az egyházi törvényszékek ítéleteinek karhatalommal való
végrehajtásáról szóló pontot ezen záradékkal' enyhítették : «ha csak
valamely törvényes akadály nem gátolja».
De a tanácsosoknak a turóci prépostságra vonatkozó nézetét a
rendek nem helyeselték. Féltek a jezsuitáktól, és állhatatosan ragasz
kodtak elébbeni végzésökhöz.
Az uj naptár behozataláról szóló pont felett is uj vita támadt.
Megyery és több követtársa óvást emeltek annak behozatala ellen ;
de a többség elfogadta azt a fentebb említett kikötéssel.
A főherceg ezen és más országgyűlési végzések ujonnani átvé
tele után (jan. 10.) ismét kijelentette a magyar tanácsosok előtt, hogy
a turóci prépostságra vonatkozó kívánságnak nem tehet eleget a
király megsértése nélkül, s ennélfogva azt a törvénykönyvből kiha-
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gyandónak véli. De ezek viszont kijelentették, hogy a rendek egyér
telmű végzésén többé változtatni nem lehet.
Ezen ügy annyival is inkább kezdte érdekelni a rendeket, mivel
Ernő főherceg egy veszélyes közjogi elvet, akart érvényesíteni akkor,
midőn azt mondotta, hogy a végzések alkotása nem a rendeket, ha
nem a királyt illeti, a kitől a propositio kiindult. Ezen felfogás ellen
komoly hangok emelkedtek, és a magyar tanácsosoknak nagy fárad
ságába került, mig a főherceget más nézet kijelentésére bírták, és a
turóci prépostságról szóló pontot — bár nagy átalakítással — ismét
a törvénynyé leendő pontok közé iktathatták. Azon határozott sza
vak helyett: ((követelt étik az ország nevében» ez tétetett: «a rendek
esedeznek, hogy ő felsége a prépostságot adományozza érdemes egy
házi férfiúnak, a ki egy év alatt a hiteles helyet állítsa vissza». És az
ehez csatolt záradék, hogy t. i. «ez ügyről ő felsége fog kegyelmesen
határozni» egészen kiforgatta annak eredeti értelmét, mert nem volt
titok, hogy ő felsége kegyes határozata nem lesz más, mint hogy a
jezsuiták élvezzék továbbra is a turóci prépostság jövedelmeit, és igy
anyagi gondoktól menten végezzék az «eretnekség» kiirtására célzó
kötelességeiket.
A rendek szétoszlása után Ernő főherceg Becsbe sietett, s on
nét január 20-kán küldé fel jelentését Prágába az országgyűlés lefo
lyásáról és eredményéről. Budolf király még e hó végén megerősí
tette az eléje terjesztett országgyűlési végzéseket, kivéve kettőt, t. i.
az osztrák borokról és a turóci prépostságról szólókat. Ez utóbbira
vonatkozó indokolása egyszerűen csak az volt, hogy ,,e javadalmat
collegium, gymnasium és papnevelő intézet alapit ám céljából a jezsui
táknak adományozta“.
Ki is hagyta a törvénycikkek sorából, mi által a rendek tör
vényhozási jogát megsértette. Ennek aztán az lett a következése,
hogy több megye azon cim alatt, miszerint a király ezen önkényes
tette által az összes törvénycikkeket érvénytelenekké tette, megtagadta
az adók behajtását.
Ernő főherceg ennek hírére Bécsbe hívta a magyar tanácsoso
kat, s szétütve a dolgot, azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy
ily csekély jelentőségű dolgok miatt az országgyűlésen végzett nagy
munkát érvénytelennek mondani nem lehet. Azonban a magyar taná
csosok többsége — Fehérkövy István nyitrai püspök, Batthyáni, Nádasdy, Illésházv, Cobor és Joó — nem tekintette csekély jelentőségű
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nek a király eljárását. Komolyan figyelmeztették tehát a teljhatalmú
főherceget, hogy nagyobb veszély kikerülése szempontjából nyugtassa
meg a megyéket királyi leirat által, melyben a turóci prépostságot
illetőleg ki legyen jelentve, hogy a király az ország rendéinek hatá
rozatát tiszteletben akarja tartani és a jezsuitákról máskent fog gon
doskodni. Ha ő felsége ezt nem teszi, komoly zavaroktól lehet
tartani.*)
A következmények fogják mutatni, hogy a király ezen jó taná
csot nem fogadta el, és igy okozójává lett azon viharnak, mely nem
csak az országra hozott végtelen sok bajt és szenvedést, hanem, mint
látni fogjuk, a koronát is lesodorta királyi fejéről.
A jezsuiták eképeni betelepítésével egy nagyjelentőségű harc
kezdődött Magyarországon úgy mint Erdélyben. Ösztönszeriileg
érezték ezt a rendek, —· és azért mindjárt kezdetben azon töreked
tek, hogy a fenyegető veszélyt elhárítsák a különben is sújtott or
szágról.
A törvényhozási küzdelem Erdélyben vette kezdetét, hol az
állhatatlan, szeszélyes és erőszakos Báthory Zsigmond volt a jezsui
ták főpártfogója.

III.
A z lü tiH -k i e n g e d i o r s z á g g y ű lé s k ö r e te ii a j e z s u i t á k k i u t a s í t á s á t . - - Λ fe je d e le m e z t e l l e n z i .—
U g y a n eze n é v i m e d g y e s i o r s z á g g y ű lé s a j e z s u i t á k ö n v é d e lm i i r a ta u t á n s e m a k a r e n g e d n i. —
A z el "defies ta n á c s k o z á s z a jo s és e r e d m é n y te le n m a r a d t . — R e n d e s ü lé sb ő l e m lé k ir a to t k ü l 
d e n e k a fe je d e le m h e z . — A k a th o lik u s o k e lle n n y il a tk o z a to t a d n a k b e. —· A f e j e d e l e m a j e z s u i 
tá k m e lle tt n y i l a t k o z i k ; a r e n d e k ú jr a g r o t est fiin a k e lle n ü k . — V é g r e a fe j e d e l e m k é n y s z e r ü s é y h ü l e n g e d és a j e z s u i t á k v é g k é p e n k iu t a s i t t a t n a k E r d é ly b ő l.

Az 15S7-ki kolozsvári országgyűlésen hálásan fogadták a ren
dek azon intézkedést, hogy a vásárhelyi iskolához a tanítók fizetésére
s a tanulók élelemmel ellátására segély rendeltetett.2) Az 1588-ki
enyedi gyűlésen azonban már a jezsuiták terjeszkedésének meggáto
lására fordították törekvéseiket, mert lehetetlen volt észre nem venni,
hogy ezen rend úgy számban mint vagyonban folytonosan gyarap
szik, és hogy ebben a fejedelem által támogattatik.
Hogy Gicy kormányzó milyen állást foglalt el e kérdésben,
F r a lenni, V II. 222. 1.
'") Szilág yi S., É rd. Orszgy. E m i. I I I . 74. 1. és 232. 1.
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azt adatok hián megmondani nem lehet. De hogy az ország rendei
határozottan követelték a jezsuiták' kiutasítását, s hogy más felől
maga a fejedelem pártolta őket, azt minden ember látta és tapasz
talta, s igy lehetetlen volt kikerülni a nemzet és fejedelem közti meghasonlás kitörését.
E meghasonlás az 1588-ki gyűlésen vette kezdetét, midőn Zsigmond fejedelem határozottan ellenezte a rendeknek a jezsuiták kiuta
sítására vonatkozó kívánságát, s midőn ezek ennek következtében
megtagadták az adót; s igy az országgyűlés eredménytelenül oszlott
szét. *)
Ezen esemény eléggé tanúsította, hogy a jezsuiták kérdése nem
tartozik azon kérdések közé, melyeket akár a fejedelem iránti tekin
tetből, akár pedig a sima tárgyalás kedvéért elrnellőzni lehetne.
A rendek ellenszenve, mondhatnám gyűlölete azon egyházi rend ellen
sokkal erősebb volt, semhogy az abból eredhető rósz következménye
ket észre ne vették volna épen azok, a kiknek létjoga forgott
kérdésben.
Nem is mulasztottak el a jezsuita atyák semmit arra nézve,
hogy magokat megvédelmezhessék. A múlt gyűlés után azonnal be
nyújtották tiltakozásukat az ő ellenök felhozott vádak ellenében. «Ha
minden felekezet, mondák ők, lutheránusok, kálvinisták és calviniánusok, anabaptisták; ariánusok, ebioniták s az annyira gyűlölt uj zsidózók, az oroszok vagy oláhok megtüretnek ez országban, csakúgy,
mint m i: helyes-e, hogy katholikusok ne legyenek ez országban, kik
nek vallását a korábbi gyűlések elfogadták, s az első király sz. Ist
ván óta hat századon át tisztelik a magyarok ? — ha Erdélyben min
denki számára vau szabad vallásgyakorlat, mért ne lehessen a katho
likusok számára, ha udvarában mindenki tarthat vallásán lévő papot,
miért tiltsák ezt egyedül a fejedelemnek meg? Hivatkoznak továbbá
a társaságnak Erdély irányában szerzett érdemeire, jelesül arra, hogy
.a fejedelmet isteni félelemben nevelték, az ifjúságot oktatták, a híve
ket vigasztalták, s roppant kiadásokat tettek templomok építésére, s
az egyetem felszerelésére, melyek, ha távozni kényezerittetnének,
sem vesznének ugyan el, de az ország és fejedelem vesztené el jó
hírnevét. Hivatkoztak végre Báthory István királyra, ki a szer-I

I

Sziltigyi S„ É r d . Orszgy. E m i. I I I . 79. és 295. 1.
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zetet fenn akarta tartani, s a fejedelmet az ő gondjaikba ajánlá. *) —
Ezen tiltakozó folyamodvány még novemb. 4-kén olvastatott fel az
államtanácsban. De ez nem érezte magát hivatva oly tárgyban hatá
rozni, mely az egész országgyűlés ítélete alá tartozik. Némelyek azt
hitték, hogy a jezsuiták elleni lármát a kormányzó tekintélyével le
lehet csillapítani; de minthogy ez nem sikerült, s minthogy ezenkívül
Gicy János kormányzó lemondása is be volt nyújtva, tehát decemb.
8-kára Medgyesre egyetemes országgyűlést hirdettek.
A két főtárgy, mely e gyűlésen eldöntendő vala, sok protestáns
és katholikus urat hozott össze. Még olyanok is megjelentek, a kik
különben nem szoktak gyűléseket látogatni. A papi rend különösen
nagy számban volt képviselve.
Dec. 10-kén előleges értekezlet tartatott a nagytemplomban;
első tárgyul a vallás ügyét vették fel. A megjelent papok, azon kér
désre, hogy van-e valami előterjeszteni valójuk, igennel válaszoltak.
Legelőször a ref. superintendens Toronyai Máté szólalt fel, szenve
délyesen támadta meg a katholikus hitcikkelyeket és az azokból folyó
«bálványozást». Babonaságuk kitüntetésére felhozta, hogy az úrva
csoránál a kenyér előtt úgy térdelnek, mint ha az isten volna. Ha
sonlóan kelt ki az ő utána következett szónok Hunyadi Demeter, az
unitáriusok superintendense is, kit aztán mások követtek, különö
sen a pápai hatalom visszaélése ellen fordulva.
Az első nap meddő feleseléssel telt el. A második napon két
reszre oszlottak a rendek. Az egyik rész, t. i. a fejedelmi tanácsosok
közül Báthory István, Ifjú János, Sombory László, Geszti Ferenc és
Bánffy Farkas, továbbá a főispánok s zászlós urak a városháza tanács
termében gyűlt össze. A másik rész, mely jóval nagyobb volt, t. i. az
összes követek, a nagyszebeni királybíró, a besztercei, a szászsebesi s
meggyesi tanácsurak és székely bírák a templomban maradt. Ezek
között kétségen kivíil legkitűnőbbek vadának: Bánffi Boldizsár, Wes
selényi Ferenc, Bornemisza János, Alárd Ferenc, Yass György, Forró
János, Gerendi János, Erdélyi Miklós, Pernyeszi István és Sigér Já
nos stb. Vegyesen voltak katholikusok és protestánsok, világiak és egy
háziak. A papok itt is kifakadtak a jezsuiták ellen; versenyeztek egy
mással oly vádak felhordásában, melyek gyűlöletes színben tüntették
fel a szerzeteseket. Csak egy protestáns főpap maradt nyugodtan, a
*) Lam pe, H isto ria Ecel. R eform atae. 314. s k. 11.
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szászok superintendense Ungler Lukács, a ki méltóságteljes hallga
tással szemlelte a vészt jósló szenvedélyes kifakadásokat. Ily hangu
latban megállapodásra jutni nem lehetett, s eként természetes, liogy
az országgyűlési tárgyalásnak hosszúnak és zavarosnak kellett lennie.
A fejedelmi propositiók sok érdekes és fontos tárgyat tűztek ki
megbeszélésre. Ott voltak a hadügyi, pénzügyi, igazságügyi és közigazgatási kérdések; de a rendek semminek tárgyalásába nem akar
tak bocsátkozni mindaddig, mig a jezsuiták ügye el nem intéztetik.
Ezt egy emlékiratszerii felterjesztésben kívánták tudtul adni a
fejedelemnek, melyben elmondják, miszerint mindenek előtt arról
kívánnak tanácskozni, a mi isten dicsőségére tartozik. Mert az urnák
karjai — mondák — megrövidültek, fülei bedugultak, nem lévén ki
ítéleteit végrehajtsa. Kérik ö nagyságát, hogy aként vezesse a dolgo
kat, hogy istennek kedves legyen, s a hazát a fenyegető veszélytől
megmentse. Emlékeztetik az enyedi országgyűlésre, hol is okt. 29-kéu,
mások veszélyén okulva már kérték, hogy a jezsuitákat, mint a haza
ellenségeit, isten és ember előtt a gyűlölet tárgyait űzze ki. Az égés
már közelükben van. A szomszéd nemzetek sorsa és az a veszély,
mely azok letelepüléseit követni szokta, inti őket erre. () nagysága
megígérte, hogy e tekintetben intézkedni fog a legközelebbi gyűlésen;
most várják az Ígéret teljesítését. Minthogy rendesen minden fonto
sabb ügyben a tanács urak véleménye kikérendő, reméllik, hogy ő
nagysága ezt most sem mellőzendi. Azok, kik atyja és nagybátyja
szolgálatában őszültek meg, parancsára most neki is készen állanak.
Kérik, ne tegyen úgy ő nagysága mint Eoboám a Salamon fia, ki
elfordult az öregektől, s kitől azért a nép is elfordult, lieméllik végre,
hogy ő nagysága igazságos fejedelemhez illőleg fog határozni, mint ki
a haza békéjét óhajtja, s nem a viszály magvait hinti e l.1)
Ezen emlékiratot szétkiildotték a városházán tanácskozó főren
deknek felolvasás és szives hozzájárulás végett. De itt a vélemények
eltérők voltak, nem annyira a felett, a mi az emlékiratban fog
laltatott, mint inkább a felett, hogy át kell-e az emlékiratot adni a
fejedelemnek vagy nem ? A tanácsurak nem kívánták átadni azért,
mert a fejedelem még kiskora, a ki nem tette le az esküt az alkot
mányra, s igy hatalma sincs még rendelkezni a vallásügyben. Maga
a kormányzó sem bir joggal arra, hogy ily fontos kérdésben dönt
b L am pe, H ist. Ecel. lief. 318. s k. 11.
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hessen. Mások ellenkező véleményben lévén, egyenesen fel akarták
terjeszteni az emlékiratot, s a fejedelmet erre az esetre felhatalmazni
kívánták az intézkedésre. Ily eltérő nézetek mellett egyezségre nem
juthatván, a főrendek a magok kebeléből Sombory Lászlót küldötték
át a templomba, hogy az ott tanácskozó rendeket rábírja, miszerint a
dolgot hagyják abba. «Nem méltányos dolog ·— úgymond — mind
nyájok nevében terjeszteni fel a kérvényt, midőn azzal a főurak nagy
részé nem ért egyet, i) De ezek azt válaszolták, hogy épen most van
ideje a feltelj esztesnek, s hogy az ügyre nézve veszélyes következmé
nyek származhatnának a halogatásból. A kedélyek sokkal erősebben
voltak felkorbácsolva, semhogy valamely fél meggyőzhette volna a má
sikat nézete helyességéről. A főrendek azáltal kívántak célt érni, hogy
átmentek a templomba a rendekkel közös tanácskozásban egyenlíteni
ki a dolgot. De igy sem boldogultak. Hosszas zajos vita keletkezett.
A vitatkozás közepette jelenték, hogy négy jezsuita atya, kik
elébb a tanácsuraknál kértek kihallgattatást, s ezektől ide utasittattak, arra kérnek engedelmet, hogy a rendek előtt nyilatkozhassa
nak. Erre általános kíváncsiság és meglepetés mellett megadták az
engedélyt. Keresztúri Kristóf nagybányai és kővári kapitány vezette
be őket a gyűlésbe. Legelőször Jakab atya (Yangrovitz) viceprovincialis szólalt fel. Szavaiban méltóságteljes komolyság és higgadtság
nyilatkozott, mi a hallgató közönségben is ünnepélyes érzelmeket
keltett. Védelmezte általában a kath. vallást, és különösen a jezsuita
rendet azon vádak ellen, melyek már a múlt gyűlésen is felhozattak.
Ok, úgymond, csak az ifjúság oktatásával és a katholikusok vigaszta
lásával foglalkoznak. Az imprisitióhoz nekik semmi közük. Ám ve
szítse fejét, ki arról csak egy szót is szólott. Azután védte vallását a
bálványozás vádja ellen, s kívánta, hogy a jezsuiták jószágainak ügye
törvényes utón döntessek el.
Utána Szántó szólalt fel, majd Keresztúri, ki a sz. Írásból vett
idézetekkel vedte a kath. vallást, és ki végre a jezsuita atyák emlék
iratát nyujtá be, melyben a vallásszabadságot a fennálló törvények
alapján a katholikusokra is kérik kiterjesztetni.
Ezzel a jezsuiták eltávoztak. Vitatkozásba senki sem bocsátko
zott velők. 0 Meghallgatták előadásaikat, és a midőn ennek végeztéÚ Dum nostri apud nobilitatem orarunt, nullus fuit nobilium , qui aude
ret m utire — m ondják a jezsuiták jelentésükben.
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vei eltávoztak, megkezdődött újra a vitatkozás. Óriási zaj keletkezett
a templomban, úgy hogy a kiegyezésről szó sem lehetett, mert a pro
testáns papok erősen kikeltek a jezsuiták ellen. Felhordták azok ve
szélyes működését és az abból eredő sérelmeket; figyelmeztették a
rendeket, hogy ha a katholikusok megerősödnek, az olszedett egyházi
javak visszavételére kerülend a sor. Ezek pedig már a protestánsok
kezén vannak. Kikeltek a seminarium ellen, mely az «eretnekek»
megtámadása végett emeltetett.
A vita délutáni három óráig tartott, és még akkor is határozat
hozatala nélkül oszlottak el a rendek. Az egyik fél a jezsuiták ügye
mellett kardoskodott, a másik fél pedig a protestáns papok nézetét
helyeselte. Hogy az országgyűlésen célt érjenek, mindenik fél a maga.
pártjának erősödését kereste. A jezsuiták barátai között volt a két
Báthory, továbbá Jósika István, Keresztűry, Wesselényi Ferenc, Sombory László, Gécy Ferenc és Lázár István. Ezek mindent elkövettek,
hogy az illető kérvény elleni tiltakozásuk támogatására megnyerjék a
szász küldötteket, kik eddig piispökjük példája szerint nem nyilat
koztak. — Az ellenkező fél, t. i. a kálvinisták és unitáriusok szinten
számot tartottak reájok, már csak a reformáció szellemének közös
sége alapján is. De ezek egyik félhez sem csatlakoztak, mivel erre
nézve határozott utasítással nem bírtak. Be kellett tehát várniuk az
újabb utasításokat.
Azalatt megnyílt az országos ülés. Az emberek izgatottak vol
tak ; érezték, hogy e tárgynak szerencsés megoldásától függ Erdély
békéje; de érezték azt is, hogy mai körülmények között a végmeg
oldás teljes lehetetlenség. A fejedelem éretlensége, tanácsosainak egy
mástól eltérő nézete, a legbefolyásosabb férfiak szenvedélye,ssege
meghiúsítottak minden reményt. A fölvert izgatottság hajlandó volt
hinni minden roszat, s gyanakodással fogadott minden higgadt nyi
latkozatot.
A rendes gyűlés reggelén hire futott, hogy a fejedelem nem en
gedi a gyűlésteremül használt templom ajtaját kinyitni, hogy ez által
akarja a vele ellenkező rendeket megtörni. Sokan elhitték e hirt, es
nem titkolták fenyegetéseiket. De a hír vak lármának bizonyult,
mert a fejedelem reggeli 8 órakor csakugyan kinyittatá az ajtót.
Ily előzmények után kezdődött a tanácskozás dec. 1ifikén.
A megjelent tanácsurak a fejedelmi előterjesztések felvételét sürget
ték ; mig ellenben Bánffi Boldizsár, mint az ország szószólója azt
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kívánta mindenek előtt eldöntetni, liogy fel kell-e a rendek memo
randumát a fejedelemhez terjeszteni vagy nem?
A tanácsurak közül némelyek igennel, mások nemmel szavaz
tak. Báthory István protestatiót nyújtott be a felterjesztés ellen. De
ez hiába való volt, mert a rendek közakarattal a felterjesztés mellett
nyilatkoztak, s azonnal meg is választották a lmsz tagból álló kül
döttséget, melynek feladata volt a memorandumot a fejedelemnek
átadni. A küldöttség vezetője Szentegyedi Literáti Gergely közügy
igazgató v o lt,— tagjai pedig: Siger János, Pernyeszi István, Forró
János, Bodoni Balázs, Bogáti András, Csáky Gergely, Huet Albert
szász gróf stb.
Báthory Zsigmond fejedelem, ki a Schuller János házában volt
szállva, 11 órakor fogadta a küldöttséget, és pedig az asztalnál ülve.
Jobbján állt a kormányzó, e mellett Kendy Sándor és Ivovachócy
Farkas, — balján állt Báthory Boldizsár, Gálfy János és Péter Deák
aludvarmester. A szokásos üdvözlések után az emlékirat felolvastatott
és a küldöttség eltávozott.
Nagyon természetes, hogy ily felterjesztés után a katholikus
párt sem hallgathatott, hanem hasonlóképen követséget küldött a
fejedelemhez Sarmasági János vezetése alatt. Három jezsuita nyúj
totta be az ellennyilatkozatot. Zsigmond ezt is átvette, ·— de hatá
rozatát e napon nem jelentette ki. A rendeknek csak azt üzente, hogy
a tárgy fontosságához képest megvizsgálja a dolgot és válaszát a kö
vetkező napon adandja ki.
Más nap, azaz dec. Bi-kán korán gyűltek össze a rendek, hogy
a fejedelemnek a korlátnok és Gálfy János által áthozott válaszát
meghallgassák. A válasz rövid és — elutasító volt. Miután, úgymond,
a jezsuitákat évek előtt a lengyel király hozta az országba, s boldog
emlékezetű atyja is befogadta azokat, s kiváltságokkal, szabadalmak
kal látta el őket a végett, hogy az ifjúságot oktassák, s mivel végre
1581-ben országgyűlési cikket is alkottak róluk — ő, a fejedelem,
semmit sem tehet szülei jó példája ellen. Ugyanazért inti a rendeket,
hogy álljanak el kérésüktől, s fogjanak az ország szükséges és fontos
ügyeinek tárgyalásához.
E válaszra az ország szószólója felelt: megértették a rendek ő
nagyságának akaratját, s tanácskozni fognak felette. S ezzel a feje
delmi követek eltávoztak.
Szükségtelen mondani, hogy e válasz nem elégítette ki a ren-
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(leket. Ok nemcsak a fejedelmi szülők példáját, hanem az ország bé
kéjét és az e célra alkotott vallásügyi törvények tekintetbe vételét is
követelték. Azért nj kérelem felterjesztését határozták el, melyben
bővebben kell kifejteni okaikat, s tudtára adni a fejedelemnek, hogy
engedni nem hajlandók. Az uj emlékirat szerkesztésére a három nem
zetből 25 tagú bizottságot választottak, mely azonnal hozzá fogott a
munkához, s más napra készen állott vele — s felolvasta a rendek
előtt.
«Megértettük — úgymond az emlékirat — nagyságod akaratát,
s mivel látjuk, hogy a haza és a nemesség szabadsága meg van tá
madva, kénytelenek vagyunk némely dolgokat nagyságod elébe ter
jeszteni. Kiváltsága volt ez országnak elejetői fogva, hogy uralkodóit
megszorítás nélkül szabadon választhatá, kik az ország megegyezése
nélkül semmi állandót sem hozhattak létre, inig a rendeknek az
intézményeken változtatni mindig joguk volt. E jogot ők mindig fél
tékenyen védelmezők. Az országnak tehát most is szabad a jezsuitá
kat illető határozatot módosítani, annyival is inkább, mert e szerzet
tudta nélkül hozatott az országba s ellenere annak, hogy Izabella
királyné korában a katli. vallás minden szerzeteivel, rendéivel együtt
kitiltatott. Már az 1585-diki országgyűlés is kimondá, hogy a vallás
ügyében az eddigi rend megtartassák; s mi annyival inkább óhajtjuk
módosítani azt, mi a jezsuitákról föltételesen határoztatok, mert ezek
épen nem tartották magokat illő határok között. Tisztüket: a nevelés
határán túl lépve, vallásukat erőszakkal terjesztők, utcán, templom
ban, processiók által oly helyeken is, hol ez nekik meg volt tiltva.
Váradon elfoglalták a reformáltak templomát, s a keresztnek fegyve
res kézzel való körülliordozása által csaknem nyilvános mozgalomra
adtak okot. Ivozmáson a papra rohantak, kikergették lakából, köny
veit széttépték. A Székelyföldet, Vásárhely es Karan-Sebes környékét
bebarangolták, senkitől sem hivatva oda, nem neveles, hanem vallá
suk terjesztése végett. Egy 155(> diki törvény arról is intézkedett,
hogy püspöki, káptalani s egyházi javadalmak annak, kitől elvetettek·,
vissza nem adhatók. Ebből mindenki láthatja, hogy a nekik adomá
nyozott javak mennyire érvénytelenek. És ők mégis nemcsak Monos
tort foglalták el, hanem Szentmiliálykövét is a körűié fekvő falvak
kal, s a: fiskusnak a váradi kerületben fekvő javait. Sőt Törökországba
s a havasalföldi tartományokba is berontottak, mi meg nagy veszé
lyeknek lehet okozója. Példát vehetünk a szomszéd népektől, mert a
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hová csak betették a lábukat, mindenütt mindjárt veszélyt hoztak
magok után. Példa a franciaországi háború, hol vérrokon fejedelme
ket ingereltek egymás ellen; a portugalli király (Sebestyén), kit a
mórokkal kötött frigy felbontására bírtak, a ki azért életével lakolt.
Azt pedig saját szemeinkkel láttuk, hogy a jezsuiták nemcsak hiva
talból, hanem minden időben nagyságod körül vannak, ha ellenök
szólunk, ezt úgy állítják elő, mint ha felségsértés volna; nagyságod
személyét tőlünk elfordítják, s mi miattok nem vagyunk bátorságban.
Hiszen Eómában egy szónoklatban el is árulták szándékjokat: meg
akarnak fosztani nevelés színe alatt gyermekeinktől, s azzal mintegy
hálóba keríteni. Ilyen ellenünk intézett váruk a kolozsvári semina
rium, melynek tanítványait már nyilvános fegyverfogásra ingerelték,
valamint Krakkóban kath. tanulók kálvinista növendékekre gyújtot
tak egy házat. Egy ízben, midőn a papság uralkodott Erdélyben, a
birtokok jelentékeny része egyházi vá vált; most is hasonlótól tartha
tunk, midőn az ifjúságot esküvel magokhoz csalják, azoknak javait
magoknak megszerzik, s az országot kimerítik, mig mi, két hatalmas
fejedelem közé ékelve, egyiket haddal, másikat ajándékkal kényszerittetünk elfordítani, mert egyikre se leszünk képesek. Sokat elhall
gatunk, mert nem tartozik ránk, hogyan vesznek 12 forintot olyan
hívőn, ki böjt napon húst evett. Tekintélyes urak panaszkodnak val
lásuk elnyomásáért; mi viszont nem tűrhetjük, hogy külön universitást képezzenek, mikor törvényeink vannak, hogy töredék soha, csal;
az ország jelentékeny része lehet universitas. Ezenkívül a lelkiismert t
szabadságának megsértéséért nem panaszkodhatnak. Nagyságod int
bennünket, hogy közdolgokkal foglalkozzunk. De nagyságod emlékez
hetik, hogy 1586-ban s máskor is mennyire sürgettük ez ügyet. Most
az ország ügyeiben összehivatván, őseink példájára azt akarjuk min
denekelőtt eldönteni, mi isten dicsőségére tartozik. Kérjük nagyságo
dat, tartsa a lengyel király ő felsége példáját szem előtt, ki midőn
fejedelemmé lett, bár katholikus volt, misézőket nem bocsáta az or
szágba, hanem a tisztított vallás papját (Károlyi Pétert) nyilvánosan
hallgatta; mutassa ki jó indulatát kérelmünk teljesítése által, hogy
lelkiismeretünk megnyugodhassék. Mert az a mi célunk, hogy lelkiismeret sértése nélkül védjük hazánk szabadságát s fordítsuk el a
fenyegető veszélyeket.» J)*)
*) Lam pe, H ist. Eccl. lief. 351. F o rd ításb an k iad ta Veszély Károly, EgyTheo], K önyvtár, XIV.
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E javaslat felett nem sokat vitatkoztak, hanem elfogadták, mint
otyat, mely érzelmeiknek és óhajaiknak tökéletesen megfelel. A feje
delemhez való benyújtás végett egy követséget választottak, melynek
szónoka Gerendy János volt.
A fejedelem, bár nem szívesen, de készségesen fogadta a követ
séget; kijelentette, hogy mihelyest tanácsosaival értekezett a dolog
felől, azonnal meg fogja adni a választ. A rendek az alatt nagy fe
szültséggel várták a feleletet, mely azonban csak délután Ά órakor
hozatott meg Péter Deák aludvarmester által. «Csak oszoljanak el a
rendek — úgymond — a válasz más nap fog kiadatni.»
Az alatt a tapasztalatlan fejedelem lelkében erős érzelem-harc
folyt. Mit tegyen ? Elbocsássa a jezsuitákat, kik nevelői, oktatói vol
tak ? Megsértse a pápát és az összes katholicismust? Elfojtsa magá
ban az egyéni érzelem hangos szavát, vagy pediglen ellentétbe he
lyezze magát az ország közhangulatával, népének akaratával és a ren
dek határozott követelésével? Kétségen kívül nehéz helyzet, melyben
kínos az elhatározás.
Báthory azon nap estéjén, midőn a rendek feliratát vette, ma
gához hivatta a jezsuitákat, hogy tanácsosai által elmondassa nekik
kenyelmetlen helyzetét, s megmagyaráztassa nekik, hogy a mit tesz,
azt a legnagyobb kényszer nyomása alatt teszi. A korlátnok és Sombory elmondák nekik, hogy a fejedelem aggódik sorsuk felett, hogy
keresi a módot, mikép lehetne megfelelni a rendek óhajának, úgy,
hogy őket is megtartsa. «Bizonyos — mondák — hogy nem marad
hattok meg ezután mind azon helyeken, hol eddig voltatok.» A he
lyettes provincialis felelt: «ha erőszakról van szó, nekünk nincs fegy
verünk, de-igazainkat szóval védelmezni fogjuk». A kcrlátnok a hely
zet kényszerűségét hozta fel, hozzá tévén, hogy az 1556-ki törvény
után birtokaiknak nincs semmi alapjoga; szemükre veté, hogy ők
tanítás és nem szónoklás kedvéért hivattak be, és mégis egyházi szó
noklatokat tartanak. A viceprovincialis úgy találta, hogy ez sokkal
fontosabb dolog, semhogy magoktól határozhatnának; engedehnet
kértek tehát arra, hogy haza mehessenek, s hogy otthon közölhessék
a dolgot a többi társakkal is. Ez megtörtént. De a többiek ragasz
kodtak birtokaikhoz, s közös megállapodásként kimondották, hogy
háztört. Adatok. I. 206. s
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csakis az erőszak fegyverének fognak engedni. Egy dilemmát állítot
tak fel, mely nekik látszott igazat adni. Ha — úgymond — olyan
jószágokat nyertek adományul, melyekhez az adományozóknak nem
volt joguk, akkor ezek igazságtalanul cselekedtek ; ha pedig nem tud
ták, hogy nincs jogukban adományozni, akkor a törvényben járatla
nok valának; — de ők, a jezsuiták, nem hibásak, s ragaszkodnak
vagyonukhoz.
Ily okoskodás mellett a szakítás kikerülhetetlenné vált. A feje
delem dec. 15-kén a korlátnokot és Bocskai Istvánt küldötte vála
szával a rendekhez. Mivel a rendek — igy szólt a válasz — oly sür
getőkig kérik a jezsuiták elűzését, kiknek terjeszkedésétől tartanak,
ő nagysága hajlandó őket Fehérvárról, Miliálykőről, Nagyváradról és
Kolozsvárról eltávolítani, és csak egy helyre, t. i. Monostorra telepí
teni le. Legyenek a rendek e végzéssel megelégedve, s e tárgyban
többe ne keressek meg ö nagyságát, hanem térjenek át a szükséges
dolgok tárgyalására, nehogy az országnak kára történjék.
Erre a rendek szószólója következőleg válaszolt: megértették a
rendek ő nagysága válaszát, tanácskozni fognak felette, s elhatározá
sukat ő nagysága tudomására hozzák.
Tanácskoztak is fölötte; de olyannyira eltérő volt nézetök a
fejedelem akaratától, miszerint az egyetértés lehetetlen volt. Még
csak közvetítő ajánlatról sem akartak hallani. Ok csak azon kíván
ságuk mellett maradtak, hogy a jezsuiták véglegesen és teljesen kizá
rassanak az országból, mert különben lehetetlennek tartották az
ország békéjét. Ily értelemben készítette Gerendv János a fejedelem
nek szóló választ, melyhez a rendek egyértelemmel járultak. Köszö
nik — úgymond — ő nagysága kegyességét, hogy a nevezett helye
ket meg akarja a jezsuitáktól tisztítani. De éjien oly kevéssé nyugliatnak meg abban, hogy azok egy helyben legyenek, mert onnan is
kiterjeszkedhetnek s az országot veszélybe dönthetik. Különben is
nem láthatnak ez intézkedésben biztosságot; kérik ő nagyságát, vizs
gálja meg bővebben kifejtett okaikat a rend biztosítása s lelkiismere
tűk megnyugtatása végett. Ok ezért hűséggel fognak adózni, de mig
ez az ügy nem lesz elintézve, addig máshoz nem nyúlhatnak.
Ezen fölterjesztést, mely rövidsége és határozottsága által tűnt
ki, Wass György vezetése alatt egy küldöttség vitte át a fejedelem
nek, a ki megígérte, hogy azt azonnal közölni fogja tanácsosaival.
Megtörtént. A tanács urak most már tüzetesebben foglalkoztak
14*
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a kérdéssel, mert belátták, hogy a rendek engedni nem hajlandók.
A fölzajlott szenvedély hangjából következtetniük kellett, hogy tagadó
válasz esetében az országgyűlés eredménytelenül fog szétoszlani, s
az ország népe a hazatérő követek által még inkább fel fog ingereltetni. Be kellett látniok, hogy az adónak megtagadása beláthatatlan
bonyodalmakba fogja hajtani az országot és fejedelmét, akinek nagykorusitását pedig épen ezen országgyűléstől várták.
Hogy mindezen baj elhárittassék az országról, hogy a fejedelem
nagykorusitása által a tanács urak felelősségi terhén is könnyítve le
hessen : nem maradt egyéb hátra, mint engedni. Bel kellett áldoznia
a fejedelem tanítóit és barátait, hogy maga a fejedelem megma
radhasson.
Ez volt a tanács urak nézete, ezt közölték a fejedelemmel is,
a ki egyfelől az önálló fejedelmi hatalom utáni vágytól, másfelől a
jezsuiták iránt érzett hálájától kinoztatva, nem tudott határozni, ügy
érezte, hogy tőle méltatlan és igazságtalan dolgot követelnek, s ha
enged, azt csak lelkének kárával fogja tehetni. De a mig ő igy habo
zott, az alatt ott zúgott fülébe az ország közvéleményének követelő
szava; megrázta lelkének érzékeny húrjait a rendek fenyegetőzése es
a kormányzónak azon komoly figyelmeztetése, hogy ne dacoljon a
rendekkel, mert ezek könnyebben kapnak magoknak fejedelmet, mint
ő magának országot.1)
Ily válságos pillanatban, ily nyomás alatt engedett Báthory
Zsigmond tanácsosainak; s bár némi mentalis reservatiókkal, bele
egyezett a rendek kívánságába. Válaszát dec. Ifi-kán vették át Kovasócy Farkas korlátnok és Gecy Ferenc a templomban tanácskozó
rendeknek.
«Megforgattuk elménkben — igy szólt a fejedelem válasza —
hogy Erdélynek megerősített fejedelme vagyunk, s azért hiszsziik,
hogy tegnapi válaszunkat örömmel fogadtátok s megnyugodtatok ab
ban, mi nekem és tanácsosaimnak legjobban tetszett, s megemlékez
vén azon felöl, hogy kiknek akaratából s indítására jöttek a jezsuiták
Erdélybe'? a felséges lengyel királyéból tudniillik s boldog emléke
zetű atyáméból, kiknek tekintélyét ti bizonynyal fogjátok méltányolni.
E mellett nagy fontQSságu lehet előttetek az a körülmény is, hogy a
J) Traitsch, Chronicon Fnchsio-Lupino-O ltarilium . I. 81. 82. l . n jegyzet
ben. V. ö. iS'zilátjyi S., E rii. Orszgy. E m i. III. 88. 89. 1.
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jezsuiták engem, mintegy anyám öléből kiragadva, becsületesen nö
veltek fel, nagy szorgalommal s előmenetelemre tanítottak a szép
mesterségekre, a bölcsészet szabályaira, ítélni és szónokolni, maga
mat a pliilosophiai szabályokhoz alkalmazni saját javunk s az ország
hasznára. Midőn e dolgot eszemben forgatom, úgy tetszik nekem,
hogy nemcsak nem szabad őket oldalam mellől eltávolítani, sőt
inkább hálával tartozom nekik, mint életem védelmezőinek, megtar
tóinak, mint tanácsadóimnak. De midőn látom, hogy e dologban
csaknem az egész ország megnyugodott, mely méltóságomhoz illetlen
ugyan, mindazáltaí meggyőződvén jóakaratotokról, mind azokban mi
óhajtásaim teljesítését, előmenetelemet s az ország Boldogulását nézi,
és a haza szükségeire megkíván tató adónak nagy készséggel megsza
vazását illeti, nem tagadhattam meg, hogy kivánságtok szerént ne
válaszoljak, s jogomról lemondván, ki ne mondjam, hogy a jezsuiták
összesen és egyenként egész országomból, úgy Erdélyben, mint a
magyarországi részeken 25 nap lefolyása alatt tartoznak örökre el
távozni. »
A mint e válasz felolvastatott, szűnni nem akaró éljen kiáltás
és kardcsörtetés következett. Azok a rendek, kik néhány nap előtt
hajlandók lettek volna a fejedelmet is elűzni, most határtalan lelke
sedéssel kiáltották: éljen, éljen a fejedelem! Ez volt valóban a köz
érzület hű kifejezése, mert mindenki erezte, mily nagy veszély hárittatott el e válasz által az országról. A hála méltó kifejezésére rögtön
egy 24 tagból álló, és pedig mind a három nemzet előkelői közül vá
lasztott küldöttséget menesztettek a fejedelemhez Gerendy János ve
zérlete alatt.
A fejedelem átvette az írásba foglalt köszönetét, s Ivendy Sán
dor által azt felelte, hogy ő kész a rendek óhajtását s kérelmeit min
den időben teljesíteni, s e célból aranyát s ezüstjét sem fogja kímélni,
mint az ország atyja, mert mi más volna, úgymond, egy jó feje
delem ?
Midőn a fényes küldöttség visszatért e válaszszal a rendek közé,
előléptek a reformált és unitárius püspökök, s köszönetét mondtak:
istennek jótéteményeiért, a fejedelemnek kegyelmes elhatározásáért,
a rendeknek buzgalmáért és kitartásáért, mit e fontos ügyre fordítot
tak, s mindnyájokra mennyei áldást kívántak. 1)
b S zila g y i S., Érd. Orszgy. E m lékek. I I I . 90. 1.
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Más nap, dec. 17-kén, ünnepélyes hangulatban fogtak a mun
kához, t. i. Zsigmond fejedelem nagykorusitásához. Miután hosszas
tanácskozás alapján elhatározták, hogy a fejedelem ezentúl maga
kormányozzon, s hogy az elaggott kormányzó helyett most három
tanácsos rendeltessék a fejedelem mellé; miután a fejedelem letette
az esküt az ország törvényeinek és szabadságainak megtartására, a
rendek a törvények alkotásához fogtak. De mindenek előtt, még a
fejedelmi előterjesztések tárgyalását megelőzőleg, szükségesnek tartot
ták őseik példája szerint a vallás kérdését, illetőleg a jezsuiták kiuta
sítását hozni tisztába. E tekintetben a következőkben foglalták össze
a törvényben kifejezendő óhajtásaikat:

«Oecurált penig először az jezsuita szerzet, kiért hogy
nagyságodat instantissimis nostris precibus bántanunk kel
lett, mozdított (praeter alias innumeras rationes, melyeket
nagyságod előtt proponáltunk, és hogy ez az szerzet ha
zánknak romlására és posteritásunknak veszedelmére ten
dálna, bőségesen megmutattuk) az mi eleinknek dicséretes
cselekedeti és végzése, melynek általa Izabella királyné aszszonynak béjövetelének előtte ez a pontificia religio minden
professorival és szerzetesivel, communibus votis, et paribus
suffragiis, mind az mi hazánkból, mind pedig Magyaror
szágból kiigazittatott volt, sőt következendő időkben ki
rályné asszonynak tudniillik béjövetelének utánna, in gene
ralibus regni comitiis, az mint akkor 1556. esztendőben
költ articulusok megmutatják, azoknak megtérésekre, avagy
az országba visszakozásokra minden utat elrekesztettek, az
zal is, hogy jószágukat confiscálták, és sub gravi interdicto
aíele szerzettől in perpetuum elszakasztották.
Ilyen méltó okokból való könyörgésünket azért, melyivei nagyságodat megtaláltuk, hogy nagyságod az szerzetes
jezsuitákat birodalmából kiküldené, hogy te nagyságod sze
mei eleibe vévén, szivébe bébocsátta, és kegyelmességét
és hozzánk való szeretetét azzal declarálta, hogy kedvünk
szerént való választ tött, nagyságodtól nagy hálaadással veszszük mint kegyelmes urunktól fejedelmünktől.
Végeztük azért országul, három nemzetül, magyaror
szági atyánkfiaival egyetemben, hogy a dato computando hu
szonöt nap alatt ezek az szerzetes jezsuiták mindenünnen
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az nagyságod birodalmából mindenestől kimenjenek, és sóba
ez az szerzet minthogy még florente pontifitia religione in
regno Hungáriáé soha hírrel sem hallottatott, többé ez or
szágba bé ne jöhessen; sőt még ugyan eféle római religion
való szerzeteseknek is claustrumok, collegiumok és közön
séges helyen templomok ne lehessen, se penig az régi ország
constitutiója ellen eféle religion valók, se egyéb ecclesiastica
persona köztünk donationis titulo, aut alio qajsito sub colore
nemes jószágot és örökséget ne bírhassanak.
(6.) Miért penig hogy ezek, uti promittitur, mindenün
nen amrnoveáltattak, sub amissione bonorum proprie ipsum
concernentium, eféle szerzetes jezsuitákat se házánál, se
jószágában senki ne tarthasson. Ha valaki temeritate ductus
ez ellen cselekednék, citatus per directorem causarum convincáltassék juridice, és megbüntettessék.
(7.) Hogy penig mindaz, mi kegyelmes urunknak ö
nagyságának és mind egyéb római religion való főurainknak
atyánkfiainak conscientiájok quiescáltassék és contentáltassék, urunk ő nagysága maga szükségére magyar nemzetből
való jámbor pnedicatort, papot avagy barátot tartson, kinek
tárházából fizessen. — Hasonlóképen az több uraimék és
nemes atyánkfiái is azon rendbeli tanítókat tarthassanak ma
goknak egyet, ne többet házoknál, de senkinek, se szegény
subditusnak, se egyebeknek conscientiájokat senki per vim
ne kényszerítse, hogy eképen in recepta religione, az régi
articulusok tartása szerént, religionis libertas megmaradjon.
(8.) Végeztük továbbá ezt is, hogy az mostan exprobáltatott jesuitarum secta ez hazában nullo unquam temporum
in successu admittáltassék, sőt ha vocatióra is ezen végezésiink ellen ez országba béjönni merészelne, mindeniknek
szabad legyen őket persequálni, és marháj okban zsákmányt
tenni.
(9.) Azonképen egyéb szerzetek is azon kívül, az mint
feljül megvagyon írva, ha bejönnének, azon büntetés alatt
legyenek.
Az mely jószágok penig az mi régi szabadságimk és
constitutiónk ellen nekik conferáltattak volt, mind Erdély
ben és mind Magyarországban, azokról országul igv delibe-
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ráltunk: h o g y nagyságod azokat az félj ül m e g i r t r é g i articulusnak continentiája szerént az fiscushoz foglaltassa, és az
jezsuitáknak azokat se pénzen, se alia quacunque sub condi
tione, aut quovis modo, eladni avagy elidegeníteni az fiscustól szabad ne legyen. Ha penig valakik tőlök megvennék,
avagy vötték volna is, pénzek bele vesszen, és az fiscushoz
ugyan elfoglaltassék.
(10.) Az váradi városnak az szent Egyed egyháza min
den pertinentiájával akivel okkupálták volt, restituáltassék,
hogy (mint) ezelőtt, ezután is predicatiót tarthassanak az vá
ros számára benne, de nem a római valláson valók. Ha mit
penig az jezsuiták újonnan tettek, vagy tettek volna, az a
fiscusé legyen.
(11.) Az religio dolgában penig végeztük országul, hogy
két rendbeli religio, az augustana confession kívül való, mi
képen ez eddig observáltatott, azonképen ennekutánna is az
előbbi articulusok tartása szerént megtartassák, és senki ab
ban meg ne háborittassék. Innovatio pedig meg ne enged
tessék, sub poena ante hac edita.
(12.) Azonképen az minémü régi statútumok az oláh
papok és püspökök felől voltak, helyen maradjanak, és az
görög hiten való püspökök az patronusok híre nélkül visitálni senki jószágába ne mehessenek. 4)
Ezen pontok szorul szóra lőnek beiktatva a törvények közé.
Kevés országgyűlés alkotott oly fontos és oly nagyszámú törvé
nyeket mint ez.
Ekkor történt a fejedelem ünnepélyes beiktatása is, mely alka
lommal megesküclött a törvények és szabadságok megtartására.
Gicy János kormányzó a fejedelemnek ily korai felszabadítá
sát nem szerette, s azt mondá társainak: «Kezébe adtátok a gyeplűt,
megbánjátok.«*)
*) A r tic u li dom inorum regnicolarum triu m n ationum regni Transsylvaniae et partiu m regni H u ngáriáé ditioni nostrae subjectarum , in generali
bus eorum com itiis ad diem dom inicam proxim am post festum sancti Nicolai
episcopi proxim e elapsum , hoc e s t : octavam diem mensis decembris anni
1588 in civitate Medgyes celebratis conclusi. — L. S zila g y i S. E rd ély i Orszgy.
E m i. I I I . 238—240. L
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Senki se nézte a végbement ünnepélyességeket oly vérző szív
vel, mint a jezsuita atyák, kik az utolsó pillanatig nem akarták hinni,
hogy a csecsemő korától fogva katli. vallásban nevelt s oly kitűnő
szüléktől származott fejedelem oly istentelen esküt tehessen le. De
biz ez megtörtént, — s ennek következtében ők jószágaiktól meg
úsztatván, kénytelenek voltak eltávozni az országból. A fejedelem az
ablakon nézett utánok, midőn udvarát elhagyták. Annyit azonban
megtett a végbucsu előtt, hogy bizonyítványt adott nekiek arról, mi
szerint ők «akaratuk ellenére, saját vétkükön kívül, erdemetlenül
űzettek el». Elismeri, hogy kötelességüket híven teljesítették, és hogy
ő csak kényszerűségből bocsátottá el őket udvarából.
A jezsuiták ellen hozott határozatok mutatják, hogy mily nagy
befolyása volt Erdélyben a prot. jiapságnak. Az urak és a nej) egy
aránt fel voltak izgatva azon rend ellen, mely hivatásánál fogva vissza
akarta reformálni a már egyszer reformált Erdélyt.
Kétséget nem szenved, hogy az ellenreformációtól való félelem
ből űzték ki a jezsuitákat; de másfelől az sem szenved kétséget, hogy’
a fejedelem csupa jiolitikából engedett a közáramlatnak. Mikor a
jezsuiták elűzetését aláírta, már akkor készen volt azon gondolatával,
hogy a törvényt nem fogja megtartani. 0 csak a hatalmat kívánta
kezébe keríteni, hogy azzal visszaélhessen. A reservatio mentalis
alkalmazása azonban végtelen bonyodalmakat szült; mert a fejede
lem gyenge és tapasztalatlan volt. Az önállóságot makacssággal, az
igazságot színleléssel pótolta. Alig volt még 17 éves, s már is azt for
gatta agyában, hogy a tanácsnokok ellenére is érvényesíteni fogja
szándékát. «Tudom én, hogy mit cselekszem», monda a jezsuitáknak,
midőn száműzetésüket aláírta. A pápának pedig ugyanezen alkalom
ból, előadván kényszerhelyzetét, azt irta, hogy ő életét jövőre is a
jezsuitáktól nyert példa és tanulság szerint fogja intézni. Végre a Kó
mában székelő jezsuita-generalistól szükségesnek tartotta egy titkos
levélben könnyek közt térdelve kérni bocsánatot azért, hogy a jezsui
tákat elbocsátotta ; s egyúttal engedélyt kért arra, hogy a maga szá
mára alkalmas gyóntatót választhasson, a ki annak idején a most
elűzött rendet ismét bevezethesse Erdélybe.L
Látni való ezekből, hogy a harc tulajdonképen nem végződött
be ; hogy a fejedelem a legveszélyesebb szándékkal van a jövőre nézve
saját nemzetének érzülete ellenében.
*) L. Vénnél: K ., E gyháztört. Adatok. I. 222. 1.
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IV.
Az H91-M fehérvári orsznyinjiiUs metienyedi a hath, szertartásokat ; de nem mindenütt. —
Az illeti"i helyek kijelöltetnek. — .Ízükön kiírni n szerzetesek eliizetnek.

Báthory Zsigmond csakhamar maga ellen zuditá a közvéle
ményt. Mindjárt az első években kitűnt, hogy a régi törvényekkel és
intézményekkel nem sokat törődik; hogy az ország jövedelmeit könynyelmüen pazarolja, hogy rokonokkal és kegyencekkel véteti magát
körül, kik gőgös, kihívó magokviseletével épen nem voltak alkalma
sok népszerűségének terjesztésére.
Legtöbbet ártott neki azonban a jezsuitákkal való titkos cimborasága.
Általánosan ismert dolog volt, hogy Zsigmond a medgyesi tör
vényekkel ellenkezőleg már 1590-ben behívta Moldvából Siketfalvi
Ladó Bálint nevű jezsuitát Kolozsvárra, hogy 1591-ben ismét három
más jezsuitát telepített le Fehérvárra, kik között Carillo Alfonz nagy
tekintélyű ember volt. Az sem volt már titok a felső körökben, hogy
a páterek nem a saját rendjük öltönyét, hanem kanonoki ruhát visel
nek, hogy ez által is csalják a közvéleményt.
Ez természetesen még inkább ingerelte a protestánsokat, kik
fájdalommal voltak kénytelenek szemlélni, mint alakul Fehérváron
egy jezsuita társoda, mint mennek át egyes birtokok ismét a jezsui
ták kezére, mint folynak lankadatlanul a titkos teritgetések, — szóval
mint szóratik el országszerte az egyenetlenség és békételenség magva
a fejedelem tudtával és bejegyezésével.
E mellett még más fontos jelenség is nyugtalanította a hazafia
kat, t. i. az, hogy Zsigmond alatt Erdély politikai elete veszedelmes
irányba tereltetik.
Mindezeknél fogva a rendek hangosan követelték egy egyetemes
országgyűlésnek tartását, hogy a fenyegető veszély idejekorán elhárittassék a hazától. A gyűlés helyéül Fehérvár, határidejéül pedig
1591. nov. elseje tűzetett ki.
Az összegyűlt rendek, mielőtt a fejedelmi előterjesztések tár
gyalásához fogtak volna, a vallásügyi sérelmeket kívánták megorvo
solni. A protestánsok érezték, hogy midőn a jezsuiták ellen oly szi
gorú törvényt hoztak, azzal egyúttal a róm. katholikus felekezet ellen
irányzott törekvés vádját is magokra vonták. Pedig voltaképen nem

IX. RUDOLF ORSZÁGLÁSA ALATT M EG ÚJ U L AZ ELLENREFORMÁCIÓ.

219

a kath. vallás korlátozása, mint inkább a tényleg fennálló vallásügyi
viszonyok sértetlen fentartása volt a céljok. A jezsuiták titkos műkö
dése, és nem a nyilvános tanítás boszantotta őket. Mióta katliolikus
fejedelme volt Erdélynek, azóta a rendek megszokták a kath. szertar
tásokat is ; nem kívánták sem Báthory Istvántól, sem Kristóftól, hogy
papjait kiutasítsa; de a jezsuiták behozatala felriasztó hatással volt
reájuk nézve. Hogy ezek ellen és a kiskorú Zsigmond lehető túlkapá
sai ellen megvédelmezhessék magokat, megtiltottak minden katholikus hittéritést, de megtiltották az újításokat is. így gondolták legjob
ban biztosítani a békét; igy vélték elejét venni azon merényleteknek,
melyeket a fejedelem a csaknem egészen protestáns ország ellen el
követett.
Zsigmond fejedelem ugyanis nem sokat törődött a medgyesi
törvénynyel. Nem azt tette, a mire mint fejedelem nyilvánosan esküt
tett, hanem azt, a mit a jezsuita generálisnak titokban Ígért. Mivel
nem lehetett oroszlán, a róka szerepét vállalta el. Igaz, hogy a med
gyesi gyűlés kitiltotta a jezsuitákat, el is hagyták ezek színleg az or
szágot; de álruhában ismét beköltözködtek, s működtek elveik szerint.
Ily eljárás ellen bajos volt védekezni törvénynyel, mivel a törvény
végrehajtására hivatott fejedelem szemet hunyt ott, hol éberségre,
szigorra és pártatlanságra volt szükség.
A rendek azonban nem kívántak türelmetlenek lenni, s a követ
kezőkben terjesztették elő a vallásügy rendezésére vonatkozó akaratjokat.

