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alaIt , egy .iratot adtak ki, melyben a barátok tudatlansá~1 
a guny éles fegyverevel támadták. Reuchlin pedig "Ep 
elméjü férfiak levelei " cím alatt adta ki a hozzáérkezelt 
üdvözlő leveleket. ami győzelmét megpecsételte. 
. Rotterdami Erasmus (1465-1536) korán árvaságra 
Jutva, rokonai kolostorba vitték, de ft szerzetesi életet hamar 
elhagyta, hogy tisztán a tudományoknak élhessen. Nagyfokú 
tudományos munkásságot fejtett ki. Gyönyörü nyelvezettel 
írt és a finom gúny fegyverét nagy sikerrel használta ira
laiban. A kereszténység űgyének nagy szolgáialot tett az 
által, hogy az új testamentum görög szövegél kiadta és 
magyarázalokkal ellálla. Mivel e magyarázatokban eltért az 
egyház liivatalos felfogásától. azért az egyházi férfiak heves 
támadásokat intéztek ellene. Bár a kath. egyház egyes 
szokásait gyakran nevetségessé tette. azért nem volt refor
málori szellemú férfiú. Azonban tudományos munkásságával 
mégis a reformáció útját egyengette. 

V. Korszak. A reformáció és a ~atholikus 
visszahatás. 

ELSO FEJEZET . 
• 

Az ágostai hitv. evangélikus és a református 
egyház kifejlődése. _ 

38. Luther Márton. 

Már a pisai, bázeli és konstanzi egyetemes zsinatokon 
többször kifejezésre jutott a keresztények azon közóhajfása. 
hogy az egyházat fejében és tagjaiban (in cap ile et mem
bris) reformálni kell. Vald Péter, Wiklif és . Husz János 
bármilyen nagy erővel fogtak az egyházjavítás nehéz mun
kájához, az nekik mégsem sikerült. Azonban a humánizmus 
ierjedése s a pápák további visszaélései IT)ind jobban meg
érlelték az egyházjavítás gondolatát. úgy. hogy a XVI. szá
zad elején a szívek és lelkek már teljesen elő voltak ké
szítve az új irányzat befogadására .. Csak egy bátor és 
elszánt férfiúra volt szükség, akinek vezetése alatt az egy
házjavítás keresztülvitessék. Az a férfi , aki B kor szellem él 
megértve, az egyházjavításra vállalkozott; Luther Márton 
vott. , .. _ 

Luther Mádon 1483. nov. lO-en EIslebenben szu letelt. 
Szülői egyszerű bányászembere,k voltak, de gyermekük neve-
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lésére kiváló gondol fordítottak. AlsQ..bb iskolai tanulmányait 
végezve ISOI-ben az erfuTti egyetem hallgatója lett, hol atyja 
kivánsága szerint a jogludományokban képezte magát. Azon
ban egyéni hajlamai a bölcsészet és a teológia felé von
zották. amelyekben igen nagy haladást tett. 1505-ben régi 
vágyának engedve, belépett az Ágostonrendü szerzetbe, ahol 

_ nemsokára áldozó pappá leU. A biblia és B " humánista irók 
tanulmányozása folytán a kolostor csöndjében tisztultak 
vallásos nézetei. Il: komoly. törekvő és lelkiismeretes tudós 
barát annyira megnyerte a rend fejének Staupilz-nak a bizal
mái, hogy az ő közbenjárására 1509-ben a witlenbere-i egye: 
temee tanárnak hívták meg. Később 2 évvel az Agoston 
rend megbízásából szép remények között Rómába ment; 
de ott arról kellett meggyőződnie: hogy a papság, még a 
pápa környezetében is eltért szent hivatásától. Ez is érlelte 
lelkében az egyház javitásnak szükséges voltát. , 

Azonban az egyházjavitás megkezdésére okot mégis a 
bűnbocsátó levelek árusítása szolgáltatott. X. Leó pápa, 
hogy fényüző hajlamait kielégítse, pénzért árultatla a bűn
b9csánatol. Németorszáftban egy TetzeI János nevű, domini
kánus barát volt az arus. Ez az eljárás arra indította Lutheri, 
hogy 1517. okt. 31-én egy 95 tétel ből álló vit. iratot függesz· 
telt ki a wiHenbergi vártemplom falára. Ez iratban kifejti ,_ 
hogya bűnbócsánatot pénzen nem lehet megvenni_ Az csak 
a lélek bűnbánatának lehet eredménye. Nem is függ az a 
pápai, vagy papi hatalomtól. Egyedül az Isten adhatja meg 
nekünk. Ez volt kiindulási pontja annak a nagy szellemi 
mozgalom nak, amelyet reformáció n.éven nevézünk s amely 
a kereszténységnek új irányt adott. , 

A pápa kezdetben nem tullijdonítotl nagyobb jelentő
séget e föllépésnek. Azonban a hullámszerüen-Iovább terjedő 
mozgalom feJtartóztalása céljából mégis megbízta német
országi követét Cajetanust, hogy .Luthert hallgassa ki s a 
pápa tekintélyét sértö tanait vonassa vissza_ A pápai követ 
fenyegetéssel akart célt érni. De Luther hajthataflan maradt. 
Azután a szelídebb lelkületü Miltilz Károly páp,jj kamarás 
kapott megbízatást az űgy elintézésére. Ez Lutherhez szere
tettel közeledett s annyit el is érI, hogy Luthér igéretel tett 
a hallgatásra, ha ellenfelei is, akik nagyon megszaporodtak 
volt", elhallgatnak. Azonban ellenfelei a lipcsei hitvitán öt is 
megfámadták, ami által föloldva érezte magát igérete alól. 

Az Ech Jánossal folytatott vitája folyamán tagadta a 
pápaság isteni eredetét, az egyhÁZ csalhatatlanságát -és védel
mébe vette -a Wlklif és Husz tanainak egy részét. Hivei is 
mindinkálLb szaporodtak s az elért sikereken felbúzdulva. 
kedvet kapott a további munkára. Különösen az 1520·ik év 
nagyon termékeny volt Luther életében. Ez évben jeleni 
meg három legkiválóbb munkája: "A nemet nem?et keresz-
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tény nemességéhez", "Az egyház babylon i fogságáról" és 
"A keresztény ember szabadságáról" cimek alat!. Ezekben 
a művekben meglámadja a papságnak a világiak fölötti 
uralrnál-; megvilágitja a szentségekkel való visszaéléseket 
és k.imúlatja a keresztény ember egyéni jogait. Mivel e 
művekben fejti ki Luther az ö egyházjavító nézeteit. azért ' .............. 
ezeket reformálori iraloknak nevezzük. 

A Luther működése és mindig fokozódó népszerüsége 
a pá pál is erélyesebb intézkedések megtéte!ére sarkalta. 
Kiátkozla az egyházból s tartózkodási helyél interdictummal 
sújtotta. Lutheri ez még jobban felingerelte. 1520 ,december 
W-én. a pápai álok-bull át a wiltenbergi egyetemi tanárok 
és ifjúság elött nyilvánosan elégette s e cselekedetével el is 
szakadt a kath . egyháztól. . 

A következő évben császári oltalorrilevéllel a wormsi 
birodalmi gyülésre idézik kihallgatás céljából. Bár elrettentő 
példák á llottak elölte a múltból, ő mégis bátran ment fi 

fényes gyűlésre . Amikor tana inak a visszavonását kivánták 
így szólo It : ,. Ha csak a szentírásból, vagy ~ vjlágos okokból -
meg nem győznek, az általam idézett bibliai helyekhez 
tartom magamat. Visszavonni semmit nem fudok és nem 
akarok, mert nem tanácsos, sől veszedelmes a lelkiismerel 
enen cselekedni. lit állok. máskép nem tehetek, lsten engem 
úgy s~géljen! Amen. " A gyűlésről Lutheri sértetlenül elbo* 
csátotta ugyan V. Károly császár, de utólag birodalmi átok* 
kal sújtották. 