«Legelőször — mondák — követvén régi jámbor eleink
nek jó példájokat, az élő istennek, kitől nagyságoddal együtt
minden jónkat és megmaradásunkat tartjuk, az ő tisztessé
gét szemünk előtt viselvén és az te nagyságod kegyelmes
intését is megbecsülvén, az religio dolgáról igy szóltunk és
végeztünk.
Látván te nagyságodnak nagy és bizonyos okokból való
kívánságát, hogy te nagyságod lelkiismeretében megnyughassék, azonképen mi is tanítóinkkal együtt semmi időben
az mi rendünkben, állapotunkban meg ne háborittassunk,
végeztük azt, hogy te nagyságod jó maga ajánlásai és igéreti
szerint az miben az meggyesi generalis gyűlésünkben való
végezésünkben megbántottunk volt, azt te nagyságod ne
künk restituálja és az hová az egyszer eltolláltatott helyekre
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az római religio újonnan inducáltatott volt, úgy mint főképen Kolozsvárra, honnan te nagyságod mindjárást kivétesse
és ennek utálnia való időkben semminemű közönséges helyen
való ceremóniáknak peragálására és lebralására be ne bo
csáttassa.
Azonkópen egyébünnen való helyekről is, ha valahova
akkori meggyesi gyűlésbéli végezésünk után noviter inducáltattanak volna, mindennemű helyekről kivitessenek, hanem
te nagyságod Fehérvárott fő lakóhelyekben levő ecclesiája
maradjon mindenképen meg nagyságodnak is hántása nél
kül, kiben te nagyságod is aquiescálhasson és contentus le
hessen.
Azonképen Monostoron, miérthogy gyakorlatossággal
törvénynek és gyűlésnek celebrál tatására az isten te nagysá
godat Kolozsvárra viszi, legyen ott is te nagyságodnak az
nagyságod lelkiismereti nyugalmára való tanítója, kiknek
collegiumok ne legyen, és onnét az helyről sehova falukra
imide amoda prédikálni tanítani ne menjenek, se Monostor
hoz tartozó faluk is tarthassanak oly tanítót, az minémüt ők
szeretnek és akarnak tartani.
Az csikbéli klastrom több oda való helyekkel együtt,
miérthogy onnét ez ideig is semminemű (időben az római
processió nem tolláltatott, az odabéli atyánkfiaiuak is conscieutiájoknak acquiescalására maradjanak ezen állapotban,
az mint ekkédig voltának.
Ha, hol penig az csíki község az mi religiónkban való
prédikátorokat, tanítókat akar tartani, minden hántás nélkül
és szabadon tarthasson.
Az feljül megnevezett helyeken kívül eféle római reli
gion való tanítók mindeniinnét kivettessenek és többé semmi
helyekre ne plántáltassanak, ugv mint bogarasból, Szeszermából, (azaz Szász-Hermányból) Hadadból és ha valahol
egyéb helyeken volnának is. Azonképen scholajuk, templo
muk ne lehessen sehult, se nagyságod jószágában, se senkié
ben, hanem az medgyesi generalis gyűlésünkbéli végezésünk
szerint az mely atyánkíiai az római religion vannak, önnönmagoknak egy-egy papot tartsanak, de jószágokban kénszerités és erőszak szerint községeket ne erőltessék.
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Az recepta religiókon valókat periig se jövedelmekben,
se semminemű állapot)okban meg ne háborítsák.
Az mi penig az fehérvári mi religiónkon való ecelesiának, scholának és azokban való tanítóknak állapot)okát nézi,
semmiben, se személyekben, se jövedelmekben, se semminénin állapot) okban meg ne háborittassanak.
Az templomnak építésére is nagyságodnak oly gondvi
selése legyen, mint ez előtt való fejedelmek idejében volt.
Magyarországban penig Váradról és az sz.-egyedi szent
egyházról az meggyesi articulus minden cikkeiében megtar
tassák.
Szöllösön penig és Hájón (másutt Sajón?) ha nem az
meggyesi generalis gyűlés után introducaltatott az katholica
religió ez után is helyen maradjon, ha penig valahova an
nak utána introducaltattanak volna, kivitessenek mindjárást
a meggyesi articulusban megiratott büntetés alatt.
Ennek utánna is semmi uj helyekre hé ne vitessenek, l)
így gondolták a rendek elérhetni azt, hogy mind a fejedelem
lelkiismerete, mind az ország állapota megháboritás nélkül hókén
maradhasson.*)
*) A rtic u li dom inorum regnieolaru-m triu m n atio n u m regni nostri T ra n s
sylvaniáé et partium regni H ungáriáé ditione huic subjectarum in generalibus
iorum comitiis ad diem festum om nium sanctorum hoc est p rim u m diem
mensis Novembris anno dom ini millesimo quingentesim o nonagesim o prim o
Hbae Juliae celebratis conclusi. Közli a n.-szebeni eredeti u tá n S zilá g y i S.,
Erd. Orszgy. E m i. III. 283. s k. 11.

TIZEDIK FEJEZET.
A Protestantismus veszedelme Erdélyben.
(1592— 1603.)

I.
Az I59ö-ki fehérvári országgyülés előzményei, — Zsigmond szőkít a törökkel és szövetkezik
Rudolffal. — Az ellenmondók kivégeztetésével megrémíti a rendeket; ezek a jezsuitákat
bizonyos helyekre visszahozzétk és az újítók ellen intézkednek. ■
— Zsigmond éttadja Erdélyt
Rudolfnak; de csakhamar visszaveszi. — A tordai gyűlésen véilasztási feltételeket ivóiéi.

A jezsuitáknak Erdélyből való kiutasittatása nagy feltűnést
okozott a katholikus fejedelmek előtt. Oly merényletnek tartották
azt, melyet nem lehet megtorolatlanul hagyni. Különösen ltudolf,
mint császár és magyar király, botránl^ozott meg azon eljárás felett,
melyet az erdélyi rendek követtek; és midőn loüd-ban kitört a nagy
török háború, és ennek következtében Báthory Zsigmond fejedelem
Carillo Alfonz jezsuita által tanácsot kért tőle és a pápától a további
teendőkre nézve, — ezek azt tanácsolták neki, hogy lépjen fel eré
lyesen a keresztvénseg ügye mellett; szövetkezzék (Rudolffal· a török
hatalom es az arra támaszkodó Protestantismus ellen.
Zsigmond a jezsuiták által előre festett dicsőségtől elragadtatva,
elfogadta a tanácsot, s be nem várva a rendeknek e részbeni határo
zatát, megesküdött, hogy a keresztyénség ügyét el nem hagyja. Egy
önfejű, meggondolatlan es elszánt ifjú hevességével fogott a jezsui
ták által kifőzött terv végrehajtásához. Be mikor a rendek többsége
veszélyesnek tartván a töröktől való elszakadást, a fejedelemnek
ellent mondott; midőn az J.VJl-ki tordai tábori országgyűlés azt kö
vetelte tőle, hogy a meggyesi gyűlés határozatához képest tegye le
újra az esküt az alkotmány megtartására, s kötelezze magát arra,
hogy a jezsuitákat nem fogja behozni, és a törökkel nem szakit: ak
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kor Zsigmond végtelenül kellemetlen helyzetbe jutott. Oly gátakat
látott maga előtt, melyeket rendes utón el nem távolitliat; és mivel
a török sürgette a segélyt, a Kolozsvárra hivott országgyűlésen a ren
dek ellenzését hallatlan kegyetlenséggel és ravaszsággal az ellenmon
dók vérébe fojtotta.
Ezzel egy uj fordulat állott he Erdély vallási és politikai életé
ben. Zsigmond és Kudolf véd- és dac-szövetséget kötöttek, melynek
ugyan csak politikai céljai voltak bevallva ; de senki sem kételkedett
benne, hogy a vallás ügyére is ki fog terjesztetni.
Az 1595. ápril l(>-ra Fehérvárra összehívott rendek a kolozs
vári vérengzés hatása alatt elhallgattak. Gyávám elfogadták a zsarnok
fejedelem előterjesztéseit; a kívánt adót megszavazták, sőt a győztes
jezsuiták kívánságához képest abba is beleegyeztek, hogy az 1588-ki
törvényeknek ezen rendre vonatkozó része eltöröltessék.
így jött létre ezen országgyűlésen az előbbeniekkel egészen
ellenkező szellemű vallástörvény, melynek tartalma következő :

(15.) Az mi a religio dolgát nézi, végeztük országul,
hogy az recepta religiók, tudniillik catholica sive romaira,
lutherana, calvinistica et ariana libere mindenütt megtar
tassanak.
(1G.) Azminémü articulus ez elmúlt 1588. esztendőben
való gyűlésben Meggyesen lőtt volt, azt az mennyibe az pa
ter jezsuitákat nézi, és libertati religionis catholica; sive
romáim: non prejudicat, felségedhez való jóakaratunkból,
szeretetünkből abrogáltuk és felőle igy végeztünk, hogy absolválván abból való kötelességétől, iuramentumatól felsége
det, az pater jezsuiták Kolozsvárra, Monostorra és ide Fehér
várra bejöhessenek. Könyörögvén ezen felségednek, hogy
szeme eleibe vévén ebben is felségedhez ilyen jó szivünket,
jóakaratunkat, ez megnevezett helyeken kívül se Váraddá se
semmi egyéb helyekre, se Erdélybe, se Magyarországba se
hová az jezsuitákat be ne eresztesse, és collegiumok és gyü
lekezetek lakául sehol ne lehessen az megnevezett helyeken
kívül. Ezeken kívül ponig az minémü tanítók, prsedicatorok,
az római religion kívül az egyéb recepta religiókon Kolozs
várott, Fehérvárott és egyéb helyeken is vadnak, azok se
személyekben, se semminémii állapotokban meg ne háboritassanak, az pater jezsuiták semmi összeveszésre és egyenet
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lenségre okot ne adj amik, ezenképpen az töld) recepta religiókon való papok is.
(17.) Ezen religiókon kiviil valókat penig minden ren
deket, úgy mint innovatorokat, az ispánok és királvbirák,
adinnetis sibi sacerdotibus eins religionis az brevis szerint
cognoscálják, azféle innovatorok kik legyenek, az seniorokkal
és püspökkel törvény szerint és szeniélyvédogatás nélkül meg
büntessék, ha törvény szerint convincáltatik, minden hala
dék nélkül, si ad meliorem frugem non redierint.
(18.) Ha ki penig ezen egyházi rendek közül az recepta
religiók kiviil ez kédig más religion tölti) volt, az is, ha me
liorem frugem non redeál, hasonlóképpen biintettessék.1)
Ez a törvény csak kezdete volt azon nagyszerű változásnak,
.melynek keresztülvitelére Zsigmond vállalkozott, t. i., bogy Erdély
ben a nagyobbára protestáns vallása kis országban, a katbolikus
vallást uralomra emelje, s ez uralmat neki biztosítsa is.
0 mélyen volt érdekelve ez ügyben. A dicsőségét nem akarta
megosztani senkivel: maga akart megküzdeni a felmerülendő ne
hézségekkel.
E célból l öDS. május elsején kiadott ulapitrám/la-eléi-d helyre
állttá a gyulafehérvári püspökséget. Ej püspökké. Náprágy Demeter
lett. Ugyanakkor bevitte a jezsuitákat Táradra. Ezen utóbbi intézke
désé nagy ellenszenvvel találkozott; a váradi őrség fellázadt, s a vá
ros küldöttséget indított hozzá azon kérelemmel, hogy szándékát
változtassa meg. Zsigmond azonban elűzte a küldötteket maga elöl,
a fellázadt őrség fejeit az őrök soraiból kitörülte, a többieknek pedig
azon fenyegető Ígéretet tette, hogy ha le nem csendesednek, nem
fog tölök megtagadni egy «istrángszálat.»
E közben folyt az alkudozás Rudolffal Erdély .átadására nézve.
Carilló volt a közbenjáró. Bármint titkolták is a dolgot, megtudták
azt a szomszédok is: a lengyelek es a törökök. Az erdélyiek közül
csak négyen voltak beavatva: Boeskay, Komis, Sennyey es Jósika.
1: A r tic u li dom in o ru m regnicolarum triu m nationum regni T ranssylva
niáé et partiu m regni H u ngáriáé in generalibus eurum comitiis ad diem do
m inicam -Jubilate, hoc est ad decim um sextum diem m ensis Aprilis, anno
domini. M. D. XCV. Albae Juliae celebratis conclusi. L. gr. K rm ru y József
és K ovács I s t. E rd . tö rt. T ára II. 51— 71. és S zilá g y i S. Érd. Őrnagy. Em i.
III. 166. s köv. 11.
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De az löítS-ki országgyűlésen nyilvánossá lett minden, t. i. : hogy
Zsigmond Budolfra akarja szállítani Erdélyt. A megfélemlített ren
dek nem mertek ellenkezni, áprilban letették Rudolfnak a liüségi es
küt. Kudolf viszont fogadta követei által, liogy az ország kiváltságait
tiszteletben kívánja tartani, a vallás ügyét pedig jelenlegi állapo
tában hagyja meg.
Báthory Zsigmond elhagyta az országot; de ismét csak rövid
időre. Oppeln kastélya nem elégítette ki, hiányzott a megszokott ké
nyelem és szórakozás. A jezsuiták mindig mellette voltak ugyan ott
is. De csakhamar megunván helyzetét, visszatért Erdélybe s elfog
lalta trónját.
A rendek elfogadták őt; de a tordai országgyűlésen a fejedelmi
eskü előtt választási feltételeket kellett megerősítenie. Fösuly volt
fektetve a vallásügyek rendezésére. Zsigmondnak köteleznie kellett
magát arra, hogy a szabad vallásgyakorlatot épségben fogja tartani;
hogy jezsuitákat csak Kolozsvárit fog tartani, de Monostoron és Fe
hérvárit nem ; hogy Váradon magában nem fognak katliolikus
istentiszteletet tartani, hanem csak Szőllősön; hogy a katliolikus
vallást oly helyről, a hová erőszakosan vitetett be, ki fogja tiltani,
ha egy előlegen vizsgálatból kitűnik, hogy a többség nem katliolikus.
Kötelezte magát továbbá az ország alkotmányának, jogainak, kivált
ságainak, az Andreanum Diplomának, a, hozott és hozandó törvé
nyeknek, a szólásszabadságnak és szabad fejedelemválasztás jogának
megtartására, általános amnestia adására, s hogy a kormányzásban
idegeneknek nem enged befolyást.
Mindezek megtartására esküt is tett, de természetesen azon
könnyelműséggel, mely neki sajátja volt; és azon gondolattal, hogy
úgy sem fogja megtartani.

II.
lÖdV-ki medgyesi országgyűlés megengedi, hofft/ a jezsuiták Fehérvárra hevítessenek. —
Zsigmond újra lemond liátjiory Endre írthomok javára. — Ujahh országas bajok. ·— Λ h’cfalri congregatio Wüü-han a vallás ágyét a régi állapotba helyezi vissza.

Az

Báthory Zsigmond változékony természeténél fogva ismét meg
unta a fejedelemséget, s vallási rajongása 1Ö99 elején oly erőt vett
rajta, hogy pappá, bibornokká akart lenni. E végből feleségétől is
elvált s Báthory Endrét kínálta meg a fejedelemséggel.
Tlieol. Könyvtár. XIV,
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A rendek, mikor az országgyűlésen megjelentek, nem is sejtet
ték Zsigmond terveit, mert ez még fejedelmi propositi óiban sem
árulta el szándokát. Egyszerűen csak a hadi adónak megszavaztatását, unokatestvérei száműzésének eltörlését és a jezsuiták ellen ho
zott törvénynek módosítását kérte a rendektől.
A rendek hozzá is fogtak a tanácskozáshoz. A hadfolytatáshoz
szükséges eszközök megbeszélése után a jezsuitákra került a sor.
A rendek tudták, hogy a fejedelem mennyire sértve erezte magát
azért, hogy a jezsuiták kiutasittattak Fehérvárról; látták és tapasz
talták, hogy az ő állhatatlansága mellett azok állhatatosan ragasz
kodnak hozzá, hogy minden fontosabb elhatározásnál ott vannak,
mint a fejedelemnek tanácsadói, követei és kísérői. Most tehát bele
egyeztek abba, hogy azokat bevihesse Fehérvárba. A tanácskozás
részleteit nem ismerjük, de a törvény szavait igen, melyek igv
hangzanak:

(10.) Adja felséged azt is élőnkben, az pater jezsuiták
nak Fejérvárról való kiköltözésekbe conscientiájában minémü
hántása lett volna, és kévánná felséged, bogy arról az elmúlt
tordai gyűlésünkben utólszor végezett articulusunk tolláltat
nék, és helyekre Fejérvárra ismét visszamehetnének: azért
megtekintvén ebben is az felséged kévánságát, végeztük,
hogy a minémü articulus in anno 1595. die 16. április Fejérvárott celebráltatott generalis gyűlésünkben az páter
jezsuitákról irattatott, in omnibus punctis helyén maradjon
és annak tartása szerént az páter jezsuitákat felséged Fejér
várra bevihesse. Az mi pedigh ebben az felséged Tordán lőtt
juramentumát illeti, attól felségedet in hac parte absolváljuk.1)
E kérdésnek eldöntése után a fejedelem lemondott, és nemi
vonakodás irtán Báthory Endre bibornok vette át a kormány gyep
lőit. A választás feltételei most is az eskümintába voltak foglalva.
E szerint Endre cardinalis a háromságos istenre, a sz. Máriára és
minden szentekre fogadta, hogy az ország jogait, kiváltságait, szoká1) A r tic u li D o m in o ru m regnicolarum triu m nationum regni Transsylvaniae et p artiu m regni H u n g áriáé ditioni huic subjectarum in generalibus
eorum comitiis, ad diem dom inicam laetare, hoc est vigesim um prim um diem
m ensis M artii, anno m illesimo quingentasim o nonagesimo nono, in civitate Me
gles, celebratis conclusi. L. Orsz. E m i. IV. 264. sz.
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sait es a vallásszabadságot tiszteletben fogja tartani. — Sorsát ismer
jük. Nem neki való állást foglalt el; csakhamar áldozatává is lett
Erdélyivel együtt, ltndolf császár absolut hatalmának egész súlyával
rá nehezedett a szerencsétlen országra, melyet minden szomszéd:
a moldva- és oláhországi vajda, a lengyel király es a török szultán
egyiránt pusztított,
Mikor Mihály vajdát kiűzték az országból, Básta es Ungnád
azt követelték az erdélyi tábortól, hogy tegye le Budolf császár és
magyar király részére a hííségi esküt.
De a vezérek ezt országgyűlés nélkül nem merték megcsele
kedni ; es minthogy sok más sürgős kérdés is elintézésre várt, tehát
ki lett mondva, hogy IőOO. évben október hóban gyűlést kell tartani.
De minő gyűlést? táborit'? részlegest? egyetemest? Aztán ki
hívja össze ? kinek van eliez joga ? Mindmegannyi kérdések, melyek
sok beszédre adtak alkalmat. Végre abban történt a megállapodás,
hogy nem országgyűlést, hanem csak nemzeti gyűlést tartanak, de
ennek végzéséi kötelezők legyenek mindahárom nemzetre nézve.
Ungnád azt akarta, hogy ő és Básta hívják össze a gyűlést,
melyet az erdélyiek csak «congregatio »-nak kívántak nevezni. Végre
mégis abban történt a megállapodás, hogy Csáky és a tanácsurak
hívják össze Léctuhuira. A tulajdonképeni tárgyalások csak okt.
dö-én kezdettek meg. A rendek a kormányzást illetőleg nem határoz
tak semmit; ideiglenes volt minden. Csak a legszükségesebbekre szo
rítkoztak, hogy addig is, inig a viszonyok alkalmasak lesznek az ország
közjogi es alkotmánykérdésének eldöntésére, a fejetlenség megszűnjék;
s hogy a lludolf császárhoz küldendő követeknek utasítást adhassanak.
A vallás ügyét a regi állapotba, helyezték vissza.
Erről szól az első articulus eképen:

(1) Mivelhogy az alatt szükség magunkra gonclot viselni,
és mindeneknek előtte az isten dolgára ügy elmezni, végez
tük : hogy a religiónak szabadsága ez országban, a négy re
cepta roligiónak, tudniillik: catholica sive rontana, luthe
rann, kalviniana és unitaria religióknak elöbocsáttatott, hogy
minden rontana religion való patronus, és az ő falujában, az
hol residentiája vagyon, tarthasson az ő vallásán és religióján való papot; ha hun peniglt extra eorum locum noviter
és violenter contra consensum auditorum introducáltatott
volna efféle pap, tehát vagy falu, vagy város az, ha nem re-·
15*
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cipiálták és tartani nem akarják: amoveáltassék, és a melyvalláson való ministert ejiciáltanak volt, azt restituálják
ismét, kinek az ő szokott proventusokat a patronnsok meg
adni engedjék meg minden recepta religion való papoknak, a mint ennek előtte való artieulusokban erről végez
tünk volt.ü
Ezen törvénycikket, valamint a többi itt hozott határozatokat
sem erősítette meg fejedelem. Magok a rendek hozták, s magok ígé
rik azok megtartását. Ezen formális hiány dacára is azonban ugyan
azon hatása volt ezen vallásügyi törvénynek mint a régibbeknek.
A Rudolfhoz küldött követek utasításában ki volt mondva,
hogy fogadják el Rudolf császárt fejedelmüknek, de csak oly feltétéi
alatt, ha az általa kinevezendő kormányzó — Miksa főherceg — ma
gyar tanácsosokat fog tartani; a várakat a magyarok kezeli hagyja,
a vallás szabadságát pedig és az ország kiváltságait biztosítja.
III.
X s igm m d fejedelem újra visszatérvén, valléiaszúbadságot ígér . —
A rendek felkaroljak ; de
le rend vén , Rudolfot ismerik el. — Az 1 6 0 2-ki meggyesi országgyűlés minden bevett raliéin
szabadságát biztosítja. — Bánta és Naprágy javaslatai Erdély szervezésére nézve ; ezekben a
vallás ügye. — Az 160 3 . j a n u á r i országgyűlésen már a császár biztosai korlátlanul

intézkednek.

Az események rohamosan és váratlanul fejlődtek. A inig
Erdély követei az ország átadásának feltételeivel oda jártak Becsben^
addig Báthory Zsigmond vallásszabadságot s törvénytiszteletet ígérve,
újra visszajött Erdélybe trónjának elfoglalására.
És újra talált pártot, mely őt visszafogadd ; talált országgyűlést,
mely lelkesedni tudott m ellette! A Csáky István, mint az ország ge
nerálisa által 1601. jan. á l-re összehívott kolozsvári országgyűlés
csakugyan megválasztotta a hóbortosságig szeszélyes embert fejede
lemnek; a Rudolf pártjához szitókat, jelesül Bocskay Istvánt és Napragy Demeter püspököt száműzte. Március á7-én a kolozsvári jezsui
ták templomában tartották az isteni tiszteletet, s fényes lakóinak
zajában feledni látszottak, hogy a könnyelműség és jellemtelenség
b Proinde ad 25-am Octobris in possessionem Léczfalva in Sede Seculieali Sepsi congregati deliberavim us, et p artib u s suffragiis tenore sat infra scripto certos constituim us articulos . . . S zilá g y i S. É rd . Orsz. E m i. IV. 551. 1.
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őzen szövetsége minő következményeket fog hozni a különben is
sújtott országra.
A rövid ideig tartó öröm mámorát csakhamar a keserűség és
nyomor jajjai váltották fel. Bekövetkeztek Erdélynek legszomoruhb
napjai. Németek, vallonok, hajdúk, oláhok és törökök egyaránt pusz
tították a szerencsétlen országot.
Rudolf császár, ki ép oly szeszélyes, ép oly állhatatlan es jellemtelen volt mint Zsigmond, kiadta a rendeletet Bástának, hogy
Erdélyt minél elöld) fegyverrel hajtsa lábaihoz, hogy aztán hozzá
foghasson Magyarországon is a reformációnak végképeni kiirtá
sához.
Básta, ki magával hordozta a jezsuitákat, s diadalainál minde
nütt elűzte a protestáns lelkészeket, gyászos szigorral hajtotta végre
urának parancsát. Erdély csakhamar le lön verve ; hitvány fejedelme
újra ott hagyta a szerencsétlenség napjaiban.
A győztes Básta Hidd. aug. dd-ra országgyűlést hívott össze Maigyesre, a végből, hogy Rudolf császár uralmát véglegesen meg
alapítsa.
Sok és nevezetes tárgy merült itt fel, a mennyiben a meghódí
tott ország összes alkotmányos viszonyait Rudolf akaratjához képest
kellett átalakítani. Ezeknek sorában a vallást, mely Erdély fejlődéstörténelmében kiváló szerepet játszott, mellőzni lehetetlen volt.
Básta hivatkozik propositióiban a kolozsvári szerződésre, melylyel az ország jogait es kiváltságait, a szabad vallásgyakorlatot meg
erősítette ; de a kisérő levélben, melylyel a hozott törvényeket Ru
dolfhoz felterjesztő, megjegyzi, hogy ezen contractus már semmi ér
vénynyel sem bir, miután annak megkötése után is fegyvert fogtak.
A mi az általa hasonlag megerősített vallásszabadság kérdését itleti,
erre nézve azt ajánlja a rendeknek, hogy a szebenieket szép szerrel
bírják rá a vallásváltoztatásra; a kálvinistákat egyelőre kíméljék,ha
nem az ariánusokat, judaizansokat és szombatosokat annál kérlelhetlenebbül üldözzék.
Az önmagukkal meghasonlott és alázkodó rendek hálát mon
danak Bástának, hogy «e szegény ország nyomorult állajjotja ilyen
jóakaratra hozta». ígérik, hogy mindenben szolgálatára lesznek, s
kívánják, hogy az úristen őt a szegény haza oltalmára és ő felsége
a római császár után való gondviselésre segítse, hogy eképen «ő
szent felségének nevének dicséretére , keresztyénségnek előmene-
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téré és javára, nagyságodnak jó hírére, nevére, szegény hazánknak
es magunknak megmaradására lehessen.»
Az adóra, táborozásra és közigazgatásra vonatkozó határozatok
és panaszok felszámlálása mellett, a vallásra nézve a N. pontban ezt
határozták: «Mivelhogy pedig országul nekünk is sok hántá
saink és nyavalyáink vannak, azok nil igy szőhettünk, legelő

ször, hogy mind az előtt való articulusok s mind pedig
nagyságoddal való contractusunk szerint az recepta rcdigiók
minden helyeken megmaradjanak, és senki abban meg ne
turbáltassék.1)
A hozott törvényeket Básta még az nap megerősítette, s szept.
I-én jóváhagyás végett egy hosszas jelentős kíséretében Rudolfnak
küldötte fel Prágába.
A jelentésben írja, hogy az országgyűlés követeket akart kül
deni ö felségéhez, de nézete szerint az ország megtartására csak kellő
eszközök előteremtése szükséges.
A vallásra nézve azt tanácsolja Rudolfnak, hogy jó volna a szá
szok között a katholikus vallást behozni, s annak elfogadására min
denekelőtt a szellemeket hangolni, mert ezeket, nézete szerint, aztán
a többiek is követnék. Mindenekelőtt pedig ki kell irtani az áriánusokat, szombatosokat vagy zsidókat, valamint a kálvinistákat is, de
ez utóbbiakat egyelőre még kímélni akarja.2)
Ezen pontokon kívül Básta minden másban hajlandó volt a
kíméletnek és engesztelődésnek útjára lépni.
Azonban Rudolf császár Erdély önállóságának utolsó védfalát,
az országgyűlések tartását, illetőleg a törvények hozatalát is meg
akarta szüntetni, mi által természetesen a vallásszabadság mellett
való törvényes felszólalások is el lettek volna fojtva. Több tanácso-*

*1 A r tic u li D om inorum regnicolarum triu m n atio n u m regni T ranssyl
vaniáé in generalibus eorum comitiis M egyesiani ad diem vigesim um tertiu m
m ensis Augusti, Anno dom ini 1602. u n an im i Consensu celebratis conclusi.
S zila g y i S. É rd. Orszgy. E m i. V. k. 133 — i l i . 11.
2I D i Helligion betreffendt, w ähre guet die Catbulische in der Sachsen
stett einzubringeu und die zu Cibinio zu anuem ung derselben anfangs zu
disponiren, w ürden alsdann die andern hernach folgen. — Vor allen . . . .
m üsste der arianisch, sabbatiscli oder jüdische glaub wie auch der calviniseh,
doch dieser zu seiner Zeit m it je tz t ausgerottet w erden. — W eil hievor die
sie sich catliolisclx erkläret, zu keinen m agistrat gelassen worden, solle, dasselb khönfftig abgestellt wer ien . . . Olasz eredetiből fordított m ásolatát közli
S zila g y i S. Érd. Orsz. E m i. V. 145. 1.
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sáliak véleményét kívánta meghallgatni Erdélynek «nj szervezé
sére nézve».
Erre nezve felette fontos Náprágy Demeternek, a száműzött
erdélyi püspöknek, emlékirata, melyben az javasoltatik, hogy ö felsége
vegye kezébe ez ország kormányzását, s kormányzóul egy kath. val
lása litt es okos katonaembert állítson oda, a ki kellő anyagi erővel
rendelkezzék. Az egyes nemzetek viszonyainak leírásánál gondosan
kiterjeszkedik a vallásra is. A szászok, úgymond, mind lutheránusok.
Ezeket ily háborús időben nem tartja tanácsosnak háborgatni, csak
rendbe kívánja őket szedetni, kivált azokat, kik ő felségéhez hívek
maradtak. Majd eljő az alkalom, a midőn a török legyőzése után és
a szomszédok lecsendesedésével ő felsége pártfogása alatt győzedel
meskedni fog az ősi vallás. A székelyek iránt szigorúbb akar lenni,
mert ezek vadabbak és nyugtalanabbak, habár vallásra nézve több
nyire katholikusok ; de vannak köztük kálvinisták, szombatosok és
ári amisok. Ezeket most könnyű volna a katholikus egyház kebelébe
téríteni, mert magok is hajlanak a kath. hit felé, s nagyon meglővén
törve, könnyen engednek; csak kath. papokat kell köztük elhe
lyezni, aminők most is vannak ott többen. A csikszékben levő mo
nostort, melyben most franciskanusok vannak, segítse ö felsége, s
akkor a megszaporodott barátok az egész Székegységet be fogják
járni, beszedekkel es szentségekkel táplálva a népet. A magyarok
majdnem mindnyájan a ritmusok és kálvinisták, kiket ezen rajok
nézve végzetes időben a legkönnyebb módon lehetne a kath. hitre
téríteni, es pedig aképen, hogy mindenekelőtt ő felsége mutassa,
mintha nem volna hajlandó őket kegyelmébe fogadni. Az arianusok
minden templomát be kell záratni, s az arianus lelkipásztorok fej
vesztés 1üntetése mellett tiltassanak el a szószéktől. A kik erre haj
landók lesznek, azokat hamar kegyelembe kell fogadni, a kik pedig
nyakaskodnak, azokkal keményebben kell bánni. Elvett javaik és
jövedelmeik a regi urbarialis rend szerint ő felsége váraihoz adassasanak. Az ariánusok tizedei hasonlóképen elvétessenek, s mindazon
jövedelmeik, melyeket, katholikus fejedelmek esküjök szerint adtak,
elvonassanak. Mindazon törvények, melyek egykor az ő javukra ho
zattak, s a fejedelmek által megerősittettek, megsemmisittessenek.
Mindez, Náprágy nézete szerint, megtörténhetik ő felségének egy
szerit parancsára, ha a biztosok szorgalmatosak lesznek; a nélkül,
hogy éltből bármely uj zavargás veszélyétől félni lehessen. Az ariá-
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nusok két fővárosa Torda es Dees egészen el van pusztítva, s nézete
szerint oda vagy uj telepitvényt kell hozni, vagy az elmenekült nya
kas ariánusok csak feltételesen boesátandók vissza. Kolozsvár egye
dül képezi székhelyét az ariánus püspököknek; innét, bármily hű
legyen is e város ő felségéhez, egészen ki kell űzni a ragályos felekezetet; a mi igen könnyen megtehető.
Az oláhok az egész országban szét vannak szórva, különösen a
hegyes vidéket lakják; vallásra nézve schismatikusok; idegen nyel
vüknél fogva nehezen téríthetők megaróni. kath. vallásra.Különben
használhatók minden szolgálatra.
Miután előszámlálta volna a fejedelmi jószágokat, bányákat,
sóaknákat s azoknak jövedelmeit, végül elmondja véleményét az
ország kormányzására es a kath. vallás terjesztésére vonatkozólag is.
Mindenekelőtt azt tanácsolja, hogy a győztes császári tábornok
(Básta) a jezsuiták és a kath. vallás ellen mindenkor terveket forraló
ariánusoknak kolozsvári egyházait foglalja, el és csukja h e ; az ariá
nus hitszónokokat pedig űzze el. Ugyanezt tegye a kálvinistákkal is.
Mert méltó dolog — úgymond — hogy Ferdinánd császár, kit .János
királyfi ariánus liitszegése megfosztott ez országtól, ily tett által megbosszultassék, és a királyfi eretneksége, melyet az igazhivők elűzésé
vel ide plántált, kárhoztattassék es az ország határán túl kifizessék.
A vallás helyreállítására nézve igen hasznos lesz, ha ő felsége minél
előbb egy püspököt helyez oda, s annak egykor elvett javait és tize
deit visszaadja, mert azok, miket Zsigmond ajándékozott, ő felségé
nek seregei által majdnem egészen elpusztittattak. Káptalant is he
lyezzen el Gyulafehé’rvárott, s annak jövedelmeit adja vissza, s min
dent megtisztítson es megújítson. Az egyháznak János idejétől eltűnt
szabadságát védje, s az isten dicséretét és dicsőseget mindenütt moz
dítsa elő.1)
Ezzel egyértelmű javaslatokat tettek mások is, minek követ
keztében Rudolf császár leküldte biztosait báró Molart Jánost és
Burghausen Miklóst, hogy alakítsák át Erdély alkotmányát. Ezek
1603. jan. lő-re orsz-ífwyiílcst hívtuk ösHze Fehérvárra, s előadták
Rudolf kívánságát Erdély birtoklására nézve, követelven a rendek
től a hüségi eskü letételet. Az ország jogairól es szabadságairól szó
1) A bécsi udv. k am arai levéltárban találh ató eredetiből közli S zilá g y i
S. az É rd . Orszgy. E m i. V. k. 162 — 174. lapokon.
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sem volt; és az ezt emlegető rendek azt a választ nyerték, hogy ez ő
felségének a gondja.
A tíz évi nyomor annyira megviselte a rendeket, hogy nem is
nagyon sokat ellenkeztek, belenyugodtak a dolgok uj állásába, letet
ték a hűsegi esküt, a nélkül, hogy viszont jogaik épségben tartását
kikötötték volna.
A tárgyalások folyamán megállapított postulatumaikban ugyan
kérték ezt is, valamint a szabad vallásgyakorlat biztosítását i s ; de a
császári biztosok csak annyit válaszoltak, hogy azt ő felségének ke
gyelmére kell bízni; ők nem kételkednek, hogy ő felsége jóindulattal
fog határozni a vallás dolgában is. De megjegyzik, hogy a róm. kath.
vallásra, melyet ő felsége követ, gondot kell viselni, s azt valahon
nan kizárni ne igyekezzenek, s annak követőit semmiféle bosszúság
gal ne illessék.1)
Ez oly alakban volt közölve a rendekkel, melyből azok az
országgyűlés jogkörének megsemmisítését látták, s kívánták, hogy a
válasz pontonkint, es pedig az ő beadványuk oldalára irassék. De a
biztosok nem akarták megengedni, hogy a rendek artikulusokat
alkothassanak; sőt ellenkezőleg, azt akarták most keresztülvinni,
«hogy jövőre per decreta et placeta érintkezzenek velők inkább
mintsem artieulusaik alá vessék a kormányt». Ez volt Bástának is
az óhajtása.
Az országgyűlés gyenge volt követeléseiben; csupán kérésre
szorítkozott. Az egyes nemzetek közül különösen a szászok feltet
tek jogaikat es szabadságaikat, és egy külön feliratban folyamodtak
evang. vallásuk szabadságának megerősítéséért.2) A császári biztosok
csak arra intettek a szászokat, hogy az ág. hitvallás mellett marad
janak, s ne engedjek, hogy közöttük más veszedelmes vallások, minő
például a judaismus,ariánismusés sabbatismus,elterjedjenek; továbbá
kikötik azt is, hogy a rom. katholikusok szabadon gyakorolhassák a
magok vallását és semmiféle hivatalból ki ne zárassanak.3)
‘) Responsiones Illustrissim orum dom inorum com m issarionun ad po
stulata statuum ot ordinum provinciae Transsylvaniae. L. S zilá g y i S. E rd .
Orszgy. E m i. V. 185. 1.
-) A r ticult Sa.rnnum ad illustres, spectabiles ac magnificos X X. sacr.
Caes. regiaeque M aiestatis consiliarios et in T ransylvaniam designatos commissarios pro intercessione apud sacr. caes. regiam que M ajestatem . L ásd Aicbiv des V ereines für Siebenb. L andeskunde IV. l i d — 12S. 11.
3) U. o. 115. 1.
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Ezenkívül a szászok kérték Kudolfot, hogy a szász nemzet ma
radjon egy test, melynek feje Szélién legyen, liogv városaikban ne
tartassék országgyűlés, káraik kárpótoltassanak; Szélién számára
külön jutalmat kérnek, hűsége elismeréséül stb.
Ezen országgyűlésen a császári biztosoknak minden tette azt
bizonyította, hogy Erdély nem tekintetik többé önálló fejedelemség
nek, hogy a császár nem tartja egyébnek, mint oly provinciának,
mely felett korlátlanul rendelkezhetik.
IV.
A'/j Í0O3. február 28-hi kolozsvári országyyá lés csa k nérleg a z . — ΙΟμ/ fe l in d kéri a raliás
szá batUágot. ; nem adatik meg. — Székely Mózes fejedelem fegyvere meg nagyabba teszi a
hajt. — A győztes Hásta Déván országgyűlést tart. — Elkobozza Erdély alkotmányát; he
ti ltja a prof. vallást.

A keserűség poharát még nem ürítették ki teljesen az erdélyi
rendek. Dacára annak, hogy már az alkotmány tényleg fel volt füg
gesztve, Básta mégis összehívta a rendeket lőO'd. február dS-ra Ko
lozsvárra, hogy velők tanácskozzék. Ezen gyűlés azonban csak paró
diája volt az országgyűléseknek; mert sem az összes rendek nem
voltak oda megliiva, sem fejedelem, sem törvényes kormányzó nem
volt jelen. Básta voltaképen csak alkalmat akart adni a rendeknek
arra, hogy gyűlésből folyamodjanak Rudolfhoz, s annak kegyelmére
bízzák magokat önként.
A megtört rendek, kiknek bátorságok volt e gyűlésén megje
lenni, mindenekelőtt egy felterjesztést tettek a császárhoz, melyet
követek voltak felviendők Prágába. E felterjesztésnek első pontja a
vallás szabad gyakorlatáról szól. Minthogy — úgymond — az Erdély
ben időnkint uralkodó fejedelmek vallásuk különbségére való tekin
tet nélkül, a vallás szabadságát mindig érintetlenül hagyták, s ezt
Felségednek 1598-ban Erdély átvételére rendelt küldöttei: főtiszte
lendő Szuhay István es nagyságos Istvánfi Miklós es Pezzen Berta
lan esküvel megerősítették; s legújabban Felséged által teljhatalom
mal felruházott Básta Györgynek az ország rendéivel kötött szerződése
is ugyanazon állapotban hagyta: a rendek kérik ő Eelségét, liogv a
vallást mindig háborgatás nélkül oly módon megtartani méltóztassek, a mint azt Erdély render eddig megállapították.1)
) Ordinum jyrcvinciae Transylvanicae ad sacratissimum imperatoriam
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Kívánják továbbá az ország jogainak és kiváltságainak fentartását, s hivatalokban a magyarok alkalmazását.
A követek llásta ajánló levelével ellátva fel is mentek Prágába,
de a császári biztosok (Molard és Burgliaus) ellenkező értelmű javas
lata megbiusitotta törekvéseiket; és tört reményekkel jöttek vissza,
az időtől várva ügyöknek jobbra fordultát.
Az alkalmasnak látszó idő hamarább jött, mint azt remeitek.
Ok március hóban tértek vissza Prágából; áprilban pedig már be
ütött a török Erdélybe, hogy azt Rudolf vaskörmei közül kiszaba
dítsa, s ez által uralmát Magyarországon is biztosítsa. Az erdélyi
nemesség — tapasztalván Rudolf önkényes uralmát — ismét a török
től várta alkotmányának es függetlenségének visszaállítását. Tömege
sen sietett Székely Mózes es Bethlen Gábor csajiataihoz csatlakozni,
s egy tábori orx^ággjjíiléscii az előbbit fejedelmüknek kiáltották ki.
Egyik város a másik után hódolt meg. -Junius S-án Kolozsvár is
megnyitotta kapuit, miután az uj fejedelem biztosította a szabad val
lásgyakorlatot s megerősítő szabadalmait. A nép, mely annyit szen
vedett, mely oly nehezen várta a viszonyoknak megváltozását, most
úgy értelmezte a, vallásszabadságot, hogy a németek eltávozása után
azonnal megtámadta a jezsuiták collegiumát, klastromát és templo
m át; kiprédálta, feldúlta azokat. A kiűzött jezsuitákat Toldv István
Görgénybe szállította.
A szászok most is idegenkedtek a töröktől, s inkább akartak
itudolí alatt lenni, a ki Bástának egy régibb terve alapján hajlandó
volt alkudozni.
Azalatt Ibidül oláh vajda megtámadta Székely Mózest, júliusban
megverte, s Erdélyt újra visszaszerezte Eudolfnak.
Básta Erdélybe sietett hadaival, hogy bosszút álljon az erdélyi
nemességen. Leírhatatlan nyomor közepet! vonult be Déróra, hová
szeptember havában úgynevezett országgyűlésre rendelte be a ne
mességet; és pedig föl a magas sziklaesucsra saját termébe. Tótliázyt, a kolozsvári bírót, és Trauzner Lukácsot, mint a kolozsvári
jezsuita üldözés okozóit elfogatta, s az elsőt, minthogy unitárius val
lását nem akarta megváltoztatni, lefejeztette, az utóbbinak, mert
megváltoztatta bitét, megkegyelmezett.
cesaream lefiiam que M ajestatem dom inum , dom inum eorum elem entissim um
humillim us supplex libellus. A bécsi udv. kam . Ívtár eredetije u tán. Közli S z i
lágyi S. lírd . Orszgy. E m i. V. 220—221. 11.
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Ez jelezte Básta jövendő eljárását. A nemesség remegett, midőn
látta, hogy mindenekelőtt az összejöttek neveit írják össze. A meg
nyitó beszéd, melyet Krauszenegh a Prágából jött császári biztos tar
tott, Rudolf jótéteményeinek felsorolása mellett a szemrehányások
hosszú sorozatából állott az erdélyi nemesség ellen. Azon kérdésre,
hogy kihez viseltetnek hűséggel ? természetesen azt feleltek, hogy a
római német császárhoz. Básta hűtlenségük bizonyságait hozván elő,
»embere által« azt kerdezé az ország rendéitől, hogy mit akarnak:
kegyelmet vagy igazságot? Hosszas habozás és tanácskozás után,
miután Básta a magyarázatot nem fogadta el, jobbnak látták kije
lenteni: «non petimus justitiam, sed gratiam». Meg ekkor is kímé
letlen szemrehányásokkal illette őket, mint lázadókat, szavait azzal
végezvén be, hogy ö felsége «újabban parancsolja, hogy az árulókat
megbüntessem, fejeiket megnyuzatván, oda, szeme elébe küldjem.
Azért mit művelhetek én egyebet a császár parancsánál ? Ti mind
nyájan árulók vagytok, és előttetek halálotok, látjátok. He im ha
gyok három órára' gondolkodásra időt mind nektek, mind ma
gamnak.»
Ily nyilatkozatok után néhány órával később visszatért a ren
dek köze, kijelentvén, hogy leveszi az «országról a fegyvert» s azok
nak, a kik hűségi hitlevelet adnak magokról «gratiát» ad.
Azon két pont között, melyeket aztán Básta Krauszeneggel
együtt az országgyűlésnek rendeletképen kiadott, s melyekben a
hűtlenek büntetése foglaltatott, ott volt a vallásra vonatkozó negye
dik pont is. E szerint azon városokban, melyek ö felsége iránt hűtle
nekké lettek, a, római katholikus vallót,son kivid semmiféle más vallás
gyakorlata nem engedtetik meg. A kolozsváritik köt elez telnek arra, hogy
a templomot és iskoláit minél előbb átadják a jezsuitáknak a. leromboltak
helyébe.
Ezen rendelettel ki volt mondva az alkotmány vegleges felfüg
gesztése és a római kath. vallás visszaállítása. Hogy mit és minő
hangon válaszoltak a rendek, azt nem tudjuk; de a, fentebbiek sze
rint könnyű elgondolni. A hozott articulusok nem maradtak fen ;
de hogy ezekben a jezsuiták behozataláról is volt intézkedés, azt
bizonyítják Weissnak következő szavai: «ferebatur etiam rumor plu-l
l l Lásd B á sta válasza a rendekhez a dévai orszácgyüléfien szept. 13.
1603. Közli S zila g y i S. É rd. Orszgy. E m i. V. 235. 1.
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ritnos venire jesuitas, quos locaturus erat imperator in loca Devensibus articulis comprehensa per totam fere patriam.»1)
De bizonyítja ezt Krauszenegh eljárása is, a ki, midőn a dévai
gyűlésről Prágába visszamenet, Kolozsváron megállapodott, azzal
tölté ki bosszúját a protestánsokon, hogy 24 előkelő polgárt, kik
állítólag a város feladásának és a jezsuita templom feldulatásának
indítói voltak, elzáratott, s többeket kivégeztetett. Másutt is ezt cse
lekedtek a porkolábok a «lázadásában résztvettekkel. Vagyonelkob
zás, börtönöztetés, kivégeztetések napirenden voltak. Szebenen kívül
minden város Bástátől kinevezett bíróval bírt. Az absolutismus tel
jes, a nyomor véglietetlen volt. Az egvptomi liét csapás egyszerre
dúlta a szerencsétlen országot. Mindenki sovárgó szemmel kereste a
szabaditót, a ki megszüntesse az elkinzott és hitében megrendült
népnek irtózatos szenvedéseit.
) L. S zilá g y i É rd . Orszgy. E m i. V. 60. jegyzet.

TIZEN EG Y ED IK F E JE Z E T .
A válság évei Magyarországon.
I G 0 1 — í(i()F > .

I.
A z 1604-kí orszáppyiUés előtti állapotok- — A préujai udvar p o litiká ja .
Fortfách F a rn e
téríteni buzgalma. — A hath, és prot. péirt elkeseredése. — - A kassai főtemplom elvétele,
és a felvidék erőszakos térítése. — Altaléuios hiiferültséui.

Miként Erdélyben, úgy Magyarországon is a legsiralmasabb
állapot volt tapasztalható a XVII. század első eveiben. Mindenütt
elégedetlenség és panasz hangzott lél a lakosság között. A válság
rohamosan közeledett.
Történetíróink nem képesek elég erős színeket használni azon
nyomor festésére, melybe Rudolf király kedélybetegsége és kon ok
sági«, döntötte az országot. Az országos rendek, kik éven kint összejöt
tek, hogy az ország szomorú sorsán javítsanak, mindannyiszor ke
serves panaszokban törtek ki a hallatlan visszaélések ellen, melye
ket a kormány közegei büntetlenül elkövettek. A szegény nép megfosztatott pénzétől, marhájától, gyakran ruhájától is. Egész falvak
kiraboltattak a nélkül, hogy valaki kérdőre vonta volna a tetteseket.
Mindakétféle fegyverek — mondák az ország rendei lőOd-ben—
honiak és idegenek egyaránt bántják a parasztok, urak és papok
javait; feltörik a templomokat, felássák a sírokat, hogy a halottakon
található ékszereket elrabolják; gazdáikat veréssel, sebekkel illetik,
sőt gyakran meg is ölik . . . Dühök egyaránt kiterjed minden nemre,
korra, osztályra; még az adószedőket is kirabolják . . . Így lön, hogy
számtalanok, kik nemes vérből származtak s egykor birtokaikon hő-
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Bégben eltek, m ost rongyokkal fedve, ebesen, koldulva kénytelenek
bujdosni.1)

A király teljesen érzéketlenné és tehetetlenné vált. Az ilyen
panaszokra semmit sem adott; sőt elűzte udvarából mindazon tanáesosokat, kik erre figyelmeztetni merészeltek. Ily körülmények kö
zött testvérei is, kik aggódni kezdtek a dolgok ilyetén állapota lelett,
figyelmeztetésükkel, tanácsukkal és kérelmeikkel kívántak hatni reá.
Mind hiábavaló törekvés volt. Rudolf csak azokra hallgatott, a
kik gyengéinek hízelegni tudtak, a kik meghasonlott kedélyét játékkal
és szent cselekményekkel elfoglalták. Ilyenek pedig első sorban a
jezsuiták voltak, kiknek tanácsa nélkül semmit nem te tt; de a kik
nek ösztönzésére minden merénylet végrehajtására hajlandó volt,
kivált ha az ország alkotmányáról és a protestantismusról volt a szó.
Iludolf jezsuita tanácsosai látva azt, hogy a mely országban a P ro
testantismus diadalra jutott, ott a fejedelmek politikai absolut hatal
mának is vége szakadt, nem mulasztották el öt figyelmeztetni azon
következményekre, melyek okvetlenül he fognak állani Magyaror
szágban is, ha az «eretnekséget» ki nem irtja. Elő példa volt erre
Erdély, melynek szerencsétlenséget a vallásszabadságnak tulajdoní
tották, s melynek megtöréséből reményt és bátorságot merítettek amagyar alkotmány eltörléséhez is, ha sikerül előbb a protestantismust megsemmisitniök.
Ez volt a prágai udvar politikájának főirányelve ; ennek való
sítására vállalkoztak azok, a kik Rudolf nevében annak szeszélyei
szerint kormányozták az országot. Innét érthető , hogy a század
forduló pontján Rudolf szövetséget kötött a pápával és néhány
más katli. fejedelemmel. Innét van, hogy a föjmpság országszerte
már IGOI-ben nagyobb tevékenységet kezd kifejteni a protestánsok
ellen; hogy például Kutassy -János esztergomi érsek és királyi
helytartó «az újító lelkészeket» hivatalaiktól eltiltotta s a «hittevé
désben» megholtakat beszentelt földbe eltemetni nem engedte.-)
Ugyanezen szellemben működött Pethe Márton váradi püspök és sze
pesi prépost; de különösen Forgách Ferenc a nyitrai püspök. Prá
gából sűrűn jöttek a rendeletek, melyekből világosan kitűnt, hogy
egy tervszerű üldözés van készülőben, melynek keresztülvitelére egy‘I Horváth M. M agyarország Tört. 1871-ki kiad. IV. 479. 1.
■) L á n y i- K n a u z E gyhtört. II. 155. 1.
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felől a jezsuiták, másfelől pedig a császárnak idegen zsoldosai vállal
koztak. Ezek ép oly érzéketlenek voltak a nép nyomora iránt, mint
maga Rudolf; ép oly vakbuzgók a vallás dolgában, mint maga a
római pápa.
A mit Erdélyben liásta György és Carillo Alfonz tett, arra vál
lalkozott Magyarországban gr. Belgiojoso Barbiano Jakab és Eorgácb
Ferenc püspök, királyi kancellár és helytartó, majd esztergomi
érsek es bibornok, a ki magas állásánál, tekintélyénél és nyakas ter
mészeténél fogva valóságos réme lett a protestánsoknak.
Ez a férfiú, ki a protestáns vallásit bős bajnok Eorgácb Simon
gyermeke volt, ifjú korában hagyta el vallását. A jezsuiták térítették
át, mint Pázmányt, Kállait és sok más fiatal embert. Ama hires tör
ténetíró Eorgácb Ferenc a nagyváradi püspök és cancellár nagy
bátyja volt nekie; s kétséget nem szenved, hogy ez, valamint a többi
püspökök csak élesztették az ifjú convertita szenvedélyei régebbi val
lása ellen. Eretnek gyűlölő fanatismusában odáig ment, hogy nem
csak könyvet irt az eretnekség fékezésére,'1) hanem már mint püspök a
jezsuita szerzetbe kívánta magát fölvétetni, hogy a harcot annál erő
sebben és kiméletlenebbül folytathassa. Urának, királyának azon
tervét, hogy országában a protestáns vallást ki fogja irtani, senki
sem karolta fel oly erélylyel és kitartó buzgalommal, mint ő. Több
mint felszázad óta folyt ugyan az ellenreformáció a Ilitjavítók ellen;
országgyűléseken erős rendszabályok hozattak az uj tanok terjedé
sének meggátolására; de a protestantismus és katliolicismus életha
lál harca csak most kezdődött, mikor Forgácli és társai egy erős
országos katholikus párt szervezéséhez fogtak, hogy a hatalom tény
leges kezelőivel karöltve egyszerre, ha kell, véres harcban is, elnyom
ják a félelmessé lett protestantismust.
E párt tevékenysége bámulatos volt. Jelszóvá lett: tollal és szó
val, erővel és hatalommal törekedni azoknak visszatérítésére az egyház
keblebe, a kik elpártoltak, és azoknak megerősítésére és bátorítására, a
kik hívek maradtak kath. hitükhöz. Politikai és társadalmi téren, iro
dalomban és hadi táborokban egyiránt lehetett érezni e mozgalom
hatását. Ott volt Pázmány Péter hatalmas tollával, Balásffy Tamás
hires nyerseségével, Forgácli Ferenc nyakas természetével, valafi De eompescanda p etu lan tia liereticorum , 1. P u rp u ra P anuoniea A.

1715. 59. 1.
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mennyi más püspök tekintélyével, és a császári hadvezérek zsoldos
seregeikkel. Λ világi renden lévő nemesség közül kevesen tartoztak
e párthoz. Csak a Pálfyak, Dersfyek, Urményiek, Forrók, Dohokayak
s még egynéhány család mutatott ragaszkodást a kath. vallás iránt,
és némi hajlamot az annak érdekéhen megkezdett harcra.
A nagy többség az ellenpártlioz, vagyis a protestánsok táborá
hoz tartozott. A veszedelem ezeket is összetartásra ösztönözte; de
nem voltak még szervezve, nem volt vezérük, a ki körül csoportosul
tak volna. Oda tartozott Illírsliázy latrán, a trencséni főispán, a ki
azonban KifK'-ban az általa hirt Bazin és Szent-György városok
nak szabad kir. városokká tételét ellenezvén és a király személye
iránt szabadon nyilatkozván, felségsértési pörbe fogatott és a felette
Becsben kimondott ítélet elöl Lengyelországba menekült. Ott volt
Thurzó György, dunáninneni főkapitány, a ki bámulatos kitartást
tanúsított vallása melletti küzdelmében. Ott voltak ForyAch Zsigmond es Mihály, a. fentebb említett püspöknek protestáns vallása
testvéréi; oda tartoztak a Ihmonnai Drugethek, az Apponyiak, Zerilnht'h/ifl·, Uj/idiisauiL·, NádnsiUok, Balaasák, Verényiek, Dohók, Már/ochitik, Batthi/indnk, Rícayuk, szóval a nemességnek nagyobb része.
Mindezek kettős fájdalommal nézték országuk pusztulását és
vallásuk üldöztetését. A király elé tett felterjesztéseik, panaszaik es
könyörgéseik figyelembe sem vétettek. Csoda-e, hogy keserves pana
szokban törtek ki azok ellen, a kiktől e nyomorúságos állapot szár
mazott; csoda-e, hogy az irányukban mutatott megvetésre és gyűlö
letre hasonló érzelmekkel válaszoltak, és lm a romlás okait ellen
feleikben véltek feltalálhatni?
Magyári István sárvári prédikátor KiOi-ben könyvet irt «az
ország romlásának okairól», melyben kikéi a katbolikusok bűnei
ellen, a kik miatt ostorozza isten az országot. Erre Pázmány Péter
«Feleletében» viszont a protestánsokat vádolja az ország romlásá
nak okozóiul. Mind a két mii oly mérvű elkeseredésről tesz tanúbizonyságot, melyhez csak egy erőszakos tény is elegendő volt arra,
hogy a két párt szenvedélye lángba borítsa az egész országot.
Erre alkalmat szolgáltatott .Rudolfnak 1(503. nov. 11-én kiadott
azon rendeleti·, mely a kassai főtemplomnak a protestánsoktól való
elvételét es az Egerből odamenekült káptalannak átadását paran
csolja. E templomot még Nagy Lajos király építtette, és mivel a
protestantifsinusnak a felföldön való elterjedésével Kassa népe is pro4
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testanssá lett, e templomban is protestáns isteni tiszteletet tartottak
mintegy ötven év óta.
Most Rudolf kíméletlen és a reformációt sértő szavakkal köve
telte a kassai községtanácstól a templom átadását. A katli. egyház —
úgymond— és az igaz isteni tisztelet iránti szeretető indítja őt arra,
hogy azon a vidéken a kath. vallást védelmezze és gondoskodjék
róla, hogy az igaz isteni tisztelet az igaz egyház papjai által tartassék. Minthogy ezen templomot az ő boldog emlékezetű elődei a
mindenható isten dicsőségére és a kath. hit előmozdítására építet
ték : ő nem tartja a kegyelettel összeillőnek, hogy az igv megfertőztetvén,továbbra is szennyben és gyászban maradjon,1) s az eddig benne
tartott istenitisztelet számára tartassék; a kath. keresztyének pedig
zugokba taszítva, attól megfosztva maradjanak. Eztő képtelenségnek
és méltatlanságnak tartja, s a kath. vallás semmiképen tovább nem
tűrheti. Parancsolja tehát a kassai községtanácsnak, hogy ezen temp
lomot, a hozzátartozó kápolnával együtt, azonnal és teljesen átadja
az egri káptalannak, és pedig minden ellenmondás, minden kifogás,
ellentállás és zavargás nélkül. Tudtára adja azt is, miszerint Relgiojoso Jakabot, mint a felső-magyarországi részek főkapitányát, utasí
totta, hogy azon esetben, ha engedelmeskedni nem akarnának es a
nevezett káptalant akadályoznák a kath. vallás szabad gyakorlatában
és a templom átvételében, e rendeletet erőhatalommal is végrehajtsa.
Nehány héttel utóbb, t. i. 1(50·!·. január Ü-án kelt parancsá
val kiküldötte Pethe Márton kalocsai érseket es királyi helytartót
Magyarország felső vidékére, hogy ott a protestáns lelkészeket és
tanítókat iizze el hivatalaikból, az egyházak vagyonát, iskoláit es
templomait foglalja le, jövedelmeiket pedig kobozza el. Egyúttal
meghagyta Lőcse és a többi felvidéki városok hatóságainak, hogy a
nevezett főpapot «a kath. egyház es istendicsőségére» véghez viendő
munkájában támogassák; egyházi jövedelmeiket neki átadják, az
«eretnek» lelkészeket és tanítókat elűzzek, s helyükbe azonnal katholikus papokat fogadjanak és azokat híven hallgassák.2)
Ü . . . Xequ·· piuni ct decorum esse, u t illud (tem plum ) ita profana
tu m diutius iu squalore et luctu perm aneat, ac divino cultu rituque in eo
peragendo, d estitu atu r ; et Catholici C hristiani, in angulum quondam detrusi,
ab accessu illius arcean tu r : quod sienti per se absurdum ct indignum est, ita
hoc ipsum in contentum sacrae religionis catli. nostrae nequaquam diutius
ferre possum us . . . K atóim X X V III. 1!)0. 11)2. 1.
-) Q uapropter fidelitati V estrae h aru m serie clem enter et firmissime
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A király ezen rendeletéinek végrehajtói azonnal hozzáfogtak
munkájukhoz; nem tartotta őket vissza a folyvást tartó török há
ború sem. Legelőször Belgiojoso vette el erőszakkal a kassai főtemp
lomot, (január (>-án), s hogy urának tetszését elnyerje, még a ma
gánházakban is eltiltotta a protestáns istentisztelet tartását. A prot.
papokat elűzte a városból, sőt'a városhoz tartozó húsz falut is a köz
kincstár számára lefoglalta.1) A gazdagabb polgárokat kegyetlenül
megsarcolta.2)
Carilló Alfonz már január 8-ról nagy örömmel jelentette Szuhay István egri püspöknek, hogy a «királyi templom» elvételében
gr. Belgiojoso kitűnő katonának és végrehajtónak bizonyította ma
gát, hogy a templom ünnepélyesen átadatott a kath. népnek. Hasonló
sikert óhajt m indenütt; ennek előmozdítására ő is indul Erdélybe.3)
Pozsonyban, Lőcsén s más felvidéki városokban PetheMárton és
Szuhav István püspökök gondoskodtak arról, hogy az «inquisitio» —
mint azt a lőcsei küldöttek jelentették — szigorúan végrehajtassák.4)
com m ittam us et m andam us . . . quatenus praefatum Arcliiepiscopum Colee, et
L oem ntenentem nostrum . . . benevole et honeste excipere et recipere . . . om 
nibus tem plis E i apertis, sacra illorum clenodia, vestes sacras, patinas, cali
ces, om nem que alium supellectilem producere et conspiciendum prebere,
omnesque ecclesiarum proventus et reditus sincere E i declarare, ac H a e r e ti
cos Concionatores canfestini dimittere et ablegare. atque in locum E orum ,
quos eo ordinaverit, catholicos sacerdotes recipere et constituere, ac illorum
Conciones et sacra deinceps audire et frequentare : Denique Omnia Vestro
Templo, Monasterio, domos paroch tales, aliaque personarum Ecclesiarum do 
m icilia apud vos habita, sim ul eum scholis, aliisque om nibus ad illa p e rti
nentibus, praefato L icum tenenti nostro fideliter tradere et assignare . . . d e 
beatis. Secus sub g ratia nostra om nium privilegiorum et L ib ertatu m V estra
rum amissione non facturi . . . D atum in Arce nostra Kegia Pragensi. 1604.
jan. 3. (Lőcsei levéltár.)
’ ) K atona X X - V in . 189. 1. S zn la y M a g y . T ö rt. 1ΛΤ. 431.
-) Szabó Györgynek, a legtekintélyesebb polgárnak, a tem plom elvé
tele u tán is meg volt engedve, hogy nagy ünnepen nála prot, isteni tisztelet
lehessen. Belgiojoso ezt eltiltotta. Szabó engedelm eskedett. A zután elf g áto lt
és 1500 arany, 60 kád bor, 100 köböl zab és 4 előkelő török csikartatott ki
tőle. — A prot. papok távozására csak h áro m napot tű zö tt ki, de 300 a ran y ért
24 napot engedett nekik a városban m aradásra. — L ipphard M ihály patikáriuson 100 aranyat vett azért, m ert vasárnap titk o n az evangyeliom ot olvasta
stb. Lásd ezen érdekes adatokat ily cim a la tt : W a hrhaftig e iindt brweisslich,·
A riiéul, durch welche d r a f f Jacob Belgiojoso — die S ta d t Kaschaw, general
L andstdtt, Hcyduyycn und B o tzka y zu Itehellion bracht die Niderlage und
vertust der It. K . Μ. Krigsvolrkh verursacht hat. TJrsnch der S ta d t Kaschaw
líebellion. Közli M arcali a külföldi levéltári regesták közt Tört. Tár. 1878
évf. 923. 1.
") Carilló levele, Tört. T ár 1879. évf. 813. 1.
4) K ir mentis Miit. lőcsei küldött levele Pozsonyból febr. 6-ról. 1604
A lőcsei levéltárban.
16*
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Az eként ostromolt felvidék feljajdnlt es 11 közeledő pozsonyi
országgyűléstől remélt segítséget. Követségek mentek Prágába ttudolf királyhoz, folyamodások nyujtattak be Mátyás főherceghez, ké
rők a zaklatás megszüntetését. Sem az, sem ez nem adott választ,
mindent az országgyűlési tárgyalások szerencsés menetelére bíztak.
Mátyás azonban megtett annyit, hogy megírta Petiie Mártonnak,
miszerint a király parancsának végrehajtását halaszsza el az országgyűlés befejezése utáni időre.
II.
Az KÍOd-ki pozsonyi országgyűlés, - - Mátyás főherceg hányt·:s helyzete. - - A kassai temp
lom ügye miatti heves vita. — A vendet; , , többségének' ‘ fölyamodása Mátyás főherceghez ; emud; válasza ás az arra adott viszonválasza a rendeknél;. ■■- .-I prágai udvar
eljárása a kár vényezőkkel szemben. — Fürgétek tárnicsa. A protestáns rendek óvásté
tele. — A XXI I . törvénycikk becsusztatása. Fennek következményei.

Mátyás főherceg az események fejlődése által igen kellemetlen
helyzetbe jutott. Királyi bátyjának magaviseletével, mint láttuk, nem
volt megelégedve; de azért az ellenreformációnak épen oly barátja
volt, mint az. E tekintetben tökéletesen egyetértett a prágai udvar
és a magyar főpapság nézeteivel, jóllehet a magyar nemzet többsé
gének ellenkező érzülete sem volt előtte titok. Eddig azonban ügye
sen tudta elkerülni az összeütközés alkalmát; nyíltan és határozot
tan sohasem nyilatkozott a protestantismus ellen; mert lehetetlen
volt nem éreznie, hogy a bátyja őrületes tettei által veszélyeztetett
magyar koronát csak úgy fogja magának biztosítani, ha a többség
ben levő protestánsokat el nem idegeníti magától. Most azonban a
felvidéki események által nagyon élire állíttatott a dolog, s neki
szint kellett vallania. Királyi bátyjának akarata és saját szivének
sugallata az ellenreformáció mellett szólt; ellenben az ország és a
korona érdekei kárhoztatták azt.
De bízott szerencse csillagában; reméllette, hogy a magyar
rendek, mint oly sokszor tették, most is el fognak hallgatni, ha kifakadásaikat eltűri s kívánságaikat közleni fogja a királylyal.
Ezúttal azonban csalódott. A karok és rendek türelmének
immár vége szakadt, s a keserűség pohara csordultig telt meg.
A vármegyék és városok követei utasításul kajüák, hogy a vallási
üldözés megszüntetését es a protestáns felekezetek szabadságának
biztosítását követeljék, s addig semmiféle más kérdés tárgyalásába
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no bocsátkozzanak, inio e tekintetben megállapodásra nem jutnak.
A városi és megyei követek nagy számban jelentek meg; de a főne
mesek közül sokan elmaradtak. Báthory István, ki különben nagy
védője volt a protestantismusnak, kinyilatkoztatta, hogy ha csak
eesedi várával együtt nem viszik Pozsonyba, másképén nem fog
elmenni.1) A kik megjelentek, azok el voltak tökélve szembeszállani
az absolut hatalom védőivel, s erélyesen harcolni vallásuk szabad
ságának érdekében. A kassaiak külön folyamodást nyújtottak be az
országgyűléshez, melyben elpanaszolták templomuknak erőszakos
elvételet, a császári hadvezérnek durva eljárását, melynél fogva ez
«noha ők ő felsége parancsának nemcsak ellene nem szegültek, de
azt a legnagyobb engedelmességgel fogadták; és noha ő felsége nem
tiltotta el a magánháznál való prédikálást: mégis, midőn egy pol
gártársuk házánál e célból összegyűltek, s midőn kezdetét vette a
prédikálás, a generális ő nagysága e házba betört a katonasággal, a
híveket szétüzte, a ház ajtóit lepecsételtette, s még azt is szigorúan
megtiltotta, hogy a szomszéd falvakba vagy városokba menjenek
isteni tiszteletre.»")
Mikor az országgyűlés, mely február Ö-ra volt összeírna Po
zsonyba, miire, elejen megnyílt, jóllehet a királyi propositiókban
a vallás kérdésé mellőzve volt. s jóllehet Mátyás főherceg, ki ezúttal
is a király helyettese volt, megtett mindent, hogy e tárgy szőnyegre
ne hozassák, mégis azonnal kitört a vihar. Az a jóslat, melyről Ist
vánt)- Miklós mint fültanu , azon alkalomból tesz em lítést, hogy
Mátyás bevonulásokul- tűz támadt Pozsonyban, csakugyan betel
jesedett.
Ezen országgyűlésről oly tűz terjedt el az egész országban, me
lyet csak nagy erőfeszítéssel és sokaknak elpusztulásával lehetett
eloltani. A karok es rendek nem fojthatták el panaszaikat a haza
siralmas sorsa felett. Hevesen kikeltek a sérelmek miatt, melyek évről
évre szaporodtak, es sürgették azoknak orvosoltatását.8) Legújabb és
b K a tó im , X X V III. L á m /i- K n a u z , II. 15S. L a m p e, H ist. Ecel. K e f
332. lap.
2) Kassa varos folyam odványa az országgyűléshez : a debreceni fóisk.
levéltárában.
f) A gyűlés csak m ost kezdetett el. — Írja TLurzó G yörgy nejének m árc.
12-rol — ezután m ikor végezeu ik el, csak isten tudja. E lég neheztelések és
méltó való panaszok vagyon m in d az egész várm egyéknek, csak lenne va
laki, az ki m eghallgatván, az sok nyom orúságot el is venné rólunk. Az Ur

216

XI. A VÁLSÁG É V EI MAGYARORSZÁGON.

legfájóbb esemény volt a kassai templom elvétele, mely miatt a pro
testáns rendek éles támadást tettek az idegen zsoldosok és a buzgóságban versenyző főpapok ellen. Megbotránkozásukat fejezték ki a
felett, hogy ezek a királytól oly rendeleteket csikarnak ki, melyek
által az ország polgárainak békéje felzavartatik.
Mátyás főherceg hiába akarta a rendek figyelmét más tárgy
felé fordítani, midőn oly férfiú is, mint Thurzó György a dumüiiuneni főkapitány, a ki különben feltétlen hive volt királyának, eré
lyesen követelte az erőszakosan elvett templomok visszaadatását.
Ez a higgadt és komoly férfiú egyenesen a főpapok ellen fordult, es.
többek között szemére hányta Forgáeh Ferenc püspöknek és kan
cellárnak, ki a katholikusok erőszakos eljárását a legnagyobb cinismussal védelmezte, hogy apja vallását most gyalázattal illeti. Szép
jelét adja — úgymond — fiúi tiszteletének, ha apját is méltatlannak
tartotta azon méltóságokra, melyekre fejedelmek bizalma által emel
tetett. De tudja, hogy csakis az atyai vallástól elszakadt apostatai
gviilölség vihette őt ennyire. Hallatlan rnerény az, melyet soha előbb
püspök elődeitől vagy a nemrég elhalt Kutassy érsek s királyi hely
tartótól nem tapasztaltak.1)
Forgáeh azonban és pártja nem tágított. Az ő liitök szerint a
tévelygőket erőszakkal is a jó útra kell téríteni, s ennélfogva a király
eljárását helyesnek és szükségesnek jelentették ki.
Látnivaló, hogy a két párt nézetei és törekvései között oly eles
ellentét volt, hogy azoknak kibékitéséről szó sem lehetett. Felhagytak
tehát a céltalan vitatkozással, és a többségben levő protestáns párt
egy feliratot készített Rudolf királyhoz, s annak fölterjesztésére Má
tyás főherceget kérte föl. Ebben mindenekelőtt örömüket fejezték ki
a felett, hogy ő felsége kir. propositi ójában Magyarország iránt oly
kegyesen érez és azt a többi országok felett kitünteti. Óhajtják, hogy
ö felségének sikerüljön isten segítségével e veszedelembe döntött
haza baján segítenie és a tátongó sebeket begyógyítania. Elénk szí
nekkel festik azután azon szerencsétlenségeket, melyeket nemcsak a
keresztyén névnek ellensége, a török, hanem a védelmükre rendelt
Isten adgyon oly szent I lket a m i fejedelm ünknek, hogy legyen valam ikor
jobb állupotja szegény nyom orodon országunknak. Thurzó (xy. levelei II.
109. lap.
fi Episcnp. X itr. M em ória 3.Ί6. 1. V. ö. Ip o ly i A. V eresm arti M. élete
52. s köv. i.
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hazai és külföldi katonaság okozott. Utalnak azon hosszas véron
tásra, gyújtogatásra, rablásra, marhaelhajtásokra, kifosztogatásokra,
melyek a ragályos pestissel és hallatlan éhséggel szövetkezve, oly
nyomort idézték elő, melyhez hasonlót történelmünk emlékei alig ké
pesek felmutatni. Ezen roppant csapások következtében, úgy monda
nak, az egész országban sok könnyet hullatnak. S ámbár ezek ma
gokban is majdnem elvisellietlenek; mindazáltal még inkább elkeseríti
őket és lelkiismeretűket nyomja s marcangolja az, hogy vallásukban,
melyben ő felségének boldog emlékezetű atyja idejében, sőt az ő saját
uralkodása kezdetén is sértetlenül.meghagyattak, most némely taná
csosok szavára háborgattatnak, templomaik és egyházi jövedelmeik
elvétetnek, papjaik meggyalázva elmozdittatnak, s helyűkbe olyanok
tétetnek, a kik az ő lelkiismeretűket megsértik. Minthogy pedig a val
lásnak ilyetén megháboritása csak gyűlöletet, szakadást és ellensé
geskedést idéz elő, az ország helyzete pedig azt kívánná, hogy keresz
tyéni indulattal közös ellenségük a török ellen szövetkezzenek : azért
ők, mint az ország karainak és rendelnek többsége, alázatosan folya
modnak a főherceghez: méltóztassék mindezeket szives figyelmére
méltatni, s magát ö felségénél a királynál közbevetni és kieszközölni
azt, hogy ő felsége, elődeinek dicső példáját követve, őket szabadsá
gukban és régi vallásukban sértetlenül megtartani s elvett templo
maikat a bennök talált tárgyakkal együtt visszaadatni méltóztassék.
Kérik, ne tűrje azt, hogy vallásukban bárki által és bármi módon háborgattassanak és lelkiismeretükben megsértessenek; sőt inkább
tekintélyénél és teljhatalmánál fogva intézkedjék, hogy ezentúl ilye
nek ellenében kellőleg biztosíttassanak. Ha ő felségének csakugyan
oly kedves ez a Magyarország, úgy ne áldozza fel annak békéjét né
mely békeliáboritó és újító ember akaratának. Biztosítsa mindenki
nek lelkiismereti szabadságát, s ők igyekezni fognak ezen kegyessé
gét lm szolgálataik által megérdemelni és megtartani.1)
Ezen kérvény «Magyarország karainak és rendéinek többsége»
nevében volt kiállítva, a nélkül, hogy azt az illetők egyenkint aláírták
volna, ügy gondolták a rendek, hogy miután a megyék utasítása foly
tán az országgyűlésen személyenként nyilatkoztak, most nem nagyfontosságú kérdés az, hogy hányán írják azt alá. Fősulyt az ügy
érdemére fektettek, s nem a személyekre, a kik különben is ismere-*)
*) Kovachich gyűjtem ényéből a n. m uzeum levéltárában.
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tesek valának. — I)e Mátyás főherceg, bár megígérte, hogy e folya
modást közbenjáróként fogja felterjeszteni a királynak, némi kifogá
sokat tett a felirat formája ellen. Nevezetesen kifogást tett az ellen,
hogy nagyon általános, hogy a kérvényezők névszerint nem írták
alá, hogy nem számlálják elő egyenként azon templomokat, melyeket
magokénak tartanak. Felhívja tehát őket, hogy az ügyállás szempont
jából részletezzék a dolgot, írják alá névszerint, s jelentsek ki azt
is, hogy miféle felekezethez tartoznak.
A folyamodó rendek tudták, hogy ez. ellenvetések a főpapság
akad ékosságából erednek, és hogy ezzel az ügyet a jelen országgyű
lésről le akarják szorítani. Az elvett templomok egyenként való felso
rolása mindannyi külön vitás kérdés lett volna, melynek eldöntésén!
a törvényhozó testület, mint ilyen, nem illetékes. A felekezeti kü
lönbség feszegetése az ágostai és belvét hitvallásnak, valamint az
unitáriusok egyenetlenséget kívánta előidézni. A névszerinti aláírás
sal pedig egyeseknek a király előtt függőben tartott családi és vagyoni
ügyét akarták megakasztani. Rudolfnak az KiOd-ki országgyűlésen
egyesek ellen követett eljárása kellő óvatosságra intette a protestáns
rendeket.
Azért a főherceg kifogásaira újonnan kijelentettek , hogy ők
semmi egyebet nem akarnak, mint hogy az ország békéje fontartassek, a vallásliáboritás által szított régi gyülölség és egyenetlenség
pedig megszüntettessék. Hogy milyen szándék vezérli őket, azt kimu
tatták a főherceghez benyújtott folyamodásukban ; mert jóllehet uta
sításaikban áll, hogy a vallásügyet minden más tárgyak előtt intéz
zék el, mégis hajlandók voltak a királyi propositiók tárgyalásába
fogni, természetesen azon reményben, hogy a vallásra vonatkozólag
oly választ fognak a királytól kapni, a minőt az ország óhajt, es a
minő okvetlenül szükséges is.
A mi azt illeti, hogy a folyamodók minő vallásfelekezethez tar
toznak, és melyek az ő általok visszakövetelt templomok, azt nem
tartják fontos dolognak. Azt sem tartják szükségesnek, hogy egyes
egyének Írják alá a kérvényt, miután alig van egyetlen egy vármegye
az országban, s alig van egy követ is, a ki e tárgyban velők egy érte
lemben nem volna. Utalnak a megyék követeinek utasításaira, me
lyekben e kérdésnek minden más kérdések előtti tárgyalása siirgettetik. Hitvallásukat nem szégyenük, s azt a folyamodványban azért
nem tartották szükségesnek megnevezni, mert az egész ország tudja
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minii vallást követnek. Ok csak ezen vallásukban való békés megtartatásukat kérik, mely a Krisztus rendelésével és az apostolok taní
tásával megegyező. Nem értik mért engedi tehát ő felsége ezt meg
zavartatni azok kedvéért, kik a gyűlöletnek örvendenek, s kik az
egyenetlenség szitogatása által gyengítik az ország erejét.
Ismételve kijelentik, hogy ők nem kívánnak több templomot,
csak azt, hogy azokban ne liáborgattassanak, melyeket eddig az osz
trák háznak Magyarországban való uralkodásától kezdve bókén hasz
náltak. Minélfogva újra meg újra kérik a főherceget, méltóztassék
magát a királynál közbevetni es kieszközölni, hogy az egész ország
javát célzó ezen kérelmük, melyhez a szabad királyi városok is járul
nak, meghallgattassék, s lelkűk nyugalma és békéje visszaadassék,
az egyenetlenség és gyűlölet sötét felhője pedig eloszlattassék.1)
Mátyás főherceg végre is kénytelen volt felterjeszteni a rendek
folyamodását Prágába. Már ekkor hetek óta ott várakoztak a kassai
és lőcsei küldöttségek, hogy panaszaikat és kérelmeiket előterjeszszék
a királynak. De ez nem bocsátotta őket maga elé; udvaroncai pedig
gúnyt űztek belőlük. Klementis Mihály lőcsei küldött hónapokon át
írogatott haza a lőcsei tanácsnak, panaszkodván a felett, hogy a
király titkos tanácsosai egyik napról a másikra tolják őket, néha re
ményt nyújtva, máskor elutasító választ adva nekik. Február 21-ről
írja, hogy mivel ő felségétől kihallgattatást nem nyernek, kénytele
nek panaszaikat írásban b e n y ú jta n i.H a úgy sem nyernek választ,
akkor a pozsonyi országgyűlésen fogják sürgetni a dolgot, a mint azt
nekik többen tanácsolják Pécsből is. Március (5-ról újra panaszolja,
hogy még mindig nem kaptak választ; és hogy aranyokat kénytele
nek ajándékul adni a titkos tanácsosoknak, ha választ akarnak
nyerni. A Pozsonyban küzdő felvidéki követeket értesítik, hogy az
országgyűlés folyamodására sem fognak választ nyerni, mivel Prágá
ban el vannak tökélve az egész országból kiirtani a protestáns val
lást. Csak az országgyűlés befejezését várják, hogy azután mindenütt
K untrhich gyűjtem énye a n. m úzeum ban.
für ein A udtw ordt um lt besclieidt uns hierauf!' erfolgen wirdt,
sinnt wir täglich m it V erlangen gewertig. E s last sich unschön als das wir
alliier wenig oder nicht, insonderheit wegen erstattu n g der Kirche zue (lassan
erhalten werden kiinneu : zum theil daruiul), weyll m an zue keiner Audienz
bey Ihr. M tte kom m en, sowohl der gelieimbe R a th allerdings Catholisch, uns
und unserer Religion fast sehr zuw ider i t . — K lem en tis levele a lőcsei
tanácshoz febr. 21-ről Prágából, eredetije a lőcsei levéltárban.
11
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megkezdhessék a fegyveres végrehajtást. Kérik tehát őket, hassanak
oda, hogy a vallásuk ellen tervezett merénylet végrehajtása megakadályoztassék.1) Március végén kéz alatt sikerült annyit megtudniok,
hogy kérvényük elintéztetett Ugyan, de nem egészen, a mennyiben
némely pontok még leküldettek Mátyás főherceghez bővebb informatio
végett. A végeredmény az, hogy ő felsége az eretnek vallást tovább
tűrni nem fogja. Ha tehát — úgymond — az országgyűlés semmit
sem fog kivívni, akkor mi az udvarnál még kevesebbet várhatunk.2)
Az országgyűlés azonban hiába várakozott, választ nem ka
pott. Forgách Ferenc püspök és a király jezsuita tanácsosai gondos
kodtak róla, hogy ne kapjon. Ezek ugyanis azt tanácsolták a király
nak, hogy az országgyűlés többségének kérvényére semmit sem kell
válaszolni, hanem szerkeszteni kell egy oly törvénycikket, mely a
törvénykönyvbe ő felségének kir. akarata által iktatva, lehetetlenné
tegye e kérdésnek további vitatását.
Rudolf elfogadta e tanácsot, és a törvényjavaslat szerkesztését
Forgáchra, mint indítványozóra, bízta. Vak buzgalmában nem mér
legelte az ebből származható veszélyt. Előtte csak az elérendő cél
lebegett; az arra használt eszköznek törvénytelen volta nem bírt reá
hatással. Az egy pillanatra felmerült aggályt csakhamar eloszlatták a
múltban feltalált példák, melyek szerint a régibb országgyűléseken is
voltak oly esetek, midőn a király önhatalmúlag hagyott ki a törvénykönyvből oly cikkeket, melyeket a rendek megállapítottak, és viszont
csúsztatott be olyanokat, melyekről az országgyűlés nem tanácsko
zott. Ha 1560-ban Ferdinánd király országgyűlés nélkül, csupán a
főpapok kívánságára, Forgách Ferenc akkori nagyváradi püspök
ellenjegyzése mellett ugyancsak a vallásügyben kiadott kir. rendeletet
befoglaltathatta törvénykönyvbe; és ha '1588-ban maga Rudolf király
is a turóci prépostságra vonatkozó törvénycikket kihagyhatta a tör
vénykönyvből, a nélkül, hogy ezert az ország fellázadt volna, mért
ne lehetne azt most is megtenni ? A gondolatmenet igen egyszerűnek
és világosnak látszott; s az együgyii király örömmel fogadta, mivel
leghübb tanácsosai is helyeselték.
Forgách Ferenc felhasználta azokat az okokat is, melyeket Má-

0 E lem entis M. levele Schulz és U lm an követekhez Pozsonyban m árc.
6-ról a lőcsei levéltárban.
2) E lem entis tudósítása márc. 29-röl, a lőcsei levéltárban.
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tyás főherceg használt a protestáns rendek folyamodása ellenében.
0 tagadja, hogy az ország rendelnek «többsége» kívánná a protes
tánsok vallási szabadságát; tagadja azért, mert az illetők nemcsak
hogy neveiket nem Írták a kérvény alá, hanem még azt a hitvallást
sem nevezték meg, a melynek szabadságát követelik. Nem emlékszik
arra, hogy a király valaha az urak birtokain levő egyházakat és ezek
jövedelmeit elfoglalta volna; azt pedig határozottan kívánja visszautasittatni, hogy a rendek a királyi városok nevében is merészelnek
kérvényezni. Ki bízta meg őket ezzel ?
Azért erélyesen kívánja őket megrovatni és megintetni, hogy
ily magokviselete által rósz példát ne adjanak a városoknak. Hatá
rozottan kívánja az uj törvénycikkben kifejeztetni azt, hogy a király
erősen el van határozva a római katholikus vallást elődei a római
császárok s magyar királyok példája szerint megtartani, védelmezni
és terjeszteni. Az ily értelmű régibb törvényeket meg kell újra erősí
teni, s ezek alapján a vallásujitókat, illetőleg a protestánsokat kímé
let nélkül büntetni és üldözni.1)
Ez volt Forgácli püspök és kancellár javaslata, melyet a
király elfogadott, s melyről a Prágában várakozó felföldi küldöttek
eleve értesítették a rendeket.
Ily körülmények között a pozsonyi országgyűlésen jelenvolt
protestáns rendek be sem várták a királynak válaszát, hanem haza
siettek, hol általános elégedetlenség uralkodott, s az elterjedt hírek
kel szemben, melyek szerint a katonai erőhatalommal való térítés az
országggyűlés után azonnal mindenütt megkezdendő vala, önvéde
lemről gondoskodtak.
Mielőtt azonban szétoszlottak volna, ápril 8-án óvást nyújtot
tak he Istvánffy Miklós nádori helytartónál, melyről bizonyítványt is
vettek tőle.
Ebben Magyarország többségének nevében tiltakoznak a vallás
ügyében elkövetett és elkövetni szándékolt sérelmek ellen. Elmond
ják, hogy őket otthon hagyott küldőik azon világos utasítással látták
el, miszerint ezen országgyűlésen mindenekelőtt a vallás ügyének
elintézését sürgessék, és eszközöljék ki, hogy mielőtt más tárgyakhoz
fognának, a király és a rendek nevében kellő biztosíték adassék arra
nézve, hogy a vallás szabad gyakorlatában senkisem fog semmi mó-*)
*) V. ö. Ip o lyi A. V eresm arti M. élete. S zent-István-T árs. k ia l. 61. 1.
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don és semmi ürügy alatt, sem személyében, sem vagyonában, sem
papjai és egyházi jövedelmei miatt háborgattatni és iildöztetni; kíván
ják, bogy e részben semmi újítások ne tétessenek, hanem az ország
békéje és nyugodalma, mint eddig, ezután is, fentartassék. Ezt hatá
rozta az ország nagyobb része. Mindazáltal a főherceg kívánságához
képest tiltakozás mellett hozzá fogtak a királyi propositiók tárgyalá
sához, ezzel is bebizonyítva azt, hogy csak a közbékét és nyugalmat,
a haza üdvét és boldogságát keresik, és nem akarják, hogy a kegyet
len ellenség utat és alkalmat találjon Magyarország felforgatására.
Két feliratban fejtettek ezt ki Mátyás főherceg előtt, kérvén öt, hogy
vesse magát közbe ő felségénél, s közölje vele folyamodásukat. Fáj
dalommal tapasztalják, hogy alázatos folyamodásuk és kérvényüli
mindez ideig nem hallgattatott meg. És minthogy félnek es rettegnek
attól, hogy ezután a jövőben tartandó országgyűlésig is a vallásügy
ben bármely teendő újítás következtében belső szakadás es veszély
fog támadni: azért ők a magok és küldőik nevében ünnepélyesen
óvást tesznek és tiltakoznak minden bármily módon nyilatkozó val
lási újítások ürügye alatt eddig követett vallásuk ellen teendő táma
dások ellen; tiltakoznak a személyeknek és dolgoknak Írásbeli és
szóbeli mindennemű megháboritása ellen, egyházak megrohanása és
jövedelmek lefoglalása ellen; úgy szintén ellent mondanak a vallás
miatt ellenök hozandó minden rendszabályoknak, megidéztetéseknek,
szidalmaztatásnak és kiközösítéseknek; és végre kijelentik, hogy ha
valami ellenkező akár királyi parancsok által, akár más módon bár
kik által merényeltetnék, ők jogaikkal élve, védelmezni fogják ma
gokat, és ha ezen önvédelmökből bármiféle veszedelem keletkeznék,
mindaz nem a békét és csakis nyugodalmat óhajtó óvástevőknek, ha
nem a háborúságot és egyenetlenséget szító újítóknak leszen tulaj
donítandó.1)
A mitől a rendek féltek, és a . mi ellen eleve is óvást tettek, az
bekövetkezett, liudolí király, Forgách Ferenc tanácsához képest,
csakugyan nem adott választ a protestánsok folyamodására, hanem
a rendek szétoszlása után, az azok által alkotott huszonegy törvény
cikkhez XXII-ik cikk gyanánt önhatalmúlag a következőt igtatta
be a törvénykönyvbe:
b A s 1604-hi orsnuggyülrs óvása, közli Sz. S. a Tört. Tár. I. 700.
lapján.
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«0 felsége nem kis meglepetéssel értesült, részint né
mely megbízható forrásokból, részint azoknak, a kik mago
kat a rendek többségének nevezik, a főherceg által fölterjesz
tett kivánataiból, hogy ezen állítólagos többség, vallása
megzavartatásáról, temploma, egyházi vagyona elfoglaltatásáról, pajjjainak erőszakos eliizetéséről panaszkodik. Es hogy
ő hercegségének közbenjárását arra kérték, eszközölné ki ő
es. kir. felségénél, hogy vallásuk szabad gyakorlatába he
lyeztessenek vissza, s abban hagyassanak meg; és hogy mi
dőn ő hercegsége által arra szólittattak föl, hogy névszerint
írják alá ezen kérelmüket, sem ezt nem tették, sem azt meg
nem mondták, hogy tulajdonképen mi az ő vallásuk, sem
azt föl nem világosították, hogy minő egyházi javaik vétet
tek el, és csak holmi általánosságokat emlegetvén és ismétel
getvén, s ez által az országgyűlési tárgyalásokat késleltetvén,
a közönségnek nem csekély kárt és botrányt okoztak;
Minthogy ez ő felsége előtt nem lehet kedves, és mint
hogy ő felsége nem emlékezik, hogy rajtok valami vallásos
sérelmet ejtett volna, őket egyházi jövedelmeikben megrövi
dítette , vagy épen valami ősi egyházi jószágukat elvette
volna,; és minthogy ő felsége nem határozhat ily érthetetlen
— homályos — követelések tárgyában, kiváltképen midőn
úgy gyanítja, hogy ezek összefüggésben vannak a királyi vá
rosoknak, e királyi birtokoknak, holmi vallásszabadsági kö
veteléseivel ; és mivel ő felsége, elődeinek, úgy a római
császároknak, mint a magyar királyoknak példáját követve,
a szentséges római katholikus hitet vallja egész őszinteség
gel, s azt, mint más országaiban, úgy kivált ezen Magyarországban uralkodó vallásnak akarja látni, minden eretnek
ségtől megtisztítani, s uralkodói tiszténél fogva v é d e l m e z n i :
Ennélfogva ő felsége, mind saját ösztönéből — motu
proprio — mind királyi hatalmának teljességénél fogva ezen
általa kiadott külön törvénycikkben — hoc speciali suo arti
culo — kegyelmesen jóvá hagyja, megerősíti Sz. Istvánnak,
ezen magyar nemzet apostoli királyának, s más, istenben
boldogult királyoknak, az ő elődeinek a római katholikus hit
érdekében bármikor kiadott törvényeit, határozatait, épen
mintha ezen artikulusban betűről betűre le lennének írva;
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És nehogy ezután, különösen az ország gyűléseiben és
közfontosságu tárgyalásokban, bármikor, bárkinek szabad
legyen a fontos közügyek tárgyalását a vallásos ügyek felho
zásával késleltetni, kegyelmesen rendeli, és szigorúan paran
csolja, hogy az ilyen nyugtalan és zavargó emberekre szigo
rúan alkalmaztassák a régibb decretumokban és artikulusokban megszabott büntetés.
A befejezés igy volt szerkesztve : «Mi tehát az elibénk
terjesztett törvénycikkeket együtt és egyenkint elfogadjuk,
jóváhagyjuk, megerősítjük ezen· utolsóral együtt, melyet mi a szük
ségtől kényszerittetve kegyelmesen hozzáadtunk. Kelt, prágai kir.
várunkban májushó 1. napján 1604.» 1)
Ezen törvénycikk, ha nem volna is oly sújtó a protestáns val
lásra nézve; ha nem újítaná is fel oly ridegséggel a katholicismus
érdekében alkotott régibb eretnekégetö törvényeket; ha nem akarná
is lehetetlenné tenni azt, hogy ezután a magyar országgyűléseken
vallásügyben panaszkodni és határozni lehessen: már létrejövetelonek módjánál és megerősítési formájánál fogva is megdöbbentette a
hazafiakat. Ezen eljárás a helyett, hogy a kedélyeket lecsillapította
és a régi sérelmeket megszüntette volna, tij sérelem által tetézte a
régibbeket. Most már világosan és érthetően volt kimondva, hogy
mit akar a prágai udvar. E törvénycikk megalkotása, illetőleg be·
csúsztatása által kimutatta a király, hogy nem tiszteli azon alkotmá
nyos alapelvet, mely szerint a törvényhozás nem egyes embereket
illet, hanem az a király és a rendek közös jogát képezi. A hol a nem
zet ily elvek alkalmazását némán eltűri; a hol elismerik, hogy a
király a rendek nélkül is jogosítva van törvényt alkotni, ott vége van
minden alkotmánynak, ott nemcsak a vallási és polgári, ha,nem általá
ban minden szabadság veszendőben van.
A magyar nemzet, mint láttuk, Budolf uralkodásának kezdeté
től fogva sok sérelmet tudott elszenvedni, de tűrt és remeit mind
addig, a mig kilátása volt az ügyek jobbra fordulására. Most vége
lett türelmének és reményének : veszélyeztetve látta nemcsak vallásos
szabadságát, hanem évszázados törvényhozási jogát, sőt egesz alkot
mányát is. fájdalommal győződött meg arról, hogy a XXII-ik tör-*)
*) Corpus Juris I 637.. 1604. X X II. t. e., L u m p e , H ist. Eccl. Ret'. 33:!.,
Katona X X V III. 231—233. B a tt h y ú n i Leges Keel. 1. Ii53. 1.
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venycikk szerzői nem elégesznek meg az alkotmánynak ilyetén kigú
nyolásával, hanem hogy azt, a mire vállalkoztak, kímélet nélkül és
azonnal végre is akarják hajtani. Tliurzó György ily körülmények
között lemondott a főkapitányságról, mert mint buzgó protestáns be
látta, hogy a kormánynak ily rendszabályai mellett lehetetlen szol
gálnia.
A protestánsok tényleg törvényen kívüli állapotba voltak he
lyezve. A hatalom minden ponton megindította ellenök az erőszakos
térítés munkáját. A kormány vakmerősége nagyobb volt, mint ereje;
fegyvere több volt, mint okossága, számításai balul ütöttek ki. Pethe
Márton a magyar es a lengyel királytól nyert felhatalmazásánál
fogva x) a XIII szepesi város templomait kezdte elszedegetni. A pro
testáns papokat elűzte, és helyettük kath. lelkészeket te tt; mely alka
lomból nem egyszer kemény ellentállásra talált.3) Lőcsén, midőn a
jezsuitákat be akarta vezetni, kődobálással fogadták. Thurzó Kristóf,
kit időközben Pázmány Péter visszatérített a kath. egyházba, elvette
a galgóciak templomát. Pethe László, császári tanácsos és a püspök
testvére, Liszkán Szántai Pál prot. lelkészt elűzvén, a lefoglalt temp
lomot s lelkészlakot Vásárhelyi Gergely és Bezerédy Pál jezsuiták
nak adta, s haragjában így fakadt ki a protestánsok ellen: «Hat
esztendőt vetek neki, hogy a ti hiteteknek e világon csak az hire ma
rad.» 3) Erdélyben Carilló Alfonz jezsuita hasonló buzgalommal mű
ködött. Kolozsvárott nemcsak a templomokat, hanem némely polgá
rok magánházait is a jezsuitáknak adta. Hogy ily tettek által az egész
barcaságot el nem idegenítette a császártól, csak Bástának lehetett
köszönni, a ki, úgy látszik minden bátorsága mellett tapintatosabb
szolgája volt urának.
Így folyt a térítés munkája az ország minden részében, kisebbnagyobb szigorral. Az ingerültség általános volt. Nem csoda, hogy a
nemzet nagyobb része önérzetében, hitében, alkotmányos jogaiban
és szabadságában sértve érezte magát, és a törvény erejére támasz
kodva, önvédelemről kezdett gondoskodni.
J) I I Γ. Zsigáimul lengyel király tudvalevőleg zálogban bírta a szepesi
városokat, s ő rendelkezett felettük.
-) Sepsi Lackó M uhi krónikája. E rd ély i Tört. adatok III. 48. 1. H o r 
váth Miit. Magy. Tört. I I I . 390. 391. 1.
:'j Sárospataki Krónika Magy. Tort. T ár IV. 66. 1.
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III.
A X X ll-ik tiirréiycikkely illeni felszólalások. — A yálszécsi orszáyyyiilés határozott nyi
latkozata. — Ilelyiojoso felelete. — Itoeskay 1st rá n föllépésé ; annak okai és ernlinényei.

Még tartott a pozsonyi országgyűlés; még folyt a főherceg es
a protestáns rendek közötti iratváltás, midőn a felföldi városok ta
nácskozni kezdtek a felett, hogy mitevők legyenek ily súlyos helyze
tűkben. Az öt szabad királyi város követei még március közepe táján
jöttek össze Eperjesen, hogy megtámadott vallásuknak közös védel
méről gondoskodjanak. Pozsonyban részleges országgyűlésben jelen
tették ki a szomszéd megyék követei, hogy mindaddig adót nem fizet
nek, mig vallásuk szabad gyakorlata nem biztosittatik.1)
Ezt annál inkább volt bátorságuk cselekedni, mivel Báthory
Istvántól határozott nyilatkozatra hivattak fel valamennyi megyek
az iránt, hogy a vallás védelmére nézve kivánnak-e hozzá csatla
kozni ? 12) Az ország északkeleti megyéi, melyeknek élén Homonnai
Bálint főkapitány állott, hasonló értelemben nyilatkoztak a szept.
S-ra összehívott gálszccsi országgyűlésen, midőn Belgiojoso rakomázi
táborából arra hívta fel őket, hogy a hadfolytatáshoz rendkívüli se
gélypénzt adjanak. Belgiojoso csodálkozik, hogy a rendek a király
parancsa felett tanácskozni akarnak, holott csak az ellenség elűzésé
ről kellene gondoskodniok. A kassai templom elvétele körül tanúsí
tott magatartására vonatkozólag hivatkozik arra, hogy ő csak hűségi
esküjét teljesítette, melyet ő felségének, mint katona tett. Tagadja,
hogy valakit vallása miatt zaklattak volna, csak a gonoszság megtor
lására volt kiküldve, s ő nem lenne méltó nevére, ha a gonoszok'
ellen nem kellő szigorral járna el, felhívja őket, hogy a törvény értel
mében gondoskodjanak a hadsereg ellátásáról.2)
Az összegyűlt rendek azonban erre nem voltak hajlandók, mig

1) A kis-szeheni elöljárók írják 1őOt miire. 15-röl : Dió H erren von
B artfeld schreiben, das eine particular C ongregation m it den Abgesandten a u s
Stillen und der erbaren freien S tet zue Prespurk sey gehalten worden, nemblich das sie durchaus nichts contribuiren w ollten, wo m an sie nicht wolte
versichern wegen der Religion . . . Lőcsei levéltár.
2) E s begert auch h e rr Stephanus B atori zue wissen, von allen Stälen,
ob sie es in der Defension der R eligions-sachen wollen m it Ih n en halten,
oder nicht. — Lőcsei levéltár.
:l) Belgiojoso levele R akom ázról 1604 szept. 7-ről : a lőcsei levéltárban.
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a XXII-ik törvenyczikkely el nem töröltetik, s a protestánsok vallásszabadsága el nem ismertetik. Tiltakoznak a generalis urnák azon
eljárása ellen, mely szerint egyszerűen csak parancsolja, hogy meny
nyi rendkívüli segélyt adjanak a háborúra, a nélkül, hogy velők erről
tanácskoznék, s általok hozatna határozatot. Továbbá tiltakoznak a
kassaiakon elkövetett vallási és más erőszakosságok ellen, jelesül,
hogy a protestáns lelkészek a vallon katonaság által zaklattatnak s
vagyonúkban liáborgattatnak. Kifejezték, miszerint úgy látják, hogy ő
nagysága azon pótcikkelyre támaszkodik, melyet a király az országos
rendek tudta nélkül, sőt akarata ellenére csúsztatott be a törvények
köze, a mit ők nem ismernek s nem ismerhetnek el törvényesnek.
Figyelmeztetik arra is, hogy ezen pótcikkely ellen a szepesi városok
és mások is óvást tettek ő felsége előtt, s kijelentették, hogy azt elfo
gadni nem hajlandók ; es a mi fő, magok az országos rendek is a po
zsonyi gyűles alkalmával előre beadták tiltakozásukat a vallás ügyé
ben behozandó bármely határozatok ellen.
Minélfogva kérni fogják ő felséget a királyt, hogy az ország
rendéit szabadságaikban megtartani meltóztassek, s rendelje el, hogy
a kassaiaknak elvett javaik visszaadassanak. Nem hallgathatják el az
elviselhetetlen adót. melyet az idegen katonaság zsarol ki a népen.
Fájlalják, hogy ez ügyben tett felterjesztéseikre ő nagysága semmi
könnyebbséget nem szerzett nekik; ha továbbra is így zsaroltatnak,
akkor az istentelenséget tűrni nem fogják, hanem az ország alkotmá
nya értelmében fognak eljárni.1)
Ezen határozatot küldöttség vitte át a generálisnak, a ki azt
válaszolta, hogy ő felsége azt parancsolta nekie, korty a rendi k min
den szabadságának vessen vci/et, ha az er/ész orszáy elpusztul is bele.
E szavaknak annál rettentőbb hatása volt. mivel nem voltak
puszta szavak; Belgiojoso azok szerint cselekedett is. Hadait meg
indította ; es a merre ment, üldözte a protestánsokat és zsarolta a
polgárokat, épen úgy mint Básta, Krausenegli és Capreolo Erdélyben.
A hazafiak, mivel sem országuk alkotmányának épségben maradását,
sem vallásuk szabadságának biztosítását, sem személyük és vagyonuk
oltalmát többé nem remélhették, kétségbeesésökben szabaditó után
néztek, aki mindezen veszélyeztetett kincseiknek védelmére, ha keli,
fegyverrel is kész legyen.*
*1

Honuith M.

Tlii-ol. IviiiyUi'ir. XIV.

Magy. regesták, Magy. Tört. T ár X I. 167. 1.
17
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E szabaditó meg is jelent Bocskai/ Istrán személyeben.
Az adott viszonyok következtében senkinek sem jutott eszébe
kutatni múltját és föllépésének legközelebbi indokait. A veszedelem
oly nagy volt. bogy még a hazaárulónak is megbocsátottak volna, lia
annak elhárítására siet.
Bocskay nem volt hazaáruló; bár mint ilyet száműzték Erdély
ből, mivel Báthory Zsigmond boldogtalan korszakában ő volt Erdély
és Magyarország egyesítésének főtényezője. Rudolf udvarába fogadta
őt, s az erdélyi ügyekben mindenkor kikérte tanácsát; de ugv látszik
nem e szerint, hanem más tanácsosok szavai szerint cselekedett.
Bocskay látván, hogy a német és cseh tanácsosok lelkiismeretlensége
válságba viszi a magyar nemzetet, elhagyta a prágai udvart, s Nagy
várad vidékén levő birtokaira vonult. Mindenütt elégületlenséget,
elkeseredést látott maga körül. Csupa idegen vezérek zaklatták es
zsarolták a népet. Belgiojoso e vidéken járt, és hogy zsoldosait fizet
hesse, államkölcsönöket csikart ki a birtokosoktól ; többek között
Bocskayra is 20 ezer irtot rótt ki, a mit ez megfizetni vonakodott.
Már ez feltűnt a kormánynak, és midőn meg Bogáthi Mihály, ki bir
tokaira vágyott, bevádolta őt mint árulót, Concini Cyprian nagyváradi
kapitánynak titkos felügyelete alá helyeztetett.
Erdélyben ekkor szintén tetőpontra jutott az elkeseredés, és a
bujdosók, kiknek könyörgését a császári biztosok ridegen visszauta
sították, a törökkel szövetkeztek, hogy hazájokat Budolf kezeiből
kiszabadítsák.
A közös veszedelem közös érdeket szült. Magyarország es
Erdély elégületlenei érintkezésbe léptek egymással; s mivel szenve
déseiknek közös forrását Prágában kerestek, bonnet származnak val
lásuk es alkotmányuk megsemmisítését célzó minden rendeletek:
jelszóvá lett a vallási és politikai szabadság védelme, s az ország
függetlenségének helyreállítása.
Ekkor merült fel a kérdés, hogy ki legyen a vezer'? kinek nevé
vel lehet leginkább biztosítani a sikert ? kit fogad el fejedelmid a
török szultán, kivel a bujdosók szövetkezni akartak ? Az ifjú Bethlen
Gáborról volt a szó, a ki Székely Mózes alatt vitézül harcolt. De ez
Bocskay Istvánhoz fordult, a ki idősebb, tapasztaltabb, tekintélye
sebb férfiú volt nálánál; a ki a fejedelemségre régebben is számot
tartott, lóvén nővére utján, ki Báthory Kristóf neje volt, rokonságban
Erdély egyik hires fejedelmi családjával; a kit a prágai udvar leg-
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újabb törvénytaposásai és erőszakosságai tökéletesen kijózanítottak ;
a kiben, ha volt is nagyravágyás, mégsem aludt ki a haza és vallás
iránti szeretete. Ezzel lépett tehát összeköttetésbe Bethlen, felhiván
öt levélben Erdély fejedelemségére s az elnyomott vallási és politikai
szabadság kivívására.
Bocskay késznek nyilatkozott a fejedelemség elvállalására, ha
az ország es a török támogatására szám íthat; a vallás védelmét is
ígérte, mert tudta, hogy ez idő szerint ennek elnyomása ad alkalmat
legtöbb panaszra.
Hogy volt-e Bocskaynak ezeken kiviil még más titkos indoka a
császár elleni fellépésre, nem bizonyos. A magánérdek, a sértett
bosszú érzelmei oly mélyen fekszenek a szívben, hogy azokat ha
landó ember ki nem kutathatja. Bocskaynak ellenségei azt vetették
szemére, hogy önzésből, nagyravágyásból lépett fel ura ellen. Lehet,
hogy ez indulatoknak is részök volt a mozgalomban. De meg van-e
ezzel fejtve azon csodálatos tünemény, hogy majdnem az egész ország
sorakozott mellette ? Lehet-e feltételezni, hogy azon mélyebben fekvő
okok nélkül, melyeket fentebb előadtunk, Bocskay önzése képes lett
volna csak száz embert is fegyverfogásra birni ? Alig hihető.
A tény mindenesetre úgy áll, hogy a kedélyek évek zsarolásai
következtében tökéletesen el voltak keserítve és előkészítve az önvé
delemre ; s Bocskay csak ezen közhangulat által lehetett azzá, a mi
volt, t. i. szabadsághőssé. Az ő személyével is csak az történt, a mi
más forradalmi férfiakkal, hogy kifejezőjévé lett a nemzet közérzüle
tének. A viszonyok okozták és terelték oda, hogy azzá legyen. A for
radalom okai régen megvoltak, most Bocskay által csak a kitörés
alkalma lett előidézve, mely nélkül szintén, ha talán valamivel ké
sőbben is, mindenesetre kitört volna a háború.
A véletlen alkalmat, mely a kitörést siettette, Bethlennek Bocskayval váltott levelei, illetőleg ezeknek elfogatása idézte elő. Ugyanis a
császári sereg Lippánál éjjel támadta meg a török hadsereget, melyben
Bethlen is jelen volt. A zűrzavarban Bethlen alig tudott megmene
külni; hátrahagyott ruhájában találták meg a leveleket, melyekből
világossá lett a felkelés terve. Belgiojoso ennek következtében maga
elé Bakamázra idézte Bocskayt; ez azonban, eleve figyelmeztetve
leven a reá várakozó veszedelemre, nem jelent meg, hanem a gyulai
es temesvári törököknél keresett menedéket, s Belgiojosót levélben
kérte, hogy ügyét rendes törvényszék elé vigye; ő addig is Sólyomkő
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várában várja ügye eldöntését. — Belgiojoso felelet helyett tízezer
emberével Bocskay birtokaira tört. Seregének egy részét sz.-jóbi kas
télya ellen küldötte Concini Cyprian nagyváradi parancsnok alatt;
másik részévéi pedig ö maga rablási szándékkal Kereki vára ellen
nyomult. Sok tanú van reá — mondja egy azonkori irat — hogy
Belgiojoso örült e háborúnak, sőt ivott Bocskay egészségére, azt
mondván, hogy még csak tizenkét ilyen «lázadót» adjon az isten, s ő
gazdag ember lesz.1)
Bocskay ily körülmények között látta, hogy elérkezett a tettek
ideje, hogy ügyét, mely csak egy szemet képez az erőszakosságok
azon láncolatában, mely Illésházy István, Bákóczv Zsigmond, Homonnay György, Mágócsy Ferenc s több más lour birtokvesztéséből
állott, csak a kard éle döntheti el. Megindult tehát öOO emberevei
Sólyomkő várából, s istenre bízván sorsát, felemelte karját mindenek
előtt önügyének védelmére és az elnyomott vallási és politikai sza
badság visszaállítására. Nem kellett hosszas iratban magyaráznia
felkelésének okait. Elég volt rámutatni a legújabb eseményekre, elég
volt elősorolni a császár idegen vezéreinek puszta nevét, melyeknek
mindenikéhez egv-egy véres tett volt tapadva. Ilyen volt Belgiojoso,
a kassai templom elvevője, ilyen Básta Erdélynek leigázójn, ilyenek
voltak : Caperolo, Dampierre, Scartella , Concini, Schnekkenhaus,
Bottwich, Krauseneck, kiket csak a zsold hozott ide a magyarság
ellen, melynek elégületlen táborához a fentemlitetteken kívül a leg
első magyar családok tartoztak.
Az elégületlenek ezrenkint tolultak Bocskay zászlaja alá, külö
nösen a protestánsok, kik eddig is csak azért tűrtek, mert nem volt
megbízható vezérök. A hajdúk is, bár Belgiojoso nagy zsolddal, jele
sül Debrecen, Várad és Bocskay birtokainak zsákmányával kecseg
tette őket, Bocskayhoz pártoltak. Az első nyílt csatát Diószegnél
vívta; azontúl mint köd oszlott előtte a német zsoldosok serege. Bel
giojoso Diószeg alól előbb Nagyváradra, s onnét folytonos üzetés közt
Tokajon át Kassa felé futott, hol családja volt. Itt zárt kapukra talált,
s szomorúan kellett tapasztalnia, hogy Magyarország felvidékének
lakói mind Bocskaykoz pártoltak. Már október végén Kassa a hajdúk

l ) Urxach der Nid erlag Iliro Mt. Kriegsvolcks. A fentebb idézett „ W a h r
h aftig e und beweissliche A r ti c u l.-nak egy része, ltegesták u külföldi levéltá
rakból, közli M arcali H. Tört. T ár. I. 02í-. 1.
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kezében volt, s Lij>p;iy Balázs és Német Balázs kapitányok körleve
leikben tudatták a lakossággal, hogy Boeskay a fenyegetett és szám
talanszor megsértett vallási és nemzeti szabadság védelmére fogott
fegyvert, s felszólítanak mindenkit, hogy követve Kassa példáját,
Boeskay zászlajához csatlakozzanak.1)
Csakhamar övék lett Késmárk, Lőcse, Kis-Szeben, Eperjes és
?nás felföldi városok és falvak. November 13-én Boeskay is megjelent
es ünnepélyesen bevonult Kassa városába, mely szabaditóját üdvö
zölte benne. Az itt egybegyült felföldi rendek a hozzájok intézett
kívánságokra azt válaszolták, hogy keszek Bocskayt támogatni, csak
lékezze meg a katonaságot, biztosítsa a szabad városok jogait s
minden polgároknak szabadságait.3)
A felkelők ellen küldött császári seregek, ha itt-ott sikerült is
egy kis ütközetet nyerniök, kénytelenek voltak minden ponton hát
rálni. Magyarország éjszaki és keleti része Rudolfra nézve teljesen
elveszett, s félni lehetett, hogy a többit is el fogja veszíteni, mert a
nép mindenütt lelkesedéssel fogadta «a szabadság» zászlaja alatt
küzdő magyarokat.·'1)
IV.
A z lO O á-ki p o z s o n y i o r s iá y y y i ílé s j u t i . (A ó n a r e n d e k r é s z r é tle n s é y e m ia tt n e m t a r t u t i k
nuat. — Xáj>rá<fJuj e s F o r y á c h Z s . lio c s k a y h o z k ü ld e tn e k . — Ito c s k a y m i n t m á r e r d é ly i
fe je d e le m S z e r e n c s r e h it j a a m a y y a r r e n d e k e t. — A s z e r e n c s i y y ü l é s v é y z é s e i és á tir a ta
a z e r d é ly ie k h e z .