Hazatérő útjában védője és pártfogója Bölcs Frigyes 
intézkedése tolytán a thüringiai erdőben álarcos lovagok 
elfogták és Wartburg várába vitték, hol csaknem egy évig 
tartózkodott. Mig sokan azt hitték, hogy Luther elveszett, 
addig ő a magányban az új szövetséget lefordíto!la szép 
német nyelvre. 
. Amikor aztán meghallotta, .hogy egyesek az egyház* 
javitását erőszakkal akarják keresztülvinni, sőt azt túlságba 
is viszik ; amikor értesült az u. n. zwickdui próféták túlzá
saÍról és -a pal"Qsztlázadás veszedelméről : akkor elhagyta 
magányát és sietett a veszélyezteteIt ügyet szóval és írással 
a helyes mederbe terelni. -" 

Luther csaknem emberfeletti munkát végzett. amidőn 
az istentisztelet rendjét átalakította; abban ,a nemzeti nyelv 
használatát sürgette ; központjává az istenigéjénekl1irdetését 
tette; a szentségekkel való visszaéléseket megszüntette ; 
kátél és énekeskönyvet szerkesztett. Szóval megvetette alap* 
ját az ág. hitr). evangélikus · egyháznak. _ 

Nemcsak eltörölte a papi nőtlenséget. hanem o maga 
is házasságot kötött 1528*ban Bóra KataUn nevű apácával. 
hogy így másoknak is példát adhasson a ... békés és boldog 
családi életre. Ha lála 1546·ba n éppen születése helyén 
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Eisiébenben következett be, hova a mansfeld..Lgrófok családi 
viszályának a kiegyenlitese céljából úlazott. A keresztény
ségnek elévűlheletlen szolgálatot tett azáltal, hogy elszánt 
bátorságáva I, széleskörű tudásával és mély vallásos érzésé
vel rávezette arra az útra, mely a határtalan fejlödés és 
haladás irányát jelzi. -

Nehéz és fáradságos munkájában hűséges támogatói 
'és jó barátai ·voltak : Melanchton Fülöp, Bugenhqgen János 
Justus Jónás és Amsdorf Miklós. 

39. Zwingli Ulrik. 
• 

Amely munkára vállalkozol! Németországban Luther, 
uilYanazt kezdte meg a szép Svájban Zwingli Ulrik. Zwingli . 
1484. jan: l-én Wildhausba n született. Szülei szegények és 
sok gyermekkel voltak megáldva. Azonban egy lelkész ro
kona magához vette az é lénk és tanulni vágyó fiút s gon
dos nevelésben részesitette. Alsóbb fokú iskoláinak elvég
zése után a bázeli egyetemre került. hol jeles humánista 
tanárok oktatlák a klasszikus nyelvekre, amelyek alapján" a 
bibnát is jól megiRmerhette. ".' . 

1506-ban Glarusban pap lett. Már · itt átlátta. hogy a 
kath. egyháznak több olyan tanítása van , ami nem egyezik 
meg az evangéliummal. 

Tiz év mulva Einsidelnben lett prédikátor. Itt már ha
tározottan kikeIt egy Mária-képpel űzött visszaélések. vala
mint a búcsújárások ellen. Amikor késöbb Sámson Bernát 
a bünbocsáti> cédulák árulását Svájcban is megkezdette. 
Zwingli a legnagyobb erővel tiltakozott a lelki üzérkedés 
ellen s követelte lsten igéjének helyreá llitásá t. 

Az l519-ik év új korszakot jelent a Zwingli életében. 
Ez év jan. I-én foglalta el a zürichi lelkészi állást. Itt kez
dödik valódi reformátori működése. Már beköszöntö beszé
dében hangoztatta az egyházjavilás szükséges voltál. Nép
szerű egyházi beszédeivel annyira sikerült megliszlitania a 
hit és vallás fogalmait, hogy 1520-ban Sámson Bernátot 
Zürichbe már be sem bocsátották. Sőt rendeletben kiadták. 
hogy a lelészek az evangélium szellemében prédikáljanak. 
Innen kezdve mind nagyobb erővel és tisztább öntudafIai 
sürgette az egyházi böjtnek. a papi nötlenségnek az eltörlé
sét. Ezért a Domokos rendü szerzetesek eretnekséggel vá
dolták. Erre Zwingli tételekbe foglalta vallásos nézeteit s 
azok megvitatására szólitotta fel az összes teológusokat. 
Három ilyen nagy hílvita volt Zűrichben, amelyeknek az lelt 
eredménye, hogy a Zwingli nézeteit a városi tanác..<> hivata
losan is elfogadta. A templomokból a képeket es ft szobro-
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ka! eltávolítoUák, a misét beszüntették. A szerzetes rendeket 
eltörölték s azárdák jövedelmeit lelkészek és tanítók fizeté w 

sé re fordították. Zwingli szabad szellem~nek a vezetése alatt 
egy áldásos reformációi munka indúlt meg, amely 8 templo
mokat 'úgy, mint a családi otthonokat az igazi vallásosság 
melegével töltötte el. . 

Zwingli sokkal szabadabb szellemben akarta az egy
házjavítást keresztűlvinni, mint Luther. Eltiltotta a haran
gozást és orgonázást. A templomokból az oltárt kitételte S 
helyébe bevitette az úrasztalát. Azonban a reformáció nagyobb' 
sikere érdekében a ~ét vezérférfiú sokban közeledett egy
máshoz. De már az Urvacsora kérdésében nem tu,dtak meg- , 
egyezni. Mert amíg Luther azt állította, hogy az Urvacsorai 
kenyérben és borban valósággal veszik a hívek a Krisztus 
testét és vérét: addig Zwingli a kenyeret és bort csak jel
képeknek s az úrvacsorát pedig a Jézus halálára emlékez
tetö szertartásnak tekintette. Fülöp hesseni tartománygróf 
megkísérelte a két nézet egyesítését. Ezért 1529-ben Mar
burgba egy kollokviumot rendezett, melyre mind a két refor
mátor! meghívta, Azonban mind a kelten hajthatatlanok 
maradtak. Ezért az egyházjavítás két irányban indúlt s az 
ág. ev. egyház mellett kifejlödött a helvél hitvallású, vagy 

- református egyház. 
A Zwingli tanai ne_mcsak Zürich ben, hanem több kan

ton ban is elterjedtek. De ' még sokan voltak. akik a kath. 
egyház tanához ragaszkodtak. Ezér! a kath . . és református 
kantonok szerv ez ked tek egymás ellen. Egyelöre mégis elke
rülték 'a nyílt harcot, mert megkötötték .az első kappeli békét 
(1529). De ' úgy látszik, hogya katholikusok csak szin leg 
mentek bele a békébe. Már 1531-ben megrohanták a' mil 
sem sejtö zürichiekel, akiknek alig volt idejük egy kis 'fegy-
veres csapat összeszedésére. Az igazság ' erejétöl lelkesített 
kis csapatot maga Zwingli vezette. A kappéli mezőn történt 
az ütközet, melyben bármilyen hősiességet fejtett ki a ma
roknyi ref. csapal, mégis a csatát elveszítette. Sőt a szaba
dabb szellemű protestánlizmusnak nagy kárára, elesett maga 
Zwingll , a lelkes vezér is, kinek holttestét máglyára hurcolták, 
a hamvait a széfnek eresztették. '. 

De nem ok nélkül mondta Zwingli élele utolsó pilla
natában, hogy "akik a testet meg<;lik, azok a 'lelkeket nem 
ölhetik meg," Meri még az ö halála évében létrejött fi 
második kappeli béke, amely mind a két fél vallásszahad
ságá! biztosította. 
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40. Kálvin János. 