Mátyás főherceg látván, hogy a megzavart békét erőszakos esz
közökkel visszaállítani nem lehet, hogy legalább az ausztriai uralkodóháznak megmentse Magyarországot, 1604 november havában
több magyar főurat hivott fel Bécsbe, hogy a súlyos viszonyok között
tanácsukat kikérje. I)e úgy látszik, hogy ezek csak országgyűlés tar
tásit által vélték némileg jóvá tenni az 1604-ki febr. országgyűlés

P liibiui, M em orabilia Ang. Conf. 329. H orváth M. M agyarország Tört.
I I I . 393. 1.
*) Horváth, M. M agyar regesták, M agyar T ört. T ár X I. 168.
3) É rdekesek a ném et fejedelm ek ezenkori levelezései, a kik közül a
protestáns pfalei választó és Joachim kölni választó csak a vallásszabadság
biztosítása által vélték a báb o rn t lecsillapíthatni. Lásd Regestátk a küJf. levél
tárakból. Marcali, Tört. T ár I. 918—923. 1. — Geitzköfler császári ta n á 
csos nézetei a Bocskay-féle fegyverfogásról és annak lecsendesitéséről. U. o.
919. lap.
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hibáit. Ezért Mátyás a király nevében még ez év utolsó havában,
jelesül dec. 15-én kelt levelével 1605. jan. ϋ-ra Pozsonyba országgyű
lést hirdetett. Dec. 16-án maga Rudolf is ismételte a meghívást, egy
úttal Mátyás főherceget a tanácskozásokban, alkudozásokban es hatá
rozatokban teljhatalmú biztosának nevezte ki.1)
A rendek azonban a kitűzött napon igen gyéren gyülekeztek
Pozsonyba; mivel a legújabb események után a király híveinek száma
nagyon megfogyatkozott, s azok is, a kik talán helyeselték a vallási
üldözés erőszakosságait, jobbnak látták a vihar elvonulását otthon
várni be. Ezt látván a főherceg, jelentést tett a királynak, a ki ennek
következtében jan. á5-én kelt levelével az országgyűlést felfüggesz
tette és alkalmasabb időre halasztotta el.
Ezzel azonban egyáltalában nem volt elhárítva a veszedelem ;
sőt a rendek úgy voltak meggyőződve, hogy a kilátásba helyezett
országgyűlésig okvetlenül helyre kell állítani a békét. Többen fel is
mentek Mátyáshoz Bécsbe, felhívni őt arra, hogy küldene követeket
Bocskaylioz annak kitudása végett, mily feltételek alatt lenne haj
landó letenni a fegyvert? Mátyás, jóllehet teljhatalmú kormányzója
volt az országnak, a király külön engedelme nélkül mégsem akart
ily fontos vállalatokba bocsátkozni; de a szándékot helyeselvén, bele
egyezett, hogy a tanácskozó rendek a magok nevében küldjenek kö
veteket Bocskaylioz, és pedig Naprághii Döme veszprémi püspök és
a protestáns vallásu Forgáeh Zsigmond személyében. De Bocskay
sejtve Mátyás tartózkodásának okát, kijelentette, hogy csak úgy
tanácskozik velők, ha a király nevében jönnek; mert csak a király
segíthet a haza baján, mivel az ő önkényes rendeletéi döntöttek ve
szedelembe a nemzetet.2)
A követek eredménytelenül tértek vissza. Azalatt Bocskay tekin
télye hatalmasan növekedett. Az erdélyiek 1605 február havában
fejedelmökké választották, mi által az egész forradalom nagyobb
jelentőséget nyert. Még nagyobb hatása lett Bocskay azon intézkedé
sének, hogy — miután huszonkét magyar vármegye tényleg kezében
volt, — március végén kelt körlevelével közönséges országgyűlésre
hívta össze Magyarország rendéit ápril 17-re Szerencsre.

b Kovachich Supplem . ad Vestigia Com itiorum . Π Ι. 320. 1.
b Jellem ző, hogy R udolf egy a ném et fejedelm ekhez in tézett iratában
tagadta, m intha ő a kassai tem plom ot erőszakkal vette volna el; á 'litja hogy
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E körlevél Boeskay forradalmi proclamátiójának tekinthető, a
mennyiben ebben hívja fel a nemzetet polgári és vallási szabadságá
nak visszaszerzésére, «ügy hiszem — úgymond — tudjátok, hogy
Magyarország, e mi kedves hazánk, mily súlyos csapásokat szenve
dett a közelebbi években általában ugyan az idegenektől, különösen
pedig a németektől. Hogy mily súlyos veszélyek fenyegették ezek
részéről mind személyünket, mind vagyonúnkat, annyira, hogy nem
csak vagyonunk raboltatott meg a legigazságtalanabb módokon, ha
nem lelkiismeretűnk, vallásos meggyőződésünk sem volt bátorságban,
a miről pedig csak istennek tartozunk számot adni. A nemesség, e
súlyos elnyomattatás által gyötörtetve, midőn a legközelebbi pozso
nyi országgyűlésen együtt volt, mintegy sejtve a történendőket, nem
mulasztotta el nyíltan kifejezni érzelmeit, és azt, hogy szilárdan meg
fog maradni azon vallásban, a melyet eddig mind titkon, mind nyíl
tan lelke teljes meggyőződésével vallott; és hogy ha ebben bárkitől
meggátoltatnék, védeni fogja magát egész erejével. És ámbár ezen
igazságos és méltányos elhatározás megérdemelte volna, hogy min
denki által tiszteletben tartassák s erőben hagyassék: nemcsak sem
mit nem használt, sőt épen ebből vett a császár magának alkalmat
arra, hogy az országgyűlési határozatokhoz, a rendek tudta nélkül,
sajat hatalmával egy pótcikket, s ha az isten is úgy akarná, törvényt
ragaszszon, olyat, a melyet egy szabad népnek megtűrni nem sza
bad ; a mely ha törvénynyó lehetne, mind lelkiismereti szabadságunk,
mind életünk minden percben veszélyben forogna. Meggyőződhettek
ennek igazsága felől a császár kassai generálisának Barbianónak fele
letéből, melyet midőn a gálszécsi gyűlésből hozzáküldött követeitek
által kertetek a vallásszabadság oltalmára, adott, mondván: megpa
rancsolta neki a császár, hogy mind vallásunknak, mind minden sza
badságunknak vessen véget még akkor is, ha ezt mindnyájunk végpusz
tulásával érhetné 'el. Barbiauo e kegyetlen rendeletet először is rajtam
akarta végrehajtani, midőn némely váraimat elfoglalta, vagy ostrom
alá fogta. E nagy igazságtalanság, sőt végső szükség által kényszerittetve, védelmeztem magamat ugv és oly eszközökkel, a hogy és a
melyekkel védhettem, hogy mind magamon, mind rajtatok segíteni
tudjak. Mely törekvésemet Isten segélyével, mily siker koronázta
azt az 1601-ki országgyűlés ítélte oda az egri k áp talan n ak 1 Lőcsei levéltárban
m eg van az egész irat.

264

1

0

XI. A VÁLSÁG l'.VEt MA« VAR KS/Á<i·*N.

eddig, úgy hiszem tudjátok. És noha nagyon valószínű, hogy a már
kitört zavarokban mind a németektől, mind a rabló hajdúktól sokat
fogtok még szenvedni: meg kell gondolnotok, hogy szabadságunkért,
sőt fenmaradásunkért tűrni kell ezeket, inig majd jobb napok fognak
reánk víradni. Hogy pedig ezen bajok ellen minél sikeresebben védhessiik magunkat, hogy az összes magyar nép erejével egyesíthessük
a magunkét, szükség, hogy gyűljünk össze tanácskozni afelől, miként
Állíthatjuk vissza, vallásos és politikai szabadságunkat a régi állapotra,
s miként szerezhetünk magunknak nyugalmat az idegenek kiűzése
által, ügy hiszem, minden egyebet mellőzni kell most, s más alkal
mas időre halasztani. Fölhívlak tehát benneteket, hogy folyó évi
ápril 17-re jöjjetek Szerencsre, s határozzatok azok felöl, a miket
kedves hazánk megmaradáséira nézve hasznosaknak véltek. Azokkal
pedig, a kik ez üdvös hiteseinknek, rendeleteinknek engedelmes
kedni nem akarnak, s a kik elmaradásukkal a közjó ellenségeinek
fogják mutatni magokat, mi történjek, mit kelljen azoknak mind
személyére, mind jószágára nézve határozni, majd elvégezzük, ha
egybegyülendettimk.» b
Ezen lelkes felhívás következtében mind a magyarországi, mind
az erdélyi urak, nemesek es városi követek nagy számban gyűltek
össze Szerencsre. Csak a főpapi rend maradt távol, nem bízván a
ref. vallási! vezér szerencséjében, kiről fennen hirdették, hogy nem
is a vallási és jiolitikai szabadság kivívására, hanem csak önérdekből
fogott fegyvert ura és királya ellen.
Az ország többsége másként volt meggyőződve. A Bocskay fel
hívásában felemlegetett tények fölötti megbotránkozás oly nagy
volt, hogy a rendek tömegesen siettek tanácskozni a felől, miként
lehessen az ország politikai es vallási szabadságát visszaszerezni.
Megjelentek Bihar, Kiilső-Szolnok, Szabolcs, Szathmár, Fgocsa,
Máramaros, Bereg, Ung, Zemplén, Sáros, Szepes, Gömör, Abaujvár,
Torna, Borsod, Nyitra, Nógrád, Hont, Zólyom es még ezeken kívül
két megnevezetten vármegyék követei.2) Fájdalom, a követek neveit
nem ismerjük. A főurak közül jelen voltak : Bethlen Gábor Hunvadmegve örökös főispánja, Dersffy Miklós, Mágocsi Ferenc, Széchy

fi K a to n a , H ist. Crit. X X V III. 307—9. ].
"I P o d hra d szky József, Illésliázy I. élete. Uj Mngy. Jín zeu in lS-'.íí. évi.
311. lap.
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György, Nyáry Pál, Dessewffy János, Homonnai Bálint Zemplénmegye főispánja és Kátay Mihály.
Az egybegyült rendeket a tömérdek szerencsétlenség, zsarolás
és zaklattatás egyetértésre hozta. Egy zászló alá sorakoztak, melyen
a szűz Mária képe helyett ez volt írva: »Isten velünk, ki ellenünk?»
Magasztos lelkesedéssel énekelték mindenfelé Luthernek hatalmas
harcdalát: «Erős várunk nékünk az isten! . . .» Mindenki el volt
ragadtatva. A véleménykülönbség eltűnt, mert mindenki a közös ve
szedelem elhárítására törekedett.
A vallás ügyében egyértelmiileg azt határozták, hogy a róm.
katholikus, az ágostai és helvét hitvallás egyiránt szabad legyen, de
a mellett minden más felekezetet kizártak, világosan kijelentvén,
hogy ezen kívül egy vallás se türessék meg.1)
A fenmaradt szerencsi végzések között, melyek leginkább egyes
várak és városok birtoklásáról, visszafoglalásáról, katonaság megfé
kezéséről, hűtlenek megbüntetéséről stb. szobinak, találjuk azt is,
hogy az urak és nemesek házaiba és az egyháziak birtokára való
szállás (condescensio) eltiltatik; továbbá, hogy a prédikátoroknak a
negyedek és tizedek a régi szokás szerint továbbra is fizettesse
nek. Szigorú határozat hozatott a templomok, egyházak kirablóira·,
tudniillik: hogy azok személyválogatás nélkül megégettessenek.2)
Bocskay Magyarország és Erdély fejedelmévé kiáltatott ki. Homonnay Bálint és Széchy György főhadvezérekké, Kátay Mihály kan
cellárrá választattak. Végezték továbbá azt is, hogy a török segélye
kikérendő s a győzedelmesen megkezdett háború tovább folyta
tandó . . . Az erdélyiekhez külön átiratot bocsátottak, melyben
kiemelik, hogy «a német nemzetiségnek kegyetlen igáját» eddig is
kedvetlenül viselték, s most fegyverrel kívánják azt lerázni nyakuk
ról s az «aranynál is drágább szabagságra» térni. Tudatják velők,
hogy Bocskayt a Barbianus által méltatlanul üldözött férfiút, «régi
szokott libera electio szerint» fejedelmükké választották; s egyúttal
kérik az erdélyi rendeket, hogy csatlakozzanak hozzájuk ügyüknek kö-

J) Religionis professio libera cuilibet concessa, sic tam en, ne qua p ra e 
te r rom . catholicam august, et lielv. confess, ad m itteretu r. Szirmai/. N otitia
H istorica Com itatus Zem pléni 113. 1. K a io n a X X V III. 310. 1.
2) Ecclesiarum sive Tem plorum eruitores quicunque illi sint, com bu
ra n tu r. L. az 1605. ápril 20-án bezárt szerencsi gyűlés végzéseit az orsz.
levéltálban.
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zös megvédelmezésére. «Mivelhogy penig értettük — mondja az
átirat, — hogy t. i. kegyelmetek is lerázván magáról annak az ke
gyetlen (német) nemzetségnek igáját, ugyanezen akaratból választotta
legyen ii felségét (t. i. Bocskayt) fejedelmeknek és uroknak, azon az
úristennek nem győzünk elég hálákot adnia, örvendezvén azon, hogy
kegyelmetek nemes országával össze, kik ezelőtt való esztendőkben
kiilömb fejedelemség alatt voltunk vettetve, most együve hozott ben
nünket és magunk nemzetéből kedves fejedelmet adott közinkbe, ke
gyelmeteket kérjük szeretettel, mint mi nekünk jó urainkat, atyánk
fiáit, hogy kegyelmetek abban az jó akaratban, fejedelmünkhöz ü
felségéhez, mihozzánk is országostul maradjon főttig meg : sőt az kik
kevesen még római császárhoz vonnának is, azokat is mind szép sza
vaival, mind egyébképen vonjon ű felsége hivsége alá, hogy immár
lehessünk egy membromok, ez kevés magyar nemzetségnek reliipiiái.
szerethessük egymást, örvendezvén szép szabadságunknak, nemkülömben mint az rekeszből kiszaladott m adarak; kérvén is arra ke
gyelmeteket, hogy elkezdett dolgainkban mind szép hadaival, mind
egyebképen kegyelmetek legyen mellettünk. Mitölünk viszont ha a
szüksig úgy kívánja, kegyelmetek minden üdőben azt várja, hogy igy
szép egyenességünk által romlott országink épülhessenek, szabadsá
gunk újulhasson, es minden szomorúságunk forduljon békessége»
örömre».
Ezen átirat kihirdetése végett Gyulaffi László, mint fejedelmi
helytartó, május 8-ra Maros-Vásárhelyre hívta össze az erdélyi ren
deket. Bocskay pedig a szerencsi gyűlés után Kassára térvén vissza,
a hadjárat folytatásához látott; s hogy a hadjáratnak minél bizto
sabb eredménye legyen, felszólította a morvákat és silézeket, hogy
hozzá való csatlakozásuk által igyekezzenek országuk és vallásuk
szabadságát biztosítani. Ugyanekkor egy kiáltványt bocsátott ki
Európa fejedelmeihez, melyben fegyverfogásának okait és célját rész
letesen előadja.')*)
*) H o rvá th M. Magy. T. I I I . 397. 1.

TIZENKETTEDIK FEJEZET.
A bécsi béke és annak törvénybe iktatása.
11005— 1608.)

I.
Mátyás főherceg újra sürgeti a hókét. — Hlésházyt a béke közvetítőjéül hívja fel. —
A kass.i tuiiácskozniénnj július elején; — a kir. követek jelentése. — Meggyest ország
gyűlés. — . í török szultán kamuéit ad llo'sk újnak. — A korponai orszáyyyii/és november
közepén; - - annak végzései.

Mátyás látván, bogy kedélvkórságba sülyedt bátyját a legna
gyobb veszély sem képes fölrázni fásultságából, azon törekedett, bogy
legalább nemzetsegenek uralmát biztosítsa Magyarországon. Több
levélben élénk színekkel festette líudolfnak az ország helyzetét, Bocskaynak bódításait; s midőn ez nem használt, Miksa, Ferdinánd és
Ernő főhercegekkel együttesen tett felterjesztéseket, komolyan figyel
meztetvén őt, hogy Magyarország örökségképen szállt az egész ural
kodó házra, s azt nem lehet az ő tetszése szerint veszélybe dönteni.
Ha — ugymondauak — ő felsége kevésre becsüli a maga javát és
méltóságát, ők nem hajlandók a magokét ő felsége hanyagsága miatt
kockáztatni és el vannak határozva a magok s a család javát komo
lyabban is eszközölni. De Kudolf rósz néven vette az ilyen figyelmez
tetéseket, s határozottan visszautasította azokat.
Ily körülmények között Mátyás a család érdekeinek szempont
jából is békét óhajtván, oly férfiú után látott, a ki mint közbenjáró,
elég ügyességgel és tekintélylyel, de egyúttal népszerűséggel is bírjon
Magyarországon.
Ilyennek találta a meg folyvást Krakkóban tartózkodó szám
űzött Illésházy Istvánt, a ki mint protestáns vallásu férfiú nagy figye
lemmel kisérte a mozgalom fejlődését. Mint száműzött köztisztelet
tárgya volt a Bocskay-pártnál is. Maga Bocskay azon törekedett, hogy
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a maga részére nyerje őt, mivel tudta, hogy a köznemesség előtt nagy
tekintélylyel bír. — Mátyás még május végén felszólította Illésházyt,
jönne át Becsbe, hogy vele a béke feltételeiről tanácskozhassál· ; egy
úttal menvedet is küldött nekie. Illésházy elvállalta a közvetítői sze
repet ; először azért, mert őszintén óhajtotta a békét, másodszor azért
is, mert így biztos kilátása lett elkobzott javainak visszaszerzésére.
Még Krakkóból kezdett levelezni Bocskayval a béke ügyében.l)
Midőn júliusban visszatért az országba, Bocskaytól kincstár
nokká s a dunamelléki megyek főkajiitányává neveztetett k i; mibe
Mátyás is készséggel beleegyezett, csak hogy a békét létrehozhassa.
Illésházyn kívül Thurzá Gyöngy és Főnyiek Zsigmoml is fel valának
szólítva Mátyás által, hogy Bocskayt és pártját a békére hajlítsák.
Junius 80-ká.n Thurzó György, ki állhatatosan Rudolf pártján
maradt, Dersffyvel, Nyáry Pállal,. Thurzó Miklós és Dócy Istvánnal
útra indult Kassa felé, hol a tanácskozás tartandó vala. Már ekkor
Forgács és Náprághy Bocskaynak hintóján 100 díszlovas kíséretében
bevonultak volt Kassára, hol a fejedelem által nyájasan fogadtattak.
A követek július elsején tartott értekezleten nem akarták elő
mutatni meghízó leveleiket; de mivel Bocskay határozottan kijelen
tette, hogy ő ismervén a királyi udvar cselszövényeit, mindaddig egy
szót sem tesz a békealkudozásokról, mig megbízó levelüket nem látja,
másnap csakugyan előmutatták. Juh d-kán Thurzó is megérkezett
társaival; s az előre küldött Nyáry Pál társuknak Bocskayhoz való
pártolása miatt meglepetve, 4-kén nem kis félelem közt ment Persfyvel Bocskay palotájába. De a fejedelem barátságosan fogadta őket,
maga mellé asztalához ültetve, kezdett a béke feltételeiről beszél
getni.
Thurzó az ország pusztulását emlegette, mig Bocskay azt áílitá,
hogy e háború a vallás és haza szabadságának kivívásáért folytattatik. Thurzó tovább is festette a háború veszélyeit, állitván, hogy e
mozgalom a haza bukásátvonandja maga után; először, mert a belháboru a legveszélyesebb; másodszor, mert a török az ily zavarokat
terjeszkedésre használja fel: harmadszor, a törvényes király ellen
felkelőket az isten meg szokta büntetni; negyedszer, kérdeztessenek
meg a protestáns papok, kikkel meg a török sem cselekedte volna
') M ajláth, Gesell, der M agyaren TV. k. jegvz. — Szalag, Magyarorsz.
Tört. IV. 475. 1.
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azt, a mit a liajduk. Ezek ugyanis őket megverték, a templomokat
kirabolták, a sírköveket összetörték stb., ötödször, az ország szabad
sága oly irtózatosan megzavartatott, hogy a lakosság javai elrabol
ta la k , lakhelyeik fölégettetnek, magok agyonveretnek, nejeik megszeplősittetnek. Végre, hogy az ország megmentését sem a töröktől,
sem a tatároktól, sem a hajdúktól várni nem lehet, mert csak Po
zsony- és Nyitramegyében több mint 300 falut perzseltek fel; és igv
ezen belháboru nem az ország megmentését, hanem inkább elveszé
sét vonandja maga után. Arra kérte tehát Bocskayt, fordítsa el e bajt
az országtól, és urát a királyt kiengesztelni igyekezzék. Ily hangon
beszélt Tliurzó más napokon is, védve az udvart; többek között még
azt állitá, hogy a királynak hatalmában állana, ha akarná, a mozgal
mat fegyverrel is lecsillapítani: de veleszületett kegyelmességénél
fogva a keresztyén ver ontását — mint legkeresztytuibb fejedelem ! —
kerülni akarván, békés utón óhajtaná a hajt megorvosolni. Hasonlóan
beszeltek Eorgách és Náprághy is jul. tí-ki értekezletökön. De a feje
delem mindezekre ügyesen megfelelt. Mindenek fölött a haza és lel
kiismeret szabadságának sérelmeire hivatkozva, elmondá, miszerint
ö nem vala okozója ezen háborúnak; ő csak az élete ellen agyarkodó,
jószágaira áhítozó s az országot és a prot. vallást háborgató Belgiojoso ellen kezdett kénytelen-kelletlen harcot; a keresztyénség előtt
tudva van, hogy ő keresztyén vért ontani nem akar, sőt az eddig
kiontottat is nagyon sajnálja ; most is a legnagyobb tisztelettel visel
tetik a háromszor megkoronázott király irányában, s kész mielőbb
méltányos feltételek alatt békét kötni. Hogy pedig a királylyal, illető
leg az udvarral, levelezni nem akar, annak oka az, mert fél, hogy úgy
járhatna, mint I. és II. János király, kiknek bizalmas hangon irt
leveleit, hogy a török előtt gyanúba hozzák őket, ezeknek elárulták.
Ezen tárgyalások folyama alatt Dersffy Miklós, Thurzó Miklós
és I)ócy István is Bocskay részére esküdtek, mi nagyon lehangolta
Thurzó Györgyöt, de azért folytatta az alkudozásokat, jóllehet csekély
eredménynyel.
Jul. 17-kén Kassára érkezett Iliésliázy István is, kit a fejedelem
szinten nagy kitüntetessél fogadott, s miután a dolgok állását közölte
volna vele, a már visszatérőben levő kir. követeknek adott válaszát
némely tételeiben szelídítette.
Thurzó György már ekkor visszatért jószágaira, hol a többi
követeket bevárva, átadta nekik jelentését, hogy azt Mátyás főherceg
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hez vigyék Bécsbe. Ezen jelentés,J) valamint Forgács Zs. és Pogrányi B. jelentése is ,3) a legmelegebb szavakkal ajánlották a főherceg
nek a Bocskayval kötendő békét; mentegették továbbá magokat, hogy
Kassáról a főherceget nem tudósították; körül valának ott zárva —
mondák — s minden levelüket elfogták és Bocskayhoz vitték; igy tet
tek a főherceg levelével is, melyet Illésházy István által küldött ne
kik, ezt azonban Bocskay sértetlenül adta kezükbe. Jelenték továbbá,
Bocskay iratában némely méltánytalan kivánatok vannak: azonban
ezekre nézve maga is kijelentette, mikép csak azért követel méltánytalanokat is, hogy az igazságosakat megnyerhesse. így ők reményük,
hogy ha a főherceg a béke létesítésére igyekezik, méltányosabb felté
telek várhatók Bocskaytól, a ki különben megbízta őket, hogy élő
szóval még a következőket adják Mátyás tudtára:
Magyarország rendelnek nagyobb része nem cselszövénv vagy
kényszer által, hanem azon szeretetből választotta öt fejedelemmé,
rnelylyel ő irántok viseltetik és a melylyel magára vállalta vallásuk
nak, szabadságuknak védelmezését. ügy hiszi, hogy midőn isten őt a
méltóságra segítette, azt el nem utasíthatja ; kívánja tehát, hogy a
király méltóztassék őt fejedelemmé nevezni. Bizonyára nem lesz ő
felsége kegyelméhez illetlen, ha Magyarország visszaadásáért Erdélyt
a Tiszáig neki adományozandja, legalább azon okból, hogy híveit
ezen vidékekről elvihesse és ott elégíthesse k i; mert másképen nem
lehet, hogy az oly kipusztitott Erdélyből tisztességesen megélhessen.
Könyörög tehát, hogy ő felsége ne boszankodjek e dologért, mint
hogy e kívánalmakra őt a szükség kényszeríti, hogy nagyobb bajokat
hárítson el. Ellenben — a mit éjien nem remél — ha ő felsége e mél
tányos békefeltételeket el nem fogadná, s fegyverrel akarna, elégtételt
szerezni: akkor ő nem tehet mást, mint hogy Kassát a hozzá tartozó
véghelyekkel együtt a töröknek átadja, és bevonul Erdélybe; ugyanis
ő, a ínig lehet, azon leend, hogy hívei romlását elhárítsa. Esedezik
azért, hogy erre ne kenyszerittessék, és esedezik, hogy ö felsége a
közcsendet és békét tekintve, fogadja, el az általa, előterjesztett fölté-

Ü Th u rso György jelentése Likaváról keltezve jnl. 20-káról Mátyás fő
herceghez, a m agy. akad. levéltárában.
Forgách és Pogrányi jelentése M átyás főherceghez ang. .‘l-káról van
keltezve. E bben részletesen szólnak a Bocskayval jnl. 1., 2., f>. és kör. napo
kon folytatott alkudozásokról. E g y ú ttal közük a jul. 2-kán Bocskayhoz be
ny ú jto tt pontozatokat. E redetije a magy. akad. levéltárában.
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teleket, melyek közül némelyeket az ország, másokat a vallásszabad
ság és lelkiismeret, ismét másokat a kor szüksége követel. Ha tehát
ő felsége békét akar vele kötni, adja át neki Erdélyt azon részekkel
együtt, melyeket Báthory Zsigmond bírt, hasonló joggal; aztán ő is
mindent visszabocsát és ő felségének hűséget esküszik, s megfogadja,
hogy Magyarország hűbérese leend. Sőt ígéri, hogy a bécsi udvart a
törökkel is kibékíti.
Végre a kir. követek jelentősökben még azon okokat is előter
jesztették, a melyek felhozásával Bocskayt méltányosakb feltételekre
bírták. *)
Mátyás főherceg, hogy e feltételekről tanácskozzék, Tlmrzó
Györgyöt is Becsbe hivatta, a ki Csáky Istvánt levélben kérte (aug.
9-kén), hogy urát, az akkor már Erdélybe utazott fejedelmet rábe
szélni igyekezzék a békére. 0 maga is irt Bocskaynak ily értelmű
levelet Enyedre.2) Az alatt oly feltételeket tett, melyek biztos kilátást
nyújtottak a békére.3)
Bocskay augusztus derekán országgyűlést kiránt tartani Kolozsvá
rott ; meg is jelent s bevonulása fényes volt; de alig tett nehány in
tézkedést a megnyitásra, midőn a székelyek és szászok kívánatéra az
országgyűlést áttette Meggyesre, hol újra mind a bárom nemzet feje
delemmé kiáltotta ki. Ezen felette fontos, a bárom erdélyi nemzetet
együvé forrasztó gyűlésen a hadi és közigazgatási kérdések mellett a
vallás ügyében is történt intézkedés, biztosítván mindenkinek vallása
szabad gyakorlatát.4)
Innét, miután llákócy Zsigmondot Erdély kormányzójává és
*) ltáth K a ro ly eredeti okm ányok szerint közli azokat is 17 pontban.
Századok. I. 331. s k. 1.
2) Bocskay m aga óhajtotta a békét. E rre vonatkozólag ezt Írja szept.
4-dikéről Illésliázynak : «Az követek, sem penig Pográny u ra m m ég m i hoz
zánk le nem é rk ez e tt; de h a eljönnek, a m in t hogy várjuk is őket, mi m in 
den időben az jo istenes békességhez inkább ragaszkodunk, hogysem a vissza
vonáshoz, kiről m inden elm énket és ak a ra tu n k a t kegyelm ed bőségesen eszébe
vehette nálunk létében . . . Közli Szilá g yi S. a T ört. Tár. 1878-ki foly. 20. 1.
3) Illésliázy e feltételekről ezt írja B ocskaynak szept. 8-káról : «Forgács
Sigmond uram érkezék az válaszszal, az k it az fölséged és az ország k ív án sá
gára adott ő felsége (a főherceg). M egolvastam az választót, csak értség igaz
szűvel, m egalkudhatnánk az m in t látom . . . Az m i az fölséged szem élye k i
elégítését illeti, gondolom abból is előbb m ennek még, de fölséged az közön
séges m egm aradásra es az békességre legyen inkább intentus, hogy nem m aga
javára- U. o. 21. 1.
4) E gyűlésnek végzéseit, illetőleg a törvény szövegét n em is m e rjü k ;
de szellem ét könnyű kitalálni.
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generálisává nevezte volna ki, sietett Magyarországba, hol Illésházy
es a békében fáradozó más hazafiak nehezen várták.4) Októberben
már Sárospatakon volt, honnét 23-káról kelt körlevelében felhívta a
rendeket, hogy jöjjenek táborába országgyűlést tartani.2) Maga sem
tudta voltaképen, hogy hol kellene a gyűlést megtartani, s e részben
Illésházy és Homonnay tanácsát kérte ki. s) Későbben, ugv látszik,
ezek tanácsára nem akarván a rendeket szabad ég alatt tartani, 4)
Korpona városát tűzte ki a tanácskozmány helyéül, hova nov. I G-kán
ö maga is megjelent.
E közben nagy kitüntetésben részesítette öt a török császár.
Ugyanis november 10-kén találkozott a Rákoson Solla Mohameddel,
ki a szultán nevében értékes kardot kötött oldalára, királyi pálcát
adott a kezébe és koronát tett a fejére, Bocskay levette fejéről a ko
ronát, s azon nyilatkozattal nyujtá azt át Széchy Györgynek, hogy
ajándékul szívesen fogadja, de csak barátság és nem királyság jeléül;
mert Magyarország törvényei szerint nem szabad másnak koronát
viselni, mig el a törvényesen megkoronázott király. «Tanuúl hívlak
fel benneteket — folytatá tanácsosaihoz fordulva — hogy e korona
elfogadása által nem akarok a nemzet szabadságán s a rendek jogán
csorbát, ütni, melyeknek védelmére nyúltam fegyverhez.» Ezen jel
lemző nyilatkozat után Jenőt és Lippát a töröknek engedvén át, sie
tett Jíorponára, hol nov. 16-kán már tekintélyes számban gyülekez
tek volt össze a rendek, a béke feltételei felett íanáeskozandók.
November 17-kén nyittatott meg a gyűlés. Harmad napra meg
jelentek Mátyás küldöttei is, Forgács Zsigmond és l ’ogrányi Benedek,
') Illésliázv levele szept. 31-kéről. U. o. 23. lap.
'j Korpona városához in tézett meghívó levelét közli Csery J. Korpona
városának ism ertetésében. Győri T ört. ϊ ’ϋζ. II. 325. T hnrzó Györgyhöz szóki
meghívó eredetije található a Magy. Akad. levéltárában, hóim ét közölte Szi
lágyi S. a T ört. T ár 1S7S. évf. 29. lapján.
3) lllesházi/hoz ok/. 20-kan kelt levelében a zt írja, hogy a várm egyéket,
u rak at és főrendeket gyűlésre liivta, de m elynek som helyét, sem napját nem
jelölte meg, csak azt rendelte, hogy m ellette legyenek a rendek «valahol ott,
fen az gyűlést celebráltatm m k szükséges lészen okvetlen akkor compareáljanak. K ikről kegyelm ed H om onnay B álin t u ram m al egyenlő értelem ből szük
ség, hogy végezzen oly bizonyos helyet, hol lehetnénk szömben kegyelm etek
kel és hol lehetne legalkalmat.osalib helyen végezésiink az közönséges jóról. —
T ört. Tár. 1878. 27. 1.
4) ,1 lőcsei koréi Írja : «Die A bgesandten, die von einen oder andern
O rtt abgefertigt worden G ott zu danken haben, das die Zusam m enkunft noch
so an ein ziem lichen O rtt geordnet worden, und n ich t in freyen F ehlt bescliehen.
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kik előterjesztették a főherceg feleletét, melyet az a fentebb említett
Bocakay-féle feltételekre adott. Bocskay ugyanis 15 pontban foglalta
volt össze feltételeit, melyek a főherceg feleleteivel együtt itt követ
keznek :

I. Elsőben kívánja a magyar nemzet, hogy ő felsége
minden várban, városban, falun és mindenütt egész Magyarországban szabad vallásában mindenkit megtartson és abban
senkit is meg ne háborítson. A Lajos király decretumából
pedig a két törvénycikk a lutheránusok megégettetéséről, —
az 1604-ki törvényekből az utolsó cikk (a 22-dik) kitörültessék és megsemmisittessék.
Erre a főherceg felelete: 0 felsége, miként ezelőtt, úgy
ezután sem fog senkit háborgatni vallása gyakorlatában, ha
nem kit-kit megtart a maga hitiben.
II A kötendő béke magyarok, németek és törökök kö
zött egyszerre tárgvaltassék; az alatt pedig fegyverszünet
legyen. — Felelet: A békét és a fegyverszünetet a király
nem ellenzi, de az ország biztosíttassák, hogy ha a törökkel
való béke létre nem jöhetne, a magyar nemzet segítse a né
metet.
III. Az ország kormányzására választassák nádorispány
az alkotmány értelmében.— Felelet: E tárgy a jövő ország
gyűlésre való.
IV. A szent korona Pozsonyban őriztessék. — Felelet:
A háború miatt nem lehet; de ő felsége gondot visel reá,
hogy (d ne veszszen.
V. A kamara, mint a legfőbb bajok forrása, törültessék
el, és legyen kincstárnok, kinek az ország jövedelmére és
kiadására gondja legyen, és arról számoljon. — Felelet:
A kamarai visszaéléseket meg fogja szüntetni a császár.
VI. A címzetes püspökök, kiknek ekklesiájok nincs, se
egyházi, se világi hivatalt ne viseljenek; ők imádkozzanak a
fejedelmekért és a népért, mely világi javakkal látja el őket.
Felelet: Az nem méltó kívánság, hogy a régi sz. királyok
idejebeli szokás, mely szerint a papi rend az első, eltöröl
tessék.
VII. A szent szék szűnjék meg, és a címzetes püspö
köknek a tanácsban helye s a törvénykezésben szavazata ne
Timol. Könyvtár. XIV'.
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legyen. Mert bizonyos, hogy némely püspököt csak azért
ültetik a tanácsba, hogy szavazzon, ki nem nézvén sem iste
nét, sem jó lelkiösmeretét, sem az ország törvényét, kevés
ajándékért törvény és szabadság ellen szavazott, s oly dol
gokban is ítélt, melyek nem az ö illetékességéhez tartoznak;
azért töröltessék el. — Felelet: A szent szék különbözik a
világi törvényszéktől, azért f'entartandó.
VIII. A jezsuiták örökre száműzessenek az országból,
mert Erdélyt is azok fordították fel hamisságokkal. — Fele
let: A jövő országgyűlésre halasztatik.
IX. Idegenek és hazafiusitottak a harmadik nemzedékig
az országban hivatalt ne viselhessenek, a vitézlő rend is ma
gyar legyen. — Felelet: A király erre nem adhatja meg
egyezését.
X. Magyarország csak magyar tanács által kormányoztassék; idegenek ne neveztessenek ki a végházakba. - Fele
let : Az első megadatik; de német hadak is lehessenek a végházakban.
XI. Hogy a császár személyesen jelenjék meg az or
szággyűléseken.
Felelet: Sok dolga miatt a császár ezt
nem teheti; különben Mátyás főherceg, ki jól kormányoz,
több hálát várt a magyaroktól.
XII. Azok, kik felségsértéssel vádoltatnak, csak hazai
törvényszék által fogassanak perbe; kiknek jószágai elvétet
tek, azoknak ő felsége adja vissza. — Felelet: Az első ellen
nincs kifogás, a másodikra nem emlékszik ő felsége.
XIII. Tökéletes amnestia hirdettessék azoknak, a kik a
jelen mozgalomban részt vettek. — Felelet: Ha ezután hívek
lesznek és erre esküt tesznek.
XIY. Bocskay adományai erösittesenek meg. — Fele
let: Nem méltó kívánság.
XY. A jövő országgyűlésen minden sérelmek orvosoltassanak. — Felelet: 0 felsége kész a magyarok szabadsá
gait és törvényeit megtartani. Ű*)
*) S i n a i : Sylloge actorum Publicorum Pacificationis Viennensis, ] —ti.
lap. K ib in i : M em or. Aug. Conf. I. 341. K a to n a : H ist. Crit. 451. H orváth : Μ.
I I I . 407. S za la y : IV . 4S0. 1.

xrr.

a f í k os i τ η ;k e

és annak t ö r v é n y b e ik t a t á sa .

Ezen pontokon kívül, melyek a rendek elé voltak terjesztve,
voltak még mások is, melyek azonban csak Bocskay személyére vo
natkozván, csakis ő vele voltak megbeszélendők. Forgáchnak ezekre
vonatkozólag az volt az utasítása, bogy Bocskayt négy szem között
figyelmeztesse azon jótéteményekre, melyekkel a király egykor elhal
mozta; továbbá figyelmeztesse arra is, hogy a birodalmi fejedelmek
től hiába vár segélyt, ha a török szövetségtől el nem áll. A király
szívesen kikerüli a háborút, s kész a személyére vonatkozó kívánsá
gait teljesíteni a következő módosítással: Erdélyt bírja élethossziglan,
de a rendek előtt esküdjék hűséget a magyar királynak, és hódolata
jeléül evenkint illő ajándékkal kedveskedjék s fogadja el mindazon
feltételeket, melyek az előterjesztett királyi válaszban foglaltatnak.
Ennél azonban fontosabb volt Forgáchnak azon nyilatkozata,
melyet küldője nevében a rendek előtt tett a szóban forgó tizenöt
pontra nézve. Ugyanis általános kifejezésekben kijelenté, hogy az
első pontban foglalt rallásszabaiháfiról, azonkívül a nádorválasztás
ról, a kamaráról és a rendek egyéb kívánságairól hozandó határoza
tokban kész megegyezni. A rendek ezt általános helyesléssel, sőt lel
kesedéssel fogadtak. Remélleni kezdték, hogy az egyezség a többi
pontokra nézve is még e gyűlésen fog létrejönni.
Azonban e remény nem valósult. Ugyanis a részletek tárgyalá
sánál váratlan nehézségek merültek fel, a mennyiben a király kül
döttei igen kényes természetű személyi es tárgyi nehézségeket gördí
tettek a szépen folyó tanácskozás elébe. Forgácli november 24-kén
kijelentette például, hogy seregeit a király mindaddig, mig a török
kel is meg nem köttetik a béke, el nem bocsáthatja. Kívánta, hogy a
kamarai tisztek hivatalaik további betölthetése végett lakhelyeikre
szabadon visszatérhessenek, az elvett birtokok azonnal visszaadassa
nak stb.
A rendek úgy voltak meggyőződve, hogy nem a királynak, ha
nem nekik van okuk visszaélésekről, birtokvisszaadásokról beszélni;
s ennél fogva zajongva, a,z ilyen kívánságokat határozottan vissza
utasították. Okaikat aztán bővebben kifejtvén, Írásba foglalták. A val
lást illető első pontra nézve ugyan örömmel fogadták a kir. biztos azon
kijelentését, miszerint általánosságban kész elfogadni a szabadság
elvét. De ők azt is részletezni akarták, hogy minden félreértés elhárit’l

Pray:

H istoria líegvun H iúig. I f i. 238.
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tassék. Az eddigi tapasztalatok bizonyították, hogy épen az általános
ságban kimondott szavak különböző magyarázata adott okot a ver
sengésre. Ennélfogva erélyesen sürgetik, hogy a római, ágostai és
helvetiai hitvallású keresztyének vallásuk gyakorlatában egyenjogúak
legyenek; mert — úgy mondják — ismeretes Mátyás főhercegnek a
császár nevében kiadott azon parancsolata, melyben azt rendeli, hogy
a kassai templom elvétessék a lutheránusoktól s a lelkészek elűzes
senek. Ezért kívánják most a rendek, hogy a tizenhárom és más vá
rosokban beszüntetett protestáns vallásgyakorlat visszaállíttassák; a
lutheránusok ellen Lajos korában hozott törvények és az 1GOI-ki
országgyűlési törvények közé iktatott XXII-dik törvénycikkely —
melyet ő felsége «proprio motu» irt oda, eltörültessék. .Ragaszkodnak
a többi oly feltételekhez is, melyeknek teljesítése nélkül a béke helyre
nem állítható. Különösen a jezsuiták eltörlését és eltizetését sürge
tik, mert ezek okoznak legtöbb bajt; kívánják, hogy ő felsége szün
tesse meg azon jogaikat, melyekkel a törvény ellenére felruházta
őket. A* hivatalokra nézve azt is kívánják a rendek, hogy ő felségének
«ne csak a pápista renden való emberekre legyen tekinteti, hanem
az evangélikusokra is egyaránt».
Elismerik Mátyás főherceg érdemeit; de azért kívánják, hogy ő
felsége látogassa meg az országot. Újonnan sürgetik, hogy senki ha
zai törvényszék ítélete nélkül ne büntettessék; elpanaszolják, hogy
Illésházy Istvánnak jószágait törvénytelenül foglalta le a kamara,
úgyszintén Dobó Ferenc, Homonnay György, Dersffy Miklós és Fe
renc birtokaival is igaztalanul bántak. Némely szabad városoknak,
mint Kassának is, törvénytelenül minden jószágait, jövedelmeivel
együtt elvették, mit ő felsége a régibb királyoktól adott jogok elle
nére nem cselekedhetett volna, mert a szabad városok nem oly bir
tokai a magyar királynak, mint a falvak a földesuraknak. Többet is
felhozhatnának, de nem akarják; hanem kérik ő felségét, hogy ezen
túl kímélje meg az országot hasonló törvénytelenségektől. Csudáihoznak, hogy ő felsége nem emlékezik miben bántotta volna meg sza
badságukat, s emlékeztetőül felhordanak sok példát, hogy belássa,
miként követeléseik nem méltánytalanok.
Bocskay személyére vonatkozólag kívánják, hogy Erdély örökös
fejedelmének ismertessék; a tiszai részek is Erdélyhez kapcsoltassa
nak ; ha a töröktől megtámadtatnék, pénzzel, haddal segittessek.
Ez volt a korponai gyűlés kívánsága. Látni való, hogy még
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igen nagy különbség van a két fél kívánságai között. De mindezeket
talán ki lehetett volna egyenlíteni, ha Eudolf teljes őszinteséggé
akarta volna a békét. De ő még mindig azzal ábrándozott, hogy ellen
felét egy szerencsés politikai változás folytán megsemmisítheti. Még
mindig azon hiszemhen volt, hogy az egész bajt csak a protestánsok
okozták, s ezek elnyomásával önként helyre fog állam a béke. Ezért
titokban mindenfelé segítséget keresett. Még a korponai tanácskozá
sok alatt kisült, hogy ő titokban .a budai basával kezdett alkudozni,
állitván, hogy BocskayvalJ). már kibékült. 2) Ezen fogása azonban
roszul ütött ki, mert Ali basa tudósította Bocskayt az egész cselszövényrőh
Minthogy tehát hiányzott az őszinteség és jóakarat, nagyon
természetes, hogy a békealkudozások célra nem vezettek. A gyűlés
tagjainak ingerültsége csak fokoztatott, és Forgách kénytelen volt
belátni, hogy ura iránt a szenvedélyek napról-napra ingerültebbek, s
Korponáról eltávozott. Csak hajszálon függött, hogy a békealkudozá
sok teljesen fel nem bomlottak.
De ott volt Illésliázy, a ki tekintélyének súlyát latba vetette.
A béke szükséges voltának hangsúlyozása mellett kijelenté, hogy ő
személyes közbenjárása által fogja a rendek kivánatainak elfogadását
sürgetni a főhercegnél. Indítványozza, hogy a rendek válaszszanak
melléje még egy pár tagot, a kikkel együtt Bécsbe menvén, a jó ered
mény elérésében fáradozzék. A rendek Apponyi Pált választották, de
miután ez a megbízást el nem fogadta, Mladossevich Horváth Péter
küldetett ki.
b Érdekes, hogy ez időben Bocskay a K rakkóban leánya lakodalm át
ünneplő M ária főhercegnőnek húsz akó m agyar bort küldvén, egy hozzá in té 
zett levelében többek között igy n y ilatkozik: «Isten a bizonyságom, hogy a
fölkelésnek nem én vagyok az oka. N yilvánvaló dolog, kik és m ily alkalom m al
idézték azt elő. M itsem óhajtok inkább, m in t hogy ezen zavaroknak kedvező
és tisztességes föltételek m ellett kötendő béke által vége szakadjon.» — A ztán
fölkéri, hogy a béke ügyét ő is h ath a tó sa n előm ozdítani szíveskedjék. «Ez
által — úgym ond — Isten n ek kedves, a keresztyénségnek üdvös, engem pedig
és a m agyarokat örök h álára kötelező szolgálatot fog tenni». F ra kn á i : A bécsi,
békekötés 1606-ban. Győr. 1865. 18. 1.
J) Sepsi Lackó M áté krónikája, gr. Mikó, É rd . T ört. Adatok. I I I . 65.1. :
«Midőn K orponán az országgyűlésében a pacificatiónak conditióit és postulatum át disputálják : az idő a la tt a császár tanácsa com m issariusokat bocsát
Komáromba, kik titk o n elküldök C aesar G ált B udára Aly basához, hogy tractá t indítson a m agyarok nélkül a törökkel, és m indenféle ígéretekkel és ado
m ányokkal a törököt a rra bírja, hogy a m agyar nem zettel k ö tö tt Irigyet
elbontsa.
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A rendek, mielőtt eloszlottak volna, a fentebb vázolt pontozói
tokon kívül még két emlékiratot dolgoztak ki; az egyiket a nemet
birodalmi rendekhez, a másikat a lengyel királyhoz. Mind a kettőnek
az volt a célja, liogy az említett fejedelmek kellőleg tájékozva legye
nek a magyar rendek békés hajlamai felől, és hogy közbenjárásukkal
Rudolfnál a béke visszaállításán dolgozzanak. !)
A korponai gyűlés eképen dec. 3-káu bezáratott.

II.
Λ b é c , t t u ’ffydfévtől· miujituiuhutl;. ■··- Rudol f küldöttől tick inuffaristdctr metjuehezhi. azok
menetét. - - TUurzé) (hjört)tj rélemévye. — Az JOOti /ehr. 9-ki meyáütipodások.

A korponai országgyűlés eloszlása után a béke nyugodtabb tárgyalhatása céljából fegyverszünet köttetett Bocskay és Mátyás főher
ceg között.
Bocskay az általa elfoglalt részek ideiglenes birtokában maradt,
mit a főpapság nehéz szívvel viselt azért, mert igv az egyházi birto
koknak egy jelentékeny része Bocskay pártliiveinek kezében maradt.
E körülménynek az a jó oldala volt, hogy a főpapság hajlandó lett a
békealkudozásokra, melyeknek sikerétől függött az elvett javak viszszaszerzése.
Illésházy és Mluthmerich, mint a korponai országgyűlés küldöt
tei, 1005. dec. utolsó napján nagy pompával vonultak be Bécs váro
sába, 2) hol Mátyás küldöttei várakoztak reájok.
Harmadnapon audientiát kaptak a főhercegnél; azután Trautson Pál falkensteini gróf látogatta meg őket, kívánván megtudni
Bocskay óhajtását. Illésházy azt kívánta a fejedelem részére, a mit
János király birt valaha Kassával együtt. Trautson ezt sokallta. :M
Ezen előleges érintkezés után jan. 7-kén kezdődött a tárgyalás.
b A ném et birodalm i rendek szintén elégedetlenek voltak Rudolffal, s
helyette m ás császárt ak artak választani. Illésházy ezt az alkalm at felhasz
nálva 1606. jan . 3-káu sürgeti Bocskayt «hogy az isten ért küldje fel az imperiornba az írást, az k it K orponán Írtak». Tört. T ár. 1818. 42. 1.
2) Illésh á zy írja B ocskaynak 1606. jan . 3 -k á ró l: K arácson u tán mindjá rá s t m ásoduap, sz. Istv án nap ján , Trencsiubíil m egindultunk és ide Becsbe
utolsó napján ju to ttu n k ez hónak, szom baton, 50 lovas jó szerrel volt velünk,
és h a t szekér és k o c si; jó m óddal ju to ttu n k be óidig, esudálóink is voltának
az utcákon ném et m ódra . . . T ort. T ár. 1878. évf. 42. 1.
η Illésházy levele Boeskaylioz 1606. ja n . 3-kán. T ört. Tár. 42. 43. 1.
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Jelen voltak: 'Illésházy István és Mladossevich Horváth Péter, For
góéit Ferenc a nyitrai püspök, Trnutson Pál, Preiner Sigfried, Thu-rzó
György, Réray Péter, Forgórh Zsigmond, Gál N., Kremperger Ulrik,
Loosdor/Bernát, Lippay János, Nagy Mihály és két titkár, kiknek neve
nincs feljegyezve.
Mátyás küldöttei szemrehányással kezdték a vitát. Nem a jelen
helyzetből indultak ki, hanem a multat bolygatták, oly színben tün
tetvén fel a dolgot, mintha az ellenfél csak lázadókból állana, kik a
király kegyelmére szorultak. Illésházy ezzel szemben a király és Básta
erőszakosságait említette fel, melyek ellen a magyar törvény felha
talmazza a nemességet a fegyverfogásra. Majd a megbízó levél ellen
volt kifogás, mire Illésházy kijelentette, hogy «ha nem akarnak meg
hinni, azon utón visszamegy, a kin jütt». Végre Mátyás főherceg csil
lapította le a kitörőiéiben levő vih art; az ő okossága szakította felbe
a kölcsönös szemrehányásokat, melyek az általa óhajtott békét veszé
lyeztették. 2) Bocskay is tudtára adatá a főhercegnek, hogy nem jó
■szívvel veszi a németek kihívó magaviseletét. — Mi — úgymond
Illésházyhoz Írott levelében jan. 9 kén — sem ide, sem amoda nem
kapunk, noha volna módunk sokféle practikákban, hanem absque
fraude et dolo egy igazsággal tractálunk ő felségekkel, azonképen ő
felségek is kövessék csak az ingyenes utat, kiért istennek is jobb
áldása lészen ügyekezetünkön. Mert ha ez szent szándékunknak ő
felségek eszét akarják veszteni, mü okai nem leszünk semmiféle
romlásnak.»
Mellőzve az Érsekújvár átengedése ügyében folyt vitát, valamint
a junius 24-ig kiterjesztett fegyverszünet megkötése körüli alkudozáso
kat, csak azon válasz főpontjait emeljük ki, melyet Bocskay követei
jan. 19-kén adtak Mátyás főherceg biztosainak iratára. Ebben a val
lásügyi pontot mellőzvén, legnagyobb súlyt fektetnek arra, hogy
«Magyarország ezentúl csak magyarok által kormányoztassék». Ezen*)
*) lU é th tg y levele ja u . 8-kái'úl. U. o. 48. 1. V. ö. Istvánffy XXXIV.
51β. lap.
-) lllé sh u zy kiem elvén, hogy a törökkel való szövetségre csak a ném e
teknek a m agyarok elleni rósz indulata kényszeritette, szem ökre vetette a
ném etekuek az őszinteség h ián y át «Molár tractálását is — u. m. — az budai
pasával szemekben vetvén, azért ha szintén végig végezhetnénk is veletek,
nem akarnánk az török hire nélkül végezni ; m indazáltaí, had értsük igaz sze
reteteket és jóakaratotokat hozzánk, azu tán készek vagyunk az törökk 1 is
m egbékéltetni benneteket. E zeket bő szóval, sok igaz ratiókkal eleikben ad 
tam.» Tört. Tár. 1878, 49. 1.
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követelésnek jogos és méltányos voltát tüzetesen bebizonyították.
Ugyanis hivatkoztak arra, hogy idegenek okozták az ország romlását,
azok szolgáltatták a várakat a török kezébe. Panaszképen adták elő,
hogy a magyarok egészen mellőztetven, immár a harmincadosok is
nagyobbára németek. A véghelyek parancsnokaivá, sőt még a hajdúk
kapitányaivá is a nemzeti nyelvet nem értő idegenek neveztettek ki.
Elismerik, hogy az örökös tartományok pénzsegéllyel járulnak az
ország védelmezéséliez, de ezt csak saját érdekékben teszik, s a tör
ténelem bizonyítja, mint védelmezték Magyarországot. Ha pedig azért
segítik a hazát, hogy azt szolgaságba hajtsák, akkor inkább lemon
danak a segélyről. Ennélfogva ismételve követelik, hogy Magyaror
szág magyarok által kormányoztassók.
Szükség esetében ugyan megengedik, hogy német kapitányokat
is lehessen hozni az országba, de az ország kormánya mindenkor
magyarok kezeiben legyen; kivált a felső részekben. Nevezetesen
Kassán ezentúl sem német őrség, sem nemet kapitány, sem végre
kath. káptalan ne legyen. Miután pedig a főherceg Forgách Zsigmond
által ígéretet tett arra nézve, hogy ö felsége az ország törvényeit ép
ségben fogja tartani, hiszik, hogy kifejtett jogos követelésök teljesíté
sét mi sem fogja akadályozni; számos törvénycikk világosan rendel
vén, hogy az országos hivatalokra magyarok neveztessenek.:)
Ugyanaz naj) egy másik emlékiratban aBocskav személyét illető
pontok is előterjesztettek. Ezekben kifejtették a fejedelmi biztosok,
hogy a felkelést nem Bocskay, nem is a magyarok idéztek elő, hanem
német kapitányok és némely papi személyeknek nyugtalansága, kik nem
tanítás, hanem fegyver által akarták a magyarok lelkiismerétét és gon
dolkodását elnyomni. Bocskaynak, midőn Belgiojoso erősségeit ostrom
alá vette, alig volt serege, s csak isten segélyével verte szét a német
hadakat. Bocskay kivánatai nem méltánytalanok, ha tekintetbe veszik
mit enged ő át a királynak. Magyarország jelentékeny része a kezé
ben van; ezt ö a béke kedvéért kész átengedni, ha a tiszai részek
Erdélylyel együtt a magyar korona fenhatósága alatt neki adatnak.
Hangsúlyozzák, hogy Bocskay őszintén óhajtja a békét, mig a néme
tek kétes magatartását eléggé jellemzi azon körülmény is, hogy az ő
kijátszásával akartak békét kötni a törökkel.
f) Győri. Tiirt. F üzetek, II I. 2i(>. s k. 1. E red etije a m agy. tud. akadé
m ia ira ttá rá b a n .
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A királyi biztosoknak erre adott válaszát nem ismerjük; de
Bocskay, kivel ez közölve volt, febr. 3-kán Kassán kelt levelében azt
gyanittatja velünk, hogy e válasz tele volt fogásokkal és a fejedelem
elleni kifakadásokkal. Még a király személye iránti kíméletet is félre
magyarázták. «Oly szókkal és nevezetekkel illetnek bennünket írá
sokban ·— úgymond — és oly dolgokat fognak magunk személyére,
kikben az nagy istent hívjuk bizonyságul, hogy ártatlanok vagyunk
és méltatlanul szenvedjük; de az mind had járjon, szabad az ő fel
sége tanácsinak. Ennek az tractatusnak az elein, minthogy okát adván
ez mostani indulatunknak vádolnunk kellett valakiket, idején prtemoneáltak vala ő felségek arról bennünket, hogy császár ő felsége és
az ö felségek (a fölig.) személyét oltalmazzuk attól, hogy az vádlással ne terheljük és az császári méltóságra böcsületes tekintetünk
légyen: mü is pedig Iteába nevekedtünk volna az ő felsége udvará
ban, hogyha csak azt sem tanultuk volna meg, hogy de principibus
aut nunquam aut modeste loquendum. Melyet követni akarván, inkább
akarjuk az vádiásnak terhét az generálisokra fordítani, hogysem mint
szömtül szemben ő felségeket vádolni. Most pedig, hogy az ő felsé
gek személyét studiose elkerültük vádlásunkkal, melyet az böcsület
adásáért cseleködtünk, ő felségök nemcsak ártatlanságokat akarják
azzal támogatni, hanem minket azon ratióval akarnak megnyomni.
De ha ő felségek ugyanazt kívánják, hogy directe ugyanazt vádoljuk,
az ki oka lészen az dolognak és szömélyválogatás nélkül szóljunk
felölök, tudunk s értünk is annyit az ö felségek dolgaiban, hogy ki
tudjuk ujjal mutogatni, kik mire adtanak legyen okot, de ezt is mind
hátra hagyjuk . . . . » λ)
. Kitűnik az is, hogy Bocskaynak minden lépését titkos kémek
által figyelemmel kisérték; 12) és nagy halogatás után minden komo
lyabb embernek véleményét meghallgatták arra nézve, hogy lehet-e
engedni vagy nem ?
Fölötte érdekes Thurzó Györgynek «opiniöja», melyet lllés1i B ocskay levele Illesh á zyh o z 1606. febr. 3. K assáról. T ört. Tár. 1878.
évi. 65. 1.
2) Az felséged cancelláriája v alam in t vagyon, de itt m indeneket tu d 
nak, valam int kova ir felséged, m it já rta k m ost ott az törek követek azt is
tudják az ném etek . . . valaki p ápista conscientiás ember vagyon ott fölséged
h áta m egett, az ki azt cselekszi, azért szükség, hogy fölséged oltalm azza m a 
gát, és vigyáztasson utánok. Ille sh á zy B ocskaynak, febr. !/. 1606. T ört. T ár.
74. lap.
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hazy és Mladossevich pontjaira vonatkozólag adott a főhercegnek. —
A vallást illető első pontra nézve hivatkozik arra, miként a főherceg
igen jól tudja, hogy ő azon hitvallásnak hive, mely ötödik Károly
császárnak volt benyújtva (1530. Ágostéban), mely ellen tehát lelki
ismeretének megsértése nélkül semmit nem javasolhat. Méltányos
nak találja, hogy Magyarországban minden hitvallásnak szabad gya
korlatot engedjen ő felsége ; és a magyarokat biztosítsa a felöl, hogy
vallásában senki sem fog háborgattatok Hivatkozik azon bibliai mon
dásra, hogy a kik igazán hisznek, azok örök életre, a kik pedig roszul
hisznek, azok örök kárhozatra jutnak. Utal arra. hogy más keresz
tyén országokban is többféle felekezet van egymás mellett, például
Lengyelországban, Cseh- és Morvaországban; és egyik sem háborgattatik, hanem mindeniknek szabad vallásgyakorlat engedtetik.
A nádorválasztást kormányzó mellett nem tartja fontosnak.
A korona hazahozatalát helyesli. A kincstárnokok, Modor, Bazin es
Sz.-György ügyét a jövő országgyűlésre kívánja halasztani. A szent
székeket eltörölni nem lehet; de az elharapózott visszaéléseket igen.
A jezsuitákra vonatkozólag azon véleményben van, hogy miután eze
ken kívül elég számos római kath. pap van az országban, tehát nincs
reájok szükség, és igy kiüzendők az országból; és minthogy a jezsui
ták — úgymond Thurzó — annyira gyűlöletesek, hogy az egyház
ügyeit e miatt alig mozdíthatják elő; mivel Krisztus által az aposto
loknak is meg volt hagyva, hogy ha valamely helyen nem akarják
őket befogadni, hanem kivetni igyekeznek, akkor más vidékre men
jenek; tehát ezt méltóan követhetnék a jezsuiták is. A többi pon
tokra nézve is többnyire egyetért a tanácsosokkal; s Bocskay szemé
lyének kielégittetését sem látja lehetetlennek, ha ez által a zavar
megszüntettetik.1)
De a király többi tanácsosai nem voltak hajlandók engedni a
jezsuitákat illető pontra nézve, valamint abban sem, hogy az ideig
lenes fegyverszünet alatti birtokviszonyok azután is «in statu quo»
maradjanak, mivel akkor az egyházi javak nagy része Bocskay em
bereinél maradt volna.
Nem lehet tagadni, hogy ezen birtok-kérdés, valamint Bocskay
es Illésházv magánigényei is nagyon nehezítették a béke létrehozását.
‘ 1 Opinio (ieorgii T h u rzó super articulos B ocskayanos 1606, E redetije a
m agy. aka lémia levéltárában.
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A mily természetes dolog egyrészről,hogy a két férfiú a tényleg kifej
lett viszonyok között a saját birtokain elkövetett jogtalanságot is
orvosolni óimjtóttá, s hogy a béke létrehozatala körüli fáradozásaik
diját meg kellett határozni: ép oly természetes másfelől az is, hogy
e miatt ellenfeleik és irigyeik a legnagyobb önzéssel vádolták őket.
Mátyás magatartása sem állott minden gyanú felett a prágai
udvarnál. Azzal gyanúsították, hogy titkon a magyarokkal tart, és a
koronát el akarja venni Rudolftól. *) Ily körülmények között Mátyás,
de különösen lllésházy unni kezdette a tanácskozás hosszadalmas
voltát. Február 4-dikóről azt írja lllésházy Bocskaynak, hogy már az
utolsó rescriptumot adta be Mátyásnak, melyben kijelentette, hogy
ha ez a vég választ tovább is halasztja, Bocskay «sem isten előtt, sem
emberek előtt nem akar oka lenni, ha valami veszedelem történnék».
Erre Mátyás főherceg még nyugtalanabbá le tt; futott Illésházyhoz, hogy a vallásügyi pont kihagyására bírja, mely esetben a béke
kötés azonnal létre jöhetne. «Ma — írja lllésházy — háromszor vol
tunk szemben Mátyás herceg urunkval. Az religio dolga felől, örömest
ha lehetne nem mennének arra, hogy az artikulusok között írásban
lenne az, hogy libera religiót engedett volna; de mi semmiképen nem
engedhetjük, hogy kihagyják. Reméljük azért, hogy az úristen abban
is módot ád. Az mi az több artikulusokat illeti, azokbul alkalmasint
megegyeztünk és általán fogva az jövő héten, az úristen velünk lévén,
innét megindulunk.
Február ít-kén, midőn már a végmegállapodás következett volna,
a királyi biztosok ismét a valláskérdésben akadtak fen. Semmiképen
sem tudtak megnyugodni a vallás szabad gyakorlatában. Féltek, hogy
a pápa egyházi átokkal fogja őket sújtani, ha ebben engedékenyek
lesznek.#) Végre Mátyás, látván $ török hatalom magatartását, s érez
vén azt, hogy ha Bocskay küldöttei eredmény nélkül távoznak el
M Még j an. 3-káról írja lllésházy B ocskaynak B ecsből: «Itt az dolog
abban, vagyon, hogy az császár nem hiszen az öcscsének M átyásnak, sőt ta rt
tőle. Ks vigyázásokat v etett u tán a, h a m it fogna az m agyarokkal tractálni. Tört.
Tár. 1878. 42 1.
-I Tűrt. Tár. 1878. évf. 68. 1.
:l) lllésh á zy ezeket írja a többek között felír. W-kéről Bocskay Istv á n n a k :
«Im m ár az többin jó módon általestü ú k v o ln a ; ötödnapja, hogy az relig ió ért
veszekednek velünk, az m it azelőtt ultro m egengedtek, m ost azt nem akarják ;
az geréci asszon és az jezsuiták elijesztették az herceget, hogy az pápa exeom m unicálja ötét azért, h a ezt megengedi. Mi ahoz ta rtju k m ag u n k at, az
miben el vagyunk bocsátva. U. o. 74. 1.
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Bécsböl, akkor újra kezdődik a császárra nézve végzetes háború, ma
gához hivatá Illésházyt, épen abban a pillanatban, mikor az levelet
irt urának a vallási kérdésben folytatott alkudozás eredménytelensé
géről. !) Rövid értekezés után engedett e kérdésben a főherceg azon
reményben, hogy Rudolfot sikerülend annak megerősítésére bírnia.
A következő pontokban történt a megállapodás :