, 
Zwinglit korai halála megakadályozta abban. hogy az 

egyházjavítást az ő szabad szelleme szerint keresztül vihesse. 
Az általa megindított munkál Kálvin János vette ft 

kezébe. de már nem abban EI szellemben folytatta . 
Kálvin János Franciaországban, Noyonban 1509·ben 

szűletet!. Atyja lelkészi pályára szánta s a legelőkelőbb 
párisi inlézetekbim gondos nevelésben részesítette. Már 18 
éves korában feltűnt elragadó ékesszólásával. Később jogot 
és görög nyelvet tanult. Amikor megismerkedett a humán is
lák irányával, kész5éggel lett követőjük. Azonban már 23 
éves korában, miután Luthernek az ö hazájában élö 'hiveivel 
megismerkedett : a reformációhoz csatlakozot!. De 1533·ban 
menekülni volt kénytelen Párisból. mivel a "Ker. bölcsészetről " 
eim alalt a reformáció I támogató értekezést írt, melyet barátja 
CoP Miklós olvasott föl az egyetemen. Sok viszontagság és buj
dosás után 1534·ben BázeIbe ment, ah ól 2 évvel későbben 
adta ki .,Inslitutio religionis christíanae" cimű nagyhírű mű
vé!. Ebben fejli ki Kálvin a maga hitnézetei!. Különösen két 
kérdésben tér el reforml3.tor társaitól: Az Ú"rvacsorában és 
a predestináció tanában. Az elsőt illetőleg középütat keres 
a Luther és Zwingli ellentétes felfogása között s ezt úgy 
fejezi ki, hogy az úrvacsorai kenyérb~n és borban "való
sággal" benne van a Krisztus leste és vére, de ezt csak 
"szellemileg" veszik a hivök. A másodikat iIIetöleg részlete
sebben kifejlette azt az Augustinus állal is hirdetett tanl. 
hogy lsten az emberek egy részét még születésük előll ki· 
választotta az üdvösségre, a többieket pedig a kárhozatban 
hagyja. Ez az előre elrendelés (absoluta predestir.acio) tana. 

Ifyen elvekkel és vallásos nézetekkel kerüli 1536·ban 
Genfbe, ahol már akkor a buzgó lelkészek működése folytán 
az egyházjavítás hivatalosan ki volt mondva. Az egyik lelkész: 
Farel Vilmos kérte KálvinI. hogy fényes tehetségével legyen 
munkatársuk a reformáció nagy munkájában. Kálvin az 
ajánlatot elfogadta s leol. tanári székel kapott. 

De e mellett a szószéken és gyűléseken nem szűnt meg 
a legnagyobb eréllyel terje.szteni a maga szigorú elveit. Azon
ban úgy látszik, hogya genfiek sokkal inkább ragaszkodtak 

.. a Zwingli-féle szabadabb irányzathoz, minthogy 011 a Kálvin 
tanai olyan könnyen gyökeret verhellek volna. Két pári kelet
kezett. Kálvinhoz csatlakoztak a Franciaországbó! menekült 
protestánsok. Vele szemben voltak a bennszülött libertinusok. 
De ú~y látszik, hogy az utóbbi párlnak volt többsége, mert 
1538-ban mind Kálvint, mind barátját : FareIt száműzték 
Genfböl. Kálvin Strassburgba menekűlt. Itt maradi három 
évig, mely idö alatt élénk figyelemmel kísérte és irányílolta 
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ti genfi eseményeket. Igy történt hogyavarosi tanácsban 
párlja többségre jutván. '1541-ben ünnepélyesen visszahívták 
Genfbe. -

Ilyenképpen a helyzet ura lett Kálvin. Hozzákezde'tt hát 
elveinek a gyakorlati megvalósításához. Az egyházi fegyelem 
gyakorlása céljából a presbiterekböl egy hatóságol (consis
torium) szervezett, amelynek ő volt korlá tlan feje. Ennek joga 
volt bárkit cselekedeteiért felelősségre vonni. Különösen a 
Kálvin ellenfeleit: a liberlinusokat kísérle éber ,figyelemmel. 
Azóknak egyik vezerét : Bertheliert öt társ,ával, mint "láza
dókat" lefejeztetIe. Rövid 3 hónap alatt mintegy 34 személyi 
a boszorkánysá~ért megégettek. E.zen kivul részint a Kálvin 
tanainek el nem rogadásáért, részint erkölcstelen élet miatt 
számos egyénen hajtottak \ égre halálos ítéletet, vagy szám· 
üzetési rendelelet. Sem tá plálkozásukban, sem ruházkodá· 
sukba.n nem járhattak el sza badoh a genfiek. Ha a fennálló 
rend és , törvén'y ellen vétettek, szigorú büntetésben része
súltek. De e lelkizsarnokságnak legkiáltób b példáját akkor 

,adta a genfi tanács, amikor a Kálvin közbenjárására 1553·ban 
Servéf Mihályt megégettetIe azérl, meri ez a szentháromság 
tanát megtagadta. • 

Kálvin halála 1564-ben következett be. Családot nem 
hagyott maga után, meri felesége és három gye\feke meg-
előzte őt a halálban. . 

A genfi egyházjavításbán Kálvinnak segítségére volt a 
nagy tudományú Béza Tódor, ki az ő ha lála uJán is tovább 
folytatta közös munkájukat. 

• 

41. Az egyházjavitás Európa 

-EOCN_r 
kűlömböző országaiban. 

( 

Egyfelől a kath . egyház romlottsága, másfelől ft vallásos 
és tudományos szellem ébredése folytán , a Luther, Zwingli 
és Kálvin által m egin-:lított egyházjavítási mozgalom e lég 
gyorsan elterjedt Európa külömböző ' országaiban, 
. , I . Németországban a Luther·féle irányzat terjedt el. 

Ambár V. Károly mindent elkövetett az egyházjavítás meg
akadályozása céljából. ez még sem sikerűlt. Az új szellem 
mind nagyobb téri hóditott magának úgy, hogy már 1526-ban 
az első speieri gyűlésen a reformáció hívei többségben voltak 
s a vallásügyi kérdésekben nem a pápá I, hanem a földes
urakat ismerték el illetékes bíróknak s · azáltal megvelették 
a földesyri rendszer a lapját, melynek az a jelszava, hogy 
"cujus regio, ejus esi religio". A második spe ieri gyűlésen 
152Q-ben már a katholikusok voltak ugyan többségben, de 
amikor ezek a közelebbi zsinatig minden újítás! hatarozalilag 

/ eltiltott~k, e határozat ellen a Luther hívei ünnepélyesen ,. 
I 

• 

• 

• 
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profesfálfak, vagy liltakozla lc Tiltakozásu!{b~n ~ij~~entették. 
hogy az ,.Isten tisztele tét es il lé lek ü9vet liletű .ugye~ben 
mindenki Istennek tartozik felelőséggel. Innen szarmazlk a 
profestáns elnevezés. 

A reformációnak eme hódításai arra indították a császári, 
hogya vallási kérdések t isztázás~ra Ago.~t9bQ birodalmi 
gyulés t hívjon. Az 1530.ban összehivolt gy~ lesre. a_ .prote~~ 
lánsok egy hitvallási nyújlot!ak be, amely agosfm htfva llas 
néven ismefetes. ahonnan kapták a Luther hívei az ágostai 
hitvallású evang.elikus neve l. A gYlílés erre azzal felelt, hogy 
követelte a katholikus istentiszte lel heh'reállításál s az elfog. 
lalt egyházi javak visszaadását, A protes tánsok pedig a . 
következő évben Schmalkeldenben szövets~get kötöttek a rra , 
hogy hitüket és lelki szabadságuka t. ha ke ll , fegyveres erővel 
is készek megoltalmazni. Erre sor is került , mert a császár 
másképpen nem tudván meggyőzni a pro!estánsoka t, háborút 
indított ellenük. Ez 8 schmolkaldi háború . amely vá ltozó 
szerencsével csaknem lO évig tartott. A háborúban el őször 
a császár seregei győztek> Mühlberg mellett 1547·ben. A győ · 
zelem hatása a la lt készítette a császár az a ugsburgi inlerímel. 
melyben a protestánsokat kényszeríteni akarta a pápa hatal· 
mának e lismerésére ~s a hét szentség elfogadására. A pro· 
Ieslá nsok e:tl nem fogadiák el , hanem lovább folylatták a -harcol. Most már a szerencse nekik kedvezel!. Igy sikerült 
megkötni I 552-ben a passaui egyezményt; a mely az inlerimel 
hatályon kivül helyezle. A végén a harcoló felek megkö· 
lötték 1555·ben az ágostai vollásbékét, melyben a prot es· 
lánsok szabad va llásgyako rlatot nyertek. 

2. Franciaországban is a lutheri irányzat kezdeti ter
jedni, de Kálvin befolyása következtében a református irány 
nyomult előtérbe. Itt hugenotfáknak nevezték a reformáció 
híveit , akik l. Ferenc és utódai kegyetlen üldözése mellett is 
úgy megszaporoqlak, hogy már 1559-ben Párisba n egyetemes 
zsinatol ta rtottak s megalkották hitvallásukat az u. n. con
fessio gallicano-t. · Amikor aztán a Gu isek és Bourbon-ok 
között folyó küzdelemben az utóbbiak a hugenollákhoz csat
lakoztak, kölcsönös erővel sikerű lt megkö!niök 1570·ben a 
saint-gel'main-i békét. mely a reformáció hiveinek vallás
szabadságot biztosított. 

Azonban a hugenoltáknak még sok es nehéz küzdel
mei kellett kiá lln iok, míg kivívott joguknak az élvezetébe 
jutottak. . 7 -

3. Angolországban a reformáció terjedését egy véletlen 
eset nagyon elösegftett~. VIII. Henrik; ak i korábban Lutherrel 
irodalmi harcot is folytatott, e l aka rl vá lni törvényes felesé
gétöl, hogy más nőt vehessen el. Azonban · a pápa nem 
egyezett bele az elválásba. Ezért elszakadt a római kath . 
egyháztól s magát mondatta ki az angol egyháZ fej ének. 

• 
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~ 1 53~ pe azerl ő még üldözte ti protestánsokat. mert nem 
o~a . Iak el ti ka th . egyház ta nait. A reformáció nagyobb 

me rlekben VI. Eduárd ki rály uralkodása idejében (1547-
1553) kezdett terjedni. Terjesztője Cranmer Tamás canter
bury-j érsek volt, akii tlzonban Vérengző Mária több tá rsa
va l együtt máglyán égeltf:lte lt meg. A reformáció igazi győ
ZE elme Erzsébet ura lkodá,sa alaU 0558-1603) következeU be. 

kkor a laku lt az anghkan egyhaz, mely az uralkadol vallja 
az egyház fejének, a Kálvin tanainak egy részét magáéva 
teszi, de a püspöki egyházszervezetet elfogadja. Ezzel szemben 
alakült a presbiteri, ' vagy puritán egyház, amely nem a püs
pökökre, hanem a válé.lsztott presbiterek re bízta az egyház 
kormányza tát Mivel pedig ezen egyházban mindenik gyüle
kezel függetlenül intézi a mflga hitbeli és egyházkormány
za ti ügyeit Bzérl independens fele kezetnek is nevezik. 

-6 2. Az-egyházjavítás Magyarországon és Erd,él) ben. 

" 

I . A lutheri egyház. Magyarországba előSZör a Luther által 
indított egyházjavítási mozgalmak jutotta k el. Ez irányzatnak 
terjedését több kedvező körülmény segítette e lő. Ilyen volt 
az a 'kereskedelmi összeköttetés, a mely ezen ország néme t
ajku polgá rai és Né metors!:ág között fenná llott, A kereskedők 
voltak a re formáció eszméinek e lső közvetitői. Ezért van, 
hogy először a némel es szász aj kú polgárok közöH terjedtek 
e l az uj eszmék. Másik kedvező körü lmény a magyar
országi egyházjavHásra nézve az voll , hogyatanúlók mind 
nagyobb számban lá logaHák a néme1 egyetemeket s köztük 
különösen a witlenbergil, a mely a humá nizmusi nagy gonddal 
ápolta s az egyházjavilásnak is ki induló pontja lett. Végül 
maga az uralkodó család s annak német környezete is e l ő
segíte tte a németországi reformációnak átü ltetésé!. Igy Bran
denburgi György őrgróf és Mária királyné említte tnek, minI 
a re formáció első pártfogóI. 

A jelzett kedvező körülmények befolyása alal! az 'egyház
javítás mind Magyarországon . mind az erdélyi szászok között 
szépen megindul. Különösen az utóbbiak Pempflinger A1árk 
szász ispánna k a pártfogása , mellett 1521-ben némel nyelven 
tartják isten1isz teleleike t és tényleg elszakadnak Rómától. _ 

A megindult mozgalommal szemben állast foglaltak a . 
katholicizmus nevében Szakmári György és Szalkai László 
esztergomi é rsekek. A magyarok egy része pedig félreérlelte. 
Mivel legnagyobb szamban németek csa tlakoztak hozzá. 
némel mozgalmai és nemet va llást lálla l< benne, Ezérl tilta-
kozott ellene a nemzeti pá ri nevében a hires Verböczy Islván. 
Sőt ezérl fordult e ll enf" az o rszággyűlés is. midőn 1523-ban 
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és 1525-ben kimondotta. hogy "az országból minden luthe
ránus kiírlassék és bárhol találtatnak elfogatlassanak és 
megégeltessenek ". A reformáció mozgaimát többé feltartóz
talni nem lehelel!. Sót a gyászos emlékű mohácsi vész után 
a nemzet mindinkább elveszítette bizalmái fl római egyház
ban. A nehéz politikai viszonyok közót! pedig az ellenkirá
lyok egyike sem üldözIelle ElZ új irányzat híveit. Ezért szabad 
tér nyílt a l elki szabadság apostolainak s szép siker kisérle 
fáradozásaikal. 

A lulheri egyházjavitás kiválóbb bajnokai voltak : Stöckel 
Lenárd, Siklósy Mihály, Sztáray Mihály , Kapácsy István, 
Batizi András, Gólszécsi István, Ozorai Imre, Szegedi Kis 
István, Dévai Biró Mátyás, Erdősi Szilveszter János, kik ft 
magyarországi részekben hintették az egyházjavílás magvi:iil. 
Mig Erdélyben Hon/ér János , Heltai Gáspár és Dávid Ferenc 
fejtettek ki nagy tevékenységet az ' új szellemi irányzat szol
gálalában. Orök dicsösége lesz a kis Erdélynek, hogy ami
kor mindenütt a világon üldözték a protestánsoka t, akkor itt 
leljes vallásszabadságot bizlosílollak nekik. Már 1557-ben a 
tordai országgyűlés kimondja, hogy "mindenki azl' a vallást 
követheti, amelyet akar" . Ilyen körülmények között szép fej
lödésnek indult az ág. ev. -egyház, amelynek Erdélyben 
1556-ban Dávid Ferenc )ell a -"üspöke. 

2. A kálvini egyház. Már a reformáció első terj"tsztői 
közölI többen voltak, akik mihelyt a Kálvin-féle egyháziavi
lási mozgalmak eljutottak Magyarországra. ahhoz csatla
kozlak, mivel abban a vallási fejlődésnek egy magasabb 
fokál lállák. De azért is , mert azt nem tekinthellék úgy, 
mint a gyűlölt német sz.ellemnek a befol1'ását. Sőt mivel 
magyar nyelven hirdette Isten igéjé!. könnyen beférkőzött a 
magyar ember lelkébe. Ezért van, hogy már Dévai Biró 
Mátyást, Sztárai Mihályt, Szegedi Kis Is tvánt, Heltai Gáspár/ 
es DáVId Ferencet, kik előbb a lutheri egyházjavitás érde
kében fáradoztak, éppen olyan, sőt nagyobb buzgósággal 
látjuk küzdeni a Kálvin-féle reformáció érdekében is. Már 
1564-ben, miután a nagyenyedi zsinaton nem sikerűlt a két 
iránY.. egygyé olvasztása, megtörténik a törvényes keHésza
!{adás Erdélyben. Külön egyházzá alakulnak a Kálvin hivei 
s megalapítják a reformp,tus egyházat , amelynek első püspö
kévé Dávid Ferencet választják. Még ugyan azon évben a 
tordai országgyü)ésen a református egyház szabad vallás
gyakorlata törvényesen is bizlosítva lőn. 

Kálmáncsehi Sánta Márton, Károlyi Gáspár és A1eUusz 
Juhász Péter fejtenek ki nagy tevékenységei a református 
egyház megalakítása és szervezése körü!. Különösen ez 
utóbbi lelkes fáradozásai eredményezték, hogy Magyar
ország egyrésze a Kálvin.irányhoz csatlakozv~,. önálló egy· 
házat szervezeIt s a református egyház megszllardull. 
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)\43. A lutheri és ~álvini egyházak alkotmánya. 

A kath. egyház lanitása szerint az egyház kormány
zása isteni jog a lapján a püspökök kezében van, akiknek 
éJén áll a pápa. Minden jog és hatalom az ő kezében össz
ponlosúl. Ez az a hierarchial szervezet, amely századokon 
keresz tűl ránehezedell ft kereszténységre S a vallást a pápa· 
ság üzleti céljainak a szolgálatába hajtotta. A reformáció
nak egyik feladata az volt. hogy e nagy tehertől megszaba
dítsa a kereszténységet s az egyházkormányzását vissza
helyezze a gyülekezetek jogkörébe, amint az első kereszté
nyeknel tapasztalható. A reformátorok egyértelműleg ezen 
á llásponton voltak; de a gyakorlatban mégis különböző 
alkotmányt veli fel a lutheri és a kálvini egyház. 