I. A vallásügy azon állapotban maradjon, melyben
I. Ferdinand és I. Miksa idejében volt, eltöröltetvén az
1604-ki 22. t. c., mely országgyűlésen kívül a rendek aka
rata ellenére ö felsége által lett becsnsztatva.
II. A béke Bocskavval és a törökkel egy időben köttes
sék meg, addig is fegyverszünet legyen.
III. A jövő országgyűlés nádort válaszszon, ki a király
és kormányzó alatt fog állani.
IY. A korona, ha nem Magyarországban, legalább Ausz
triában őriztessék.
Y. A kincstárnok ezentúl magyar és világi legyen . . .
YI. A király tetszése szerint nevez ki püspököket; az
országtanácsnak tagja csak nemes és főispán-püspök lehet;
főispán pedig csak régi szabadalommal bíró püspök.
YII. Az egyházi itélőszékek visszaéléseit a jövő országgyűlés fogja megszüntetni.
VIII. Bocskay küldöttei a jezsuiták kizárásához ragasz
kodnak, a király pedig jogaihoz az adományozási záradékra
nézve.
IX. A hazaüusitott idegenek magyaroknak tekintendők ;
hivatalok osztásánál mégis tekinted lesz a született magya
rokra valláskülönbség· nélkül.
X. A közhivatalok az országtanács közbejövetelével fog
nak osztogattatok
XI. A király távollétének idejére Mátyás főherceg ne
veztessék teljhatalmú kormányzóvá.
XII. A k o r p o n a i k ö v e t e k á l t a l s ü r g e t e t t b i z o n y o s p e r e s
ü g y e k a jö v ő o r s z á g g y ű lé s e n fo g n a k e lin té z te te k
b Ezeket· m egírtam vala, azonban az herceg hivata, az religio dolgát
is megengedi, az többiben is jó véget érünk im m ár csak holnap is, és azért
hinném istent, hogy az jövő hétfőn m egin d u lh atu n k . . . Illcuházy levele felír.
9. U. o. 75. 1.
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XIII. Ezen szerződés megerősítése után amnestia ada
tik; a rablott ingó javak birtokosaiknak visszaadatnak.
XIV. Bocskay adományozásai érvénytelenek; a zálog
birtokosok kárpótlásáról az országgyűlés fog határozni.
XV. Külföldieknek beirt birtokok és erősségek magya
rok által, lia a beiratási összeg leolvastatik, mindenha be
válthatók.
Bocskay személyét illetőleg abban egyeztek meg, hogy Erdélyt
fejedelmi joggal és címmel fogja bírni, valamint azon magyarországi
részeket is, melyek valaha Báthory Zsigmond kezén voltak. De felté
telül kiköttetett, hogy
1. Erdély Magyarországba bekebelezve maradjon.
2. Bocskay a magyar fenhatóság elismeréséül évenkint ajándé
kokat küldjön a magyar királynak.
A magyar országgyűlésre követeket küldjön.
-I. Bocskay halála után mind Erdély, mind az ahoz kapcsolt ré
szek Magyarországhoz visszacsatoltassanak.
5. E végből Bocskay és rokonai írásban mondjanak le igé
nyeikről.
(>. Az erdélyi rendek, s az erősségek kapitányai is esküvel fo
gadják, hogy Bocskay halála után a magyar királynak fognak hó
dolni.
7. Bocskay ígérje meg, hogy ha bármi gonosztevők magyar
területről Erdélybe menekülnének, azokat ki fogja adni. Hasonlóképen fog cselekedni viszont a király is.
8. Magyarország többi részeire semmi igényt nem tartand.
9. Azon pénzeknek, melyeket veretni fog, egyik oldalára a király
képe fog jönni.
10. A békepontok megerősítése után mindazon elfoglalt erőssé
geket és javakat, melyek az Erdélyhez kapcsolandó részeken kívül
esnek, a királynak, vagy előbbi birtokosaiknak haladéktalanul viszszaadja.
11. Erdély es a kapcsolt részek azon lakói és királyi városai,
kik és melyek a királyhoz hívek maradtak, vallásukban és szabadal
maikban ne háborgattassanak, elfoglalt javaik pedig visszaadas
sanak.
ld. Erdély minden részeiben akép megerősítendő, hogy Ma
gyarországnak veszélytől tartania ne kelljen.
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1?). A fejedelem igyekezni fog az oláh vajdát a király hűsegé
ben megtartani, vagy ha attól eltérne, visszavezetni.
.14. A király, főherceg és az ország tudta nélkül a törökkel alku
dozni vagy egyezségre lépni nem fog; valamint mindazt, mit a király
és török között alkotandó béke iránt az utóbbival tárgyalni fog, a
királynak vagy főhercegnek idején tudomására hozandja, és igye
kezni fog március vagy ápril végéig a török nyilatkozatát megsze
rezni; viszont a király is a török béke iránt Bocskayval értekezni fog.
15. Ezen egyezséget Bocskay saját aláírásával és pecsétjével
megerősítve, sz. György ünnepe előtt átkiildje a főhercegnek, vala
mint a király is feloldozza az erdélyi rendeket a hűségi eskü alól.
Nevezetes, hogy miután még az aprít 24-kére hirdetett országgyűlés tartama alatt hűségi esküt teendőknek általános bocsánat biz
tosíttatott volna, az egész békének kellő biztosításáért Csehország és
Ausztria, Morvaország és Stiria, valamint Ferdinand főherceg is jótállani köteleztettek. A török békére nézve kimondatott, hogy ha az
tisztességes feltételek alatt meg nem köttetnék, egyesült erővel fog
nak a török ellen harcolni, b
Ezen egyezség február O-kén jött létre, s máre. 2-kán, vagy egy
más okmány szerint d l-kén Rudolf is hozzájárult·.

III.
A kassai oiszátjiftj tilts apr. A-l-hAi. — llotskay az m lr /tfi mah-i,· t/ArhA is I, ila’ri.
L ippa j hüidett'se. - - A z ors:á<) ΙιαημιιΙαία. - A <}ifiilr* h'Johjtisa ,s tA jz ts r i. - Májas
JÜ-ln'H a tjijnlcs hrzáratii

A bécsi alkudozások eredményét elfogadás végett mind Bocskaynak, mind Rudolfnak az áltatok bírt országok gyűlései elé kellett
terjeszteniük.
Bocskay a korponai országgyűlés által kiküldött követek taná
csára márc. 7-kén kelt levelében Kassám, april 1lí-kán tartandó orü K a to n a , H ist. Grit. X X V II. 49ö. 1.
3) N ekünk úgy tetszenék — írja Illésházy felír. 9-kén Bocskaynak —
hogy ait dom inicam letare h iv atn a felséged m inden várm egyéből egy-egy em
bert, a közelvaló u rakot is h iv atn á fölséged, azkorra oda érkeznénk mi is az
relatióval, jóllehet én nálam nélkiii is referálhatja l ’éter iMladossevicli) uram ,
m ert én beteges vagyok, az köszvény is rajtam vagyon, agg is vagyok. Azért
könyörgök felségednek, ne fá rasztan a engem K assára. T ört. T ár. 74. 1.
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szággyűlésre hívta össze a hozzá tartozó megyék követeit. J) Budolf
császár három nappal utóbb, t. i. márc. 10-kén kelt levéllel hívta
össze a maga híveit april 24-kére Pozsonyba. *)
Bocskay, mielőtt a kassai országgyűlés összejött volna, az erdé
lyi rendeket is fölhívta, hogy nyilatkozzanak az erdélyi fejedelem
ségre vonatkozó pontokra nézve, és megállapodásukat a Kassára kül
dendő követek által nyilvánítsák; de egyúttal, ha szükséges lenne,
hadaik elküldéséről is gondoskodjanak.2)
Azalatt a köszvény által gyötört Illésházy Mátyásnak egyik
bizalmas emberével Lippay Jánossal együtt megérkezett Kassára
márc. 16-kán. A fejedelem illő pompával fogadta őket. Lippay tói
átvette Mátyás főherceg levelét, melyben arra kéretik, hogy a béke
feltételeket párthiveivel együtt fogadja el. Bocskay azonnal elolvasta
a levelet. Fölötte fontosak — úgymond — ez ügyek és bővebb meghányást igényelnek ; de mivel az ő küldöttei a magyar és erdélyi ren
dek nevében voltak Bécsbe küldve, amazoknak jelentését ezeknek
távollétében át nem veheti, annál inkább, mivel a rendeket Kassára
úgyis gyűlésre hívta össze. Lippay azon nézetben volt, hogy mivel
Illésházy és Mladossevich a fejedelem és a rendek által teljhatalommal
voltak kiküldve, tehát az azok által létrehozott békét nehány közel
lakó főur jelenlétében országgyűlés nélkül is megerősítheti. De Bocs
kay okvetlenül szükségesnek tartotta bevárni az országos rendek öszszejövételét és megegyezését.
Fölötte érdekes Lippaynak azon törekvése, hogy a fejedelmet
az országgyűlés mellőzésével a békekötés elfogadására bírja; de Bocs
kay semmiféle ígéretre sem volt hajlandó megsérteni az alkotmá
nyosság azon főelvét,, mely szerint a követek küldőiknek tartoznak
számot adni munkálkodásuk eredményéről. Midőn beszélgetés közben
átvette a bécsi megállapodásokat, megjegyzé : «sok van itt megírva,
minek megtartása majd nehéz lenne».
A főherceg küldötte megkisérté szétoszlatni aggodalmait.
Sokan vannak — úgymond — kiket azon pontok megtartása
illet, s ha okosan elosztatnak a kötelezettségek, könnyen lesznek
teljesíthetők.
De a fejedelem erre ezt válaszolá : nagy fát nem lehet egy ütésre
ü Kovachich, Suppl. cod. Vest. Com. I I I . 333. 1.
~) K assán miire. i)-kén k elt levele. A m agy. akad. irattáráb an .
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levágni. A következő országgyűlésre magam is elmegyek Pozsonyba,
s ott Mátyással megkötjük a békét; tudom, mi ketten jól fogunk
egyetérteni. De a tárgyalások ezután ne a várban, sem a falak alatt,
hanem szabad mezőn tartassanak. Ha pedig a békét semmiképen
nem lehetne megkötni, s folytatni kellene a háborút, van még 75 ezer
darab aranyom, és ez elég arra, hogy három évig hadakozliassam a
császár ellen.4)
Lippavnak többször volt alkalma Bocskayval őszintén beszél
getnie ; s bár ez teljes jóakarattal és magyaros vendégszeretettel bánt
vele, mégis azon Írásbeli válaszszal bocsátotta vissza Mátyás főher
ceghez, hogy mivel nemcsak ő, hanem az egész ország küldötte a kö
veteket Bécsbe, és mivel továbbá az erdélyiek is benne vannak, szük
séges, hogy értsék azok is mi válaszszal jöttek meg a követek. Azért
kellett gyűlést is tétetni nékik, minélfogva ő felségét kéri, hogy csen
dességgel várja meg immár a terminust.
Személyes kielégítésére, a fegyverszünetre és török békére vo
natkozó nézeteinek közlése mellett Lippayt visszabocsátotta.
Az alatt a közeledő kassai országgyűlés foglalkoztatta a kedé
lyeket, annyival is inkább, mivel a Budolf által összehívott pozsonyi
országgyűlés elmaradt.2)
Mint minden alkudozás, úgy a bécsi békekötés is számtalan
ellenzőre talált. A hajdúknak nem kellett azért, mert véget vetett ga
rázdálkodásaiknak. A felföldiek azt fájlalták, hogy a német kapitá
nyok mégis bent maradnak az országban. A protestánsok ismét azért
«nehezteltenek, hogy nem kellett volna az hit dolgában olyan könynyen végezni».8) Mások, a kik jószágot kaptak, semmiképen frigyet
nem akartak. Egyáltalában «sok irigy es sok gonosz akarói voltak az
békességnek, kinek kiváltképen az volt az oka, hogy az Básta kegyet
lensége alá nem akarnák ismét magokat adni. Másik oka megintem
hogy nem hitték, sem tudták, hogy a császár coniirmálta volna az
bécsi végezést, mert azt mondották, hogy egyébkor is sokszor végez
tek ők az pozsonyi gyűlésben, de azután Prágában meg nem tartot
ták; s nem akarnának most is úgy járni . . .» 4)*)
*) Lippaynal·· K assáról ]600. m árcius 18-káu M átyás főherceghez kül
dött, de oda nem érkezett jelentéséből. A m agy. tud. akadém ia levéltárában.
-) F ra k n ó i V., Bécsi békekötés. 41. 1.
3)
P á lffy K a ta levele Tliurzó Györgyhöz 1606. apr. 16. A nemz. m úzeum ban.
4) P álfftj K ata levele Thurzó Györgyhöz, 1606. api·. 2ö-káu. E redetije a
nem z. m úzeum ban.
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Ilyen hangulat uralkodott az országban, midőn a kassai ország;yülés april 24-kén megnyittatott. A rendek közelről és távolról nagy
izámban gyültenek össze; és pedig nemcsak azok, kik Bocskay zász
aja alá tartoztak, hanem olyanok is, a kik az ellentáborból valók
roltak. Erdélyből a kolozsvári országgyűlés által Kendi István, Sarnasági Zsigmond, Trauzner Lukács (magyarok) Gáspár János és
ledő István (székelyek) Weiss Mihály és Brassai Bertalan (szászok)
íüldettek ki oly utasítással, hogy Erdély függetlenségét védelmezzék.
A megnyitás napjának reggelén főurak és nemesek a fejedelem
lázi kápolnájába siettek, hol Bocskay is megjelent. Protestáns egy
szerűséggel és hazafias buzgósággal tartották meg az isteni tisztéié
rt. Elénekelték Luthernek gyönyörű harcdalát az «Erős várunk»-at.
Azután meghallgatták az egyházi beszédet, mely alkalomszerűen a
vallási szabadságról, a kiküzdött harcok ezen eredményéről szólott.
A lelkész hatalmas szónoklatban buzditá a rendeket és a fejedelmet
arra, hogy továbbra is támogassák ez ügyet kardjukkal, s ne helyez
zék azt vissza hüvelyébe, mig a vallásszabadság teljesen kivíva nem
leszen. Végül elzengették az «Adj isten békességet» kezdetű szép éne
ket, melylyel az isteni tisztelet befejeztetett.
Ezen áhitatos cselekmény után kezdődött az országgyűlés tulaj donképeni megnyitása, vagyis a tárgyalás. A fejedelem nevében Kátay
Mihály kancellár szólott a rendekhez, szívélyes üdvözlet mellett kö
szönetét mondván azoknak készséges megjelenésökért. A kitűzött
tárgyra vonatkozólag hangsulyozá, hogy egyedül kedvező és tűrhető
feltételek alatt kell megkötni a békét, mert — úgymond — tisztessé
gesebb meghalni, mint hiú békét bírni. Azután a fejedelem szemé
lyére tért át. Elmondá, hogy az ellenfél állítása, mintha Bocskay
önzésből fogadta volna el az erdélyi fejedelemséget, alaptalan. 0 a
rendek egyértelmű felhívása folytán állott a szent ügy élére; s egy
általában nem saját, hanem a közjó érdekében fáradozik, midőn éle
tét és vérét is kész a haza és a protestáns vallás szabadságáért fel
áldozni.
Ezen megnyitó beszéd után Illésházy István szólalt meg. Ne
mes önérzettel adott számot bécsi követségéről, s a nehézségekről,
melyekkel az alkudozások alatt meg kellett küzdenie. Kiemelé a főbb
pontokat, melyekre nézve nagyon eltérő nézetben voltak a király
tanácsosai; s ő tehetsége szerint kívánt érvényt szerezni a korponai
pontoknak. De oly nehézségek gördittettek eléje az ellenfél által,
Theol- K önyvtár XIV.
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melyeknek következtében, ha nem lett volna tekintettel hazájának
szerencsétlen állapotjára, eredmenytelenül kell vala visszatérnie. Fáj
dalmasan emlité, hogy mindennek dacára mégis voltak olyanok, a
kik őt gyanúsítani és rágalmazni merészelték, mintha Bécsben nem
annyira a közügyek, mint inkább önérdekei után járt volna. Most itt
áll az ország Ítélőszéke előtt é3 felhívja mindazokat, a kik kételked
tek becsületes hazafias eljárásában, lépjenek fel nyíltan vádjaikkal.
De a teremben mély csend uralkodott; — jegyzi meg egy szem
tanú. A rendek közt nem találkozott egy is, a ki vádat emelhetettvolna ellene; pedig voltak ellenségei elegen.
Ezen jelenet után felolvasták a bécsi békekötés pontjait. A ren
dek arcán észrevehető volt az elégedetlenség. Sem az egyes pontok
fogalmazása, sem az egész mű szelleme nem tetszett. «Az gyűlés derekasson tegnap állott be — írja maga Bocskay apr. ihbkéről. — Az
resolutiókat megolvastattuk az ország előtt és kezükbe adtuk, nem
tetszenek, az mint látjuk, senkinek; mire mehessen elméjek az em
bereknek, most ennél többet kegyelmednek felőlié nem írha
tunk . . .» x)
A részletes tárgyalás elején legtöbb alkalmat adott a beszédre
a vallásról szóló pont. Ebben a római, az ágostai és a helvet hitval
lások szabadsága biztosittatik. De az erdélyiek ezzel nem voltak meg
elégedve. A kolozsvári gyűlés azt adta utasításul a Kassára jött kö
veteknek, hogy a fentemlitett három vallás mellé negyediknek az
unitáriusok felekezete is beiktattassék a békekötés pontjaiba. De
hiába való volt törekvésök. A rendek oly ingerültek voltak, hogy
erről veszedelem nélkül szólam sem lehetett. S ebben nem kis részük
volt a protestáns lelkészeknek, kik éles kifakadásokban törtek ki
azok ellen, kik hajlandók voltak a vallásügyben bármi részben eltérni
a korponai megállapodásoktól.
Ennek következtében a higgadtabbak jónak látták e kérdést
elhalasztani, és az időközben a török basától érkezett levél következ
tében a török békeügyre vonatkozó pont vétetett elő.
Majd felolvastatott Mátyás főhercegnek levele, melyben a ren
deket a pozsonyi országgyűlésre hívja; de erre egyhangúlag az lett a*)

*) JRaköcy Zsigm ondinak B ocskay K assán april 29. 11106. Eredetije a
m agy. tud. akad. irattáráb an . Közzé te tte S zila g y i S. a T ört. T ár 1878. év
folyam ában 82. 1.
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válasz, hogy a rendek nem hajlandók elállani fejedelmüktől. E nyi
latkozat igen jól esett Bocskaynak, a ki viszont hálás szívvel jelenté
ki, hogy a rendekért kész, ha kell, életét és vérét áldozni.
Május G-kán vétetett fel újra a vallásszabadságról szóló első
cikkely. Illésházy a béke szempontjából azt ajánlotta, hogy a vallá
sok csak általános kifejezéssel említessenek meg. Ennek ellenében
Tököly Sebestyén a félreértés kikerülése végett a három vallásnak
nevszerint való felsorolását sürgette. Ennél sokkal kényesebb termé
szetű kérdés volt az, ha vajon megelégedhetnek-e avval, hogy a béke
kötést csak a császár erősítse meg, avagy egyéb biztosítékot is kíván
janak ? Illésházy, és — úgy látszik — vele együtt a többség azt
kívánta, hogy e tekintetben az elhatározás a fejedelemre (Bocskayra)
bizassék. Ez pedig azt monda, bogy ő nagyra becsüli ő felségének
diplomáját, s nem veti meg az örökös tartományok közbenjárását.
De mivel a lefolyt idők tapasztalása eléggé mutatja, mikép viselte
magát az ausztriai ház Magyarország és kivált Erdély irányában, —
azt véli, nem csekély figyelmet érdemel a tárgyalt kérdés s a rendek
nek azon óhajtása, miszerint a német birodalom választó fejedelmei
és a lengyel király is a békekötés biztosítására felhivassanak.
Két nap múlva az utolsó három pont is megvitattatván, az ellen
irat elkészíttetett.
E közben megérkezett Mátyás főhercegnek apr. 30-kán kelt, s
a kassai országgyűléshez intézett levele, melyben igyekszik eloszlatni
azoknak aggodalmait, a kik hitték,hogy őfelsége a király nem akarja
megerősíteni a békepontokat. Biztosítja a rendeket, hogy Rudolf soha
sem fogja megszegni királyi szavát. Tudomásukra hozza egyúttal azt
is, miszerint ö felsége rendelkezett arról, hogy a szomszéd tartomá
nyok előkelő férfiai közül bizonyos biztosok választattak, kik a kihir
detett pozsonyi országgyűlésen megjelenni, s ott az általok képviselt
tartományok részéről is biztosítékot nyújtani fognak. Felhívja ennél
fogva a rendeket, hogy részükről a megkötött egyezség pontjaihoz
alkalmazkodjanak, s a kihirdetett pozsonyi országgyűlésre megjelen
jenek, mint a hol az említett egyezség véglegesen megerősittetni fog.
Azon esetre pedig, ha ezt az ajánlatot elfogadni nem akarnák, a be
következhető romlásért őket teszi felelősekké.
A rendek azonban egyáltalában nem bíztak Rudolf királyi sza
vában, s igy a főhercegnek erről szóló szavait is mellőzve, erélyes
felirat szerkesztésével foglalkoztak.
19*
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Az első pontra nézve «pure, simpliciter és áltáljában» kívánják,
hogy ő felsége Intőkben, vallásukban, minden üldözés ellen megtartsa
és oltalmazza őket; kívánják, hogy a három vallás, u. m. a római, a
helvét és ágostai hitvallás teljesen egyenlőknek és szabadoknak nyil
váníttassanak, és az utóbbi kettőnek követői ellen bármely időben
hozott törvények eltöröltessenek, az utolsó gyűlésben «szerzett articulussal» együtt. Csodálkozásukat fejezik ki a felett, hogy ő felsége
vallásuk szabadságára vonatkozólag világosan kifejezett kívánságuk
ellenére, mikópen utasíthatja őket a Ferdinánd és Miksa királyok
alatti állapotokra, holott már egyszer Forgách Zsigmond által adott
válaszában világosan és határozottan megengedte, hogy a kívánsá
gaikban részletesen felemlített három vallás szabadon hirdettethessék; sőt Básta is ő felsége megbízásából kihirdette a megyéknek,
hogy a király mindeneket megtart vallásában. Énnél többet ők nem
kívánnak, s sziveik megnyugodnának benne. De nagy akadályt látnak
abban, hogy most ő felsége a Ferdinánd és Miksa korabeli állajjotra
utasítja őket, mivel azok idejében több helyütt üldözték a protestán
sokat, többek között Kassán is, a mint arról bizonyítványokat is mu
tathatnának fel, s élő emberek is tanúskodhatnak felőle. «Ne arra az
időre nézzen és mutasson azért ő felsége, hanem az mi kívánsá
gunkra ; mert nem abból az időből, hanem az mi kívánságunkból
viheti véghez ebben az mi szükségünket ő felsége». Az ő kívánságuk
pedig abban öszpontosul, hogy az ország minden helyén, szabad
királyi és mezővárosokban, a rendeknek eddig követett szokásához
képest mindenütt az egesz országban a keresztyén vallásnak szabad
gyakorlat engedtessék, s az minden akadály nélkül terjedhessen.
A mi pedig ő felségének az utolsó gyűlésen kívül becsusztatott tör
vénycikkét illeti, s azt hajlandó a többiektől megkülönböztetni, arra
nézve kijelentik, hogy ők ebben is «nem valami simplex articulus
separatiót» kívánnak ő felségétől, hanem azért könyörögnek, hogy
minden oly articulusokat, melyek valaha bármely időben az evangyeliomi vallás ellen hozattak és kiadattak, határozottan eltörölje és
megsemmisítse. Ezt ők nem tartják méltatlan kívánságnak, sem oly
akadálynak, melyet ő felsége el nem háríthatna. Emlékeztetik a
királyt, hogy a mostani ellenségeskedésnek legfőbb okát a vallás
sérelme, a protestánsok ellen az ország akarata ellenére becsuszta
tott törvénycikk képezi, melyet most a többivel egyetemben úgy kel
lene elfojtania, hogy az azontúl soha a visszavonás oka ne lehessen;
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hanem még az utódok is megnyugodhassanak benne. Mindennek esz
közlésére most volna a legjobb alkalom.
A többi pontokra nézve óhajtják a törökkel való békét, a ná
dorválasztást, a koronának Pozsonyba való hozatalát, a kincstárnoki
hivatal rendezését, a hivataloknak magyarokkal való betöltését és a
birtokviszonyok rendezését.
A hatodik pontban helyeslik, hogy a király csak nemeseket fog
püspökségre emelni; de kívánják, hogy «az egyházi dolgoknak gond
viselésében való állapotokkal megelégedvén, minthogy tisztüknek
természete és ordója is azt kívánja a vallásokon valók közt, hogy azt
igazgassák; az külső ország dolgai igazgatásától üresek legyenek, az
tanácsban ne üljenek, s az jó rendtartásban s az ország hasznára való
dolgok elővitelében észt ne veszessenek, se akadályt ne tegyenek.
A prépostságokat és apátságokat csak prépostoknak és apátoknak
adományozza. Püspökök főispáni hivatalt ne viselhessenek. Modor,
Sz.-György és Bazin maradjanak régi helyzetükben. 0 felsége az
országgyűlés beleegyezése nélkül ne tegyen sz. k. városokat.
A jezsuitákra nézve kijelentik, hogy az azoknak kiűzetésére vo
natkozó kívánságuktól el nem állhatnak. Kívánják, hogy ezen rend
nek adott minden privilégiumok, melyek országos törvényekkel ellen
kező záradékkal adattak ki, eltöröltessenek. Abban belenyugosznak,
hogy őfelsége kívánságukhoz képest kész a donatiókat ezután az ország
törvényé és régi szokása szerint adományozni. De mivel — úgymond ■
—
a jezsuiták a régi magyar királyok idejében országunkban nem laktanak, térjen meg ebben is országunknak régi formájának állapotja,
a kin országul instálunk, hogy ö felsége egyáltaljában ne tartsa őket
országunkban. Had vegyük eszünkbe, hogy ő felsége nemcsak orszá
gunk törvényét, szabadságát és formáját, de törvényünknek és sza
badságunknak, országunk régi formájának és ezekből csendességre
való állapotunknak a fundamentumát s oszlopát is jól építi, robo
rálja s állatja közöttünk, mely fundamentumot ezek megháboritanak
es impediálnak, hogy ha közöttünk tartatnak. Jobb azért ezeknek ez
országból való elválását, bogynem a békességes állapotot helyen tartó
fundamentumnak megbomlását tűrni s viselni vélünk egyetemben ő
felségének.
A fejedelem személyes igényeire vonatkozólag óhajtják a ren
dek, hogy ő felsége arról nagylelkübben gondoskodjék, mint talán
némelyek kívánják, miután ettől sem el nem állhatnak, sem elállani
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nem akarnak. Engedje át Bocskaynak Erdélyt, mely «az liásta fegy
vere miatt igen megromlott s teljességgel ugvannyira elpusztult, hogy
névénél semmi egyéb nein maradott rajta, az egy puszta erdélyi feje
delem nevezetnek possessiójánál».
Végre kérik ő felségét, hogy ezen felterjesztésre adandó hatá
rozatát még a kihirdetett pozsonyi országgyűlés előtt nyilvánítsa ;
mert mig kivánataik teljesítéséről biztosak nem lesznek, addig azon
országgyűlésre föl sem mehetnek, miután a fejedelemhez hittel van
nak kötelezve. !)
Ezen feliratot az országgyűlés nevében Illésliázy István, Hornonnay Bálint, Nyáry Pál, Tököly Sebestyén és Szécliy György Ír
ták alá.
Még csak az volt az eldöntendő, hogy ki vigye ezt fel Bécsbe'?
Mindenekelőtt Illésliázyt szólították fel; de ez, sértve érezvén magát
az elábbi küldetésében tapasztalt rágalmak és gyanúsítások által, vo
nakodott elvállalni újabb küldetést. S midőn Tökölyit akarták felküldeni, akkor figyelmeztette a rendeket, hogy teljhatalommal küld
jék, mert azon esetre, ha a császár és a főherceg el nem fogadják,
megkezdhetik újra a harcot.
Ekkor újra kezdették Illésliázyt ostromolni. Kértek, menjen
fel Becsbe, ne tagadja meg ezen áldozatot, mint a ki legjártasabb
ezen béke ügyében. Hajlandók voltak neki teljhatalmat is adni min
denre, kivéve a vallásszabadságról, a nádorválasztásról és a nyúj
tandó biztosításról szóló pontokat. De Illésliázy hajthatatlan maradt.
Végre is abban kellett niegállapodniok, hogy a fejedelem liatalmaztassek fel belátása szerint választani meg a Bécsbe menendő köve
teket, és állapítani meg a nyújtandó biztosításnak feltételeit es
határait.
Május H-kén a kassai gyűlés befejeztetett. A személynök a
rendek nevében köszönetét mondott a fejedelemnek; s miután a
Bécsbe küldendő felirat felolvastatott és helybenhagyatott volna, a
rendek szétoszlottak.
b Katona,, H ist. Crit. X X V III. S 2 2 -Ó I2 . 1.
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IV.
Ifjabb be.cd alkudozások. — llh'sházjnak kellemetlen helyzete. — A politikai szükség sietteti
'az ügy befejezését. — A békepontok újabb megállapítása ju n . 23-kán. — Bocskay és R udolf
elégedetlenek velük. — lllésházy törekvése és Mátyás magatartása R udolf záradékával szem
ben. — Mátyás külön biztosító levele után a, béke elfogadtatott szept. 25-kén. — A német
theologások véleménye.

A kassai országgyűlés szétoszlása után Bocskay megbízatásá
hoz köpést a Bécsbe menendő követek megválasztásával volt elfog
lalva. Úgy látszik, hogy lllésházy vonakodása és némely leveleiben
tett közlése kellemetlenül érintette őt. Talán kételkedni is kezdett
hűségében, a miért az a trencséni fürdőből, hova a gyűlés után üdü
lés végett ment vala, egy külön levélben kívánta őt megnyugtatni.
«Senki szavára ne indóltassék fölséged az én hozzám való kételkedésre
— úgymond — es amaz régi mondást ne vesse meg fölséged: quis
et non quid dicit. Az állhatatlan beszédű emberektől oltalmazza föl
séged magát, mert mind isten előtt, s mind ez világ előtt, ha nem
egyszer, de másszor ártanak fölségednek. Én is elég bosszúságokat
szenvedtem Kassán miattok. Maga tudja az isten, látják az emberek
is, hogy ha lehető volna tőlem, még az konyhájának is az fölségedének örömest gondját viselném, nem hogy külső nagy dolgainak és
birodalmának öregbülésének és megmaradásának. Vajon kin tett
császár nagyobb gyalázatot, nagyobb kárt, mint énrajtam; avagy
nem tudom-é az ő istentelen és tyrannus birodalmát, és főképen ez
szegény magyar nemzeten, kiért ím az úristen megszégyenítette. Más
felöl azért, hogy arra is nézésem vagyon, mit tartson az körösztyén
hit és világi tisztesség is, nem méltatlan mivelem . . . Az törököknek
mint pogányoknak fölöttébb ne liigyjünk . . . arra is kell nézni, hogy
méltán az egész körösztyénség ne kiálthasson fölségedre, se az ma
gyar nemzetre; azt is meggondolhatjuk'micsoda hadunk, erőnk, érté
künk vagyon. Ha immár én mindezekre és efélékre, több ratiókra is
nézvén, az békesség urához szólottám, az mennyire én értettem: én
nem láthatom, hogy azzal fölségednek vagy hazámnak úgy vétettem
volna, hogy méltán suspectusnak kelle ítéltetnem. Még mikor csak
igen ifjú voltam is, tökélletlenségemért meg nem pirult az orcám, —
most immár, az mikor 65 esztendős korban vagyok, az én istenem
segítségéből — elhigyje fölséged — hogy inkább nem. Előttem áll és
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vagyon fölséged hozzám való jó és kegyelmes akaratja, az hazám
java is.» *)
E levél mutatja mily színben kívánták némelyek feltüntetni
Ulésházyt a fejedelem előtt. De ez ismerte az emberek cselekedetei
nek rugóit; s bár nem szerette, hogy Illésházynak egy levele gyanússá
tette Bocskayt a török előtt, mégis bízván hűségében, addig nem
nyugodott, mig az a küldetést újra el nem fogadta. Melléje adattak a
főrendek sorából : Mágócsy Ferenc, Homonnay György, Tököly Sebes
tyén, ennek fia István és Thurzó Szaniszló; — a nemesek közül pe
dig : Hoffmann György, Ostrosith András, Apponyi Pál, Vizkdethy
Tamás, Mladossevich Horváth Péter és Jakusith András.2)
Utasításuk az volt, hogy erősen tartsák magokat, és semmiben
ne engedjenek az ország és a fejedelem beleegyezése nélkül. Sür
gessék a véghatározatot, nehogy az ügy elodázásából uj veszedelem
támadjon.·8) «Ennek előtte való két levelünkben — Írja a fejedelem
Illésházynak jun. 3-kán ·— minden akaratunkról bőségesen informál
tuk kegyelmedet, kikről most is iteráljuk, hogy kegyelmed magát
azokhoz szabván, minden tehetségével több és nagyobb javát szegény
nemzetségünknek valamiben ismerheti, csak azt kövesse, mert most
ugyanazon hírek nálunk újólag meg is bizonyittatnak. Az mitölünk
adott instructiótól penig kegyelmed semmiben ne recedáljon és mi

*) E x therm is T rinciniensibus 24. m aji, Anno 1606. Közli S zilá g yi S .,
T ört. T ár 84. 1. E rre B ocskay máj 2 9 -k é n : «Nagy nyilvánvaló jó akaratját
és sinceritását tapasztaljuk, azért ebben kegyelm ednek hozzánk, hogy mind
az m aga hitelének fun d am en to m át n álu n k erősíteni akarja s m ind. penig sze
re tettel in t arra, hogy egyéb oly em bereknek szavának b eit ne adjunk. Mely
dologban való szép in té sé t és jó ak a ra tjá t azért kegyelm ednek nagy böcsiilettel vévén, azon űgyeközünk, hogy abból mi is kegyelm ednek semmiből adóssa
ne m arad unk, han em annak az kegyelm ed jó rem énysége szerin t m indenekért
m egfeleljünk. T ört. Tár. 277. 1.
2) H orvá th M., B rüsseli okm ánytár. I I I . 202. 1.
3) A nnakutánna· itt is serio in tjü k kegyelm edet — írja Bocskay Illésbázynak m áj. 29-kéről — az ő felségek finalis resolutióját szorgalm aztassa, ne
késsenek véle, ha m it ak arn ak ő felségek, jelen tsék ki jó ak ara tju k a t sincere,
ne halogassanak, ne vontassák az üdőt napról-napra és m i nekünk karón v ar
já t ne m utogassanak. M ert félő, hogy akkor kezdik osztán ö felségek kijelen
teni jó akaratjokat, a m ikor n ékünk sem lészen m ódunk az elvételében és
m ás gondot tu d u n k m agunk oltalm ára viselni. K iért m ind isten s m ind em 
berek előtt szüntelen tu d o m án y t teszünk, hogy oka sem m iben annak utána
való rom lásoknak nem leszünk, holott ő felségek m inden jó alkalm atosságo
kat csak vontatással m ulatván, nem ak artak sem m i igaz és m éltó kivánságinkra idejekorán reá m en n i . . . T ört. Tár. 279. 1.
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hírünk nélkül se kicsint, se nagyot, a mint ennek előtte is megírtuk,
abban semmit ne remittáljon.»
A fejedelmi küldöttek junius első napjaiban érkeztek Bécsbe,
hol a császár, illetőleg Mátyás főherceg részéről ezek voltak kiküldve:
Trántson Pál, Lichtenstein Károly, Molard Ernő, Preiner Siegfried,
Knh'kly Tamás, Thurzó György és Forgách Zsigmond. Az urak és ne
mesek közül is többen jelentek meg. A főpapok közűi pedig: Forgách
Ferenc főkancellár nyitrai, Szuhay István egri, Napragy Döme vesz
prémi, Radonics Péter váci és Lépes Bálint tinnini püspökök.
A kassai feliratot Mátyás Prágába küldötte; de a császár vála
szát be sem várva, a biztosok hozzá láttak a tanácskozáshoz. A han
gulat nyomottabb volt mint valaha. A németek gyűlölték Illésházyt
a kassai gyűlésen tanúsított magatartásáért; e feletti haragjuk oly
magas fokra hágott, hogy midőn Bécsbe érkezett, megbüntetését kö
vetelték, mint ki a császár türelmével visszaél. Könnyelműséggel,
állhatatlansággal vádolták, mivel a szerintökmár befejezett békeügyet
uj megvitatás alá bocsátotta. Nem vették figyelembe az ország és a
fejedelem követelését, hanem azzal rágalmazták, hogy a katholika
vallást akarja elnyomni, s a „szabadság“ címe alatt nemcsak Erdélyt,
hanem a Tiszán túli földet is Magyarországtól elszakítani, s egy a
törökkel szövetkezett istentelen ember számára megszerezni ipar
kodik.
Szerencse, hogy voltak Bécsben higgadtabb emberek is, a kik a
helyzetet tökéletesebben ismerték; a kik tudták, hogy nem Illésházy,
hanem a római papság ellenzi a béke létrejövetelét. A császár kör
nyezetében levő jezsuiták, s ezeknek élén Forgách Ferenc nyitrai püs
pök oly konok indulatot tanúsítottak a protestánsok iránt, miszerint
Illésházy még a rendes tárgyalások előtt szükségesnek tartotta, hogy
az egyezségnek ezen veszedelmes ellensége az alkudozási tanácsko
zásból kizárassék; 2) mert főtörekvése az volt, hogy a békepontok
még a pozsonyi országgyűlés előtt fogadtassanak el. A fegyverszünet
határideje is közeledett; mindenki félt a török és tatár pusztítások
megújításától. Mindez hatalmas indokul szolgált a békének végleges
megkötésére.
De a valláskérdés újra heves és hosszas vitákat idézett elő, mi-*)
*) Bocskai/ levele Illésh á zyh o z K assáról jan . 3. 1606. T ört. T ár 279. 1.
2) K atona, X X V III. 542. Is tv á n fy , Lib. X X X IV . 516. 1.
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vei a császári követek hallani sem akartak a kassai gyűlés által elfo
gadott tételről. Az ő nézetök szerint lehetetlen a teljes vallásszabad
ság. Ok nem tudják elképzelni mint engedhetné meg ő felsége, eskü
jének ellenére, a három vallásnak sürgetett szabad hirdetését, miután
ő felsége, ha akarná is, nem engedhetné meg ezen idegen vallások
szabad gyakorlását vagy elődjeinek is törvényeit megsemmisíteni s
visszavonnia nem lehet. Gondolja meg maga Illésliázy — írják Má
tyásnak adott véleményükben — vajon a szász herceg, vagy más pro
testáns fejedelem meg fogna-e abban egyezni, hogy országában mind
a három hitvallás egyenlő joggal bírjon? Hogyan egyezhetne meg
tehát ő felsége, hogyan engedjen annyi ellenkező hitvallásnak szabad
tért királyi esküjének ellenére ? És miért is viseltetnek oly bizalmat
lansággal ő felsége iránt, hogy okmány által erősített királyi szavai
nak hitelt adni nem akarnak ? Miután azonban a tanácsosok a rosznak mindinkább való elterjedését szemlélik, megengedhetőnek tart
ják, hogy ő felsége biztosítsa a felkelőket arról, miszerint senkit
üldözni nem fog, ha azon hitet követi, mely neki tetszik; mindazáltal
a katholikus vallás és a magyarországi törvények sérelme nélkül.
A többi pontok között különösen a várőrségnek magyar vár
nagyokkal való ellátása és a törökkel való viszony okozott nagyobb
nehézséget. Illésházy, ki őszintén óhajtotta a békét, azon gyanúba
esett, hogy némely barátainak írott leveleiben előre hirdette az ered
ményt, a mi által a töröknek és a fejedelemnek elégedetlenségét vonta
fejere. *2) A fejedelem összehívta hamarjában az urakat, vármegyékét,
szabad városokat és a vitézlő nép kapitányait, és azok tanácsára jun.
14-kén uj utasításokat küldött Illésházynak ®) Desseőfi János által az
említett három pontokra nézve. A többire újra meghagyta nékie,
hogy «az instructióknak egy puncijától is ne recedáljon semmiből, se

’) H orvath M., Briisseli o k m án y tár II I. 213. ].
2) Az m i az Illésliázy uram elm éjét nézi, tu d h atja ö kegyelme ezt a
tractatu st, m icsoda kötél a la tt és m ily titk o n bízták ő kegyelm ére. De rem én■ség kivől im m ár annyiban juto tt, hogy m ind töröknél, m agyarnál, ném etnél,
nem csak a mivel elbocsáttatott, de m i lehet azoknak következendő eventusa
is, im m ár kibír h ite te tt, m ind írása, m ind beszéde annyival inkább cselekedeti
által . . . m ely igen ü ő előtt lőtt, és m i h írü n k nélkül nem köllett· volna
arra m enni . . . Az töröknél is avval benn ü n k et suspitióba ne hozzon, . . . m ert
ezekből felettébb való zűrzavar, és m ind kívül, m ind m agunk közt való vér
ontás következhetik. T ört. T ár. 284. 1.
*) D essevfj János in stru c ti ója, kivel Bécsben bocsáták. Lásd Tört. Tár,
2 8 3 -2 8 8 . 1.
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a·/, ország, som az ő fölsége ldvánságiból, kiváltképen az palatínus
electiója és teljes auctoritásának helyre állítása felől. Annak felette
az religiónak nevezet szerént expresse megadatott libertása felől.»
Illésliázy rósz néven vette az újabb utasításokat, nemcsak azért,
mert e tényben némi bizalmatlanság volt kifejezve személye iránt,
hanem azért is. mert ő már bizonyos pontokra nézve végmegállapo
dásra jutott volt a németekkel. Egyik levelében, melyet a fejedelem
hez intézett, élénk színekkel festette a veszedelmet, melybe hazánk
jutna, ha a béke meghiúsul; 2) másikban pedig az újabb utasításokat
fölöslegeseknek bizonyitgatá, mivel a békejmntok egy része «úgy
mint a religio, palatinus, és az ő fölsége személye contentálása etc.»
már fogalmazva volt. Most — úgymond — szükségünk nem volt reá.
Az utolja ellenkezik minden ez ideig való szónkkal, írásunkkal, mun
kánkkal mind <">fölségének, s mind az országnak, és azért arról hall
gattunk.»
«Az hol azt mondja az instructio, hogy kötél alatt es nagy tit
kon bízták én reám ezt az tractatust, de reménység küvöl mind török
nél s mind magyarnál, mind németnél tudva vadnak, sőt meg az
eventussa is nyilván vadnak, kit én hirdettem ki mind írásom, mind
beszédem s mind cselekedetem által.
«Meg gyermekkoromban hallottam, hogy az ki bugár után,
gyermek es bolond szava után indul, nem megyen az jó útra. És
minthogy ez följül megirt szók én nekem gyalázatomra és tisztessé
gem ellen vadnak, kényszerittetem reá megfelelnem és ujjal mutat
nom, hogy hamisat teszen az énnekem, az ki en felőlem ezeket köl
tötte . . . » :i)

’ ) Tört. Túr. 287. 1.
-j Ezen felette fontos indokolás olvasható a T ört. Tön·. 293. és 291. la p 
jain ; többek között ezt is írja Illésházy : m i m agunk m egem észtjük m agun
kat, senki nem akar szántani, m inden pásztor parancsolni, lakni, dúlni, fosz
tani, gazdálkodni, gazdagolni ak ar ; bizony hogyha nem vetünk, nem is aratunk.
ü Ugyané tárg y ra nézve írja . «Még gyerm ek valék, hogy hallottam
m ondani, az m it két em ber tud, titok f áiét, az m it három tud, az n em titok
im m ár, hanem tanács. Az mivel engem ideküldött ö felsége és az ország, az
publicus actust, nyitva és nem titkon, sok száz em ber tu d tá ra az egész ország
tractálta és végezte . . . Nem k ellett ahoz sem m i hirdetés, az k it az egész
ország tu d o tt és végezett . . . Az p lenipotentiát is az ország és ő felsége adta
nekem, azt is sokan tu d ták . . . azért az sem lehet titok, nem is köllött penig
titoknak lenni. De azt kérdem ón az bolondtól, az ki én re á m ezeket hazu d ta
ki m ondta meg T rautsen u ram n ak , m ivel jő Becsben Deseoffy uram , stb. . . .
Illé s h iz y levele jun. 29—30-ról. T ört. T ár. 297. 1.
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Végül ezt mondja : «Kívánom azért rövideden, hogy azt az áruló
maga gondolatban bolondot nevezze meg kegyelmetek és adja elő
mind beszédemet, mind írásomat s mind hamis cselekedetemet és
submittalom magamat hazánk törvénye szerént ő fölsége és az or
szág ítéletire és törvényire . . . » x)
Mikor Illésházy az ellene emelt hamis vádakkal szemben eképen védekezett, és cselekedeteinek tisztaságát mind a fejedelem, mind
annak otthoni tanácsosai előtt tények és viszonyok bő fejtegetése
által bizonyítgatta, már akkor az egyezség alá volt írva Becsben mind
a két fél biztosai által jun. 23-ki kelettel.