A lutheri' egyházban. amint azt láttuk. az első spe ieri 
gyű lésen , az egyházkormányzás joga a fejedelmekre szál-
1011. Az ők hivatásuk Ie'lt úgy kormányozni az egyházat; 
hogy azért lsten és tulajdon lelkiismeretük előll a felelőssé
get elválla lhassák. Ennek a lapján keletkeztek a tartományi 
egyhazak. a melyekben különböző .volt az egyház kormány
zása. De minöenik fejedelem saját jogai és kötelességei 
gyakorlására püspököket nevezell ki. Igy tehát a püspökök 
csak a fejedelem megbizollja;, Ugya ncsak a fejedelmek ala
kítnak egyházi és világi férfiakból vegyesen egy konsisloriu
mot, amelynek hivatása az egyházi ügyek intézése, de min
den eljárásáért a fejedelemnek felelősséggel tarlozik. Ez az 
úgynevezett földesúri, vagy területi rendszer, amely a bból a 
hamis elv ből indul ki, hogy "cujus regio. ejus est religio". 
Azonban vallási szempontból alig elönyösebb-; mini a kath . 
hierarchia. • 

A kálvini egyházakban már sokkal szerencsésebben 
történt az alkotmány kialakulása. Ebben sokka l inkább érvé
nyes(í! az őskeresztény, demokratikus szellem. Igaz, hogy a 
különböző országokban a helyi és politikai viszonyok sze
rint különböző alakot ölt. De általában"'" az úgynevezett 
zs inatpresbiteri egyházalkotmány fejlődik ki be l ő le . Alapelve 
az, hogy minden jognak forrása az egyházközség. Az egyház
községek saját kebelükböl választanak presbitereket, akik 
együttesen alkotják a p·resbitériumof. Ez a presbilerium intézi 
az egyházközségek ügyeit. A presbileriumok képviselöiböl 
alakul az egyházkerületi gyülés. Az egyházkeruletek .kül
döttjeiböl áll a zsinat. Az , egész vonalon egyháziak és vilá
gial{ együttesen vesznek részi az egyházi ügyek intézésében. 
Ez allwlmány leginkább e lő:segíli a vallás célját. 

-

• 

• 
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MASODIK FEJEZET . 
• 

Az unitárius egyház kialakúlása. 

·144. Servét [,:ihály. 

Már az egyházjavilás korában voltak, akik . nem elé~ 
gedtek meg a külső visszaélések megszünlelésével, hanem 
mélyebbre ható reformáció! sürgetIek. Sürgették azt, hogy 
az egyházilag elfogadott hittételek is szigorú birálat lárgyává 
IéiesseneK s az evangeliummal szoros összhangba hozas
sanak. Különösen a szentháromság tana volt, amelyet vizs
gálat lárgyává 'lettek s így meginditolták a hitjaLJítást, amely 
fokozatosan a proteslantizmusnak egy fejlettebb fokára: az 
unitárius egyház megalapítására vezetett. 

Az unilárizmus úttörői között a .legkiválóbb Servét 
Mihály, aki Spanyolországban Willanovában 1509-ben szü
letett. Orvosi pályára készült. ' de emellett a tudományok 
többi ágában is kiváló ismereteke! szerzett. Komoly és 
elmélkedő ember lévén, nem elégedett meg a felszinen 
mozgó ismeretekkel, hanem igyekezet! minden kérdésben a 
dolgok mélyére hatolni. Mint orvos fölfedezte a v;érkeringést. 
Mint geográfus föJtalálta az összehasonlitó földrajzot. De a 
legnagyobb szolgálatot, mint hittudós tette az emberiségnek. 
Mert meginditoIta azt a szabad irányú vallási mozgalmat, amely 
az evangéliumi alap visszaszerzésére, a vallás és . a tudo-
mány összhangjára vezetett. . • -

Már fiátal tanuló korában egy bibliához jutott, amelyet 
nagr szorgalommal tanulmányozot!. Később ismeretségbe 
jött korának legkiválóbb teológusaival. Magával Kálvinnal 
is levelezésbén állott, Mini orvos nagy hírnevet szerzett 
magának tud6mányával. pe lelkében azért állandóan vallási 
kérdésekkel foglalkozott. Igy jött rá arra, hogy a szenthárom
ság tana, melyet a niceai és konstantinápolyi zsinatok meg
állapítottak, ellenkezik a bibliával. Azt "ördögitan .. -nak nevezte. 
Ezért állás! foglalt ellene és antitrinitárius lett. Vallási néze
teit már 21 éves korában "A szentháromság tévelygéseiről" 
iri művében ki is adta. Később (1553) pedig "A keresztény
ség helyreállítása " cimű .... művével keltett nagy feltűnést, 
amelyben 'szintérr szentháromság ellenes nézetei nek ad 
kifejezést. 

. Kálvint a Serve! szabad szellemének ez a szárnyalása 
nagy bosszusággal töltötte el úgy, hogy .már 1546-ban azt 
írja egyik barátjának róla: "Ha ide jő, nem bocsát~rn el 
élve többé. ha lekintélyemnek van itt valami hatalma. . . 

A kivánl alkalom 1553-ban következet! be. Ugyanis 
Servét időközben Franciaországba Lyonba ment ál , ahol 
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il lnev a la ll tartózkodott. Azonban itt fölfedeztek s 8Z inkvi· 
zició kezébe adták. Könyvei alapján nem tudták az erel
nekség vádjál rábizonyítani . De Kálvin Idszolgáltalla azokat 
a bizalmas természetű magá n leveleket, melyeket korábban 
Servél neki irI. Ezek a lapján ismét e lfogták és börtönbe 
zá rták. A börtönbő l 1553. ap rili s 7-én szerencsésen mene
külve , elindult Olaszországba . De szándékát megváltoztatva 
Genfbe ment a Kálv in városába. Itt már másnap elfogták , , 

és börtönbe zárlák. A genfi ta nács elött vádlója eppen 
Kálvin l i lkárja leli . Tanaiból semmit vissza nem vont; de a 
penészes börtön kínjaitól e lgyötörve, Ká lvintól bocsánatot 
ké rI. Hiábava ló vo lt . Sőt a genfi libertinusok is eredmény 
nélkül léptek közbe érdekébe n. A tanács tagja i máglya-ha lálra 
ilélték. Az ilélelel okI. 27-én hajlollák végre, amikor ka róhoz 
kötve, lassú tűzzel megégeUék. A füst és a lángok között 
utolsó szavai ezek voltak ; "Jézus, az ö rök Islen Fia, könyö
rülj rajtam! " 

45. Socinus Ui.lius és Faustus. 

Az igazságol ne m lehel tűzzel és vassal megsemmisí
te ni. A máglya Szervétnek csak -a testét égette el. de szel
leme úju lt erővel tá madt fö i. Spanyolország -utá n Olasz
országot ille ti a dicsőség, hogy újabb táplálékot adott az 
egy Istenben való hitnek. Itt a lakult Vicenzában egy tá r-

• saság, melynek ama kor legkiválóbb tudósai volta k a tagjai. 
Célja az volt, hogyabibliát ta nulmányozza s az egyházi 
tanokat a józan éSz és a biblia a lapján y'izsgála l lárgyává 
tegye. Vezére Socinus Lölius volt. -

Socinus LöNus Sienában o lasz nemes családból 1525-ben 
született. Kíyá ló nevelésben részesű lt s korán megtanult 
gondolkozn i az élei és vallás egyes kérdései föl ött. A jogi 
pályá i, melyre e lóbb készult , elhagyva, teljesen a va llás i 
igazságok kutatására szente lte erejét. Személyesen is föl
ke reste korának . legkiválóbb teológusai!, hogy ismereteit ez 
á ltal is gazdagítsa. Ká!vinna l is összekötIeiésben vo lt egé
szen Szervét megégelleléséig. Ekkor azonban vele az össze
kö ttetést megszakílolta. Kivá ló e lméleti tudós volt, amit az 
is bizonyit , hogy a vicenza i társaság minden fia ta lsága 
mellett is vezéré ű l elismerte. Vallásos nézeteit írásban is 
kifejtette. Azonba n mielőt! tanait gyakorlati lag érlékesílkelte 
volna, meghalt Zürichben 1562-ben. . 