A vallásról szóló első pont aként fogalmaztatott, hogy
ő felsége a király első leiratához képest az ország rendéit,
úgy az urakat és nemeseket, mint a szabad kir. és mezővá
rosokat, melyek a korona alá tartoznak, úgyszintén a végvi
déken lakó magyar katonákat is kitökben sem maga bántani
nem fogja, sem mások által háborgattatni nem engedi, ellen
nem állván régibb határozatok, és az 1604-ki utolsó tör
vénycikkely, mely országgyűlésen kívül a rendek hozzájáru
lása nélkül hozatott, eltöröltetvén. A rendeknek tehát sza
bad vallásgyakorlat engedtetik mindenütt az országban, úgy
azonban, hogy abból a róni. kath. vallásra semmiféle rövid
ség ne háramolj ék. A kath. papok és templomok bántatlanul
maradjanak s a lefolyt zavarok alatt elfoglaltak mindkét rész
ről kölcsönösen visszaadassanak.
A második pont megtartatik.
A harmadikban megállapították, hogy a legközelebbi országgyűlésen ősi szokás szerint nádor választassák. A főherceg pedig nyert
teljhatalmánál fogva a nádor és kir. tanácsosok által oly módon igaz
gassa az országot, mintha a király személyesen tartózkodnék az or
szágban.
A negyedikben esedeznek a rendek, hogy a békesség visszaáll
tával a sz. korona visszahozassék Pozsonyba.
Ötödik pont szerint a királyi jövedelmek kezelője hozzátarto
zóival a kormányba ne avassa magát. E célból mindenkor született
magyarok és világiak választassanak. Szuhay és Migazzi püspökök
maradjanak az országon kívül, mig ügyök elintéztetik.
’) Tört. Tár. 298. 1.
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A püspököket illetőleg maradjon úgy, mint ő felsége kívánja.
Hasonlóképen a hetedik pont is maradjon. Ellenben a nyolcadik
pontban a magyarok nem egyezhetnek meg abban, hogy a jezsuiták
ingatlan javakat bírjanak az országban. 0 felsége viszont ragaszko
dik saját jogaihoz.
A kilencedik és tizedik pontok szerint a várnagyságok s más
hivatalok csak született magyarokra fognak ruháztatni minden val
láskülönbség nélkül; két végházban más idegen is lehet várnagy.
A többi pontok nem okoztak nehézséget; a mi fontosabbnak
látszott, az a jövő országgyűlésre utasittatott.
A mi Bocskay személyét és követeléseinek kielégítését illeti:
Erdélyben és a Tisza bal partján, Ugocsát, Bereget és Szatmárt nyeri,
azonfelül Tokajt és területét. Ha örökös nélkül hal meg, mindez
visszaesik a magyar koronára. Bocskay a következő címmel fog élni :
«A római szent birodalom és Erdély fejedelme, a székelyek grófja,
Magyarország némely részeinek ura.» Az erdélyi rendek követeket
küldenek a magyar országgyűlésre. Mihelyt Bocskay és pártfelei a
békepontokat elfogadják, amnestia hirdettetik. A békekötést az örö
kös tartományok rendei biztosítják. A magyar rendek pedig ezentúl
minden lázadástól és összeesküvéstől tartózkodni fognak.x)
Azonban, a mint láttuk, ezen békepontok megállapítása miatt
Illésbázyt előre is gyanúsították mind a két részről, minélfogva a
békének gyakorlati életbeléptetése még ekkor sem volt eszközölhető.
Bocskaynak és Rudolfnak az egyezség pontjai ellen még min
dig lényeges kifogásaik voltak; és ezeket oly módon hangsúlyozták,
miszerint az egyezség megerősítése helyett annak felbomlásától lehe
tett tartani.
Bocskay, kinek időközben kedvezett a hadi szerencse, nem he
lyeselte Illésliázynak azon eljárását, hogy ujabh instructio bevárása
nélkül elfogadta az egyezséget;2) s felhívta őt jul. 2-kán, hogy most
újra kezdje, a tárgyalást. «Az elébbi tractatus és végzést akár mi volt
is — úgymond — kegyelmednek a szerént reformálni kell, és óljain*)

*) K atona, llis t. Crit. X X V III. 515—564. Corpus Ju ris H ung. I. 643. sk. 1.
") N oha azért az m i m eg tartó ztatásu n k szerint kegyelm ednek m indaddig
is várakozni kellett volna, uiig az újabb in stru ctio kegyelm edhez n em órközött
és sem mit is az előbbi tőlünk s az országtul adott instru ctio szerint végezni n em
kellett volna . . . Bocskay levele Illésházyhoz. Iveit K assán ju l. 2-kán. T ört. Tár.
29S. lap.
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okait adja az dolognak az melyet mü ott megírtunk. Mert mi immár
egyátaljában nem az elóbbi instructio szerént, sem nem arra való vá
lasztétel szerént, hanem az mostani Deseoffy uram által fölküldött
instructio szerént várűnk ő felségektől kegyelmed által bizonyos resolutiót; és az első instructiót in ea parte a mivel most ujjitottuk,
cassáltuk invalidaltuk és reformáltuk. Kegyelmednek is immár ennek
utána az szerint kell procedálni.» :)
Vallás dolgában a teljes szabadságot követelte minden kétér
telmű záradékok nélkül; és kiváló súlyt fektetett az egyessé" biztosí
tásának módjára.2)
Rudolf király és környezete hasonlóképen elégedetlen volt ez
egyességgel. Midőn a békeokmányt elfogadás végett elébe terjesztet
ték, azt a kifogást használta, hogy az ellenkezik királyi esküjével.
Ennélfogva Strahlendorf Lipót titkos tanácsosát és birodalmi kancel
lárt egy óvással küldte Becsbe Mátyás főherceghez, mely óvásban
kijelenti, hogy ő «ezen uj, részint istentelen, részint lelkiismeretével
és esküjével ellenkező, valamint az egész dicső német nemzet becsü
letét és hírnevét sértő cikkek» ellen tiltakozik. Egyúttal figyelmez
tető a főherceget, hogy ezentúl se a török, se a magyar bekeügyben
az ő tudta és beleegyezése nélkül bármi fontosat ne cselekedjék.
Éhez még azon sértő megjegyzését csatold, hogy minden fölhatalma
zással a dolog természeténél fogva azon feltétel van összekötve, hogy
a megbízott hatalmával soha megbízójának kárára ne éljen, hanem
mindenben annak előnyére működjék».3)
El lehet képzelni, hogy ily körülmények között mily kellemet
lenül volt érintve Mátyás főherceg és Illésházy, kik mindketten óhaj
tották az egyességet; figyelmeztették is küldőiket azon veszedelemre,
mely a hazát a török fegyverszünet lejártával (juh 1 i·.) érheti.
A mindkét részről felhozott okok annyira hatottak Prágában, hogy
Rudolf.augusztus 6-án csakugyan megerősíté a junius 28-ki egyességet.
De szepegő és vakbuzgó természeténél fogva most is oly záraÜ Tört. Tár. 299. 1.
2) Az több végezéseknek ném ely
nagyobb az assecuratiónak m ódjáról csak
med, az ki feje volna az dolognak és
nem lészen, csak rá sem te k in th e tü n k az.
zyhoz jnl. 4. T ört. T ár. 301. 1.
3) H orvath M. B rüsseli o km ánytár
m ani fe stu m áb ól.

cikkelyit noha jól látjuk, de az mi
egy szóval sem emléközik kegyel
a nélkül, ha az elegendöképen meg
többire . . . Boeskay levele IllésháIII. 300. 1. Rudolfnak egy l(>08-ki
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dékot csatolt hozzája, mely elegendő volt arra, hogy az ellenfél viszszautasitsa, mivel abban az is vissza lett vonva, a mit Rudolf 1G0<>
márc. 21-ón feltétlenül megerősített volt. A záradék szavai ezek:
«A hozzánk küldött uj egyességet aképen erősítettük és erősítjük
meg, hogy mindazon cikkek, melyek a vallási és egyházi kérdésekre
runatkoznak, mind pedig a többiek is úgy értelmeztessenek, miszerint
azok ünnepélyes eskünkkel, melylyel koronáztatásunk alkalmával
magunkat az ország rendelnek leköteleztük, s a mely ellen semmit
sem cselekedhetünk, ne ellenkezzenek; ha pedig egyik vagy másik
részről még nehézségek fognának felmerülni, azok a legközelebbi
országgyűlésen intóztessenek el».1)
Ezen záradék mélyen sértette Mátyás főherceget, a ki teljhatal
mát csakis Rudolf javára használta. Ezért az ily méltatlan eljárás
még inkább ösztönözte őt arra, hogy királyi bátyjának beszámítás
alá nem jöhető esztelenségeitől, illetőleg az ezekből származandó ve
szedelemtől megkímélje az országot. Jól tudta, hogy Bocskay az
egyességnek több pontjával szintén elégedetlen, és hogy ha a val
lásra vonatkozó ezen záradék kezébe jutna, kész lenne azonnal újra
fegyverhez nyúlni. A háború pedig sohasem volt oly kedvezőtlen
Rudolfra nézve, mint a minőnek a mostani körülmények között mu
tatkozott.123*)
A török sürgette a harcot Bocskay m ellett; kinek hadai szin
tén türelmetlenkedtek. Mindenki érezte, hogy a kiütendő háború az
ország és a trón sorsa felett egyszerre fog dönteni.
Ily helyzetben Mátyás a nagy cél elérése szempontjából a fent
említett záradékot egyszerűen mellőzte,8) és a békeokmányt a nélkül
közölte Bocskay küldötteivel.
1) Brüssel] o k m á n y tá r; az idézett m anifestum ban.
“) Bocslcay aug. 28-án irta Illésházynak és a többi békebiztosoknak,
milyen ta rth a ta tla n n á le tt M agyarországban az állapot. «Mindezek — úgy
mond — arra valók és azért írju k bő beszéddel meg kegyelm eteknek, hogy az
előttünk álló dolgot ne v o n ta ssa ; siessen véghezvinni és ő felségöket szorgalm aztassa, szánják m eg az elpusztult és m egrom lott M agyarországot, ne essék
valam i véletlen veszély az idén is rajta, h a penig m i tö rténnék, k it isten távoztasson, m agát és m inket is m indenekben igen szorgalm atosán m entse meg
kegyelmetek, hogy okai m ü sem m inek nem lészünk, hanem az ö felségek üdő
vontatása. Tört. T ár. 316. 1.
3) Vischer P éter ezt úgy adja elő, m in th a M átyás állam csínyt követett
volna el, a m ennyiben a február 9-én létrejö tt egyességnek keletét aug, 6-ra
igazította volna ki. «Ihre M t. endlich certis restrictionibus eingegangen et confirrnirt. Solche haben Ih re D hlt au f B a th und eingeben des von L ichtenstein,
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Ez mindenesetre megkönnyítette a dolgot, de mégsem biztosí
totta a békét; mert még igen sokan voltak, a kiknek érdekét kielégí
teni nem lehetett. Ezek közé tartozott Cobor Mihály is, ki a hajdúk
között nagy tekintélylyel bírt, és kiről Illésházynak neje aug. 20-ról
ezeket írja: «Azt hallom, hogy Cobor uram fölötte nagy ellensége a
békesség megléteiének, kit bizony nem jól művel. Én ugyan csudalom a mit beszélnek felőle, a mely nagy kedve vagyon a keresztény
vér ontásához. A pápistaság alatt azt gondolja talán, hogy mind meg
bocsátják néki, bogy még egyszer szent Jakabhoz megyen,1) de több
kell ahoz annál, az Ur Isten adjon szent lelket neki, hogy megismer
hesse, hogy a békesség jobb a fegyvernél.»
Ulésházy a maga körében mindent megtett arra nézve, hogy az
akadályok elhárittassanak, mert úgy volt meggyőződve, hogy ha szétbomlik a béke, elvész a haza; ha pedig a haza vész el, «akkor a
szabadság semmire nem kelletik» — mondja szept. 3-án kelt levelé
ben a fejedelemnek.*2)
Nem követjük a fejedelem személyéről, címéről, Erdély önálló
ságáról és a török békéről stb. folyó tárgyalások menetét; csak azokra
szorítkozunk, melyek a vallásra vonatkoznak.
Szeptember elején vétetvén fel újra a tárgyalások fonala, Illésliázy es társai szept. 9-én azt kívánták, hogy az első cikknek azon
szándéka, mely a protestáns felekezethez tartozóknak csak „a hath.

der im Kays. K atii m it dabei gesessen, als es beratkschlagt worden, suppriinii't, und das D atum aus dem vorigen uu also den H ungerischen und ( >storreicliischen Ständen publicirte . . . 1008. apr. 19. Brüssel! o km ánytár III. 278.
E zen levél azonban a té n y (?) után k ét évvel később íra to tt, a m ikor Rudolf
is m ár több ízben gyan ú síto tta M átyást h elytelen eljárással, m it M átyás
azonban m indenkor e lh áríto tt m agától. B ebizonyítva sem m i esetre sincs a sta
tu s csíny, csak állítva, és pedig pápai n u n tiu s u tán osztrák írók által. L.
Gindelt/ R udolf und seine Zeit I. 82. H u r tc r , G eschichte F erd in an d s II. und
seiner E ltern . V. 150. 1.
b S zen t Jakab kéjjé a hires compostollei bucsulielyen Spanyolország
ban. Az idézett levél keltezve R osenbergen aug. 20. Tlm rzó G yörgynek szólt.
E redetije a nemz. m úzeum ban. Közölte D eák F arkas, a m agyar nők levelei
között.
2) A z m i az derék dolgot illeti, az u r isten t segítségül hiván ez felsé
ged com issariusival egyetem ben azon leszünk, hogy m indeneket jól elvégez
zünk, csak fölséged és országunk m arad h atn a meg. A rra kellene néznünk,
m ert az szabadság sem m ire nem kelletik, h a elvesztjük országunkat. K n K as
sán létem ben is eleget kiálték, hogy ne kóstessenek és h azán k m egm aradá
sára nézzünk, ne akadozzunk pókhálóban, m e rt ezután is az idő, statu ta
publica et leges, a m in t ezelőtt való időkben is . . . v álto ztath atja . . . D atum
ex T rónéin 3. Sept. 1606. T ö rt. T ar. 320. 1.
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vallás rövidsége nélkül“ biztosítja a szabad vallásgyakorlatot, félre
magyarázás kikerülése végett kihagyassék. De Mátyás főherceg ezt
már csak azért is fenn akarta tartani, hogy vakbuzgó bátyját némileg
megnyugtathassa. Kérte őket, hogy a király által már elfogadott s a
szomszéd tartományoknak megküldött szerződésen változtatást ne
tegyenek. Más kérdésekre vonatkozólag hajlandó volt közbenjárni
Rudolfnál; de a vallási pontot többé nem meri fölterjeszteni, mert
tudja, hogy kedélykórságban sinlődő bátyját ez újra fölingerelné.
Szeptember 25-én tehát ő maga állított ki egy biztositó levelet, mely
ben kijelenté, hogy miután a császár által megerősített szerződésen
változtatni többé nem lehet, «ö azért mindazt, mit az első cikkely
végső része miatt felhoztak, a következő országgyűlésre tartotta elhalasztandónak újabb átnézés, magyarázás és tisztába hozás végett; a
miben a fejedelem küldöttei is a felhozott tekintetnél fogva megnyu
godtak. A mi pedig az érintett első cikkely végső részét illeti, vala
mint az egész szerződés jóhiszeműen és utógondolat nélkül szerkesz
tetek, úgy azon szavak is, «mindazáltal a kath. religió sérelme nél
kül» nem rossz szándékból adattak az első cikkelyhez, hanem a vé
gett, hogy mindkét rész hitében, vallásának gyakorlatában és templom
használatában ne zavartassák. A minek bizonyságául jelen okleve
lünket sajátkezüleg aláírtuk és saját pecsétünkkel elláttattuk.»*2)
Ezen okmány megnyugtatta Bocskay küldötteit. Illésházy azon
nal értesítette róla fejedelmet, kérvén, hogy ő is adja bejegyezését;
mire Bocskay okt. elsején költ levelében eképen fejezé ki belenyugovását. «Az mostani ott fönn való végezést, hogy látjuk az közönségössen irt levélből, mi nekünk immár ahhoz magunktól kevés vagy
semmi szónk nem lehet; ha kegyelmeteknek egyenlő értelemből az
tetszett, hogy úgy leszen nemzetségünknek nyugalmas megmaradása,
és régi szabadságának helyreállítása, ellent abban nem illik tarta
nunk. Mi az mi hivatalunknak, úgy tetszik, fogyatkozás nélkül meg
feleltünk, mert sokszor megírtuk protestatióval, hogy semmi ártal
mas végezésökre kegyelmetek ne menjen, mert minden szerencsét
') R u d o lf 1606. szeptem ber 24-én kelt diplom ájával biztositá az orszá
got, hogy Bocskay tám ad ásáért sem ő, sem utódai soha senkit b á n ta n i nem
fognak, s örök am nestiát biztosit m indenkinek. L. Diplom a assecuratorium .
gr. Mikii I. E rdélyi T ört. Adatok. I I I . 85. 1. K atona, H ist. Crit. X X V II.
567. lap.
2) A ssecuratoria Serenissim i Archiducis Austriae ; közölve Sepsi Lackó
Máté krónikájában. É rd . T ört. Ad. III. 87. 1. és K a to n a X X V III. 575—576. 1.
Theol. Könyvtár. X I” ,
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készek leszünk inkább fölvenni, hogysem mint elkezdett jó iigyekezetünkböl hátrább állanánk. Ha azért ez mindenekben jó végezésnek tetszett kegyelmeteknek mindenekben a mint most concludált,
és a mi hátramaradott benne, ezután is helyére ügyekezik hozni,
istentől s mitőlünk mindenek tartassanak azonban, sőt ő szent fölségét kérjük, hogy szent áldása által mindnyájunknak javára tegye
állandóvá és örökössé.» b
Ezen őszinte, és a béke áldását óhajtó nyilatkozattal szemben
kellemetlen hatást gyakorolt Rudolfnak és környezetének magavise
leté. Ezek semmiképen sem akarták elismerni a protestáns vallásnak
a katholikus vallással való paritását, es ezért Mátyásnak fentebb idé
zett biztosítását nemcsak helytelenítették, hanem el voltak tökélve
arra, hogy a protestánsoknak nyújtott előnyöket meg fogják semmi
síteni. Legtöbb bajt okozott a főpapság, a király udvarában levő
jezsuiták és maga a pápa V. Pál, kinek államtitkárja elejétől fogva
kárhoztatta a protestánsoknak tett engedményeket. Ezek a katliolicismus jövőjét és jelenét veszélyeztetve látták Mátyás nyilatkozata
által. A magyar főpa])ok közül a legkonokabb ellensége volt a béké
nek Forgách Ferenc nyitrai püspök, a ki minduntalan azt hirdette,
hogy jobb elveszni egész Magyarországnak, sem mint szabad vallás
gyakorlatot engedjen ő fölsége.1
2)
Á német kath. theologusok, kiknek véleményét Mátyás főherceg
ez időtájt kikérte, szelidebben nyilatkoztak a bécsi béke pontjai
felett.3*8) írásban benyújtott vélemények elején ugyan ők is a világ
legnagyobb bajának tartják a protestáns vallás szabadságát; de a
második részben a körülmények súlyos voltát tekintve, hajlandók az
engedékenységre, nehogy a katholicismus végképen legvőzessék.
A vallásbeli meghasonlást a legkárosabbnak jelentik ki, a mennyiben
1) Bocshay Illésliázyuak, ex libera civitate Cassoviensi, die 1. mensis
októbris 1606. Tört. Tár. 337. 1.
2) Azon iratban, melyet az 1608-ki országgyűlés rendei ily eim alatt
szerkesztettek: «Bizonyos okai, m ért nem akarják az Keguicolák Forgáeh
Ferencet pro archiepiscopo Strigoniensi aguoscálni» a harmadik pont alatt
ezt olvashatni: „Mert anno 1606 az bécsi jtacificatiöhan senki olyan ellent nem
tartott, és az paciftcátoroknak, mind az egész német ur altital és fanétrscsal
sem volt annyi ügyült és m unhijok, m int ö vele. E s usyne in finem annali
publice contradi edit, és azt is mondta, hogy jobb elveszni egesz Magyarország
nak, hogy nem m int az libera religiot megengedje ő felsége stb. Fredetije a
m. k. kam arai levéltárban.
8) Votum Theologorum über die ungarische Pacification, lízen kelet
nélküli érdekes kézirat a magy. akad. levéltárában őriztetik.
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az egyik réBz a bálványlioz, a másik pedig a Krisztushoz csatlakozik.

Beliál és Krisztus, világosság és sötétség között — mondják

nincs

egyesség. Azon királyok és fejedelmek, kik e tekintetben engedéke
nyek, nem részesülhetnek az istennek áldásában. A ki a nyájat meg
akarja tartani, annak nem kell a farkasokkal barátkoznia. A ki gyü
mölcsös kertjét megóvni akarja, annak nem szabad oda bocsátania a
vadakat, oroszlánokat, medvéket, rókákat és disznókat.
Az eretnekség e theologusok nézete szerint ezerszer rosszabb,
mint a török rabszolgaság. Ebből ki lehet szabadulni, de amabból
nem. Azért a fejedelmeknek jól kell vigyázniok, hogy a katli. vallástól
eltérő átkozott sectákat meg ne tűrjék, s megállhassanak isten színe
előtt, hol hangzani fog: szemet szemért, fogat fogért, lelket lelkekért.
Követendő példákul hozzák fel Nagy Károlyt, Sz. Istvánt, Lajost és
Mátyást, kik az eretnekeket üldözték és visszatéríteni igyekeztek,
így kellene eljárnia Mátyás főhercegnek is a magyar protestánsok
iránt.
De mindezen elvek és példák hangoztatása mellett kénytelenek
figyelembe venni a magyaroknak a törökkel való szövetségét, mely
végromlást hozhat a katholicismusra és Németországra; s kijelentik,
hogy a fegyveres ellentállást lehetetlennek tartják. Egyébiránt utal
nak a magyar püspökök, a német klérus, a jezsuiták és a pápa véle
ményére az eretnekségekkel szemben követendő eljárásra nézve.
A vészt kezdetben könnyű elhárítani; de ha a baj elhatalmasodott, s
kioltliatatlan tüzként és fékezhetetlen árként terjedt el, akkor majd
nem lehetetlen azt elfojtani. A szent atya bizonyára nagyra fogja be
csülni Mátyás főhercegnek azon tényét, hogy őszintén igyekszik Ma
gyarországban a gyomot kitépni; de figyelmeztetni is fogja, hogy okosan
járjon el, nehogy a gyommal a tiszta búzát is kitépje. Például hozzák
fel Aaront, Dávidot, Boboamot és némely keresztyén fejedelmet, mint
a kik szükség idején engedékenyek voltak. Ki volt erősebb — úgy
mondanak ■
— mint a boldog emlékezetű V. Károly, a ki oly sok győ
zelmet nyert ellenei felett, a ki a franciák királyát legyőzte és elfogta,
a ki oly sok fejedelmet és várost engedelmességre kényszeritett, a ki
Hercules oszlopain túl hajózott, a ki előtt a török s majdnem az egész
világ remegett, a ki a római pápával oly erős szövetségben állott, hogy
mindenek véleménye szerint Luthernek confessióját vagyis «confusióját» könnyen megsemmisíthette volna; mégis elnézte azt, hogy ez
által nagyobb szerencsétlenséget kerülhessen ki . . . Lám a spanyolok
20*
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legkatholikusabb fejedelme is alkudozásba bocsátkozik a németalföl
diekkel, csak azért, bogy ez által többet vél elérni, mint báboru által.
Ezt követheti Mátyás főherceg is Magyarországban, hol minden
rend felbomlott, hol a katholikusok örülhetnek, ha megmaradhat
nak . . . A bécsi békekötést el lehet fogadni, mivel ez a katholikusok
szabad vallásgyakorlatát nem semmisíti meg, szabadságában állván
minden katholikus urnák alattvalóit a maga vallására téríteni es pa
pokat tartani. De a jezsuitákat nem tartják kiutasitandóknak. Általá
ban pedig ajánlják, hogy a «dacos, büszke és barbár» magyar népnél
nem arra kell törekedni, hogy a protestáns felekezetek kiirtassanak,
hanem, hogy a katholicismus megmaradhasson. Majd eljön az idő,
a midőn a katholikus világiak és egyháziak uj buzgalmat fejthetnek
ki vallásuk ügyében.
Végül kifejezik abeli reményüket, hogy ha Mátyás főherceg
istennek ezen ügyét illető helyen, a római szent széknél is fogja támo
gatni, az ügy jóra fordul, s ő felségét a királyt is e békekötés helyben
hagyására fogja bírni.
Ilyen volt a nemet theologusok véleménye.1)
A római szent széknek gondolkodását megérthetjük V. Pál pápa
államtitkárjának ezen nyilatkozatából: «Keveset fog használni a ka
tolikusoknak a szerződés első cikkelyének azon záradéka «sine prae
judicio religionis catholicae», midőn az eretnekek kezében ellenkező
szellemű irat van. A szerencsétlen helyzet hozza magával ezen nyo
morúságokat, s ezek az engedékenységgel egyenes arányban fognak
növekedni. A ki pedig elválasztja a vallást a közkormánytól, rósz
szolgája fejedelmének.» *2) Khleselt azzal gyanúsították, hogy egyetért
a magyar felkelőkkel, azért erélyesen felhívta a pápa, hogy a kath.
egyházra kedvezőtlen cikkek módosítására törekedjék. Mátyás főher
ceghez pedig külön követ ment, hasonlóan azon utasítással, hogy a
sérelmes vallásügyi cikket megváltoztatni igyekezzék.
De a befejezett ügyet nem lehetett többé meg nem történtté
tenni, annyival is inkább, mert az örökös tartományok rendei is ké
szeknek nyilatkoztak a béke biztosítására. Nevezetesen az alsó és
*') A láírták: H a rtu n g H enrik bécsi dékán és kanonok; dr. B eülteti
Boldizsár kanonok ; L a m bertus Jakab volt strassburgi püspök ; dr. Pam pelius
János prépost; _H u tte r Péter franciskanus prior; B o n a ven tu ra franciskanus
b a rá t; B em eit Adám dékán és PiscJier György parochus.
2) F ra kn o i V. A bécsi békekötés 1606-ban, külön lenyomat 66. lap.
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felső ausiriai rendek küldöttei, kik a jun. 23-ki egyességet megerősí
tették, ezen újaid) egyesség megerősítésére is felhivattak; a cseh,
morva, siléziai és lausitzi rendek pedig, miután a magyarok részéről
szenvedett sérelmeikre nézve megnyugtatva lettek, szept. 23-án kije
lentettek, hogy ezen «ő felségével és a szomszéd tartományokkal kö
tött békességet mind ők, mind az összes rendek és utódjaik minden
ben sértetlenül megtartani fogják.1)
Es mihelyest az ily értelmű biztosító levelek és békekötési okii’atok kicseréltettek, a küldöttek, kik oly sok idő alatt, annyi nehéz
kérdést oldottak meg, kölcsönös szerencsekivánatok mellett elhagy
ták Becset.
V.
A kassai országgyűlés 1000. dec. IS.

—
A fejedelem előterjesztései. — A rendek végzései.
Hoeskay ha lála , végrendelete , rövid je l lem zése.

—

Az oly hosszas tanácskozások után létre jött békepontokat
országgyűlésen kellett megerősíteni. Azokat pedig, melyek végmeg
állapodás végett ide voltak utasítva, újonnan kellett fogalmazni.
Bocskay tehát a pártjához tartozó főurakat, kajdtányokat, megyéket
és városokat nov. 25-én kelt következő levéllel hívta össze a kassai
országgyűlésre :
Stephanus, dei gratia etc. . . . Jól emlékezhetik reá kegyelme
tek ez elmúlt tavaszi itt Kassán való gyűlésünkben országul mit vé
gezett legyen kegyelmetek az békességnek véghezvitele felől. Kire
való tekintetben kétszeri vagy háromszori replicatiónk után Bécsben
mind az ország szabadságainak lielyreállatása felől s mind az ma
gunk személyének contentálásáról mint végeztünk legyen, annak
utána ennyi hadakozások után az két császár között való békesség
nek véghezvitelében interponálván magunkat: minthogy mindaz két
félnek alkuvása minekünk házunkban, bőrünkben és megmaradá
sunkban járt: felette szükségesnek ismerjük, most mindezeknek végét
látván, és követünk mind egyfelől s mind másfelől megérkezvén,
hogy régi jó szokásunk és rendtartásunk szerént, immár kegyelme
teknek is minden dolgokat voltaképen értésére adhassunk, és az kö
vetektől követségek járások szerént mindeneket érthessen, hogy annak
b K atona, H ist. Crit. X X V III. 596—598. 11.
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utána mind az lőtt végzésüknek executiójáról s mind azután követ
kezendő országos gyűlésben leendő végzésekről (minthogy nagy ré
szének az végezéseknek ott kell eligazodni és confirmálódni) jobb
fundámentommal gondolkodhassék: tetszett, hogy az előtt közönsé
gesen egymás értelmének megvételéért ide Kassára egy rövid gyűlést
hirdetnénk, melynek napját ez időnek rövid voltához képest, hattuk
ez jövendő szent Luca asszony napját, azaz decembernek 13-dik
napját.
Intjük azért kegyelmedet szeretettel, hogy az megnevezett na
pon és helyen okvetetlen jelen legyen, hogy az gyűlés ugyanakkor
mindjárost elkezdethessék . . . » ’)
A fejedelem tanácsosai nagy súlyt fektettek arra, hogy Illésházy e gyűlésen személyesen megjelenjék. Azért dec. 3-án kelt külön
levélben Homonnai Drugeth Bálint, Nyáry Pál, Tököly Sebestyén,
Nádasdy Tamás, Hoffmann György, Mladosevich Horváth Péter,
Kellemesy Mihály, Bárcay János és Orllé Miklós aláírással külön is
sürgetik őt, hogy ha lehet még az országgyűlés megnyitásának napja
előtt jöjjön el Kassára, hogy vele előlegesen értekezvén, a szerint jár
hassanak el.12)
ügy látszik azonban, hogy a köszvényben szenvedő Illésházy
nem akart részt venni oly országgyűlésen, melynek feladata épen az
ő általa létrehozott békepontok feletti itélethozás volt. December
13-án még otthon Trencsénben volt; s ez nap még irt is neki a feje
delem levelet bizonyos fizetetten hadak kielégítéséről.3)
Mindazáltal a gyűlést a kitűzött napon Bocskay személyesen
nyitotta meg. Fejedelmi propositiójában fejtegette a béke megkötésé
nek szükségességét eképen : «Miért hogy soha oly hosszú és kemény
hadakozás nem lehet, kinek végre békességre nem kelletett menni;

1) M agnifico D omino, Stanislao Turzó de B etblenfalva . .. Tört. Tar.
35. és 627. 1. A m egyékhez in tézett m eghívónak eredetije az akad. irattárában.
‘0 A z kegyelm ed köztünk való jelen léte — úgym ond a meghívó levél —
felette igen kívántatik, annyival inkább, hogy ő felsége beteges állapotja és
nyavalyája is hol ujul, hol könyebbedik. Ig en szükséges felette m in d n y áju n k 
nak m egm aradására együtt . . . végeznünk. K érjük azért m indnyájan kegyel
m edet felette szeretettel, ez kevés fáradságtól m ag át m eg nem vonván, ha
lehetséges m ég az gyűlésnek napja előtt jöjjön alá, hogy istennek kegyelmességéből hazánknak közönséges ja v á ra m inden jó t végezvén, an n ak u tá n a ta r t
h atn ék ahoz m agu n k at . . . D atu m Cassoviae die 3. Dec. 1606. T ö rt. Tár.
633— 634. 1.
3) T ört. Tár. 637. 1.
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sőt gyakorta a hadak azért indíttatnak és viseltetnek, hogy magok
nak az emberek azzal az elviselhetetlen ínség alól szabadulást sze
rezvén, állandó békességre jussanak; nem különben mi is az elmúlt
esztendőkben, először — úgy vagyon — csak magunk életünk oltal
máért, annak utána közönségesen hitünknek és régi törvényünknek,
megrontatott szabadságunknak helyére állításáért egész országul,
egyenlő értelemből, nyilván való kéntelenségből fegyvert kellett volt
fognunk; kiben a hatalmas isten látván méltó és igaz ügyünket az ő
tisztessége mellett, csudálatosképen sok jó szerencsékkel megáldván
bennünket, csakhamar viszontag mind a két félnek szivét arra vitte
és indította, hogy mind ő felségök egyfelől, mind mi másfelől az
ellenséges fegyvert letennők, meglévén hitünknek és régi törvényünk
nek régi állandó és bizonyos szabadsága; viszontag az előbbi egyességre és békességre száliánk a közöttünk elvégzett conditiók szerént,
melyeket a múlt kassai gyűlésünk után a nemes országnak tőlünk
való kívánsága szerént, ultro citroque miképen tractáltunk legyen, és
most micsoda karban legyenek — gyűjtöttük öszve ő kegyelmüket —
hogy azokat voltaképen értvén, lássák mind hitünk és szabadságunk
nak restituti óját, és azt is, minthogy tizennégy esztendőktől fogva a
két császár között való hadakozással láttuk csak a mi hazánk pusztu
lását és romlását, kívántuk volt, hogy a mi békességünkkel együtt a
török császárral való békéllés is egyszersmind menjen véghez, miért
hogy a mi hazánk közbejárt es azt is isten segítségéből véghöz vit
tük ; értse a nemes ország, mint ment legyen a két császár között
való békesség véghöz, es a melyek még hátra maradtanak ez állapot
nak helyére hozásában, arról is egyenlő értelemben minden jót vé
gezzen.1)
Ezen bevezető szavak után saját nézeteit tiz pontban adta elő.
Először is utalván arra, hogy az előbbeni kassai országgyűlés óta
kétszer is felküldötte követeit Bécsbe, végre is csak úgy jöhetett létre
az egyesség, hogy Mátyás főherceg biztosítékot adott arról, hogy ott
fen a következendő országgyűlésen ex consensu dominorum regnico
larum complanálja. «Intjük azért — úgymond — a nemes országot;*)
*) Propositiones a Serenissim o P rin cip e ct D om ino Stephano, D ei gratia
H ungáriáé Transylvanian que p rin cip e et S iculor. C om ite, p ro bono publico
in Conventu ad 13. diem decembr. anno 1G06 Cassoyiae indicto, S ta tib u s et
O rdinibus regni d iscutiendae; e xtra datae. Sepsi L ackó Mate K rónikája. E rd.
Tört. Ad. II I. 9. 1. V. ö. K a to n a X X V III. 632—634. 1.
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a conclusiókat renddel elővevén, most végezzenek bizonyost felőle
magok javára és szabadságoknak örökös állandóságára, mit kellessék
ott fenn ő felségekkel és mi módjával componáltatni, hogy innen föl
menő követeknek lehessen arról teljes és egyenlő értelemből lévő
tanúságuk. Holott nekünk úgy tetszett, hogy mind az első, harmad,
nyolcad, kilenced, tized, tizenkettődik és tizennegyedik articulusokban vannak conplanálásra való difficultások. A magunk személyének
contentálásáról való írásban pedig, minthogy annál is sokkal több
akadályok láttatnak, ha tetszik a nemes országnak, épen az az írás
hagyassék ki, hanem csak az irassék róla, hogy a minémü Diploma
császár ő felsége és miközöttünk emanáltatott, mind a két fél csak
arra legyen köteles, val amelyek abban írva vannak, és azonkívül
semmire sem.»
A második pontban előadja, hogy a mint ezelőtt, úgy még
inkább most követeltessék, hogy necsak az 1(>04-ben a vallás szabad
sága ellen hozott törvénycikk eltöröltessék, hanem az azelőtt is bár
mely királyok alatt hozott ilynemű törvénycikkek és rendeletek kü
lön kiíratván, örökre semmiseknek nyilváníttassanak.
Harmadszor kívánja, hogy tekintettel arra, miszerint «hitünk
nek, lelkiismeretünknek és régi törvényünknek szabadsága minden
aranynál és drága marháinknál följebb becsültetik, azon hadakról,
melyek e szabadságért véröket ontották, az ország gondoskodjék. Sőt
—- úgymond — legyen gondja arra is az nemes országnak, hogy a
korponai gyűlésben lett végezés szerint, a mi tőlünk adattatott kegyelmességünkben — a nemességben megtartassanak, és valakik a
Tiszán innen a mi birodalmunk kívül maradnak is, mind fizetésre,
mind tisztre a vitézlő rendben akár mi becsületes állapotra előmenetelök lehessen . . . »
Negyedik pontban értésül adja a rendeknek, hogy a kezeiben
levő erősségeknek a békekötés értelmében eszközlendő átadásra, biz
tosokat rendelt.
Az ötödikben szükségesnek véli hogy az ő adományozásai s
egyéb rendelkezései érvényeseknek elismertessenek.
A hatodik pont szerint szükséges, hogy a két testvérország, t. i.
Magyarország és Erdély között továbbra is a baráti viszonylatok
fentartassanak, s kölcsönösen egymást minden támadás ellen védel
mezzék. Erre nézve a jövő országgyűlésen törvénycikk lesz alko
tandó.
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A hetedikben értesíti a rendeket, hogy az egyesség értelmében
eddigi címét ezzel cseréli föl: «a római szent birodalom és Erdély
fejedelme, a magyar részek ura, székelyek grófja».
Nyolcadik pont szerint a rendek oly követeket küldjenek, kik
őszintén szeretik a h azát; oly számban, nehogy a szavazatok több
sége által legyőzettethessenek; oly utasítással, melytől el ne tér
hessenek.
A kilencedik pontban javasolja, hogy miután a tiszántúli rész,
Tokaj valamint Beregb, Szabolcs, Ugoesa és Szathmár Erdélyhez
kapcsoltattak, ez is a jövő országgyűlésen törvény által lesz szen
tesítendő.
Végre a tizedikben kívánja, hogy a jövő országgyűlésen sürges
sek mindenekelőtt a nádori szék betöltését, valamint eszközöljék,
hogy ezentúl a tanácsosi, kapitányi s egyéb tisztségekre született ma
gyarok alkalmaztassanak. «Mert — úgymond — ha ezt a mostani jó
occasiót elmulatják, és állapotoknak elrendelését ha könnyen hagy
ják, mi mind isten mind emberek előtt jó lelkiismerettel protestálliatunk, hogy mi rajtunk semmi el nem mult. All azért csak a nemes
országon, ha a maga szabadságát helyre akarja állítani, most az
ideje, holott a feltett célt, kiért eddig hadakoztunk, az országnak és
respublicának régi szép formáját éjien helyére állitván, valamint ma
gunkat ennek előtte mi a nemes országnak ígértük volt, annak min
den részének megfeleltünk. Kiért a mi hasznos szolgálatunkról a
nemes ország minden időben azután is hálaadó jó akarattal emlékez
hetik, és a mi általunk szereztetett, véghezvitt jó és békességes csen
des állapotban sokáig floreálván, kicsinytől fogva nagyig, a mi hatal
mas kegyelmes szabaditó istenünknek velünk egyetemben nagy
hálákat adhat.»1)
Ezek voltak Bocskaynak jiropositiói a kassai országgyűlésen.
A rendek haladéktalanul hozzáfogtak a tárgyalásokhoz. Felol
vastatták a velők közlott bekeokmányokat, és midőn egyrészről kö
szönetét szavaznak Mátyás főhercegnek az általa tett közlésekért,
másrészről határozottan tiltakoznak az ellen, hogy őket a császári
okmány «rebelliseknek» és «jiártütőknek» mondja. Azt sem fogadják
el, hogy a nekik tett engedményeket «gratiá»-nak nevezze. A miért
is elhatározták, hogy a császári diplomát visszaküldik.
') J. h. és K a to n a X X V III. 6 3 4 -6 4 1 . 1.

314

X II. A BÉCSI BÉK E ÉS ANNAK TÖRVÉNYBE IKTATÁSA.

A mi pedig a Bécsben megállapított békepontokat illeti, habár
azok nem elégítik ki tökéletesen, nehogy mégis az mondathassek,
hogy a békesség létrejövetelét akadályozzák, azoknak nagyobb részét
elfogadják, De kikötik, hogy a jövő országgyűlésen okvetlenül kija
víttassanak, és pedig a következő módon:
A vallásról szóló első cikkelyhez hozzáadandó, hogy a szabad
vallásgyakorlat a városok es mezővárosok mellett a falvakra is kiter
jesztessék,· az «absque tamen pnejuditio»-féle záradék pedig kima
radjon.
A III-dikra nézve sürgetik a nádor választását és magyar urak
ból álló tanács alkotását. A nádor méltóságának megjelölése mel
lett, alkalmasnak tartják e tisztre Kákócy Zsidmondot, Nyáry Pált,
Drugeth Zsigmondot és Illésházy Istvánt.
A IY-dikre, hogy miután a béke már beállott, ő felsége a koro
nát minél előbb hozza vissza Pozsonyba.
Az Y-re, hogy az egri és a váci püspökök maradjanak az ország
határain kiviil.
A Vl-ra, hogy a püspökök, a nádornak és tanácsosainak meg
hallgatásával született magyarok és nemesek közül neveztessenek ki ;
azon idegenek, kik ez időszerint egyházi hivatalokat viselnek, ehnozdittassanak.
A VII-re, hogy a szent székek visszaélései megszüntessenek; a
tizedek iránti panaszok a következő országgyűlésen orvosoltassanak.
A VIII-ra, hogy a jezsuiták nyugtalanságuk miatt az országban
ne lakhassanak, s jószágot ne bírhassanak; az adományozás pedig
az ország törvényé és régi szokás szerint történjék; minden uj zára
dék — minő a «salvo tamen iure ecclesiastico» — elhagyassák.
A IX-re és X-re nézve, hogy a hivatalok osztogatása a magyar
országtanácsot illesse; Győrött és Komáromban az idegen nemzetségii főkapitányok mellett magyar alkapitányok is legyenek magyar
őrséggel.
A többiekre nézve : A kassai főegyház maradjon a protestánsok
kezében; az egri káptalan soha ne szállittassék Kassára, és mivel
Eger odaveszett, töröltessék el végképen. Nagyszombatban a Szt. Ja
kabról nevezett egyház ne vétessék el az evangélikusoktól; elég ha a
katholikusok négy egyház felett rendelkeznek . . . Magyarország és
Erdély között örök szövetség köttessek; a szerencsi, kassai és korponai gyűlések határozatai a törvénykönyvbe vétessenek fel . . .
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Határoztatott végre, hogy ezen pontok a jövő országgyűlésre
menendő követeknek és főuraknak utasításul adassanak, úgy, hogy
azoktól elállaniok szabad ne legyen. Vigyázzanak továbbá arra is,
nehogy valami az ország szabadságának sérelmével történjék. Az
örökös tartományok biztosító oklevelei, valamint a Bocskaynak adott
császári okmány egész terjedelmében a törvénykönyvbe felvétessék.
Minden más tanácskozások előtt nádor választassék. A törvények ma
gyar nyelven adassanak k i; azok pedig, a kik javaiktól megfosztattak, elegittessenek ki.1)
Ezen vegzesek egyértelmüleg elfogadtatván, dec. 22-én a feje
delem és rendek által aláírattak.
Hét nappal utóbb Bocskay halott volt. Nemelyek azt hitték,
hogy vizkórban, mások ismét, hogy mérgezés által múlt ki. Utóbb
kiderült, hogy csakugyan Kátav Mihály mérgezte meg. Dec. 17-én
kelt végrendeleteken, melyet Alvinci Péter, Örvendj. Pál és Péchi
Simon előtt tett, mindenekelőtt töredelmes hangon vallást tesz hité
ről, melyet életében követett. Vallja a szentháromságot és a Krisztus
érdemeiért minden bűnöknek bocsánatját. Beismeri, hogy mint Ádámtól származott és gyarlóság alá vetett ember, ő is vétkezett, de erő
sen hiszi, hogy Krisztusnak minden hívekért, ő érette is «szegény
bűnös féregért» kiontott vére lemossa bűneit, eléri az örök idvességet. Hitéről és üdvösségéről vallást tévén, visszapillantást vet életére,
es inti híveit «vegyék csendes füllel és elmével, s adjanak bizonyos
hitelt ilyen állapotunknak, mikor minden emberi hirt, dicsőségkivánást és kedvkeresést hátrahagyván, utolsó akaratjáról tesz bizonysá
got», hogy a mi romlás történt újabb időben az országban, nem ő
miatta történt. Elmondja, hogy életét, személyét, vagyonát támadták
meg, s törvénytelen eljárás által «kergették el ő felsége hivsége mel
lől». Igazságos ügyében isten megsegítette, s reményén felül «mint
Mózest régen a pásztorságból, Dávidot a juhok aklából, a bujdosó
Jeítét felvette, és a népnek fejedelmévé és királyává tette», azonképen
őt is, azok, ki hitükért és régi szabadságukért fegyvert fogtak, felkarol
ták, fejedelemségre emelték. Ezért hálát mond az istennek, a magyar
nemzetnek, Erdély rendéinek; és szivének örömét fejezi ki, hogy az
országot mindenféle ellenségtől megszabadult állapotban hagyhatja
1i Kovurhir-h, Suppl. ad Vest. Comit. II I. k. 350. 1. S in a i, Sylloge, ect.
48. 1. K atona, X X V III. « 4 6 -0 6 0 . 1.
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hátra. A felmaradt bajokért, személyes' gyengeségekért bocsánatot
kérvén, inti az erdélyi és magyarországi híveit egymás közötti atyahas szeretetre. Az erdélyieket különösen, hogy Magyarországtól, ha
más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak; a magyarokat
ismét arra, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, hanem egymást köl
csönösen segítsék. «Valameddig pedig — úgymond — a magyar ko
rona ott fen, nálunknál erősebb nemzetségnél, a németnél lészen; és
a magyar királyság is a németeken forog: mindenkor szükséges és
hasznos egy magyar fejedelmet fentartani . . . ha pedig isten adná,
hogy a magyar korona Magyarországban magyar kezébe kerülne egy
koronás királyság alá, úgy az erdélyieket is intjük, hogy attól nem
hogy elszakadnának, vagy abban ellent tartanának, de sőt segéljék
tehetségek szerint és egyenlő értelemből azon korona alá adják ma
gokat. »
Magyarországra nézve különösen kívánja, hogy a bécsi békekö
tés szentül megtartassák és végrehajtassák. Az erdélyieknek Hornonnai Bálintot ajánlja fejedelmid sok bizonyos okokért, jelesül erköl
csös, istenfélő természetéért, józan életéért és Magyarországban régi. ..
úri nemzetéért, ezzel az országgal is Erdélyivel hasznos szövetségéért,
hogy innen nagyobb gyámola lehessen.
E végrendelet egyes intézkedéseire nézve lehetnek eltérő véle
mények, sőt tudjuk, hogy Erdélynek külön fejedelemségét maga Illésházy sem helyeselte; de Bocskaynak államférfim ügyességét alig fogja
valaki kétségbe vonhatni. Kitűzött célja felé határozottan és rendü
letlenül törekedett. A szerencsétlenség meg nem ingatta, a dicsőség és
hatalom el nem ragadta. Nemes mérsékletet és önuralmat tanúsított
oly pillanatokban, midőn legcsábitóbb alkalom nyílt engedni a nagyravágyás szenvedélyének. A török jó indulatát senki sein tudta olyan
jól kizsákmányolni, mint ő, a nélkül, hogy veszélyeztette volna ha
zája szabadságát. De másfelől a német pártnak sem volt határozot
tabb ellensége nálánál, mióta a prágai udvar istentelensegei elidege
nítették őt Budolftól. Saját érdekeit nem emelte az ország érdekei
fölé, de okosan és ügyesen tudta azokat összeegyeztetni. Alkudozás
idején az országos érdekű pontok az ő személyét illetőkkel párhuza
mosan tárgyaltattak. A viszonyok okozták, hogy az ő ideje alatt a
magyar párt azonos fogalommá lett a protestáns párttal; s e foga
lom oly erős gyökeret vert az ország lakosságának lelkében, hogy
századokon keresztül sem lehetett azt egymástól elválasztani. Az ese-
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menyek a protestantismus életérdekeit mind szorosabban csatolták
az ország alkotmányának veszélyeztetett érdekeihez,
E tekintetben Bocskay a magyar prot. egyház történelmének
uj korszakát nyitja meg; — oly eszméket hoz kapcsolatba és segít
diadalra, melyek mellett a magyar nemzet mindig tudott lelkesedni,
s melyeket ennélfogva fegyveres erővel ostromolni lehetett ugyan, de
legyőzni többé nem sikerült. A protestáns vallás szabadságának meg
alapítása és biztosítása hazánkban az ő nevéhez van kötve. A mit ő
fegyverrel, észszel es kitartással kivívott: annak érvényesítése és életbeléptetése képezte a következő korszaknak legfontosabb teendőjét;
legközelébb pedig az országgyűlési tárgyalásoknak legnehezebb fel
adatát.
VI.
A bécsi b é k e k ö té s n em a d ta v is s z a a b é k é t, — A fő p a p s á g n e m k í v á n t o r s z á g g y ü lé s t. — K r d é ltjb e n a z u j fe je d e le m II á k b a / Z s ig m o n d 1 6 0 7 . j n n . 1 0 -k é n K o lo z s v á r o tt o r s z á g g y ű lé s t ta r t.
R u d o l f és M á t y á s a j á n l j á k a j e z s u i t á i k a t : d e a r e n d e k ú jr a k i z á r j á k ő k e t a z o r s z á g b ó l . —
A k á th . k ise b b s é g tilta k o z á s a . — A tö r v é n y szö v e g e . — R u d o l f 1 6 0 7 . j u l . 2 5 -re P o z s o n y b a
h ív ja a m a g y a r r e n d e k e t ; e z e k e r e d m é n y te le n e lo s z lá s a , tilta k o z á s a . — .-í k a s s a i g y ű lé s vég 
z é s e i o k t. ÍO -k é n . — A h a jd ú k in á u c s i g y ű lé s e d e c . 28-kéni ; e z e k n e k p a n a s z a i és k í v á n a lm a i.

A bécsi békekötés, mely — a mint láttuk — oly nehéz küzdel
mek között jött létre, arra lett volna hivatva, hogy a vallási villon
gások által szétszaggatott országnak végre valahára nyugalmat sze
rezzen. De fájdalom, ezen cél el nem éretett. Még sok tusát és kemény
harcokat kellett a nemzetnek kiállania, mig e békepóntok a törvénykönyvbe voltak foglalhatók.
Bocskay halála után mind a két fél azon törekedett, hogy a
bekepontoknak azon részét, melyet magára nézve kedvezőknek tar
tott, megerősítse, a kedvezőtleneket pedig megsemmisítse. És mint
hogy ezek között a vallást illető pontokra nézve volt a legnagyobb
véleménykülönbség: merőben lehetetlenné vált a béke íentartása.
Mátyás főherceg, valamint a vele tartó magyarok ugyan ki
akarták kerülni az összeütközést, és e szempontból a bécsi békepon
toknak sértetlen életbeléptetését kívánták a királytól, ki ezzel ellen
kezőleg épen azt akarta, hogy a vallásszabadságról szóló cikk módo
síttassák és a jezsuiták, valamint más száműzött egyházi személyek
mind Erdélyben mind Magyarországban visszahivassanak. Nem szük
ség mondanunk, hogy ebben a főpapság volt főbuzditója és bátoritója.
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Midőn Mátyás tájékoztatni kívánta magát a legközelébb tar
tandó országgyűlés összehívására nézve, és kikérte a magyar taná
csosoknak erre vonatkozó véleményét: akkor Forgách Ferenc, Szuhay István, Náprághy Demeter, Eadonics Péter és Lippai János 1607.
febr. 14-kén kelt előterjesztésökben azt kívánták, hogy mindenekelőtt
a «lázadók» kezén levő várak átvétessenek, a főpapok és az elnyo
mott kath. egyház jogai visszaállíttassanak. Különben tanácsolták,
hogy a kir. meghívó levelekben a bécsi békekötés és ettől az országgyűlésre utasított kényes kérdések ne is említessenek. Miért tartaná
meg ő felsége azt, a mire Bocskay sohasem akarta magát kötelezni ?
Elégnek tartják, ha csak általánosságban az ország megmaradása és
íentartása em lítetik; és ha ily meghívóra megjelennek a rendek,
akkor minden zavargás kikerülése szempontjából szükségesnek vélik,
hogy a «lázadók» mindenekelőtt engedelmességre és Miségi eskü
letételére kényszerittessenek. Bocskay donatiói és hozott törvényei
semmiseknek nyilváníttassanak.1) Voltak a tanácsosok között olya
nok is, jelesül Szuhay és Náprághy, a kik a magyar országgyűlést
nem kívánták összehivatni, mig az erdéljű ügyek tisztába nem ho
zatnak.
ügy látszik, hogy Mátyás ezeknek véleményét helyeselte, úgy
lévén meggyőződve, hogy a fejedelemség kérdésének eldőlésével a
bécsi békének többi pontjai könnyebben lesznek végrehajthatók. Ad
dig is visszafoglalta Kassát, Lőcsét, Tokajt s egyéb erősségeket, me
lyek Bocskay halála után a koronára voltak szállandók. A felvidé
kiekkel márc. 23-kán részleges országgyűlést tartott, s ott a hajdúk
nak meghagyatott, hogy vagy rendes hadi szolgálatiul álljanak, vagy
a Bocskaytól nyert kerületükbe vonuljanak. Homonnay is íölhivatott,
hogy hagyjon fel a hajdúk izgatásával.2)
Az erdélyi rendek az alatt, nem hajtva Bocskaynak azon taná
csára, miszerint Homonnay legyen az ő fejedelmi utóda, 1607. febr.
8-kán eddigi kormányzójokat, az öreg Rákócy Zsigmondot válasz
tották meg fejedelmükül. Leginkább buzogtak megválasztatása mel
lett azok, a kik Rudolfhoz szítottak, jelesül Sennyey Pongrác, Szilvásy Boldizsár és Petki János. Azt remélték, hogy a jámbor öreg
kész lesz a jezsuitákat befogadni és igy Rudolfot is kibékíteni.
l) E redetibő l az országos lev éltár Acta publicái közt.
3) K ovachich, Suppl. ad. Vest. Comit. I I I . k. 855. 1. V. ö. Szalay,
Magyarorsz. T. IV. 498. 1.
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S valóban, mihelyest Rákócy Zsigmond megválasztatott, Ru
dolf király, sőt Mátyás főherceg is azt kívánta, hogy a jezsuitákat
hozza vissza Erdélybe. *) Zsigmond kerülte a kötelező nyilatkozatot;
hivatkozott fiz országgyűlésre, mely junius 10-kére volt összehíva
Kolozsvárra, és mely hivatva volt sok közjogi, közigazgatási, törvény
kezési és vallási kérdés megoldására. Midőn Argenti János jezsuita
provincialis, kit, Rocskay idejében társaival együtt száműztek volt, a
végett kereste meg Rákócyt, hogy engedje meg ezen rendnek vissza
térését, ö azt felelte, hogy a kívánság ugyan nem méltatlan, de ennek
eldöntése az országgyűlés hatáskörébe tartozván, ő nem ígérhet
semmit.
Az országgyűlés a kitűzött napon megnyittatott. Rákócy Zsig
mond hosszú és kimerítő előterjesztést küldött a rendeknek, s ezek
valóban nag}7 munkát fejtettek ki a törvények alkotásában. A katli.
vallásu rendek élénk örömmel fogadták a körökben megjelent jezsuita
atyákat, a kik a főherceg és a király ajánló leveleivel jöttek oltalmat
keresni a vallásszabadság ezen kis hazájában.
Midőn a vallásügyi tárgyalások megindultak, Argenti engedelmet kért arra, hogy a tanácskozásban részt vehessen és a rendjének
védelmére szolgáló nézeteit előadhassa. A rendek méltánylattal fogad
ták e kívánságot; meghallgatták a jezsuita rend ártatlanságát, erköl
csösségét és igazságát bizonyítgató érveit; de az azokból vont követ
keztetést és kívánságot, hogy t. i. a rend a kath. vallás szabadságának
szempontjából régi birtokaiba visszahelyeztessék, nem tartották elfo
gadhatónak. A jezsuitákat idegen rendnek tekintették, mely csak
visszavonást és egyenetlenséget támaszt az országban. A vallássza
badság elvét, melyet a katholikusok is erősen hangoztattak, kétségbe
nem vonták ; meg is engedték a katholikus papoknak, hogy Kolozs
várra és — Nagyvárad kivételével — a többi helyekre is kimehesse
nek prédikálni, gyóntatni és keresztelni, szóval mindazon egyházi
functiókat végezni, melyek a kath. vallás szabad gyakorlatához szük
ségesek. De a jezsuiták nem ily szent cselekvényekkel foglalkoznak
azok az ország politikai békéjét veszélyeztetik. Titkos és ármányos
működésűk általában ismeretes. Most is — mondák — Bocskay ha
lála után azonnal bejöttek és titokban működni kezdtek, s úgy folya
modtak fel Rudolfhoz, az ő főpártfogójokhoz, hogy ajánlja őket az
*) K atona, ΧΧΥΠΤ. 7 H . 1. K a zy, I. 66. 1.
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erdélyi rendeknek, kik nem feledték el Bástának és a vele járt jezsui
táknak kegyetlenkedéseit.
Ezen utóbbi emlékezetes napokra való hivatkozás nagyobb
sulylyal bírt, mint minden más ok, mely a jezsuiták ellen felhozatott.
Heves kifakadások történtek, melyek csak nehezítették az ügy helyes
elintézését. Végre is szavazásnak kellett döntenie, mely által a katholikusok kisebbsége nyilvánvalóvá lett. A többség határozata az volt,
hogy a jezsuiták továbbra is kitiltva maradjanak Erdélyből.
A katholikus kisebbség azonban, jelesül: Darócy Ferenc, Kornis Boldizsár, Szilvásy Boldizsár, Trauzner Lukács, Kornis Zsigmond,
Sarmasági Zsigmond, Sennyey Pongrác, Huszár István, Bánfi Péter,
Kálnoki János, Béldi Kelemen, Kamuti Balázs, Bornemisza Gergely,
Lódi Simon, Kontz Pál, Kraynik László, Nagy György és Bessenyei
Menyhért jun. 20-kán óvást tettek a többség határozata ellen. Neve
zetesen kijelentették, hogy ők, kik nem csupán vallási, hanem orszá
gos ügyek tárgyalása végett jelentek meg Kolozsvárott, nem írhatják
alá a jezsuiták ellen hozott határozatot, mivel azt méltánytalannak
és igazságtalannak találják. Az igazság azt követeli, hogy mindenki
megkapja a magáét, és kihallgatatlanul senki se ítéltessék el. Azért
a magok, valamint a távollevő katholikusok, testvéreik és utódaik
nevében is ellentmondanak ezen hallatlan és törvénytelen határozat
nak. Ellentmondanak nyilvános országgyűlésen, valamint az ország
összes ellennézetü .rendei, sőt az fejedelem, llákócy Zsigmond, és
tanácsosai előtt is. Ok sohasem egyeznek abba, hogy a jezsuita rend
az országból kizárassék, s javai elvétessenek; mert nincsenek meg
győződve arról, hogy törvényes fejedelmek által alapított javaikat ok
nélkül elvenni lehessen.J)
Mindez nem használt semmit. A rendek többsége és a fejede
lem máskép voltak meggyőződve. Döntő okaikat és mentségüket jun.
24-ről kelt külön felterjesztésben adták elő Rudolf királynak. Ebben
sajnálatukat fejezték ki a felett, hogy az ö közvetítése későn érkezett
hozzájok.
A jezsuitákat nem annyira kath. vallásukért, mint inkább fon
dorlataikért tartották kizárandóknak.
Midőn Rákócy Zs. a hozott törvénycikkelyeket, melyeknek
száma hatvankettőre ment, jun. 24·kén megerősítette, és az országb K a to n a , X X V III. 717. 718. 1.
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gyűlést két nappal utóbb bezárta volna, bizonyítványt adott a jezsui
táknak arról, hogy nem valami bűntény miatt, hanem a katholikus
vallással ellenkező nézetüek folyamodása következtében utasittattak
ki az országból. J)
A törvény, mely erre vonatkozólag hozatott, s mely a fejedelmi
propositiókra vonatkozó bevezetés után azonnal az első cikket ké
pezi, eképen szól:

(2.) Legelőször azért az mi eleinknek dicséretes példájokat követvén, kik gyűlésüket az isten tiszteletére néző dol
gokon kezdették el, mi is az religio dolgáról így deliberáltunk, hogy ennek előtte való articulusok szerént mindenek
minden hántás nélkül megtartassanak. Hanem az jezsuita
sectáról, a kit ennek előtte Medgyesen generalis gyűlésünk
ben communibus omnium votis et suffragiis ez országból
kiigazítottunk volt, mostan is az nagyságod birodalmából
minden helyekről kimenjenek, és soha ez a szerzet többé ez
országban bé ne vétessék, és senki se jószágában, se házá
ban azíele szerzetöt ne tarthasson; ha valaki temeritate duc
tus ez ellen cselekednék, citatus per directorem causarum
convincaltassék és juridice megbüntettessék; kinek minden
részeiben az medgyesi generalis gyűlésben 1588. esztendő
ben adatott articulus observaltassék.
(17.) Miérthogy némely papok, mesterek, deákok és
egyéb egyházi rendek extra limites vocationum suarum aféle
dúlok, kóborlók, fosztok, kapdosók és hatalmaskodók közé
elegyítvén magokat, avagy magokról példát vévén azokrul,
dúltak, fosztottak, kóborlottak, kapdostak és minden hatal
maskodást, gonoszságot cselekedtek: végeztük, hogy az kik
az efélékben részesültek Mihály vajda bejöveteletíil fogván,
az kolozsvári 1601. esztendőbéli articulus tartassák meg,
melynek summája az, hogy az egyházi réndek, kik eféle go
nosz nép közé elegyítették magokat, nem az ő székükön az
papok előtt, hanem azon vármegye székin, az melyben laknak,
evocáltatva szólittassanak, és juris ordine convincaltassanak
vagy absolváltassanak.
(52.) Találtának meg az katholikus uraink és atyánkfiái,
') K atona, X X V III. 715. 1. A bizonyítvány kelte : K olosvár die 26. 1607.
Theol. Könyvtár. XIV.
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hogy az kik közzűlök szabad város helyeken laknának, lenne
liberum exercitiumja az catholica religiónak, úgy mint bete
geket visitalni és gyóntatni, gyermekeket keresztelni. Miért
penig az catholica religio is az több recepta religióhoz való;
végeztük, hogy az katliolikus pap béjöhessön ide Kolozs
várra, egyéb helyekre, exceptis Varadiensibus, betegeket,
kik in agone vadnak, visitálhasson, körösztölliessön, és elvé
gezvén ezféle cseremóniákat, ismét tartozzék recedálni,
semmi egyéb ezenkívül való cseremóniákat ne peragálliasson.x)
Nem sikerülvén Eudolfnak Erdélyben a jezsuiták bevitele, ket
tős buzgóságot fejtett ki, hogy legalább Magyarországban biztosítsa a
katli. egyház uralmát, melyet a bécsi békekötés által megalázva képzelt.
E végből betöltötte a Kutassy János halála óta hat évig üresen állott
esztergomi érsekséget a vakbuzgó és nyakas Forgách Ferenc nyitrai
püspök által juh 4-kén.2) A kalocsai érsekségre a gyűlölt Szuhay
Istvánt nevezte ki, a ki a bécsi béke pontjai értelmében száműzve
volt az országból.8) Ugyanekkor tette boszniai püspökké Erghélyi
Ferencet, szerémi püspökké Majtényi Lászlót, veszprémi püspökké
pedig Náprághy Demetert.4)
Mindez homlokegyenest ellenkezett a bécsi békekötés szellemé
vel és a nemzet közérzületével; de ellenkezett Mátyás főherceg érde
keivel is, a ki tudvalevőleg két év óta egyengette magának a koroná
hoz vezető utat.
E közben Tliurzó Györgynek Forgách Zsigmond közreműkö
dése mellett sikerült a felvidéki zavarokat az említett kassai országgyűlésen lecsendesitenie; s midőn erről a jó hirt Prágába fölvitte,
egyúttal arra is megkérte Rudolfot, hogy a további béke biztosítása
és a bécsi békekötés megerősítése végett hívja össze a rendeket Po
zsonyba egyetemes országgyűlésre, melyen a felvidéki rendek is -—
kik eddig kivételes állást foglaltak el — megjelenjenek. Rudolf enge
dett hű tanácsosának és a még május 10-kén jun. £4-kére összehívott,
ü
a)
8)
*)

S zilá g y i S., É rd . Orszgy. Em i. V. 341., 493., 499. és 510. 11.
K atona, X X V III. 719.‘l.
A kinevezési o km ányt közli K atona, X X V III. 721—-724. lapokon.
U. o. 724. s köv. 1.
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de Mátyás főherceg iránti gyanúja miatt visszavont országgyűlést
most újra összehívta julius 25-kére Pozsonyba.
A rendek, mivel nagyfontosságu kérdések vártak megoldásra,
nagy számban gyülekeztek össze a kitűzött napra, Osztönszerüleg
érezték, hogy itt az alkalom a leginkább vallási villongások miatt
fenyegetett békének biztosítására. Azonban a királyi propositiók kés
tek. Mátyás főherceg egy ideig csak nyugtatta a türelmetlenül váró
rendeket; de midőn betek, sőt hónapok is haszontalanul múltak el.
és hire jött, hogy a hajdúság a királynak ezen sértő és mindenesetre
csak gyanút ébresztő eljárása miatt, a töröktől izgatva, újra liáborogni
kezd: végre is türelmöket vesztve, boszusan szétoszlottak.
De mielőtt Pozsonyt elhagyták volna, ünnepélyes óvást és til
takozást nyújtottak be a pozsonyi káptalannál, és pedig a felső ma
gyarországiak aug. 27-kén, a többiek szept. 10-kón. Ebben kijelen
tik, hogy ők a bécsi békekötésnek minden pontjához és záradékához
ragaszkodnak, s attól eltérni semmiképen nem akarnak. És ha a ren
dek közül bárki az említett békekötés ellen bárminő megbízást kapna
ő felségétől, s oly dolgokban intézkednék, melyeknek eldöntése or
szággyűlésre tartozik: ők azt törvényesnek el nem ismerendik, s az
ellen eleve is tiltakoznak.2)
Mátyás időközben értesült a felől, hogy Eudolf az ő mellőzé
sével Ferdinand stájer főhercegnek ígérte oda mind a német császári,
mind a magyar királyi koronát, mivel azt képesebbnek tartotta a
katholicismus és közvetlenül a jezsuita rend megvédésére, mint öt,
a ki a protestánsokká! alkudozott. Ferdinánd csakugyan meg is tette
a lépéseket Németországban Mátyás megbuktatására.
Ily körülmények között, tekintve az eredménytelenül szétosz
lott országgyűlés miatti elkeseredést, Mátyásnak határozottan kellett
fellépnie, ha a vallásbékét, az ország és saját érdekeit kockára tenni
nem akarta.:!)
Október elején Bécsbe hívta a magyar tanácsosokat, jelesül*
*1 K ovachich, Suppl. ad Vest. Comit. III. 352. 1.
2) Mind a k ét p rotestatio eredetije az országos levéltárban, Acta PubI,
között.
8) P ázm ány P éter szept. 26-kán Bécsben kelt és Stobaeus Györgyhöz
intézett levelében e dolgokról em lékezvén, többek között azt m ondja, hogy
szomorú időkre van k ilátás, h a B udolf engedni fog azoknak «quae capita fac
tionum optant» t. i. hogy ő felségének csak a cime m aradjon és hogy a lóm .
kath. vallás az angol egyház m in tájára eltorzittassék. K atona, X X V III. 741. 1.
21*
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Rlésházyt, Thurzót, Batthyánit, Mágoosit és Tökélyt, hogy velők és
a hozzá hű ausztriai rendekkel a további teendőkről tanácskozzék.J)
Nemcsak a vallásszabadság, hanem az egész ország békéje volt ve
szélyeztetve. Éhez képest a tanácsosok oda nyilatkoztak, hogy az
országgyűlést múlhatatlanul még ez évben össze kell hívni, és azon
esetre, ha a király vonakodnék a gyűlést összehívni, nem marad
egyéb hátra, mint a Mátyás által összehívandó gyűlés segedelmével
Rudolfot megfosztani a tróntól, illetőleg arra kényszeríteni, hogy
mondjon le a magyar koronáról.
Ezen tervnek véghezvitelére azonban az ország teljes egyetér
tése volt szükséges. A jelszó, mely körül egyesülni kellett volna:
«a bécsi békekötés megtartása» volt. A felvidéki vármegyéket Thurzó
György hívta össze ismét a «szomszéd tartományokkal» együtt Kas
sára okt. 10-kere, hogy a pozsonyi országgyűlés rendetlen eloszlása
következtében a bécsi békének végrehajtásáról tanácskozzanak. Az
előterjesztett első pontra nézve méltónak ítélték a felső magyaror
szági statusok, hogy a szövetséges szomszéd tartományokkal hala
déktalanul közölni kell a pozsonyi gyűlés szétoszlásának okait; kérni
kell őket, hogy a szövetséget a szükség idején híven és sértetlenül
megtartsák. Azon is kérjék őket — mondják határozatukban — hogy
császár urunkat ő felségét megtalálják, hogy tartson meg bennünket
igazságunkban és szabadságunkban a bécsi végezés szerint. Nem
tartják helyesnek, hogy a régi szokástól eltéröleg a királyon kívül
más hívná össze az egyetemes országgyűlést; de az ellen protestál
nak, hogy máskor hiába tartsa ott a rendeket ő felsége. Kívánják a
törökkel való békének fentartását, s ehez képest óhajtják utasítani a
végbeli kapitányokat és a budai basát is, hogy a békességhez tartsák
magokat stb .*23)
Megnyerendők voltak még a jobbára protestáns vallásu hajdúk,
kiknek közreműködése szintén nem volt nélkülözhető a közbéke
helyreállításánál. Ezeket Homonnai Bálint hívta össze dec. 28-kára
Ináncsra, a célból, hogy a fegyver letevésére és a magyar rendekkel
egyértelmű eljárásra bírja a bécsi békének végrehajtására és a kikö
tött vallásszabadság biztosítására nézve. 8) E szerepre senki sem volt
x) Istv u n fi, XXXIV. K atona, X X V III. 746. s k. 1.
2) A Kasaim 1607. okt. 10-kén összejött rendeknek határo zatai az orsz.
levéltárban.
3I P raefatio in Persona Spectab. ac Magn. D om inorum Com issarionun
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alkalmasabb, mint ő, a kit a hajdúk királyuknak szerették volna
tenni, csupán azért, mert hazáját és vallását szerető magyar ember
nek tartották, a kit az elhunyt fejedelem is legtöbbre becsült.
Az egybegyiilt hajdúk részletesen fejtették ki előtte és társai
előtt sérelmeiket és azon okokat, melyek őket újra fegyverfogásra
kényszeritettók.
Ezek között panaszképen említik, hogy Bocskaytól szolgálataik
fejében nyert birtokaikat Forgách Zsigmond és Dócy András elvet
té k ; azonkívül annyira üldözik őket, miszerint még «a prédikációra
is fegyverrel kell menniök». Kénytelenek voltak önvédelmükre kelni.
Különben elmondják, hogy az ország romlásának oka «a német feje
delem és az comissáriusok az papi rendekkel egyetemben, mert a
pacificatiónak artikulusit minden rendiben és punctáiban felbon
tottak w.
Nagy sérelemnek tartják, hogy a vallást illető első békepont
tartalma ellenére a. nagyszombati templomot elvették a protestán
soktól, s azoknak lelkészeit kiutasították, sőt még azt is a városból
való kiűzéssel fenyegetik, a ki befogadja őket házába. Például hozzák
fel Nyitrát, honnét a protestáns prédikátort kiűzték; Nagy-Györt, hol
midőn a vallásszabadság értelmében akartak eljárni, a prot. lelkész
nek nem volt szabad a városba mennie; Pozsonyt, honnét a p>rot.
lelkészeket értesülésük szerint már ki is űzték.
Nemkülönben sérelemnek tartják, hogy a nádorválasztás helyett
Forgách érseket helytartónak nevezte ki a király; hogy a koronát
nem küldte vissza Pozsonyba, hogy Szuhay püspököt, kit az ország
száműzött, behozták Nyitrába, s a németeket ki nem vitték a várak
ból. Egyeseken elkövetett törvénytelenségeken kívül, melyek szintén
a bécsi béke sérelmével estek, felemlítik, hogy Eudolf király, a kit
ők következetesen német fejedelemnek neveznek, idegen fegyveres
haddal akarta megtámadni a pozsonyi országgyűlést. Ebből is meg
tetszik — úgymond — álnok cselekedete, hogy ő sem nekünk, sem
a magyar nemzetnek, sem pedig országunknak jót nem kíván, nem
is kívánt soha. Mi megtetszik Belgiojoso üzelmeiből is. Azért felhív
ják a küldötteket, hogy gondoskodjanak megmaradásuk felől. «Mert
D uorum Procerum et M agnatum inclyti Begni H ung, ail id delegatorum co
ram m ilitibus H ajdonibus p eracta per m e Comitem V alentinum D rugetli de
H om onna 29. Decem br. Anno 1607. — Forgáeh-ié\e levéltárban a nem zeti
múzeum ban.
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bizony — igy folytatják — meghidje ti Nagyságtok, hogy ha szintén
az meglenne is, a mivelünk való végezés és egyezés, melyben mi
ellentartók nem vagyunk, sőt mindenben Nagyságtokkal és ti kegyel
metekkel együtt akarunk tartan i; de a németek álnoksága s régtől
fogva való dolgai, mint egy tükör, úgy előttetek legyen, hogy vala
miképen az hálóba ne hajtson, mint annak előtte. Mert ha beléhajthat, bizony úgy meleszt, amiképen szereti és akarja.»
Ismétlik, hogy ők a bécsi békekötést meg akarják tartan i; a
mozgalomnak nem ők az okai, hanem «a német és a kassai comissáriusok a papokkal egyetemben». Ok a megrutitott szabadságuk
mellett, sőt az isten tisztessége mellett támadtak fel, habár tudják,
hogy mással gyanúsítják őket. Tanúbizonyságul hívják fel istent,
hogy ők csak az igazi isteni tiszteletnek, igazságnak védelmére kel
tek fel. Azért nem kellett nekik az idegen nemzetnek se pénze, se
segítsége, habár nagy szükséget szenvedtek. Nem fogtak fegyvert hon
fitársaik ellen, hanem tűrtek, szenvedtek azon reményben, hogy az
ország rendei segíteni fognak nyomorúságokon. *)
Mintegy utóiratképen még hat rövid pontban adják elő azt,
hogy mit ígért nekik a «német fejedelem», ha leteszik a fegyvert, de
azt sem tartotta meg.
Erre az országggyülés által «az békességnek megszerzésére vá
lasztott és kiküldött követek» 123*) válaszoltak, megkülönböztetvén az
országos közsérelmeket a magán sérelmektől. A bécsi békének meg
sértését sajnálják ők is, de azért még sem tartják igazoltnak a fegy
veres felkelést. A magánügyeket részletesen tárgyalván, végül arra
kérik őket, hogy adják írásban, miszerint ezután az ország és a me
gyék tudta és akarata nélkül többé fel nem kelnek.8)
Ugyanekkor Sarmasági Zsigmond tordai főispán, mint az erdé
1)
Rationes et Causae generális H áidonuni Insurrectionis coram dom i
nis M agnatibus, B aronibus et Nobilibus coeterisque S tatibus et Ordinibus
Regni H ungáriáé in G enerali et publico C onventu ipsorum pro 28 die D e
cembris An. 1607. in possessione Inancli, ibidem que celebrarunt exhiberunt
et proponerunt. F orgách-félc levéltárból a nem z. m úzeum ban. Az okm ány alatt
Nagy A ndrás generalis neve áll.
-) "Valószínűleg az eredm énytelenül szétm en t pozsonyi gyűlés h a tá ro 
zata alapján j?) M ag át a h a tá ro z a to t n e m ism erjük.
3) R esponsum Spect. ac M agn. nec non Gener, et Nobilium D om ino
rum L egatorum universorum S tatu u m et O rdinum Regni H ungáriáé ad ra tio 
nes et causas G eneralis M ilitum H ajd o n u m insurrectionis eisdem dictis Do
m inis L egatis in scriptis exhibitas. Anno 1607. die 29. D ecem bris factum. —
N em z. m úzeum ban a Forgách-féle levéltár ira ta i között.
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lyi fejedelem küldötte, kijelentette sajnálatát a felett, hogy a fejede
lem tudta nélkül fogtak fegyvert, holott ő mindig kész barátjuk volt,
s most is hajlandó a becsi és a török békét megtartani. Felszólítja
őket tehát, hogy tegyék le a fegyvert és menjenek haza J)
Erre a hajdúk röviden ezt válaszolták :
Kívánjuk, hogy Homonnai Bálint Uram ő nagysága magyaror
szági fejedelemséget felvegye, abban bizonyos lévén, ha fel nem veszi,
mi általán fogva Bocskorost emelünk fejedelemségre.
Annak felette mi a római császárt német fejedelmet soha nem
akarunk uralni, ilyen okból:
1. Hogy nemet, s nem a mi nemzetünkből való fejedelem.
2. Mivelhogy bálványozó.
·!. Miérthogy a pacificatiót nem állotta.
Forgách Zsigmond és Dócy András ő nagyságukat pedig sem
miképen nem akarjirk, hogy Kassán lakjanak. *2)
Ezen írásbeli kívánságuk mellett szóval is kijelentették, hogy
ők a törökkel tartanak, s annak akaratjából adták ki ezt a választ is.
Mátyás főherceg és a vele tartó magyar rendek belátták, hogy
itt nincs veszteni való idő. A hajdúkkal ötven napi fegyverszünetet
kötöttek, ígérvén, hogy a legközelebbi országgyűlésen határozni fog
nak a hajdúk és az ország sérelmei fölött.

VII.
Mátyás főherceg a magyar nemzeti párt élére ált. —■ Pozsonyba hívja össze a rendeket
1608. jan. 11-re; — R udolf ez ellen tiltakozik. — De a magyarok szövetkezve az örökös
tartományokkal kimondjók, hogy a király a. bécsi békekötés megtartáséira hivassák fel. —
/I vallásügyi sérelmek orvoslása. — Mátyás örökös kormányzónak választatik. — R udolf
újra tiltakozik a gyűlés ellen; a klérus pedig a vallást illető békepontok ellen. — B e a
rendek ezt figyelembe nem veszik. — Forgách elleni gyűlölet és határozat.

Budolf király, kinek bámulatos kedélybetegsége a válságos idők
kel csak növekedni látszott, teljesen képtelen volt helyzetének föl
ismerésére. Bősz lelkű tanácsadói, kiknek Mátyás egyik levele szerint
nem volt veszteni valójuk, tehetetlen bábként bántak vele; minden
b A d E gregios et Strenuos M ilites Hajclones verba Sigism undi Sarm asaghii Comitis Cottus Tordeusis L egati Illustrissim i D ni D ni Principis Transsylvaniae die 29. dec. An. 1607. U. o.
2)
U ltim a replicatio sive Responsio H aydonum in scriptis facta
Legatis porrecta. — Vorgaclt-íéle lev éltár a nem z. m úzeum ban.
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fontosabb kérdésben ellensúlyozták a magyar tanácsosokat és Mátyás
főherceget, kik az ország baját őszintén tárták föl előtte, és a fentebb
említett hajdulázadásban a haza sírját látták sötétleni.
Hiába értesítették ezek a bajról, hiába sürgették az országgyű
lés összehívását. Rudolf a helyett, hogy a bécsi békének végrehajtása
által a kedélyeket lecsendesitette volna, annak megrontására és a
magyarok leverésére szövetségeseket keresett!
Ily körülmények között Mátyás, hogy véget vessen ezen szé
gyenletes állapotnak, melybe Rudolf tanácsosai őt és a hazát sodor
ták, egy határozott lépést te tt: ő maga állott a magyar nemzeti párt
élére. Félre tette a kíméletet, melyet eddig féltékeny és szeszélyes
bátyja iránt tanúsított, és eltökélte magát arra, hogy vagy kierősza
kolja Rudolftól a bécsi békekötés végrehajtását s ezzel együtt a pro
testáns vallásszabadság biztosítását; vagy a bécsi újabb megállapo
dáshoz képest letaszítja őt a trónról, melyre már régóta képtelennek
és méltatlannak bizonyította magát.
Még 1007. dec. 16-kán kelt körlevelében önhatalmúlag, de a
magyar rendek helyeslése mellett országgyűlést hivott össze Po
zsonyba 1608. jan. 11-kére; az örökös tartományok rendéit pedig a
magyarokhoz való csatlakozás és biztosok kiküldése céljából már
elébb 1607. dec. 27-kére gyűjtötte össze.
Ezen tettét december 23-kán kelt levelében tudatta Rudolffal.
Kényszerítő okúi hozá fel azt, hogy a lázadást másként nem volt ké
pes megakadályozni. 0 tudja — úgymond — hogy e tette által ve
szélyt hozhat személyére, de kénytelen volt a legvégsőt is megkísé
relni, nehogy a maradék arról vádolhassa, hogy a királyi ház érde
kében mindent meg nem te tt.*)
Rudolf ezért megróvta őt, és az általa összehívott országgyűlést
azonnal betiltotta, s a maga részéről is hirdetett egy más országgyű
lést ugyancsak Pozsonyba, mely március 11-kén ült volna össze. De
az erre szóló meghívók későn érkeztek meg. Az örökös tartományok
már ekkor megválasztották volt a magyar gyűlésre menendő követei
ket ; a magyar rendek is nagyszámmal jöttek össze jan. 12-én. Areggeli
isteni tisztelet után előleges tanácskozás végett Forgách Ferenc uj
bibornok és kir. helytartó érseki palotájában jöttek össze, mivel al
l)
M átyás főherceg levele a császárhoz Ui07. dec. 23-káu. H o rvá th M.,
B rüsseli okm ánytár. I I I . 215—217. 1.
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főherceg még nem érkezett meg. A jelenlevőket Thurzó György üd
vözölte magyar nyelven, elmondván a teljhatalmú főherceg akaratjáf.
Mihelyest Mátyás az ausztriai rendek nagy számától kísértetve, jan.
15-kén megérkezett, meghittebb barátaival azonnal tanácskozni kez
dett azon terv kiviteli módjairól, melyet nem rég Bécsben állapított
meg velők.
Januárius 21 -kén a várba kérettek a rendek, hol mise tartatott.
Azután a nagy palotába mentek, hol a főherceg üdvözölte őket, örö
mét fejezvén ki a felett, hogy oly készséggel jelentek meg a haza java
feletti tanácskozásra. Beszédében felhívta a rendeket, hogy gondos
kodjanak a módokról, mikkel a törökök és hajdúk részéről felmerült
uj haj ok elhárittassanak, mikkel a magyar korona felsége csorba nél
kül íentartathassék. 0 , mint vér és s z í v szerint magyar, kész az or
szág javáért, íentartásáért, ha kell, életét is feláldozni.1) Másnap
felolvasták a propositiókat es megkezdődött a tárgyalás.
Az elnöki széket Illésházy István foglaltáéi; mellette ült Thurzó
György. Mindkettő egyformán híve Mátyásnak és a protestantismusnak; mindkettő buzgón és őszintén törekedett azon, hogy a becsi
békekötés pontosan végreliajtassék.
Illésházy magyar beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Emlékez
tette a rendeket, hogy ő mint közbenjáró isten kegyelméből a zava
ros időkben helyreállította a békét; minthogy azonban a bécsi végezés nem tartatott meg, sőt majdnem minden pontjában és záradéká
ban megsértetett: azért uj zavargások támadtak, melyek ha alkalmas
eszközökkel idejekorán le nem csillapittatnak, nemcsak hazánk, ha
nem a szomszéd tartományok is tönkre fognak menni. Minélfogva
felhívja őket, hogy úgy tanácskozzanak és úgy végezzenek, hogy az
által az országnak óhajtott java előmozdittassék.2)
Mindenek előtt a tanácskozás helye fölött fejlődött ki egy kis
elvi harc. Forgách nem jelent meg a gyűlésen; mint kinevezett kir.
helytartó azt kívánta, hogy a rendek az ő palotájában tartsák ülései
ket. Illésházy azonban tudtára adatta,, hogy a helytartói méltóság a
bécsi békekötéssel ellenkezik, mely elrendeli a nádor választását.*·)
b K a to n a , X X V III. 755. 1. H orváth Magyuroraz. T. I I I . 440. S za la y L .
Magy. T. IV . 467. 1.
·) Soproni követek je le n té se : D iarium Conventus B egnieolarum Posoniiim Anno 1608 in m ensem Ja n u ariu m auctoritate Regia indicti ac dein in 
terrupti. K ovachich, Script, m iuor. I. 211. s köv. 1.
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A rendek egyenes ellentétbe jönnének saját végzősökkel, ha a király
es a főherceg által megerősített bécsi békét megszegnék. Felhivatta
tehát a főpapokat az érsekkel együtt, hogy jöjjenek a gyűlésbe velők
együtt tanácskozni, mert — úgymond — a ki magyar kenyeret eszik,
magyar bort iszik, az alkalmazza magát a rendek többségéhez. És
Forgách engedett a hívásnak ; megjelent a pozsonyi prépostság épü
letében, melyet tanácskozási helyül szemeltek ki a rendek.
Öt napon át folyt a tanácskozás a felett, mint lehessen az ötven
napra kötött hajdú fegyverszünetet állandó békévé tenni. Cobor
Mihály felolvasta a felső magyarországi rendeknek kassai gyűlésén
jan. 21-kén kelt és a pozsonyi rendekhez intézett iratát, melyben
azok kijelentik, hogy egyedül a bécsi békének sértetlen megtartása
által lehet a békét biztosítani. Felhívják a rendeket, hogy annak min
den pontjait sürgessék ő felségénél, s erre nézve a szomszéd tarto
mányok közbenjárását is kikérjék.1)
Hasonlót kívántak a hajdúk, úgyszintén az örökös tartományok
nak jelen volt képviselői, kik mind kivétel nélkül azon nézetben vol
tak, hogy a békét és a prot. vallás szabadságát csak ugv lehet fentartani, ha a bécsi békét ő felsége megtartja és pontosan végrehajtja.
«Az ausztriai urak is erős kötéssel kötötték magokat — írja Pogrányi Benedek — hogy semminemű szükségekben a magyarokat el nem
hagyják, hanem minden ellenség ellen segíteni pénzökkel népökkel
akarják. Magyarország is hasonlóképen kötötte Ausztriának magát,
és erről egymásnak erős kötésleveleket adtanak, hogy velők confederatusok legyenek. Irtanak a morvaiaknak, cseheknek és a többi pro
vinciabelieknek, kik a bécsi artikulusokhoz interessatusok voltának.
A bécsi végezést in omnibus punctis et clausulis inviolabiliter akar
ják, hogy ő felsége megtartsa és megtartassa.» 2)
1) Az m i atyánkfiái is penigh — igy szól az ira t — sem m iképen nec
in parte nec in toto akarják az bécsi végezést violáim , hanem in omnibus
punctis et clausulis m inden sértés n élkül meg ak arják állani, és abban sem 
m it n em h a d n i; sőt ezzel a m ú lt esztendei pozsonyi k áptalanban te tt p ro 
testatio szerint akarnak proeedálni, nem kisebb rem énységgel ragaszkodván
az ő felsége nekünk adta diplom ájához, m in t az erős kőfalhoz, elhivén, hogy
ő felsége sancte et inviolabiliter m eg is ta rtja azt.
E z szerint Nagyságtok és K egyelm etek velünk együtt találja meg a
szomszéd országokat is, kiknek ezen confoederatióban n álu n k levelök és erős
diplomájok vagyon, hogy m indezekről az szerint in stáljan ak , sőt pénzbeli se
gítségekkel is legyenek kiváltképen az végekre, m ely végek az egész keresztyénségnek erős bástyája és strázsája. — Orsz. levéltár.
'0 P ogrányi levele Forgách Zsigm ondhoz Pozsonyból keltezve ja n u á r
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A vallásról szóló pontokat nem tartották szükségesnek különö
sen kiemelni, mivel a bécsi békekötés általános sürgetésénél ezek is
sürgettettek. A főpapok, látván a közhangulatot, tartózkodók voltak
nyilatkozataikban, D de azért a protestánsok térítéséről s egyházuk
hatalmának terjesztéséről nem mondottak le. Valahányszor összejöt
tek magán társaságban a protestáns követekkel, mindannyiszor nagy
vita keletkezett a vallást illető pontok felett. így jan. 17-kén, midőn
Napraghy Demeternél többen vacsoráltak, Pázmány Péter jelenlété
ben éles célzásokkal ostromolták a soproni prot. követeket.2) Hason
lóképen erős vallási vita folyt jan. 24-kén Thurzó Szaniszló asztala
felett is. s)
Nyilvános harc csak akkor következett be, midőn Mátyás főher
ceg nyilatkozott a vallásról és midőn egyes városok követei kezdték
előterjeszteni vallásügyi sérelmeiket.
Mátyás főherceg jan. 26-kán a rendek fölterjesztésére kijelen
tette, hogy ő a bécsi békének minden pontját és igy a vallást illető
pontokat is szigorúan meg akarja tartani. Sajnálja, hogy a róm. kath.
papság nincs meg visszahelyezve régi jogaiba és birtokaiba. Felhívja
a rendeket, hogy a kedélyek megnyugtatására igyekezzenek azon,
hogy ez megtörténjék, s egyúttal az egri káptalannak is illő hely
jelöltessek ki. 4) Mire a rendek január 30-kán kelt válaszukban azt
mondják, hogy a bécsi békének ezen tárgyra vonatkozó részét a töb
biekkel együtt jobb lesz a legközelebbi országgyűlésre halasztani.s)
•Januarius 2í)-kén azonban nagy sérelmekkel léptek fel a városi
prot. követek Forgách bibornok ellen, a ki a bécsi békekötés megsér
tésével erőszakolja a modoriakat kath. papok befogadására s téritvényt
követel tőlök;6) a ki Pozsonyban és más városokban is hasonló erő
utolsó napján 1608. — Közli T o rm a K ., M agyar Tört. Tár. X III. k. 153..
154. lap.
b A soproni követek jelentésében az m o n d atik : «Ecclesiasticae P erso
nae in om nibus fere nobiseum consenserunt, nisi in Religionis negotio, ubi
parce, imo plane pisce m agis m u ti fuerunt. K ovachich, Script. Min. I. 224.
2) U. o. 21 β. 1.
3) U. o. 226. 1. Nos in terim delegati nuncii apud D. M agnificum Stanislanm Turso pro coena rogati et in v itati m ansim us, ubi satis cum Episcopis et
Propositis in disputationes descendi.
4) Orsz. levéltár. Acta Pubi.
6) U. o. Proinde o p taren t predieti S tatus et Ordines, u t haec et aliae
inibi com prehensae difficultates usque ad praedictam futuram dictam rejician
tu r et prorogentur. V. ö. K atona, X X V III. 760. 1.
°) F orfinchnak 1607. dee. 29-kén k elt levele a m odoriakhoz, valam int
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szakosságokat követ el. A rendek küldöttséget menesztettek az ér
sekhez azon utasítással: figyelmeztessék öt, hogy a szaluid és királyi
városokat jogaikban és szabadságaikban sérteni ne merészelje, ha
nem alkalmazza magát a bécsi békekötés pontjaihoz, mert különben
erélyesebb eszközökhöz fognak nyúlni. Erre az érsek azt felelte, hogy
a mit tett, azt a király parancsára tette, mint annak hű szolgája.1)
Különben a szabad városokra nézve érdekes vita fejlődött ki Illésliázy és Szuha.y püispök között, mely után a többség kimondá, hogy a
főpapok nem rendelkezhetnek a szabad kir. városok felett, s azokban
büntetéseket nem szabhatnak.
Vallási sérelmekről lévén szó, felhozatott, hogy íme a főpapok
a bécsi békekötésnek pontjait megvetik, a vallás szabad gyakorlatát
akadályozzák ; nemcsak Modorban és Pozsonyban, hanem Nagyszom
batban, Győrben és Komáromban is fordultak elő ilyen példák. Mi
dőn ezeknek orvoslási módját keresik, nem találják másban, mint
azon sokszor hangoztatott jelmondatban: meg kell tartani a bécsi és
a zsitvatoroki békekötéseket!
De a királynak jelenlevő követe, Altheim, jóllehet tapasztal
hatta a rendek e részbeni követeléseinek őszinteségét és komolyságát,
azon törekedett, hogy a magyarok bontsák fel a törökkel kötött bé
két, — a bécsinek pedig vallásügyi pontjait változtassák meg. Termé
szetes, hogy erről a magyar rendek hallani sem akartak ; sőt ellen
kezőleg azt kívánták, hogy a békekötések megtartása mellett minden
vallás, tehát az unitárius, lutheránus és kálvinista hitvallás is biztosittassék, s ezzel az országban levő zavar megszimtettessék. Ha ezt a
király küldötte aláírja, akkor szent a békesség. De Altheim ezt tenni
nem akarta, mert — úgymond — tudja, hogy ő felsége a vallásra
vonatkozó pontokat sohasem fogja elfogadni.*23) Kieseit is fölhívta,
hogy szakadjon el Mátyástól, mivel az a magyaroknak es osztrákok
nak sok szabadságot enged a vallás dolgában, a mi ellen ő a király
nevében óvást te tt.s)
De a rendek nem hajtottak az óvástételre; haladtak tovább kitiiaz általa k észített reversalis is olvasható a Kovaehich-téie kéziraii gyűjtem ény
ben a nemz. m úzeum ban.
Ü Soproni követek jelentése, Kovacliich, Script. Min. I. 234. 1.
2) E r habe Ih re r D ilit ru n d gesagt, Ih re M ajestät w ürden solche Capi
tulation nim m er ratificiren. V isrhrr P éter level" F leckhainm er Jakabhoz m áic.
17. 1608. B rüsseli okm. I I Γ. 262. 1.
3) U. ο. 264. 1.
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zött céljuk felé. Mátyást örökös kormányzónak kiáltották ki, és miután
az örökös tartományok küldöttei is csatlakoztak a magyar rendek
végzéseihez, ezt a német birodalmi rendeknek, a hajdúknak, a török
nek, sőt a királynak is tudtára adni határozták. A feliratban kérték
Rudolfot, hogy ne vegye rósz néven a rendeknek azon végzését, mely
szerint Mátyást közakarattal kormányzónak választották; ők ezt nem
hűtlenségből s királyuk iránti engedetlenségből cselekedték, hanem a.
végszükség kenyszeritette őket reá.
De a király tiltakozott a gyűlés minden határozatai ellen, s kö
vetelte a rendek szótoszlatását. Azonban ezek a tiltakozás felolvasása
után kifejtették, hogy Rudolf levele későn érkezett, mert végzéseik
már meg voltak alkotva; egyébiránt, miután a gyűlés az ország java
és sürgető szüksége miatt hivatott össze; ő felsége pedig, mint lát
szik, nincsen eléggé értesítve az ország állapotáról: ez neki teljes
tisztelettel tudtára adassék, s jelentessék ki, hogy a főherceg e gon
doskodásáért a haza hálájára tette magát érdemessé. -1)
A háláról azonban — mondja naplójában a soproni követ —
óvatosan szólották; de mind a mellett több oly nyilatkozat volt hall
ható, melynek célja Mátyást azonnal királynak kiáltani k i.2)
Az előzmények után ez ugyan nem volt meglepő, de mégsem
jött nyilvánosan szóba. Még mindig remélték a rendek, hogy Rudolf
belátván helyzete tarthatatlanságát, engedni fog. Hiú reménység volt.
Rudolf es az ő tanácsosai következetesen ellenezték a bécsi békét és
különösen a vallásszabadságot. Ebben a klérusra mindig bizton szá-.
mithattak. Most is, midőn a rendek az országgyűlés végzéseit, kivánatait magában foglaló és a főherceghez intézett oklevelet januárius
Öl-kén a gyűlésben felolvasták, előlépett Náprághy Demeter győri
püspök, és a klérus nevében ellentmondott a bécsi békekötés első
pontjának. Erre felszólalt Thurzó György és kijelenté, hogy ő ezen
ellenmondás ellen, mint a mely ellenkezik az e gyűlésen létrehozott
szövetséggel, tiltakozik s kéri a jelenlevőket, hogy azt figyelembe-ne
vegyék. A gyűlés valamennyi világi tagjai magokévá tették Tliurzó
szavait és kimondották, miszerint vérök hullásával és életök veszé
lyeztetésével is készek a vallás szabad gyakorlatát biztositó cikke-·
1) H orvath M., Adalékok u bécsi békekötés és az azt követett tró n v á l
tozás történetéhez. Kisebb m űvei II. 1S3. 1.
-) K ovachich, Script. Min. I. V. ö. V isrher P. levelét m árc. 17-kéről
1608. Brüsseli okm. II I. 265. 1.
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lyeknek védelmére kelni. Felkérendőnek találták a főherceget, hogy
e cikkelyek ellen elkövetett vétségeket helyreütvén, jövőre azokat sér
tetlenül fentartani és megvédelmezni kegyeskedjék. Sokan annak a
kimondását is sürgették, hogy a ki a bécsi békekötésnek ellene meré
szel mondani, az veszítse el vagyonát. De ettől nagy és heves vita
után elállottak, nehogy a baj ez által is még növekedjék.x)
Illésházy azután nehány kényes de lényeges kérdést intézett a
püspökhöz, jelesül hogy vajon, mikor az ország javait élvezi, nem
hajlandó-e a bajt is vele együtt szenvedni? vajon elismeri-e a főher
ceget a király által jogosan kinevezett és a rendek által megerősített
kormányzónak? és vajon azok, a miket elfogadott, megerősített és a
rendekkel tárgyalt, csakugyan érvényes dolgok-e ? Több ilyen kérdést
intézett hozzá azért, hogy tudja hányadán van a klérus ezen egész
gyűlés törvényszerűségének kérdésével. De Náprághy mindezekre
csak kitórőleg, hímezve hámozva (per ambages) válaszolt; mit a ren
dek nem helyeseltek s maradtak mindenben előbbi határozataik mel
lett.
Zrínyi felszólalt Erdődy Tamás ellen, a ki állítólag Horvát
országban azt határoztatta, hogy ha az ő megyéjébe protestáns lel
készeket hoznának be, a horvátok készek azokat kiirtani. De a bán
ezt tagadta. Végre Thurzó György még egyszer a rendekhez fordulva
azt kérdezte tőlök : hajlandók-e a bécsi békekötést mind halálig vé
delmezni. A papságon kívül mindannyian nagy lelkesedéssel igent
kiáltottak, készek lévén szavukat vérökkel is megpecsételni.
Február elsején fölhívta Mátyás a rendeket, írnák össze a bécsi
békekötés ellen eddig elkövetett sérelmeket és adják elő nézeteiket
arra nézve, miként lehetne azokat orvosolni. A rendek haladékta
lanul megfeleltek kívánságának. írásba foglalt panaszaikban elmond
ják, hogy a vallás szabadsága sok helyen megzavartatott; ügyelni
kellene tehát, hogy se Pozsonyban, se Nagyszombatban, se Modor
ban, Győrben és Komáromban ez ne történhessék, hanem mindenütt
szabad vallásgyakorlat legyen.
Panaszkodnak azért is, hogy Forgácli F. érsek helytartónak1

1) K ovachich, Script. Min. I. 237., 238. 1. E k k o r tö rté n h e te tt az, a m i
ről M átyás em lékezik, hogy t. i. Forgácli érsek elküldötte P ethe László kir.
tanácsost a győri és a tiu n in i püspökökhöz azon üzenettel, hogy a pozsonyi
gyűlés végzéseit ne ellenezzék, m ert különben elvesztik m inden jav ad a lm ai
kat. H orváth M ., B rüsseli okin. I I I . 297. 1.
'-) U. o. 238. 1.
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neveztetett ki, holott a bécsi békekötés értelmében nádort kellene vá
lasztani. Felhozzák, hogy a nyitrai püspökséget Szuliay István fog
lalta el, a ki a bécsi békekötés által száműzetett az országból; ajánl
ják tehát a főhercegnek, hogy ez a püspökség eltöröltessék, és annak
jövedelme a végvárak fentartására fordittassék. Meg van sértve a bé
csi béke azáltal is, hogy a kapitányi hivatal több várban nem magya
roknak, hanem németeknek adományoztatok; kívánják tehát, hogy
ezen is segítve legyen, s a németek Murányból, Léváról, Szitnáról
Dévényről, Kőszegről és Pozsonyból elvitessenek stb.1) Ugyanez nap
hitelesíttetett az örökös tartományokkal kötött szerződés, úgy szin
tén a német birodalmi rendekhez intézett felvilágosító nyilatko
zat is.2)
Következő napon, midőn a gyűlés végzéseit alá kellett írni, a
püspökök ismét vonakodtak neveik odairásától. De Mátyás főherceg
határozottan követelte; Illésliázy pedig hajdúkkal vétette körül a prépostság házát s úgy erőszakolta ki az aláírást. Csak Forgách, a ma
kacs és vakbuzgó érsek kerülte ki az aláírást, a mennyiben nem
jelent meg az illető helyen. Gyűlölete a protestantismus iránt es szeretete a katholicismus és az őt kitüntető király iránt oly nagy volt,
hogy kész volt inkább pusztulásnak tenni ki az országot, mintsem
hogy abban szabad vallásgyakorlat engedtessék.

Úgy látszik, hogy ezen hajthatatlan makacsságával ingerelte fel
annyira maga ellen az ország rendéit, hogy ezek még esztergomi ér
sekségétől is meg akarták fosztani. A legnagyobb valószínűség sze
rint ekkor kelt azon nyilatkozat, mely hely és kelet nélkül Tliurzó
iratai között találtatik, s melyben okadatolva van a z : «mért nem
akarják a regnicolák Forgácli Ferencet pro archiepiscopo Strigoniensi agtioscálni». Mert valóban ekkor volt ellene leginkább felinge
relve a közvélemény, midőn egyfelől megtagadta az aláírást, másfelől
meg lakomát csapott bibornoki süvegének felvétele alkalmával.
A felingerült rendek tehát nem akarták őt érseknek elismerni a
következő okoknál fogva:

') Commissa contra articulos Viennenses. Orsz. levéltár. Acta Pubi.
V. ö. K ovachich Script. Min. I. 241. 1.
=*) K atona, X X V III. 775., 777— 783. 1.
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Hogy már l(>0d-ban Kassára jővén, a templomot a várostól ő
vévé el hatalmasul; ki minden háborúságnak oka lön. Azután az
1004-ki törvénycikkét ő irta. Hogy IGOlí-ban ellentállt a becsi, béké
nek, és a békéltetőknek meg a német urakkal se volt annyi bajok,
mint vele; és mindvégig ellent mondott, és azt is mondta, hogy jobb
elveszni egesz Magyarországnak, hogynem mint az libera roligiót
megengedje ő felsége. A szomszédságokkal való kezességet nem akarta
aláírni és megpecsételni; hasonlóan ellentmondott a confnederatiónak. Elhasonlott az országtól. Nem akart az urak ő nagyságival egyet
érteni ; nem a gyűlésbe velők menni és végezni. Kiről ugyanekkor
panaszkodott is az ország s ugyan végezni akart felőle; csakhogy az
egész ország akkoron nem volt együtt. Eretnekeknek szidalmazza a
nemes országbeli regnicolákat, sőt a római pápától indulgentiát kert
s impetrált a magyarországi keresztyén regnicolák ellen, s azoknak
veszedelmére processiót járt, kiben bűnök bocsánatját Ígéri azoknak,
a kik keresztyének ellen valamit moliálhatnak és cselekedhetnek,
kiről a Kómában nyomtatott indulgentiája tanúbizonyságot teszen,
kit az ő coutemplatiójára adott az pápa. Hogy az modriaknak nem
akarta kiadni a privilégiumot mint kancellár, csak ha arról felelnek,
hogy soha többé keresztyén (protestáns) prédikátort ezután nem tar
tanak. Mi teljességgel a kancellárság tisztje és az élő isten ellen va
gyon es volt. Hogy a nagyszombatiaktól is igy vette el Jakab temp
lomát. S ezek soha nélküle nem merték volna kivetni az evangélikus
prédikátort. Az érsekujváriaktól is reversalist vett. A szabad vallás
gyakorlatnak s a dézmák világi törvényszéken való tárgyalásának is
ellentmondott. Az országgyűlés végzéséhez, hogy a jezsuitáknak ne
legyen állandó maradása köztünk, nem tartja magát, hanem tartja
őket maga mellett, s olyan blasphemiákat irat velők, kit még az
ördög is világ kezdetétől nem mert mondani; és pedig az libera reli
gio vagyon . . .
Mindezen súlyos okoknál fogva nem akarják a regnicolák acceptálni érseknek. Nem pedig azért sem, m ert'— úgymond— a bécsi
békekötés csak a püspökök, nem pedig az érsekek kinevezését ismeri
el a király jogául. Azután Forgách cardinalis Strigoniensisnak írja
magát. Már pedig az egyházi személyeknek két hivatalt viselni tilos.
Éljen tehát a eardinalisság jövedelméből; Esztergom pedig nem cardinálisság, hanem érsekség. De nincs is statútuma az országnak, hogy
a cardinalisok valaha recipiáltattak volna az ország tagjaiul, és hogy
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jogaik volnának, arról sincs emlékezet. Nem is akarja az ország, hogy
mint szintén a jezsuitáknak, úgy a cardinalisoknak is az országban
maradása és joga legyen.
Mindezen okokból Ulászló király decretuma 6., 7. és 8. art. stb.
országos statútumok szerint az ország törvényt akar reá látni, s kö
nyörög ő felségének is, ne legyen ellene.1)
Ezen irat azonban nem került az országgyűlés elé, mely febr.
3-án szétoszlott. A rendeknek ennél nagyobb es nehezebb feladata
volt, t. i. Mátyás főhercegnek trónraemelése által biztosítani a bécsi
békét és a protestantismus szabadságát.
V ili.
A magyar protestarisiigp a regensburgi birodalmi gyűlésen. — Mátyás Önigazoló nyilat
kozata. — Ennek elleneben a birodalmi tanács előterjesztése. — A hath, és protestáns
fejedelmek szavazatai. — A többség R udolf mellett van. — Mátyás fegyveres erővel
Csehországba nyomul , ä Rudolf kénytelen átadni neki a magyar koronát.

A pozsonyi országgyűlés magatartásából és hozott határozatai
ból világosan kitűnt, hogy a magyar nemzet el van határozva minden
áron szabadulni Rudolftól, kinek vaksága és makacssága eddig is
annyi nyomort árasztott e hazára. Európának majdnem minden
állama fel volt világosítva a tényállásról, és felhiva a közbenjárásra a
bécsi békekötés érdekében. Sokan meg is tették a jóakaratu figyel
meztetést Prágában; de fájdalom, ott minden jó tanács eredmény
nélkül hangzott el.
Rudolf csak a durva erőszak fegyvereiben bízott. Február 23-án
kelt iratával a pozsonyi gyűlésnek minden végzéseit semmiseknek
nyilatkoztatta ki, és hűtleneknek mindazokat, kik végrehajtásukhoz
segédkezet nyújtanak.2) Többek ellen elfogatási jiarancsot adott ki,
nem törődve azzal, hogy az ország — a kath. papság kivételével —
mind ellene nyilatkozik, s hogy a felvidéki rendek febr. 25-én Kassán
egytől egyig elfogadták a pozsonyi végzéseket, és hogy a hajdúkkal
minden szomszéd tartomány kész azoknak fegyverrel való megvédésére.
Neki csak a nemet birodalomban volt bizodalma; ahoz fordult
tehát császári tekintélyének megvédéséért és a magyarok leverésére

1) Országos levéltár, a Thurzó-féle iratok között. V. ö. Ip o ly i Veres
m arti élete S3. 1.
-) K atona, X X V III. k. 772. 1.
Thfol. K önyvtár. XIV.
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roló segélyért. Ápril 24-re birodalmi gyűlést hivott össze Regens:>urgba, mely fölötte érdekes színben tünteti fel a magyar ügyeket.
Mind Mátyás, mind Rudolf, illetőleg ennek kormánytanácsa,
gazolni igyekeztek eljárásukat.
Mátyás azon önigazoló nyilatkozatában, melyet a birodalmi
•endekhez küldött, de mely elfogatván, nem terjesztetett be, hossza
san fejtegeti a magyar viszonyokat, s minden baj okozójául Rudolfot
) annak lelkiismeretlen tanácsosait mondja, mint kik a nemzet kíván
ságaira, könyörgéseire nem hajlottak és forradalomba kergették a
lépet. Hogy a magyar és ausztriai rendek, katholikusok úgy, mint
Drotestansok, egyhangúlag azt követelik, miszerint a magyar és török
aékekötések megtartassanak és végrehajtassanak, azt Mátyás azon
iörülménynek tulajdonítja, hogy azokat ő mint kormányzó kötötte
neg, a király pedig a szomszéd keresztyén országokkal együtt megsrősitette és megpecsételte. Ennélfogva a magyaroknak mást hatáfozűiok és tanácsolniok nem is lehet, mint hogy az, a mi egyszer
megállapittatott, ellenség irányában is megtartassák. A magyar és
ausztriai rendek gyűlései ezt követelik.
A mi a vallás dolgát különösebben illeti, arra nézve a főherceg
kinyilatkoztatja, hogy ő kereste az eszközöket és módokat arra, mi
ként lehetne a róm. katli. vallást és az egyházi rendet minél előbb
régi jogaiba visszahelyezni; gondolkozott a felett is, hogy mikép
szüntethetné meg a bécsi békekötés első és második pontjának álta
lánosságát. De a magyar rendek erősen hangsúlyozták, miszerint
azon gyűlés csupán az újabb zavarok lecsillapítása céljából lévén
összehiva, e pontoknak elintézése a legközelebbi országgyűlésre halasztassék. Ez alkalommal arra is figyelmeztetve lön, hogy ha e kér
dést bolygatja, akkor a hajdúk Bocskay példája szerint uj valláshá
borút fognak indítani; segítségül fogják hívni a szomszéd tartományok
protestáns vallásu fejedelmeit, és igy a különben is nagy tüzből még
nagyobbat támasztana. Be kellett látnia, hogy ily módon a katholicismusnak és a papságnak többet ártana, mint a mennyit használna.
Az ország kívánságát annyival is inkább figyelembe kellett vennie,
mivel a hajdúk vallásukon lévő nemzeti királyt akartak választani.
Reményét fejezte ki azonban, hogy a mit a királyhoz intézett jelen
tésében is i r t : mindez lassankint orvosolható lesz, mihelyest az or
szág lecsendesül és a kedélyek kiengesztelődnek.
Különben a vallásról és a papságról szóló békepontokra nézve
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figyelembe kívánja vétetni a Bocskay-pártnak azon replikáját, melyet
a király resolutiójára irt, s melyben hangsulyoztatik, hogy a protes
tánsoknak meg volt engedve a szabad vallásgyakorlat. Éhez most is
ragaszkodnak és inkább félbeszakítanak minden alkudozást, semhogy
erről lemondanának. Ez tény. Megnyugtatásul mondja ezután azt is,
hogy amaz első vallásügyi pont nagy és hosszas küzdelem után anynyira megszorittatott, hogy a kath. vallás sérelmet nem szenved.
Érintetlenül maradtak a kath. papok, templomok és egyházak, s az,
a mi a felkelés idején elfoglaltatott, ismét vissza fog adatni. A katholicismus teljesen megőriztetett, holott másként kiirtatliatott és mohamedanismussá lehetett volna, a mint az Görögországban, Thraciában,
Raschiában, Bulgáriában és a török által elfoglalt más országokban és
tartományokban történt. — Eként adta elő a főherceg a tényállást.
Végül kifejezi, hogy ő, a mint eddig is testvéri szeretettel és en
gedelmességgel viseltetett királyi bátyja iránt, s érette és a keresztyénség ügyéért életét is kockára tette: úgy ezen előadott ügyben
sem kíván egyebet, mint hogy az egyedül üdvözítő kath. vallás fenmaradjon, terjedjen; ö felségének és az uralkodó ausztriai háznak s
országainak békéje, fenmaradása biztosittassék és a keresztyénség
jóléte előmozdittassékh)
Valószínű, hogy ezen higgadt hangon irt önigazolás megtette
volna kellő hatását a német birodalmi rendekre, ha Rudolfnak biro
dalmi tanácsa nem gondoskodott volna annak mellőzéséről. így azon
ban csak egyoldalú informatiót nyerve, a rendek nem mondhattak
igazságos bírálatot, mivel csak a magyarok lépteit kárhoztató állam
tanácsi előterjesztés volt előttük.
Ebben a tanácsosok tagadják azt, mintha Rudolf nem akarná
fentartani a békét. 0 csak azt nem akarta engedni, hogy a katholikusok lelkiismerete elnyomassák. Igaz, hogy a bécsi békekötést meg
erősítette, de csak azon záradékkal, hogy a vallásra vonatkozó pontok
királyi esküjével ne ellenkezzenek, és a fenforgó nehézségek a legkö
zelebbi országgyűlésen intéztessenek el. Eképen némely pontok füg
gőben maradván, ezek által nem szeghette meg a békét. Ellenben a
magyarok megszegték azt, mivel — úgymond — nem akartak elsza-*)
*) M átyás főhercegnek nyilatkozata azon lépteinek igazolására, m elye
ket ltudolf ellenében te tt a török és m agyar béke ügyében. 1G08. ápr. H o r
vá th M. B rüsseli okm. I I I . 282—297. 1.
22*
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iadni a töröktől. Bocskaynak 1G0G. dec. 1.í-ki kassai gyűlése tör
vénytelen volt, mert megváltoztatta a békepontokat, valamint vég
rendelete is az, mely Erdély felett a békepontok ellenére rendelkezik.
Nagy sérelem gyanánt hozatik fel, hogy Mátyás a király bele
gyezése nélkül hívta össze a pozsonyi országgyűlést. Hogyan lehet
π várnai azt, hogy ő felsége ily körülmények között megtartsa a bé
lét? Mi lett volna abból, ha az első pontban kívánt korlátlan vallásszabadságot megengedi ? Hiszen ott az van mondva, hogy minden
vallás szabad gyakorlata megengedtessék, mi alatt az ariánusok, triütáriusok, ujrakeresztelők, manicheusok, és a keresztyén egyház
Lltal mindig kárhoztatott más felekezetbeliek is értetnek ! Mindezekíek különbség nélkül szabadságot adni ellenkezik a keresztyénség
stenével, a jóléttel, ő felsége esküjével s minden világi renddel. Eb
iül nem származhatik .más, mint örökös szakadás és a királyság végeges pusztulása. És jóllehet ő felsége méltányos záradékot tett, azt a
cassai országgyűlés mégis eltörölte és megsemmisítette. A «lázadó»
nagyarok sehol sem akarják megtűrni a kath. vallást.
A magyarok, mondja továbbá a nyilatkozat, azt is követelték ő
felségétől, hogy a magyar várakból a németek — kiknek vere és
lénze szerezte e várakat — eltávolíttassanak. Ez is ellenkezik az ő
iirályi jogaival stb.
Végül kijelentetik, hogy az egész magyar mozgalom csak nérány nyugtalan embertől származik, kik jogtalanul szerzett birtoko
sat élveznek s törvénytelen országgyűléseket tartanak. 0 felsége meg
ikarja tartani a békét, de csak úgy, ha az istennek dicsőségére, a ke•esztyénségnek és alattvalóinak javára szolgál, és ha nem ellenkezik
esküjével s német császári és nemzeti becsületével.1)
íme, mily különböző álláspontot foglal el a két fél! Mátyás
Avatkozik a békekötések szentségére s a nemzet közóhajára: Rudolf
íz ö lelkiismeretére és német császári becsületére. Amaz a köriilmélyek kényszerű voltát; ez fejedelmi akaratát és jogait hangsúlyozza.
iHnaz kész a békét fentartani, ez háborút kíván, s ennek folytathatá?ára kéri a birodalmi rendek és fejedelmek segélyét.
A német birodalmi gyűlés emberei ép úgy a felekezeti érdek
nyomása alatt állottak, mint a birodalmi tanács. Midőn azon kérdés
került szőnyegre: adassék-e a császárnak segedelem a magyarok és a
1) H o rvá th M. B rüsseli okm. I I I . 297—316. 1.
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törökök ellen? Salzburg, Ausztria és más kath. fejedelmek képviselői
igennel feleltek. Ellenben Pfalz és a többi prot. fejedelmek úgy nyi
latkoztak: «hogy a hosszas háború, melyben annyi keresztyén vér
ontatott, s több ezer keresztyén lélek vitetett szolgaságba s vettetett
az ördög torkába, magoknak a keresztyéneknek bűneiből s azon nagy
üldözésekből származik, melyeknek ott a keresztyének kitéve vannak.
Szükséges azért vezekleni, az üldözést megszüntetni, a magyarokat
vallásuk és jogaik szabad, gyakorlatában meghagyni, s igy a zavar
magától is meg fog szűnni . . . A magyarokkal kötött bécsi béke cik
kelyeit, melyekre azok hivatkoznak, s melyeket az osztrák rendek is
biztosítottak, végre kell hajtani. így ezen országban a csend helyre
áll, s a császárnak nem lesz szükségé segélyre».1)
Magok a magyarok sem kívántak egyebet, mint hogy a bécsi
békekötés pontjai szigorúan végrehajtassanak, mert egyedül igy lát
tak lehetőnek a bókét.
Azonban a végzés a katholikusok értelmében mondatott ki, mi
nek következtében a protestánsok óvást tettek.
Ily körülmények között Mátyás, hogy tervét keresztül vigye,
egyfelől sereget gyűjtött Magyarországban, másfelől pedig a diplomatia utján igazolta lépését, mely sok veszedelemmel és nehézséggel
járt, de mely a nemzet segítségével mégis diadalra vezette. Hiábavaló
volt Rudolfnak azon rendelete, hogy a hadszervezkedéssel hagyjon
fel; hiábavaló volt azon parancsa is, melyet Forgáchhoz, mint kir.
helytartóhoz, illetőleg általa a megyékhez intézett, hogy azok Mátyás
nak ne engedelmeskedjenek.
Mátyásnak és a magyaroknak a tett mezejére kellett kilépniök
és ugv mozogniok, hogy meg ne előztessenek. A főherceg márc. 11-én
körlevelet bocsátott ki a megyékhez, melyben felhívja őket, hogy Forgáchot kir. helytartónak, mivé a bécsi békekötés ellenere lön kine
vezve, el ne ismerjék, neki ne engedelmeskedjenek; ellenkezőleg a
pozsonyi végzésekhez képest a zászlóaljakat fegyvereztessék fel, hogy
az ország kapitányainak felhívására táborba szállhassanak.12)
E közben megindította seregét Prága felé. Yele mentek: Tlxurzó
György, Nádasdy Tamás, Zrínyi Miklós, Bosnyák Tamás, Pálfy István,
1) H orváth M. A dalékok a bécsi békekötés és az a zt követett trónválto
zás történelméhez. Kisebb m űvek II . 487. 1. V. ö. B rüsseli okm. I I I . 249
—251. lap.
2) H orváth M. Brüsseli okm. IV. 260. 1.
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Illésházy István és Apponyi Pál. April 24-én Znaymnál, május 10-én
pedig már Csaszlau kapui előtt állott. Senkisem állott útjába.
Prágában nagy ijedtség támadt. Egyik követség a másikat érte
Mátyáshoz. Thurzó György ezt irta nejének Iglauból május 7-én:
Ma voltak itt mind az pápa uram követe, s mindkardinálja az olmüci
püspök, ők az átkozottak zavarták fel a vizet, immár most ótanák a
tüzet, ha lehetne.1) De már késő volt minden. Mátyás határozottan
követelte Rudolftól, hogy a közjó érdekében mondjon le a magyar és
cseh koronáról; és hogy szavainak súlyt kölcsönözzön, hadiszállását
ismét közelébb vitte Prágához, Kolinba, majd Cseh-Bródba. Rudolf,
kitől időközben a felbátorodott csehek is vallásszabadságot követel
tek, előbb tizennégy, azután nyolc, végre csak két napi gondolkozás!
időt kért; de nem kapott. Hiába próbálta Mátyástól elcsábítani a ma
gyarokat, hiába ígért most már vallásszabadságot és a sérelmeknek
orvoslását, nem hittek neki. így a legnagyobb kényszer alatt junius
21-én átadta a magyar koronát, átengedte Morvát s megegyezett abba
is, hogy Mátyás Csehországban örököse legyen.
Nagy öröm támadt erre a magyar táborban. A mint a korona
Mátyásnak átadatott, Thurzó György az úri rend nevében, Lépes Bá
lint pedig az egész ország nevében üdvözölte őt, mint királyi fenséget,
biztosítván őt arról is, hogy a nemzet iránt eddig tanúsított érde
meiért a hálás nemzet a legközelebbi országgyűlésén királyául fogja
választani és megkoronázni.
Most már a protestánsok is derültebb szemmel néztek a jövőbe,
annál is inkább, mert junius 29-én az ausztriai és morva urak meg
újították a magyarokkal a lelkiismereti szabadság biztosítására kötött
frigy őket.2)
IX.
Erdélyben Báthory Gábor fejedelemmé lesz. — Az 1608. műre. 3-ki kolozsvári gyűlésen
választási hitlevélben biztosítja a prof. vallás szabadságát. — Kassán augusztus hóban
szerződést köt Mátyással a bécsi béke megtartására. — Szept. 21-én a kolozsvári ország
gyűlésen törvény hozatik a vallásszabadságról, s követek küldetnek ki a pozsonyi országgyűlésre.