Az á ltala megkezdett munkát unokaöcese Socinus 
Faus tus fo lytatta, ki 1539-ben szintén Sienában szü letett. 
Nagybátyja halá lakor Zürich be költözöl! s annak irodalmi 
hagya tékát átvette. AzI részletesen tanulmállYozla és (ovább 
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(ejlesztette . . Kifejtette, h0!n:' az. em~ernek. szüksé~e van az 
isteni kijelentésre, de 8Z esz es kijelenles egymassal nem 
ellenkezhelnek. Ezérl a bibliál 8 józan esz segitségével kell 
olvasni és magyarázni. A szentháromság tana ellenkezik 8z 
ésszel is, meg a bibliával is. Azert e lvetendő s helYébe az 
egy Isten hen való hit állítandó. Jézus születésénél fogva 
ember, de munkásságánál fogva isteni méltóságra emel
kedett s ezérl imádandó és a könyörgésekben segítségül 
hívanció. Az ember születésénél [ogva nem ,bűnös, mert 
eredeti bűn nincsen. Kris:alus a váltságot nem halála -által, 
hanem életével és példaaclásával e:-zközölte. Ez az úgy
nevezett sociniánizmus, mely ez unilá rizmus egyik fejlödési 
fokának lekinlhelő. . 

Socinus Fausfus Zürichböl visszatér! Olaszországba, 
de ill az inkvizició üldöz6be velle S előbb Bázelbe. majd 
Lengyelországba meneküll. III alkalma nyill a rra. hogy .lanail 
gyakorlatilag is érvényesítse. Részint az ö buzgósága és 
személyes fáradozása folytán a sociniánizmus elvei elter
jedlek úgy, hogy minlelfY 300 egyházközség alakulI ezen az 
alapon. Azonban sok küzdelem volt az e ltérő szellemi irá
nyok miall. amelyekel végül sikerüll kiegyenlílenie. Kolozs· 
vári is megfordu II 1578·ban. ahol Dávid Ferencel a Kriszlus 
nem imádás.a tanától akarta eltéríteni, de sikertelenül. Meg
hall 1604-ben Luklaviceben. 

"46. Dávid ferenc. 

A hiljavilás legmerészebb és leglehelségesebb bajnok" 
Dávid Ferenc, ki a sociniánizmust tovább fejlesztve, kifejti 8 

tiszta unitárizmust és megalapítja a magyar unitárius egy
házai Erdélyben. 

Dávid Ferenc Kolozsvári 1510·ben szülelell. · Szülői 
egyszerű iparosok voltak. Kolozsvár! és Gyularehérváron 
lanulI. Majd 1545·ben Willenbergbe menllanulmányai foly
tatására, ahol valószinüleg 3 ével töltött. A reformáció esz
méivel gazdagon megrakodva Iért haza s azoknak haz~nk
ban a legönzetlenebb apostola lett. H azatérte után elóbb 
Besztercen iskolaigazgató, azután Péterfalván \ plébános, 
majd Kolozsvárt iskolaigazgató, végül kolozsvári plébános 
leli (1555). III kezdődik a Dávid Ferenc reformálori mükö
dése. Innen indul el azon 8 pályán, amely őlel a va llási 
fejlödés külömböző fokain elvezeti az unitárizmusig, 

Kolozsvárt a lutheri eszmék hirdetésével kezdi mcg 
működésé!. Hogy mekkora erői és vezéri talentumol tanu
sitott ezen iránynak szolgálatában, azl a legjobban az iga
zolja, hogy már. 1556-ban azon egyház püspöke lett. De a . 
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püspöki meltóság nem zárta el előtte a haladás útját. Amint 
lj Kalvín tenai téri hódítottak Eroélyben, Dávid Ferenc 
azonnal felismerte azoknak az úrvacsora kérdésében elfog
lali szabadabb felfogását s azokhoz csatlakozott. Már 
1559·ben az erdélyi magyarság körében fl Kálvin-féle irány 
kezdi elfoglalni fl lelkeket. Ennek az újabb mozgalomnak is 
Dávid Ferenc a vezére, ami abból látszik, hogy szakítva a 
lutheri iránnyal ö lett ei egyháznak is első püspöke. De 
igazságol szomjuhozó le ~ke itt sem laUdia meg azt, amit 
I,eresett. Már 1564-ben megismerkedett Blandrata Györggyel, 
aki János királynak udvari orvosa volt s aki Lengyelo~szág
ból fl sociniánizmus elveil hozta magával, Dávid Ferenc e 
lanben fl vallási fejlődésnek egy magasabb fokát látva, 
ehhez csatlakozotl. De ebben is azt az ellenmondást találta, 
hogy bár egy Is(en lé lelét tanítja. mégís a · Jézus imádását 
hirdeli. A biblia és a saját józan e.sze indításából tovább 
ment há t egy lépéssel s kimondotta, hogy csak az egy lsten 
lehet imádás tárgya. Jézusi sem imádni, sem a könyörgé
sekben segítségül hívni nem kell. Igy vitte vissza Dávid 
Ferenc_a kereszténységet az eredeti evan-g-éliumi alapra. 
A megismeri igazságot nem rejtette vél{a alá. A rendelkezése 
a la tt álló e&zközökkel nagy bátorsággal hozzáfogott annak 
a terjesztéséhez. Különösen három eszköz állot! a nagy 
hit javító rendelkezésére: a nyilvános hilvifók; a szó.szék és 
a sajtó. 

Fölújúltak azok a nagy hi/oiták, amelyek Arius idejében 
is betöltötték az egyházaI. Ezek . a hitviták a fejedelemnek 
és udvarának jelenlétében tartaitak: Dávid Ferenc mester volt a 
vitatkozásbán. Jól ismerle az ellenfél gyöngéjét s kiváló 
bibliai tudásával hamar rávilágított. Három ilyen nagy hit
vita volt az lsten egysége és háromsága fölött. Keltő Gyula
fehé"oárt 1566-ban és 1568-ban. Egy pedig Nagyoáradon 
I 569-ben. Ez ulóbbi helyét azérl telték ide. hogy azon a 
magyarországi ref papok is többen megjelenhessenek. Mind 
ft három Dávid Ferenc győzelmével végződött. 

Nem k isebb erővel hirdette Dávid Ferenc az ls ten egysé
gét a szószékröl. Mint szónok is kivált kortársai közül. 
"Trombita " hangjával és ésszerű fejlegeléseivel elragadta 
hallgatÓit, akik áhita Ital csüngÖllek előadásain. A fejedelem
nek is udvari papja lett. Egyházi beszédeit 1569-ben kiadta 
egy kötet.ben, amelyek az ö egész hilrendszerét magukban 
foglalják s a melyek azon kor irodalmának is becses emlékei 
közé tartoznak. 

Mint iró is kiváló jeleit hagyla szellemi nagyságának. 
Egész külön egyházi irodalom keletkezelI az ő befolyása es 
vezetése alatt. Müvei is az unitárius eszme ápolására voltak 
szánva. Már 1567-ben három munkája jelent meg El gyula
fehérvári ·nyomdában. Ezek: l . " Rövid magyarázat, mikép-
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pen az igazi Istenről való tudomány meghomályosíllalott", 
,2. "Rövid útmutatás az Istennek igaz értelmére a moslani 
szentháromságról támadott velélkedések megfej lésere és 
itélésére hasznos és szükséges". 3. "Mélius Péler iralainak 
megeMolése" . 

Az igazság meggyőző erejével és sokoldalú munkás
ságával megnyerte János Zsigmond fejedelmet is az unitárius 
hilva llásna k. Ezenkivül Erdély színe-java és a köznép is 
örömmel fogadta e vallást, amely nem idegen befolyás, ha
nem magyar lé lek gyümölcse volt. Amikor Dávid Ferenc 
Blandralával egyetértől eg szervezte az unitárius egyházai; 
amikor ennek az egyháznak püspöki székét e lfoglalta s előbb 
1568·ban Tordán s azután 157l-ben Marosvásárhelyen tör
vényesen is biztosította jogait: ekkor érte e l az egyház 
.aranykorát. 

Sajnos, ez a kor nem sok-áig tartott. János , Zsigmond 
meghalt (IS7!) s utánna más vallású fejedelmek következtek, 
akik családi 'és politika i érdekbő l . az unitárills vallás meg

' semmisítésére törtek. Már Bát/lOd István elmozdította Dávid 
Ferencet az udvari papságtól. Báthori Kristóf pedig a '8Ian
drata vádjára 1579 jun, l-re . a gyulafehérvári országgyűlésre 
megidézte, mint hitújitó!. Dávid ferenc betegen érkezel! a 
gyűlésre. Szónoklatának e llenállhatatlan ereje már elveszet!. 
Sőt beszélni is alig tudot!. Magát kellően nem védelmezheUe. 
Saját hívei is nagyrészben e lfordultak tőle. A gyű l és ~ped i g. 
inert Jézus ne m imádását hirdette, ráolvasla az .,ójítás" 
vádját. Ezért holtig tarló börtönre ítélte. Déva várába zárlák 
el a nagy beteg hitújítót , aki ott 1579 novemberében meg
halt. Sírja ismeretlen, de szenvedéseinek helyél az unitárius 
egyház szü letésének négyszáz éves fordulóján rendezett 
ünnepély alkalmából emléktáblával jelölte meg. 

47. Az unitárius egyház hittana. • 

-Qávid Ferenc az unitárius egyházai nem csalhatatlan 
hittételek erejére kivánta építeni. Célja az vo ll , hogy az 
egyéni szabadság tiszteletben tartása mellett dlyan gyüleke
zetet alakítson, mély az evangeliumon alapuló vallásos 
igazságokna k éljen s azoknak terjesztésével isten országáért 
küzdjön. Ö nel1Lhillanra, hanem az élő , munkás és küzdő 
hitre rektelle a fősúlyt. Ezért nem hagyott hátra rend
szeres hilla ni műve l. Vallásos nézeteit más irányú műveiben 
s különösen egyházi beszédeiben fejtette ki. 

Ezekből megállapíthatjuk, hogy szerinte az ember nem 
a teheletlen es bűnben szü letett lény, aminek a többi refor
ma1.orok gondolták, hanem a 'Ivilágo,;ság fia ", aki ben bennp 
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van az igazs~g lelke s bir az ész, szív és lelkiismeret ado
mányaival. Eppen ezért üdvösségét nem kivülről várnia. 
ha nem azt magának kell munkálnia. Ennek az embernek 
vakon semmit sem szabad elfogadnia. hanem először mindent 
a maga ítéletének a mérlegébe kell lennie. Ezzel kell meg
küJömbözlelni a bibliában is az igaz kijelentést a hamis ki
jelentéstől. Sőt a dogmákat. a hagyományos hitcikkeket is 
ilyenképpen kell megpróbálnunk. Ekkor könnyen rájövünk 
arra, hogya szentháromság nem bírjA ki az ész birálatát, 
de elltnkezik az igaz kijelentéssel is. Isten csak egy: az 
Atya. Ne~i sem a világ teremtésében, sem annak kormány
zásában és fenntartásában segítőtársra szüksége nincsen. 
Istenségének bélyegét rányomta ugyan Jézusra, . akiben úgy 
látszik az lsten, mint viaszon a pecsétnyomó képe. De ő 
azért sem nem ugyanazon. sem nem más Isten. Mert az 
Atyán kivül más Istenség nincsen. Ezért az imádás tárgya 
is egyedül csak ő lehel. Jézus n~m imádandó és a könyör
gésben segítségül sem hivandó. Ugyszinlén a szentlélek sem 
lehet az istenségnek egy személye, mert az egy bennünk 
é lő örök, munkás erő. 

Ezen elvek alapján alakult ki az unitárius egyház. 
Azonban már a Dávid Ferenc halála évében (1579) Blandrató 
hi1vallást fogadtatolI el az összegyült papsággal, amelyben 
újból kimondja a Krisztus islenségét, imádását és segítsé~ül 
hivásáL Ezáltal Dávid Ferenc magasröp1ű szellemét egy 
időre elhomályosította s az unitárius egyházat a sociniániz
mus felé terelte vissza, Az üldözések korában hiában igye
kezeli az egyház e nehéz nyomástól megszabadulni. Azt a 
terhet csak a legújabb időben sikerűlt lerázn' , 

HARMADIK FEJEZET. 
, 

A kath. egyház harca a protestántizmus ellen. 

~8: A jezsuita rend alapitása és működése, 
• 

-A jezsuita rend alapítása, szelleme és irányzata a 
Loyola Ignác (1491-1556) nevéhez fűződik. Ez a spanyol 
származású férfiú Pa mpeluna város védelmezése közben 
súlyosan megsebesült. E miatt kórházba kerűlt, hol a szentek 
legendáit olvasta. Olvasás közben erős vágya támadt , hogy 
életét az egyház szolgálatára szerTtelje. Elzarándokolt Palesz
tinába s ott a mohamedánokat a keresztény hitre akarta 
téríteni. Azonban munkaközben átlátta, hogy e nagy fela·
dalra nincsen elég tanu'ltsága. Visszatérve, 33 éves korában 
erős aka rattal kezdett iskolába járni. Mini a párisi egyetem 
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hallgatója, egy kis társulatoi alakított. Ennek a társulatnak 
a tagjai a három szerzetesi fogadalmat: a föltétlen engedel
mességet, szegénységet és nőtlenséget tartoztak letenni. llL 
Pál pápa 1540-ben . ezt az új rendet "Jézus lársasá!{" cím 
alalt azzal a kikötéssel erősítette meg, hogy tagjainak a 
szá""a 60·nál több nem lehel. Ebből a kicsiny társulatból 
származott az a hatalmas, szervezett testület, amely jezsuita 
rend címen olyan szomorú emlékeket hagyott maga után a 
kereszténység . történetében s amelynek célja, irányzata és 
szelleme homlokegyenest ellenkezik Jézusnak, aszerelet 
nagy MesterEmek -tanításával. Első generálisa Loyola lett,~ aki 
egyéniségének bélyegét rányomta az egész rendre s már az 
ö halálakor a tagok száma az ezeret meghaladta. 

A jezsuita-rend szervezetében a tagok négy osztályba 
soroztaHak, u. m. a noviciusok, a szkolásztikusok, a koad
jutorok és professzik. Csak te,tileg és lelkileg ép és egész' 
séges embereket vettek föl a rendbe. Ezek voltak a noviciu
sok akiket bizonyos nevelésben részesítettek. Ennek bevég
zése után léphettek a szkolásztikusok osztályába. ahol egy 
része tovább folytatja tanulmányait , a másik · része pedig 
tani!. Innen léptek a harmadik osztályba. Ezek voltak az 
igazi jezsuiták. kik a rend céljait szolgálták. Csak a leg· 
kiválóbbak jutottak be a negyedik osztályba, kik. élükön a 
generálissal, intézték és figyelemmel kiséri ék a rend ügyeit. 

A pápák korán észrevették hogy ez a rend nagy 
szolgá1fttokat tehet nekik. Ezért különös kedvezményekkel 
és kiváltságokkal ruházták föl. Nevezetesen : minden más 
egyházhatóság alól kivétettek s csak a pápának voltak alá
rendelve. Fel voltak hatalmazva arra, hogya világon bárhol 
gyóntassanak, tanítsanak és prédikáljanak. Igy ez a rend , 
mintegy átmenetet képez a szerzetesek és a világi papok között. 

A rend célja az volt, hogy a prote.stántizmusl minden 
áron meglörje s a kath. egyházat megerősítse. E cél elérésé
ben nem válogatta az eszközöket: Aki a rendbe lépett, annak 
le kellett mondania a családi és honfiúi összeköttetésekről. 
Minden erejét, tudását és leleményességét az egyház erősí
tésére kellett szentelnie. Mint tanítók az ifjúságo! tartották 
kezükben. mint gyóntatók a királyok és fejedelmek fölött 
uralkodtak s mint szónokok, a népet irányítöllák. Nem riadtak 
vissza a legnagyobb erkölcslelenség!öl sem, ha ezáltal ügyök
nek szolgálatot tehettek. Ahol befolyásukat érvényesithették, 
mindenütt vér és könny jelöli nyomaikat. 