A mig Mátyás Csehországban táborozott, hogy magának a ma
gyar koronát megszerezze, addig Erdélyben az öreg Rákócy Zsigl ) T hurzó levelei II. k. 225. 1.
a) S za la y, Magy. Tört. IV. 507. 1.
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mond lemondott a fejedelemségről. Helyébe a vitéz, de feslett erkölcsű
Báthory Gábort választották meg, ki három év óta az ecsedi ágnak
reá szállott magyarországi jószágain élte világát.
Báthory Gábor ámítással és kétszínűséggel szerezte meg magá
nak a fejedelemséget. Rudolfnak azt Ígérte, hogy a katholicismust
vissza fogja állítani Erdélyben, hivatkozott családja múltjára és saját
katholikus voltára. Ugyanazon időben jónak látta a többnyire protes
táns vallásu hajdúknak azt ígérni, hogy ö, mint bensöleg szintén pro
testáns, fentartja «az igaz vallást» s kiirtja a pápásokat. Az erdélyi
rendek iránt is az ámító szerepét játszotta. Tudván, hogy ezek a haj
dúkkal ellenséges viszonyban vannak, tagadta, mintha ő a hajdúkkal
összeköttetésben volna.
Mindenütt szép akart lenni; egyik párttal sem akart ellenke
zésbe jutni, legalább addig, mig fejedelemmé választatik.
A márc. d-ra Kolozsvárra hirdetett országgyűlésen Rákócy
Zsigmond fejedelem lemondása után, Báthory Gábor csakugyan egy
hangúlag lett Erdély fejedelmévé kikiáltva márc. 8-án. De előbb vá
lasztási feltételeket kellett elfogadnia, melyeknek első pontja a val
lásról így hangzott:
«Tudván ő nagysága, hogy minden respublikáknak békességes
csendes megmaradása, fegyverrel külső ellenségtől oltalmazása után,
áll csak az religióknak szabados kultussában, minden renden, nyel
ven és nemzetségen való emberek között, hogy senki lelkiismereti
ben nem háborittatván, istenét szabadon tisztelhesse, kinek utolsó
eligazítása világ vegezetire hagyatott, amaz mondás szerint, Sinite
pariter crescere zizania, usque ad tempus messis, ne forte eradicetis
simul et triticum; erre ő nagyságának példa az lengyel respublika is.
Kívánjuk azért egész három nemzetül, hogy az religió szabad
ságára magát megkötelezze, és abban személyválogatás nélkül min
den rendeket megtartson s oltalmazzon in liberis eorum exercitiis,
mint Zsigmond fejedelem idejében.1)
A többi hét pontban azt kívánták, hogy megvédje a szabad feje

x) A rtic u li D om in o ru m K egnicolarum T rium N ationum T ranssylvaniensium illustrissim o dom ino com iti Gabrieli B attliory de Somlyó Transsylvaniae et P artium reg n i H u n g áriáé electo principi et Siculorum Comiti etc.
ante ejusdem inaugurationem pro confirmatii ne et futura sub ejus regim ine
observantia in Ecsed transm issi et exhibiti. Anno D om ini 1608. S zilá g y i
Orsz. E m i. VI. 88. 1.
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delemválasztás jogát; a hajdúkat kötelezze az ország oltalmára; ezek
tegyenek hitet rá, hogy a szabad választást nem zavarják; a német
tel, törökkel tartson jó békét; a hajdúkkal fenforgó kérdést úgy
egyenlítse ki, hogy az a hazának ne prsjudikáljon; az országot tartsa
meg kiváltságaiban, s különösen megtartsa a székelyeknek Zsigmondtól nyert uj «szabadságát».
Báthory Gábor elfogadta e feltételeket, s hittel biztosította az
azokat Ecsedre hozó biztosokat, hogy a mint Erdélybe megy, meg is
fogja erősíteni.
Márc. 30-án virágvasárnapján fényes kísérettel vonult be Ko
lozsvárra. Az üdvözlő küldöttségek között megjelentek a jezsuiták is,
pártfogást kérve az uj fejedelemtől, és nem törődve a népnek e miatti
zúgolódásával. Márc. 31-én a nagy templomban végbement a feje
delmi fényes beiktatás és eskületétel. Itt ünnepélyesen fogadta Bá
thory, hogy a nemzet jogait, kiváltságait, egyesek szabadságait es
különösen a vallásszabadságot az előlegesen elfogadott hitlevél értel
mében meg fogja tartani. A rendek viszont hűséget fogadtak neki.
Ezen ünnepélyes szertartások után a rendek hozzáfogtak a tör
vények alkotásához. A vallásügyi kérdést azonban már a hitlevél által
elintézve tekintvén, sem a fejedelem, sem a rendek nem hozták szóba.
Elhalasztották azon időre, midőn a magyarországi trónharc befejez
tével Erdély viszonya is rendezve lesz Magyarország irányában. Ez
megtörtént augusztus hóban a kassai országgyűlésen, hol Báthory
követei Imrefly János és Kornis Zsigmond abban egyeztek meg Illésliázy Istvánnal és a melléje adott más követekkel, hogy Báthory
alkalmazkodni fog a bécsi békekötéshez s Mátyást es Magyarorszá
got segíteni fogja minden háborújában, kivéve ha az a török ellen
intéztetnék.1)
Ezen szerződést a szept. 21 -ón megnyílt kolozsvári országgyű
lés minden nehézség nélkül elfogadta. A rendek letették az esküt, s
a hivatalos oklevelet kiállították. Ez eskü elismerte ugyan a ma
gyar korona jogát Erdélyhez, de frigyet és nem hübérkötelezettségi
viszonyt állapított meg. Ennek szerencsés elintézése után fogtak a
rendek a törvényalkotáshoz, s mindenekelőtt a vallásügyi viszonyok
rendezését vették elő. Maga a fejedelem hozta fel propositiójában, és

b S zila g y i S. É rd . Orsz. E m i. VI. 16. s k. 1.
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a rendek készséggel és hálával fogadták azt, hogy a kolozsvári óvári
templomot a protestánsoknak adományozta.

«Hogy nagyságod ·— ngymond az első törvénycikkely
— minden belső dolgainak előtte az isten tisztességére és
dicsőségére nézendő dolgokon kezdette el dolgainkat, nagy
ságod abban követte minden dicséretes keresztyén fejedel
meknek példájokat, kit mi is felette igen javallunk. Tetszett
azért egész országul mind a három nemzetül való statusok
nak egy akarattal és értelemmel, hogy a mint nagyságod
kívánta, a nagyságod religióján való papot szabad legyen
Kolozsvárra behozatni és a kolozsvári atyánkfiáit az ő religiójokban és templomokban meg nem háborgatván, egy bizo
nyos helyben, a hol nagyságod akarna predikáltatni, cum
omnibus functionibus et ministeriis ecclesiasticis.»1)
A hozott törvényeken kívül a Magyarországgal kötött egyesség
alapján azt is elhatározták az erdélyi rendek, hogy a Mátyás megkoronáztatása és a becei békének törvénybe iktatása céljából nemsokára
megnyitandó pozsonyi országgyűlésre a magok részéről is követeket
küldenek. Követekké választották Sennyey Miklóst és Kornis Zsigmondot, kik azonnal meg is indultak Pozsony felé.

X.
Az 1008-ki koronázási orszórjgyűl és. — A klérus előleges tiltakozása. — Az ausztriai ren
dek kérvénye. — Mátyás törekvései és a rendek k'ivánatai. — Az ausztriai rendek újra.
folyamodnak; a magyarok követeket küldenek hozzájók. — Vallásügyi első pont feletti
vita. — A klérus általános tiltakozása. — Pázmány védi a jezsu itá k a t; a klérus újabb
tiltakozása sem használ. — Mátyás elfogadja a koronázás előtti cikkelyeket. — A gyűlés
eredménye.

Az egymás után oly gyorsan következett nagy fontosságú ese
mények után az érdeklett felek nagy feszültséggel várták a sz. Mihály
napra kitűzött pozsonyi országgyűlés megnyitását.
A meghívó levél rövid visszapillantást tesz a csehországi had
járat okaira és eredményeire, s tudatja a rendekkel, hogy Mátyás
átvette Eudolftól a magyar koronát, s hogy ennélfogva szükséges

1)
A rtic u li dom inorum regnicolarum . . . in conventu generali Claudiopoli ad vigesim um p rim u m diem m ensis Sept. 1608 . . . celebrato unanim i
consensu conclusi. — S zilá g y i S. E rd. Orszgy. E . VI. 110. 1.
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gondoskodni az uj király megkoronáztatásáról es a béke biztosításá
ról. *) Az előzmények után világos volt, hogy a bécsi békekötés pont
jainak törvénybe iktatása és a vallásszabadság biztosítása fogja ké
pezni a tárgyalások központját. Ez képezte főokát a szomszéd tarto
mányokkal kötött szövetségnek ; ez adott fegyvert mindazoknak kezébe,
kik Mátyást csehországi hadjáratában követték. A döntő körök tisz
tában voltak a teendőkkel; de véghetetlen sok nehézséggel kellett
megkiizdeniök, mig a törvényhozás tulajdonképeni munkájához fog
hattak. A nemzet zöme egyetértett abban, hogy az eddigi villongáso
kat csak úgy lehet megszüntetni, ha a bécsi békében oly sok vitára
és keserű kifakadásokra okot szolgáltatott vallás kérdésé véglegesen
megoldatik, illetőleg a vallásszabadság törvényileg biztosittatik. Ezen
meggyőződésben mind Illésházy, mind Thurzó, mind a többi befolyá
sos férfiak nyugodtan várták az országgyűlés megnyitásának napját.
Nem igy a klérus, mely a vallás dolgában következetesen ellen
tétbe helyezte magát az ország közóhajával, s jónak látta előre is
szövetkezni és tiltakozni a közeledő országgyűlésen hozandó vallás
ügyi határozatok ellen. Forgách Ferenc bibornokérsek augusztus
28-kára hívta össze mind a főpapokat Pozsonyba előleges tanácsko
zás végett
Huszonnégy főpap és káptalanbeli ur irta alá azt az óvást, mely
ben elhatározták, hogy a legközelebbi országgyűlésen a r. kath. val
lást és egyházuk előmenetelét illetőleg mindenben együtt fognak küz
deni jogaik és javaik visszaszerzésében, s attól sem félelem, sem
remény, sem semmiféle Ígéret vagy fenyegetés által nem hagyják
magokat elszakittatni, a mi egyházuk javára szolgálhatna.2)
Ily nyilatkozattal szemközt a magyar protestáns rendek, bízva
az uj király igazságszeretetéhen, nyugodtak maradtak. Az előbbeni
országgyűlések után rájok nézve épen nem volt meglepő a főpapság
ezen magatartása. De annál nyugtalanabbak lettek a felső és alsó
ausztriai rendek, kik ebben előre vetett árnyékát látták a követke
zendő eseményeknek, s kiknek főpapjai szintén hallani sem akartak
a vallásszabadságról.
Midőn Mátyás a cseh hadjárat után bekivánta az ausztriai és
morvái rendeknek hódolatát, az elsők feltételül szabták, hogy a valb K a to n a , X X IX . 8— 11. 1.
2) L á n yi-K n a u n , II. 172. 1.
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lásíigy és a lelkiismeret szabadsága azon alapra helyeztessék, melyen
Miksa király korában volt. Kijelentették, hogy ők csak azon remény
ben és feltétel alatt csatlakoztak a pozsonyi szövetséghez, és segítet
ték Mátyást Kudolf elleni hadjáratában, ha az uj fejedelem nálok is
orvosolandja a sérelmeket, és a vallásszabadságot biztosítani fogja
úgy, mint Magyarországban. De Mátyás nem volt hajlandó elfogadni
a feltételeket. Attól tartott, hogy ha enged a protestánsok ily köve
teléseinek, ez által veszélyezteti a német császári koronát, melyet
némely buzgó kath. választó fejedelmek a Prágában levő pápai kö
vettel együtt hajlandók voltak Albert főhercegnek, a spanyol király
németalföldi helytartójának engedni át. Azt kívánta tehát az ausztriai
örökös tartományoktól, hogy minden feltétel nélkül tegyék le a hűségi esküt; a hódolat után szóba jöhet majd a vallás ügye is.
A katholikus rendek letették a hüségi esküt; a protestánsok
azonban szept. 14-kén Hornban gyűltek össze, s onnét ugyanazon hó
26-kán a magyar főbb emberekhez és megyékhez; *) október 4-kén
pedig a már Pozsonyba gyűlt rendekhez Írásbeli felszólítást intéztek,
melyben felhívják őket, járnának közben Mátyásnál, hogy a pozsonyi
szövetségnek gyümölcseit ők is minél elébb élvezhessék. Figyel
meztetik a magyar rendeket, hogy az uj fejedelmet mindaddig meg
ne koronázzák, ínig vallásuk szabadságára vonakozólag határozott ígé
retet nem tesz. Emlékezetükbe hozzák a velők kötött szövetséget; és
kérik: ne engedjék, hogy e tartományok ügye sérelmet szenvedjen;
sőt szükség esetén inkább segitségökre legyenek. Küldjenek követeket
a főherceghez, kérve őt, ne tegyen nehézségeket a vallás dolgában. Ok
a magok részéről hajlandók a magyarokkal minden veszedelmet meg
osztani. *23) Thurzó és Ulésházy biztosították az ausztriaiprot. rendeket,
hogy készséggel fognak közbenjárni a főhercegnél; de egyúttal taná
csolták nekik azt is, hogy letevén a fegyvert, békés elintézésre bízzák
ügyöket.s) De ezek annál nehezebb szívvel fogadták a jó tanácsot, mi
vel tudomásuk volt arról, hogy a főherceg engedékenyebbnek mutat
kozott a morvák iránt, a kiknek a hódolat alkalmával esküvel fogadta,
hogy vallása szabad gyakorlatában senkit sem fog háborgatni. 4)
x) Az alsó és felső ausztriai rendek T hurzó Szaniszlólioz szept. 25-kén
kelt irata az orsz. levéltárban.
2) K atona, XXIX. 12— 17. 1.
3) Svaderem om nino — írja U lésházy B azinból 1608. okt. 4-kéről —
u t depositis arm is, pacem u n a colerem us. K a to n á n á l X XIX . 17. 1.
4) S zalay L ., Magy. orsz. T. IY . 474. 1.
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Mig Mátyás ezen ügyekkel foglalkozott, s majdnem egy hónap
pal késleltette a magyar országgyűlés megnyitását, addig a Pozsonyba,
gyűlt rendek türelmetlenül várták megérkezését. Okt. 22-kén az eszter
gomi bibornok-érsek által iidvözöltetve, oly fényes fogadtatás mellett
vonult be, minőt Miksa koronázása óta nem látott Pozsony. «A tíz
ezer fegyveresnek, kik őt a Duna partján üdvözölték, s a váriakba
kísérték, a biztosított polgári és vallási szabadság öröme tükröződött
vissza arcáról». *) Másnap Lichtenstein Károly, Preiner Siegfried és
Krenberger Ulrik, mint Mátyás biztosai, előterjesztették a propositiókat, s felhívták a rendeket, hogy miután Kudolf oly feltétellel mon
dott le, hogy Mátyásra szálljon a korona; s miután a főherceg már
különben is bírja ígéretüket a királyi méltóság átruházására nézve,
gondoskodjanak mindenek előtt Mátyás megkoronáztatásáról, a ki
azután velők közösen fog eljárni az ország jólétének eszközlésében.
Mátyás maga is szemlátomást arra törekedett, hogy minden válasz
tási formák és feltételek nélkül koronáztassék meg. De a rendek
okulva Miksa és Piudolf példáján, nem akartak feltétel nélküli koro
názásba bocsátkozni; sőt most látták elérkezettnek az időt, melyben
mind polgári, mind vallási szabadságaik biztosítását legkönnyebben
kivívhatják. Intő például szolgált nekik az ausztriai protestáns ren
dek ellenében való eljárás, továbbá azon sok nehézség, melyeket
részint a prágai udvar, részint a főpapság támasztott mindannyiszor,
valahányszor a bécsi békének végrehajtásáról, különösen pedig a val
lásügyi pontokról volt a szó. Most akarták tehát eltávolítani mindazt,
ami kétértelműséget és civakodást idézett elő a kassai országgyűlé
sen, és a mi azontúl is minden adott alkalommal megzavarta a
békét.
Ilyen kényes kérdések, melyeket még a koronázás előtt kíván
tak rendbe hozni a rendek, következők voltak: »a nádorválasztás, a
végházak német várnagyjai, különösen a vallásszabadság és a jezsui
ták ügye. Három hétig folyt felettök a vita, mig a királyválasztásra
kerülhetett a sor.
A nádori szék Nádasdy Tamás halála óta üresedésben lévén,
mindenek előtt ezt akarták betölteni a rendek, annyival is inkább,
mivel a magyar törvény jelentékeny szerepet ad a nádornak a királyválasztásnál is. Mátyás és tanácsosai csak a királyválasztás után akarH o rvá th M., M agyarorsz. T. I I I . 455. 1.
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ták a nádori széket betölteni, mivel a megválasztandó nádornak a
király által kell megerősittetnie. Még október 27-kén is erről folyt a
vita, K mig végre abban történt a megállapodás, hogy a nádor a
király után választassák, de a koronázás előtt.
Nevezetes dolog, hogy e kérdés eldöntésénél is nagy szerepe
volt a vallásnak. A protestánsok, tekintve azt, hogy a királyok kü
lönösen azért mellőzték a nádori hivatal betöltését, mivel az útjában
állott a törvénytelen kir. rendeleteknek; tekintve továbbá azt, hogy
kir. helytartókul mindig oly főpapokat neveztek ki, a kik a Protes
tantismus kiirtására törekedtek, most nagy súlyt helyeztek arra, hogy
protestáns vallásu nádor választassák. Kimondották tehát végzéské
pen, hogy ezentúl mindenkor két katliolikus és két protestáns férfiú
jelöltessék ki a korona által, kik közül aztán a rendek tetszésük sze
rint választhassanak. Egy évnél tovább pedig ne maradhasson üre
sen e főméltóság . . .
Mig e tárgy felett folyt a vita, addig az ausztriai protestáns
rendektől újabb követség érkezett Pozsonyba, kérve a magyar rende
ket, vetnék magokat közbe a főhercegnél, hogy a pozsonyi szövetség
értelmében ők is biztosíttassanak vallásuk szabad gyakorlatában.
Kívánták, hogy e szabadság kiterjesztessók ne csak a nemesekre, ha
nem a városok lakosaira is, a kik szintén hű alattvalói ő felségének.
Azon gyanúsítással szemben, mintha ők Hornban a király ellen for
ralnának valamit, kijelentik, hogy nem a fejedelem ellen, hanem val
lásuk azon ellenségei ellen védekeznek, kik a fejedelem jó szivét
elfordítják tőlük, s mindenképen azon törekednek, hogy vallásuk sza
bad gyakorlatától megúsztassanak. Felkeresték a befolyásosabb ma
gyar főurakat is, kik a pozsonyi szövetség értelmében méltányosnak
és igazságosnak találták kérelmüket.2) Ezen folyamodásnak az lett
az eredménye, hogy a magyar rendek a magok kebeléből kiküldötték
Révay Pétert a főherceghez azon megbízással, hogy az ausztriai ren-

lj Thurzó György írja nejének okt. 2 7 -k érő l: «M ostanság arról vagyon
az disputatio, hogy a fejedelem azt kívánja, hogy elébb a király választassák,
azután osztán a palatinus, avagy nádorispán ; de az ország a nád o risp án t
akarja elsőben választani ; de ezt a villongást hiszem istent, m ég m a egybe
hozzuk és bizonyost végezünk felőle . . . Tliurzó levelei II. 241. 1.
a) T h u rzu Gy. okt. 27-kéről írja n ejé n e k : «Az ausztriai dolgot is még
nem végezte el ő ielsége ; de m éltán az ország nem hagyja őket, és igy ő
felségének is m eg kell engedni, lehessen azoknak is hitekben és vallásokban
szabadságok. Thurzó levelei II. 241. 1.
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dek kívánságának teljesítését kieszközölje. Mátyás, ki még mindig a
német választó fejedelmeknek és a pápának kegyét kívánta magának
megszerezni, azt felelte, hogy az ausztriai prot. rendek meggondolat
lanul cselekesznek. Nagy különbség van Magyarország, Morvaország
és Ausztria között. Amazok mindenben teljes szabadságot élveznek;
emez, mint örökös tartomány, más törvény alá esik, melynél fogva ő,
mint más fejedelmek, hatalommal bír a vallás dolgában is intéz
kedni. Az igen nagy vallásszabadság következtében elvész az igazi
kegyesség ; túlságos vallásszabadságot alattvalói között alig engedhet
meg egy kegyes fejedelem a nélkül, hogy az istent meg ne sértse és
a saját jó hírnevét ne veszélyeztesse. A pozsonyi szövetségnek ő a
feje ; de ennek nem a vallásszabadság, hanem a bécsi és zsitvatoroki
béke végrehajtása volt az igazi célja. Különben hogy megmutassa,
mennyire becsüli a magyarok közbenjárását, Ígéri, hogy az osztrákok
ügyét tüzetesen meg fogja vizsgálni, s hogy erről a rendek alaposab
ban értesülhessenek, követét liozzájok fogja küldeni.
El is küldötte pár nap múlva Lichtenstein herceget, Preinert és
Krenbergert a klosterneuburgi apáttal együtt a magyarok országgyű
lésére azon üzenettel, hogy hagyjanak fel a rendek a vitával, mely
más forum ele tartozik. 0 e tárgyban a többi főhercegek, névszerint
Miksa főherceg nélkül nem intézkedhetik; s felhívta őket, hogy a
királyválasztás és koronázás kérdését döntsék el. De a magyarok kö
zül sokan az osztrákok mellett szólaltak fel, mely véleményeltérést
Rudolf és titkos tanácsosai arra kezdték felhasználni, hogy egyfelől a
mag3rarokat, másfelől pedig az osztrákokat a császár hűségére kíván
ták téríteni. Rudolf nevével aláirt üres lapok jöttek forgalomba, me
lyekre tetszésök szerinti feltételeket írhattak volna a rendek. ígérve
volt nekik minden; most már teljes vallásszabadság is, ha Mátyástól
visszapártolnak.
Az osztrákok, hogy a Mátyás által megtagadott vallásszabadsá
got elnyerhessék, hajlandók voltak Rudolffal ez iránt alkudozásba
bocsátkozni.J) De a magyarok nem bíztak az ígéretekben. Sokkal
inkább voltak elkeserítve az utóbbi négy esztendő eseményei által,
semhogy Rudolfnak már ezelőtt is sokszor hallott, de soha meg nem
tartott ígéreteire liederitettek volna. Mind a mellett Mátyás mégis
megijedt, midőn császári bátyjának ezen utolsó fondorlatáról értesült,
H o rvá th M., Brüssel! okm. IV 37.
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és hogy a magyar rendeket el ne idegenitse magától, hajlandó volt
Thurzó Györgyöt, Dócy Andrást, Barkócy Lászlót és Eajnert követ
ségbe küldeni a bókételen ausztriai rendekhez azon utasítással, hogy
őket lecsillapítani igyekezzenek.χ) A következményekből látni fogjuk,
hogy ez nem sikerült teljesen.
Az alatt folyt a vita a végházak német őrsége és mindazon
sérelmek felett, melyeket a rendek Illésliázy házánál összeírtak, s
melyek között a bécsi békekötés szerint is első helyen állott a vallás
ügye. Megújultak az l(i06-diki kassai országgyűlés küzdelmei a katholikus klérus által követelt „de a kath. vallás sírelme nílk'úl“-féle
záradék felett. E záradék rendkívül nagy jelentőséggel hirt, ha meg
gondoljuk, hogy a katholicitas fogalma kizárta minden más keresz
tyén felekezetnek lehetőségét. Midőn tehát a klérus azt mondta, hogy
beleegyezik ugyan a protestánsoknak engedett vallásszabadságba, de
csak «a kath. vallás sérelme — préjudiciuma — nélkül» ezzel voltaképen az volt mondva, hogy azt továbbra is ostromolni fogja, mert a
katholikus egyház egyetemessége eo ipso meg volt sértve, meg volt
rövidítve a prot. egyház puszta létezése által. Ennek törvény általi biz
tosítása által a kath. egyház az egyetemesség, vagyis a katholicitas ma
gaslatáról leszállóit a külön részleges felekezetiség színvonalára. Na
gyon ertliető tehát a klerusuak e kérdésben kifejtett szívóssága.
De érthető másfelől a protestáns rendek ellenkezése is, a kik e
záradék szüksőgképeni következményeitől rettegtek. Épen azért, mert
tudták, hogy katholikus fogalmak szerint a protestantismusnak puszta
létele is «sérelem» — nem akartak beleegyezni e záradék meghagyá
sába. Sőt hogy minden félreértés és zavar elkerültethessók, a vallás
szabad gyakorlatát, e záradék kitörlésén kívül, szabatosan akarták
körvonalozni. Jelesül, kimondatni kívánták határozottan, hogy necsak

1) T hurzó G yörgy nov. 6-káról írja n e jé n e k : «Az au sztriai liábaruság
m iatt, ha eleit nem vennénk, csak az Isten tudja, m ikor lenne vége az gyű
lésnek. L átván ezért m ind ő felsége s m ind az m agyarországi urak, hogy e
tűz h a idején meg n em oltatnék, oly láng következhetnék belőle, ki m ind az
egész keresztyénségnek nagy károkra és veszedelm ekre következhetnék és
csak az töröknek szereznénk hasznot vele ; — azért nagy sok kéréssel vevő
nek reá, hogy felmenvén Béesbe, M axim ilianns herceg u ru n k k al békességre
és cgyességre vigyem a dolgot. A zért m ellém adván az pápisták közül D óéi
Andrást, az meines uraim közül B arkócy Lászlót, és a városbeliek közül E a j
nert. Ma indulok isten segítségéből csak postakocsikon Béesbe. Adja az ú ris
ten, hogy vihessem békességre az dolgot, m ert sem m i jó nem következhetnék
belőle . . . Thurzó lev. II . 242.
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a főrendek és nemesek, hanem a városok, mezővárosok és falvak
lakosai is mindenütt s minden háborgatás nélkül szabadon gyako
rolhassák az általok helyesnek ítélt és befogadott vallást. Nehogy
pedig a főpapi joggyakorlatra nézve az egyházi közigazgatás terén
továbbra is viszály támadhasson, kijelentették, hogy ezentúl minden
felekezetnek saját elöljárói es felügyelői legyenek. Ezzel a kath. püs
pököknek és helyetteseiknek a protestáns papok feletti bíráskodását,
megidézési és látogatási jogát kívánták megszüntetni.
Mindezen határozatok ellen a klérus az augusztusi előleges meg
állapodásokhoz képest egyetemesen protestált. Felkereste mindazon
érveket, melyek a vallásszabadság ellen a középkori theologiából és
a kath. egyházjogból menthetők valának. Gondosan összeállította és
külön pontokba szedte a német theologusoknak azon dagályos nyel
ven irt «velemenyet», melyet azok 160G-ban Mátyás főherceg felszó
lítására írtak, s melynek kivonatát fentebb a bécsi békekötés tárgya
lásánál közöltük.x)
Mátyás ismét igen kellemetlen helyzetbe jutott. Egyfelől állot
tak a klérus okai, a kath. fejedelmek és különösen a pápa követelé
sei; másfelől a protestánsoknak és a higgadtabb katholikus rendek
nek érvei.2) Amazok azt tanácsolták, ne engedjen ; emezek azt, hogy
türelmes legyen. Amazok szemei elé állították a kath. egyház egye
temességének és sértlietlenségének kérdését és a német császári ko
rona fényét: emezek Magyarország nyugalmát, vallási és politikai
szabadságára vonatkozó eddigi ígéreteit és a már-már fejére leendő
koronát. Mátyásnak nem csekély dicsőségére szolgál, hogy e súlyos
körülmények között aképen határozta el magát, miszerint a nemzet
többségének óhaját teljesítette, s nem hajlott a hatalmas klérus protestatiójára. Pedig ez a protestatio nagyon erélyes és komoly hangon
volt írva; s nem kevésbé eszére, mint szivére kívánt hatni a megko
ronázandó fejedelemnek.
Ugyanis a klérus, hangsúlyozván a fejedelmeknek egyház iránti
τ) V. ö. e mii 30β—308, lapját. M ost11 pontba foglalva e cím a la tt nvujtato tt be: ,,Rationes quae svadé ni noti concedendam libertatem Ítéli g ion is. Ko vachicli gyűjt. A nemz. m úzeum levéltárában.
') H a f iones, quibus p er svadé tú r M a th ia c A rrh id a e i Concessio lib erta tis
religionis tam in m o tu B ocshayano , quam in com itiis A n n i 16 OS. Az illető
okok 21 pontba vannak foglalva. L. K ovachich gyűjt, a nemz. m uzeum levél
tárában. Sajnos, bogy a d atu m pontos följegyzése úgy itt, m in t m ás ezen kori
fontos okm ányoknál is hiányzik.
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kötelességeit, elmondja, hogy ő felsége az országúi pusztító és dúló
hittévedéseket tűrheti ugyan, s a konkolyt hagyhatja az aratás ide
jéig nőni, mivel vagy épen nem, vagy tetemesebb és veszedelmesebb
háborgatás nélkül ki nem gyomlálhatja; de országos törvények utján
nekik szabad utat nyitni, s azok szabad vallásgyakorlatának oltalmat
és védelmet épen oly kevésbé engedhet, valamint más, isten által til
tott bűnöknek nem ígérhet szabadságot és pártfogást. A hittévedés
nem kisebb, mint az isteni törvény által tiltott többi bűn. Miből kö
vetkezik, hogy — mivel Pál apostol szavai szerint nem szabad roszat
cselekedni, hogy jó következzék — semmi súlyos vagy veszélyes
alkalomnál, bármi közjónak ürügye alatt semmiféle félelemből nem
lehet törvény által szentesíteni a hamis vallás szabadságát. Eá mu
tatnak Sz. István, László és Béla magyar királyok példájára, kik éle
tűk veszélyeztetésével is ellentállottak az ilyen bajoknak; és figyel
meztetik arra is, hogy ily engedékenység által mily sok millió
lélek megy kárhozatra. Lám a protestáns fejedelmek nem tű r
nek meg más vallást országaikban a magokén kívül, minélfogva a
kath. vallás ellenségei minden tévedéseknek tárt kaput nyitnak. —
Az isten irgalmára és saját lelke üdvösségére, az ausztriai ház hi
tére és a jövő nemzedék ítéletére való figyelmeztetéssel kérik tehát,
hogy az ország minden törvényeivel ellenkező ezen vallásszabad
ságot ne engedje a törvénykönyvbe iktatni. Elégedjék meg ő fel
sége a megtűréssel, ha már máskép segíteni nem lehet. Ha pedig —
mondják — felséged mégis másként határozna, mi mindnyájan és
egyenként főpapok, káptalanok, conventek és más magyarországi egy
házi rendek az isten, a dicsőséges szűz Mária és az isten angyalainak
kara és minden szentéi előtt, valamint felséged és az egész világ előtt
is óvást teszünk és kijelentjük, hogy az egyházi rend sohasem fog
beleegyezni a vallásszabadság engedményébe, s elhárítjuk magunk
tól az istennek itélőszéke előtti felelősséget azon lelkekért, melyek
ezen szabadság következtében örök kárhozatra vettetnek. Kérjük
felségedet, hogy ezen protestatiónkat kegyelmesen fogadni méltóztassék . . . x)
b A láírták e p ro te sta tíó t: Forgách F ér. bibornokérsek, Migazzi Miklós
váráéi, N áprághy D em eter győri, B adovitli P é te r váci püspökök; M ajtényi
László óbudai prépost, V asvári A ndrás zalavári és kapornaki prépost, Balásfi
Miklós a győri káp talan nevében, H egyaljai (Subm ontanus) M átyás a pozso
nyi káptalan nevében. P eterfi, Concil. II. 192. 1. K atona, X X IX . ő9. 1.
Thcol. Könyvtár. XIV.
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Nevezetes, hogy e protestatiót a Mátyás bizodalmát leginkább
biró Lépes Bálint veszprémi püspök nem akarta aláírni, mi nagy
sulylyal bírhatott a főherceg elhatározásának mérlegében.
A bécsi pontoknak többi része is, de különösen a jezsuitákról
szóló nyolcadik pont felett megújult a vallási vita, mely már a fen
tebbi óvástétellel befejezettnek látszott.
Ugyanis e kérdésnél felemelte szavát a magyarországi jezsui
táknak leghatalmasabb embere Pázmány Péter, a ki még 1607-ben
letevén a jezsuiták negyedik fogadását, Forgách bibornok eszközlé
sére Grácból haza jött, hogy segítségére legyen a főpapoknak «a sülyedő magyar katholicismus» felemelésében. Yalószinii, hogy a túród
prépostság követe gyanánt jelent meg e gyűlésen. A protestánsok
nem késtek óvást tenni az ellen, hogy a jezsuiták, kik a törvény sze
rint ingatlan javakkal nem bírhattak, a magyar országgyűlésen illés
sel és szavazattal bírjanak. Az ellennézetűek hivatkoztak Rudolf
király abbeli kijelentésére, miszerint ő e kérdésben királyi jogaihoz
ragaszkodik. Pázmány körömszakadtig védelmezte rendjének ügyét.
Egy hoszabb beszédben — némelyek szerint vádiratban — fejtegette
az okokat, melyeknél fogva a jezsuitákat nem lehet megfosztani bir
tokaiktól. Természetesen az országból való száműzetésüknek igazi
okairól: törvénytelen betelepitésökröl, fondorlataikról, erőszakos térí
tési üzelmeikről hallgat. De ügyesen alkalmazza a következtetések
formáit, melyek az igazság látszatával az ügybe kevésbé beavatotta
kat könnyen megingathatták volna. A jelen voltakra azonban, kik
fájdalmas tanúi voltak a jezsuita iizelmeknek, semmi hatással nem
lehetett azoknak védelme. Pázmány többek között felhozza, hogy Ma
gyarország törvényei tiltják: elítélni azt, kit semmiféle bűntényről
vádolni s annál kevésbé meggyőzni nem lehet. Ezen általános igaz
ságból vonja le azt a következtetést, hogy miután a jezsuita rendet
senki (?!) nem vádolta, s annál kevésbé elmarasztalta, tehát nem
lehet megengedni, hogy épen ezen ügyben felforgattassék minden
törvény és igazság rendje. Szerinte a jezsuita rend ártatlan, az ellene
felhozott vádak koholmányok. Hivatkozik arra, hogy az erdélyi feje
delem bizonysága szerint e rend tagjai, mint jó és tiszta erkölcsű
férfiak, collégiumaikból és javaikból nem valamely bűntény vagy vé
tekért zavartattak ki, hanem a róm. kath. vallás ellenzőinek sürgeté
sei következtében. Ha a legaljasabb gonosztevők nem bűntetteinek
meg, mielőtt a bűntény be nem bizonyittatik, annál inkább kíván-
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hatja ezt a jezsuita rend . . . Sokan vannak a jezsuiták között, kik
főúri és nemesi családokból származnak. Miután pedig az ország tör
vényei a nemeseknek biztosítják azon jogot, hogy még a király vagy
az ország sem száműzheti őket, mielőtt törvényszék elé állíttattak és
törvényesen kihallgattattak : miképen követelhető, hogy a jezsuiták
az ország szabadságainak ellenére az országból kizárassanak? —
0 ezen pontban hajszálnyira sem hajlandó eltérni a nemesi jogoktól.
Azután magából a bécsi békekötésből meríti érveit a jezsuiták mel
lett. Hivatkozik az első pontra, mely szerint minden rendeknek
szabad vallásgyakorlat engedtetik, tehát a katholikusoknak is, és
igy a jezsuitákat, kik szintén katholikusok, háborgatni nem szabad.
Az is ott áll a bécsi békekötés pontjai között, hogy a háború ide
jén elfoglalt kath. templomok visszaadatnak és hogy a prépostságok maradjanak előbbi .állapotukban. E szerint tehát a turóci prépostságot és templomot is a jezsuitáknak kellene visszaadni. És a ki
ezt nem akarja tenni, az a bécsi béke ellen törekszik. A turóci prépostságot a király adományozta nekik ; és ámbár a bécsi béke nyol
cadik jiontjában a rendek kizárni akarták a jezsuitákat, ő felsége
mindig ragaszkodott a maga királyi jogaihoz. A királyi adományt
pedig megsemmisíteni nem lehet.x)
Ilyen okokkal és következtetesekkel kívánta Pázmány meg
győzni a magyar rendeket a jezsuiták ártatlanságáról.
Mindez azonban hiábavaló fáradság volt. A rendek továbbra is
érvényben kívánták hagyni a bécsi békeokmány azon pontját, mely
szerint a jezsuitáknak nem volt szabad fekvő jószággal birniok e ha
zában.
Nem használt a katholikus rendeknek ez ügyben Mátyáshoz
benyújtott folyamodása sem, melyben e rend érdemeit és jogait
ugyanazon érvekkel, melyekkel Pázmány, védelmezni törekesznek.2)
Nem használt a klérusnak még egy külön előterjesztése sem, melyet
Mátyásnak a protestánsok által követelt vallásszabadságra, a kan
cellári hivatalra, a püspökök főispánságára, a jezsuiták birtokaira,
az egyházlátogatásra, a pozsonyi és n.-szombati templomokra vonat
kozólag hat pontba foglalva nyújtottak be. Miként elébb általánosan,
úgy most különösen jelölik meg, hogy mi az voltaképen, a mi által a
x) K atona, X X IX . 60—6~. 1. F ra kn ó i, P ázm án y P éter és kora. I. 76. I.
-) K azy, Libr. I. 87. 1. K atona, U. o. 67— 72. i.
23*
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protestánsok a kath. vallás és egyház méltóságán és szabadsá
gán sérelmet ejtenek.
Az első pontban azt mondják : Magyarország régi törvényeibe
ütközik, ha a vallások szabadsága a koronázás előtti első törvénycikk
záradékaival megengedtetik. A fejedelmek ugyan tűrhetik a hit ha
nyatlását, midőn segitni nem lehet; de annak törvénynyel és nyilvá
nos rendszabálylyal erőt nem kölcsönözhetnek. A hit egységétől való
elválás nem kevésbé rósz, mint más tanítással való ellenkezés.
Másodikban: Egyháziaktól a kancellári hivatalt elvenni nem
lehet a nélkül, hogy az ország törvényei és régi szokásai meg ne sér
tessenek ; mert Magyarország törvényei szerint a kancellári méltóság
az érsekséghez van kapcsolva. Valamint a német birodalomban há
rom választó püspök három kancellárságot bír, úgy a magyar udvari
kancellár is csak egyházi férfiú lehet. Minthogy bűn nélkül senki
sem büntettethetik, azért az egyháziak regi jogait sem lehet nagy
sérelem nélkül elvenni.
Harmadikban: Némely püspökök régi és törvényesített szokás
nál fogva főispáni hivatalt viselnek, mit törvénysértés nélkül szintén
nem veszthetnek el; mert törvényes ítélet nélkül senki sem háborgattathatik régi birtokában.
Negyedikben: Ha a jezsuiták jószágaiktól megfosztatnak, a
kath. vallásnak szabadsága megsértetik; mert az ifjúság oktatásában
és lelkészek nevelésében más mód nincs, mint ha az iskolákban
jezsuiták alkalmaztatnak. A király, midőn az 1548: 1:1. és 1550: 19.
t. cikkek értelmében főkegyúri jogánál fogva iskolák felállítására adta.
az elpusztult egyházi birtokokat, jogosan cselekedett, sőt törvényesen
úgy kellett cselekednie, s méltán adhatta nekik a turóci prépostságot, melyet a premontrei barátok conventje elhagyott.
Ötödikben: Arra, hogy a főesperesek az eddigi szokás szerint
egyházakat nem látogathatnak és címzetes püspökök a tanácsban
nem ülhetnek, felelék, hogy e cikkely első része méltánytalan, másodika pedig a törvényesen fennálló rend ellen vagyon. Eddig minden
püspök részesült a tanácsban, de egy nemes sem, most pedig, midőn
a püspököket kizárni, a nemeseket bevinni akarják, az ellenkező kí
vántatik.
Hatodikra : Pozsonyban és Nagyszombatban katli. templomot
akarnak elvenni az ágostaiak, mi a bécsi pontokkal, valamint min
den isteni és emberi törvénynyel ellenkezik . . . A világi dolgokba
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nem avatkoznak, de emlékeztetik Mátyást azon kötelességre, melylyel a katholikus fejedelmek tartoznak istennek, emlékeztetik ígére
tére, melyet a pápának és a külföldi fejedelmeknek tett; emlékezte
tik az isten ítéletére, hogy a kath. vallást és a szent egyházat el
nyomni ne engedje.J)
Mátyás azzal felelt ez óvásokra, hogy mindazon végzéseket,
melyek a koronázás előtti törvénykönyv nevét viselik, előlegesen is
elfogadta.
Még folyt a tanácskozás néhány világi tárgyú pont felett, midőn
az ausztriai prot. rendektől újabb kérvény érkezett, melyben az ő
ügyök elintézéséig a koronázás elhalasztását sürgetik. A magyarok
között akadtak is pártfogóik újra; de Illésházy István, ki hiába csen
desítette őket, most az által vetett véget a további tárgyalásoknak,
hogy nov. 16-kán egy lelkes beszédet tartott a rendekhez, melyben
előszámlálván a főherceg érdemeit, felhívta őket a koronázás végre
hajtására. Utalt az utolsó napokon tartott vitákra, melyek alatt Má
tyás nem a királyi méltóság hatalmát, hanem a nemzet - kivánatait
tartá szemei előtt; létre hozta a békét s a nemzet szabadságait kész
megerősíteni. Van e tehát okuk még továbbra is elhalasztani a koro
názást? A rendek csak liálájokat róvják le akkor, midőn őt királyok
nak sietnek megkoronázni.
E beszéd nagy hatást keltett a rendek között. S miután a fő
rendek is hozzájok csatlakoztak, s Thurzó Györgynek oly tartalmú
állítólagos levele olvastatott fel, mely szerint az ausztriai rendek
vallásuk ügyében szintén teljesítve látandják kivánataikat, mindnyá
jan egy szívvel-lélekkel kiáltották ki Mátyást királynak.
Másnap következett a nádorválasztás. A gyűlés határozata sze
rint két katholikus — Erdőtly Tamás *3) és Forgách Zsigmond — és
két protestáns, t. i. Thurzó György és Illésházy István volt kijelölve.
Ezek közül közfelkiáltás utján Illésházy lett megválasztva, még a
püspökök is mind reá szavaztak, mert egy idő óta nagyon elnéző volt
irántuk. Ebből koholták irigyei azt a hirt, mintha katholikussá akarna
lenni.s)
’) B a tth y a n i, Leges Eecl. I. 660. K atona, X X IX . 88. 1. V. ö. L á n y iK n a u z, II. 170. 1.
a) H o rvá th M., B rüsseli okm. IV . 38. V. ö. M agyarország T ört. II I.
459. lap.
3) E rd ő é i Tam ás h o rv át bán, m időn arról volt a szó, hogy a prot. vallás
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A. koronázás nov. 19-kén a rendek nagy lelkesedése között haj
tatott végre, s Mátyás megerősítette a hozott törvényeket.
Az úgynevezett koronázás előtti· törvénykönyvnek vallást illető
pontjai ezek voltak :

I. A vallás szabad gyakorlata mind a zászlósoknak, országnagyoknak és nemeseknek, mind a szabad városoknak
és az ország összes karainak és rendéinek saját és az ügyész
ség birtokain, valamint Magyarország véglielyein is, a ma
gyar katonáknak vallása és hitgyakorlata ; úgy városokban
és helységekben ezt önként és szabadon fölvenni akaróknak
mindenütt szabadságukra liagyassék; és annak szabad hasz
nálatában és gyakorlatában senki senkitől ne gátoltassék. Sőt
a karok és rendek közti bármely gyülölség és visszavonás
elhárítására megállapittatott, hogy minden vallásnak vagy
hitfelekezetnek saját felebbvalói, superintendensei legyenek.
III. Mi a nádort illeti, hasonlóan azon karok és rendek
elhatározzák, hogy ő királyi felsége a római katholikus ren
den két, és az evangyéliomi vallásuakból ugyanannyi sze
mélyeket mielőbb nevezzen és előtérjeszszen nekik, kik kö
zül azt, kit azon hivatal viselésére alkalmasabbnak itélendnek, isten segítségül hívásával elmulasztani nem fognak. Kit
ha nem remélt esetre — mint halandó — korán elhalna,
helyette másnak választása iránt, ő királyi felsége ilyen mó
dot megtartani méltóztassék, hogy egy év alatt uj nádor
választás végett külön országgyűlést hirdessen . . .
YI. Ezen cikk az első tárgyalási határozat szerint ma
rad, — hanem vajon a püspökök birhatnak-e az országban
világi méltóságokat, azt ő királyi felsége most még ezen az
országgyűlésen az ország rendéivel elvégezendi. Mindazon
által most hozzáadatik, hogy az olyan püspökök, kiknek egy
házaikban püspöki lakhelyök vagy az országban püspöki bir
tokjogaik nincsenek, a tanácsba ne bocsáttassanak . . .
VII. A szentszékről előbb hozott határozat is marad, —
szabad gyakorlata H orvátországban is m egengedtessék, annyira felindult, bogy
állítólag kivont karddal fo rd u lta rendekhez, e szókra fak ad v a: «Ezen vassal,
ha m ásként nem lehetne, irtan d ju k ki közülünk ezen m ételyt. H áro m folya
m unk v agyon: D ráva, Száva és K ulpa, s ezek egyikét adjuk nektek ivásra.»
L á n y i-K n a u z, II. 173. 1.
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hozzáadatván, hogy ezen cikk a koronázás után a kir. felség
és az ország rendei által azonnal elintéztessék és rendbe
hozassák.
VIII. A jezsuitákról szóló ezen cikkely is érvényben
maradjon, tudniillik: hogy azok Magyarországban semmi
állandó birtokokat és birtokjogokat ne bírhassanak.
X. Kilencedik és tizedik pontokra nézve végeztetik,
hogy az egész kormányzás és a magyar tanács méltósága,
úgy a kancellária hatalma ő kir. felsége által tettleg vissza
állíttassák és az csak magyar tanácsból alkalmas személyek
nek adományoztassék . . . magyar ügyekben ő felsége máso
kat ne használjon, mint valláskülönbség nélkül a magyar
tanácsot, összeszedvén azt még a jelen országgyűlés alatt
Magyarországnak minden részeiből, még Tótországból és a
nemesi rendből is, Ulászló király 3. r. 7. c. és Lajos ύ2 . r.
39. cikke szerint . . .
XI. A véghelyeknek felügyelőségeit és kapitányságait
született magyaroknak és egyéb csatolt nemzetbelieknek,
még pedig alkalmas és érdemes személyeknek adományozza
ő felsége még ez országgyűlés alatt. Sőt a kapitányi tisztsé
geket is a veszprémi és nógrádi várőrségnél született magya
roknak ; a győri kivétetik, de a komáromi kapitányságot hogy
minden valláskülönbség nélkül érdemes született magyar
személyeknek adja, nagyon kérik . . . *)
A koronázás után hozott törvénycikkekből ide tartoznak azok,
melyekben a papi rendnek törvényhozói joga megerősittetik, körüliratik azon célzatból, hogy a jezsuita rend innét is kizárassék. To
vábbá a tizedre vonatkozólag azon intézkedés, hogy ez a világi tör
vényszékeken és ne a szentszékeken tárgy altassák.
Ezek után kiadván Mátyás a szokott királyi megerősítést, a ren
dek nyugodtan oszoltak szét dec. 6-kán. A lefolyt eseményekből, va
lamint a klérus magatartásából azonban előre lehetett sejteni, hogy
a vallásügyben hozott határozatok, melyek a protestantismusnak
Magyarországban való szabad létezését és fejlődését biztosították,
1) Corpus Ju ris H u n y. I. 650. V. ö. Geguss, M. országgy. Tör. 734— 745. 1.
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melyek, mint a két hitvallású evangélikusok közjogának alapjai, hi
vatva lettek volna a hosszan tartó zavarnak és áldástalan civakodásnak véget vetni, nem fogják meghozni a várt eredményt.
A klérus, mely semmiképen sem tudott kibékülni a vallásügyi
első pontban foglalt azon rendelkezéssel, hogy a protestánsoknak
saját superintendensei legyenek, még nov. 21-kén benyujtá ellenmon
dását a pozsonyi káptalannál. Tiltakozott mindazon törvénycikkelyek
ellen, melyek a papság eddigi előjogait, birtokait és hatalmát érin
tették; különösen a jezsuitákról szóló nyolcadik pont ellen. Kije
lenté, hogy a régibb törvények rendelkezése ellenére tett újabb, s a
papságra nézve sérelmes határozatokat el nem fogadja. ')
A király ugyan nem vette figyelembe e tiltakozást; de világos
volt, hogy szívesen tűri, és hogy ezen országgyűlés nem állandó bé
két, hanem csak rövid ideig tartó fegyverszünetet hozott létre, melyet
mind a két fél a maga megerősödésére használt fel. Nem az őszinte
bizalom, hanem a kényszerűség volt a valódi indok, mely Mátyást
arra bírta, hogy Rudolfnál okosabb és türelmesebb legyen, és hogy a
nemzet kivánatának ez úttal eleget tegyen. Az elvi ellentét és a ha
talmi érdek oly nagy volt, miszerint lehetetlen volt elkerülni az újabb
összeütközést. A következő két század szomorú történelme fogja tanú
sítani, hogy a bécsi békekötésnek törvénybe iktatása kiindulási pont
jául szolgál egy újabb szenvedélyes küzdelemnek, melyben a vallásszabadság ügyének bajnokai a nemzeti intézmények védőivel kar
öltve bámulatos kitartást, szilárd elvhűséget és önfeláldozó lelkesedést
tanúsítottak. Hazánk történelmének ezen korszaka egy nagyszerű
drámához hasonlít, melynek hősei, mint nagyszerű elvek képviselői
harcolnak, az elfogultság, a féltékenység, az irigység rajongó tulhajtás és gyűlölet által emelt nehézségekkel és akadályokkal. Az eszmé
nek sok kitűnő harcosa elbukott; de a vértanuk vére termékenyitőleg hatott az utódok lelkére, kik gondosan ápolták a hitbeli meggyő
ződés és tudományos kutatás szabadságának eszméit, s azokat bár
sok szenvedés után, végre diadalra is juttaták.
b K atona, X X IX . 91—93. 1. K a zy , I. 82. Péterfi, Coucil. S. H ung. II.
191. lap.