Hogy a saját lelkiismeretüket megnyugta Ih assá k, a leg
veszedelmesebb erkölcsi elveket állították fel. Ilyenek voltpk: 
1. a cél szentesíti az eszközöket , 2. minden bún menthelő, 
ha azt valamely egyházi tekintély igazolja, 3. az emberi 
nem kimondott szava, hanem elrejtett gondolata kötelezi. 
Ezen veszedelmes elvek alapján keletkezett az a "jezsuita 
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étköles ,I , amely egyesek életét. családok nyugalmát és 
országok békéjét nyugodt lelkiismerettel áldozta fel az egy
ház halaimi törekvéseinek. 

Vegül maguk a katholikusok is átlátták, hogy ez a rend 
mennyire ellensége a vallásnak, erkölcsnek, hazának és tár
sadalomnak. Ezért hangosan kövelelték a pápáktól eltörlését. 
XIV. Kelemen pápa engedve a közóhajnak 1773-ban eltörölte a 
rendel, amely ekkor lőbb, mini 22,000 lagból állal!. De VII. Piu~ 
pápa 1814-ben ismét visszaáIlitotta. 

49. A tridenti zsinat. 
, 

Tridentnek, Dél-tirol ezen kies és nagy forgalmu váro
sának, nevezetes szerep jutott .8 kereszténység történ.etében. 
A katholicizmu s és prolesténtizmus között örökre elválasztó 
fal ili emeltetett. És a kalh,. egyház ill rakla le azokat aszi· 
lárd alapokat, amelyeken állva ezideig megbírla az új idők
nek s ezzel egyült a protestáns szabad szellemnek ostromát. 
Azért meg k~1l ismerkednünk annak a zsinatnak történetével, 
mely ezeket a nagy fontosságú intézkedéseket hozta. 

E zsinatnak "'az összehívását maguk a jobb gondol
kozá3ú és mélyebb belálású katholikusok is már régen em

legették és sürgették, abból a célból. hogy a megromlalI 
egyház beléletét üdvös reformok állal megjav,tsák s a diadal· 
masan előretörő protestanlizmussal az összekötő kapcsokat 
meglalálják, Azonban '8 pápák egy ideig elleni tudtak állani 
ennek a lörekvésnek. Végül III, Pál ,pápa kényielen voll a ' 
kívánt zsinatol összehívni Tridentbe 1546-ban. Ez a zsinat 
18 évig larlott, mely idő alatt háromszor szakilották félbe, 
Sől mivel a pápa féli a német szabadab'b szellem befolyá
sától, pestis ürügye alatt Bologneába teHe át a zsinat szék
helyét. De IV. Károly német császár közbenjárása folytán 
eredeti helyére ismét visszahelyeztet"ett. ' r 

Két hatalmas párt volt jelen a zsinaton. A többséget 
mégis az olasz püspökök alkották, akik r a pápával egyel
értőleg tiltakoztak mindennemű újilás behozatala ellen. Velük 
szemben állottak a francia, magyar és spanyol püspökök, 
akik a reformokat követették. De hiába való volt a 'szaba-
dabb szellemű reformpártnak lJ1inden igyekezete. Győzöt! fi • 

többSégben levő pápai párt. Igy történt, hogy ez fi zsinat 
éppen ellenkező eredményre jutott, mint aminő célból a köz-
vélemény sürgette az összehívá~ át. . 

Szentesítette és örök időre megerősi!ette mindazokat a 
tanokat. amelyek a kath. egyházban idő folytán keletkeztek 
s amelyek ellen a reformáció megindult. A 'Vulgata! i~merle 
el egyedül hiteles bihliának. A szentíráson kivűl a száj-
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hagyományt is kölelezőnek mondotta ki. Ezen kivül magáévá 
tette azokal B biblia ellenes tanokat. amelyek a pápai hata
lomról, fl tisztító tűzről, a szentek segítségűl hívásáról. a hél 
szentségről. az állényegülésröl és fl papi nötlenségröl szólot
tak. Egyedül üdvözítőnek csak a róm , kath . egyházat ismerle 
el os mindazokra, akik ezzel ellenkező hitben vannak,_ átkol 
mondott. 

. Ha ezek szerini a hit kérdéseiben nem is hozot! semmi 
újítást. erkölcsi tekintetben mégis voltak üdvös határozatai. 
A bűnbocsátó levelek árusítása!. az egyházban lábrakapott 
rendetlenséget és fegyelmezetlensége! megszűnteHe ; a papok 
és barálok erkölcstelen élele ellen szigorú hat~irozatokat ho
zoli . Szóval fl kath. egyházat szervezte és megerősítette a 
proleslantizmus elleni küzdelemre. 

-
• 

50. A harmincéves háború. 

- ' , 
Hogy a lürelmetlenség s a vallási szenvedélyek felkor· 

bácsolása milyen gyümölcSöt terem, arra szomor(1 példát 
mútat a harmincéves háború . Okol e háborúra a jezsuiták 
szolgáltattak. akik úgy a köznépet , mini különösen a feje· 
delmeket állandóan izgáUák a protestánsok ellen. Bár az 

.... augsburgi vallás-békében törvényesen biztosítva volt Német
országban a protestáns vallásszabadság, de azl a jogo! 
ll. Rudolf némel császár és magyar király a latt nem élvez
hették. A protestánsok látva, hogy törvényes jogaikat nem 
gyakorolhalják a jezsuiták fondorkodása miaU s előbb. utóbb 
kénytelenek lesznek fegyverrel is érvényesíteni azokat, meg
alkották a protestans "unio"·1. Ennek fejévé ll. Fril)yes pfalzi 
válaszió fejedelmei tették. Ezzel szemben a katholikusok a 
"szent ligá"-I alakitoUák Miksa bajor herceg vezetésével. 

A proleslánsok zaklatása Rudolf öccse és ulóda ll. Mátyás 
uralkodása alatt lová bb folyI. Sőt megtörtént az: hogy Cseh· 
országban két templomot építettek s azok használa lát a 
katholikusok megtiltották. Midőn a császár is a kalholikusok 
javára döntötte el e vitás kérdést: a protestánsokat végleg 
elkeserítette. Thurn Mátyás gróf vezérlete alatl fegyvert foglak 
szabadSáguk biztosítására. Megk~zdődött a hosszú háború 
1618. május 13·án. 

A felkelők első ténye az volt, hogya prágai várpalo· 
lából a császár tanácsosait kidobták, a jezsuitákat elkergették 
és új kormányt szerveztek. Mikor pedig Il. Mátyás halála 
után a Jezsuiták növendéke lJ. Ferdinánd következett volna 
a trónra: a csehek öt nem fogadták el , hanem helyette 
V. Frigyes pfalzi válaszió fejedelmei lették királyukká. Akaih. 
liga sem nézte tétlenül a protestánsok szervezkeclését. ll . Fer-
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dinánd mellett fegyvert fogott. Hiába való voll Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelemnek és a magyar protestánsoknak lelkes 
tá.mogatása, meri az unio nagy része cserben hagyla Frigyesi 
s igy a liga vezére: TiLIy a fehérhegyi csatában Prága mellett 
1620·ban gyözelmet aratott. Most már alkalma nyilt II. Fer
ainándnak, hogy beváltsa azl az esküjét, hogy országaiból 
a protestánsokat kiírtatja . Legalább Csehorszagban ' végre
hajtotta. Akiválóbbakat legyilkoltatta, a vallásszabadságukat 
megsemmisítette s akik katholikusokká lenni nem akar! ak, 
azokat -hazájuk elhagyására kényszeritétte. De Bethlen Gábor 
és vitéz serege diadalmasan harcolt tovább a császári sereg
gel, mig 1621-ben megkötötték a nikolsburgi békél. 

Csehországból álcsapot! a háború Németországra. 
Ugyanis Csehországban elért eredmény a császárt elbiza· 
kodottá tette s fogadása szerint tovább folytatta a többi 
országaiban is a protestánsok kiírlását. A német protestáns 
fejedelmek érezve a közelgő veszélyt, mely hitüket fenyegeti, 
szorosabban egyesűltek élükön IV. Kerestély dán királlyal. 
Bethlen Gábor is újból szorongatta a császári seregeket vitéz 
katonáival. Mégis a protestánsok ismét vereségét szenvedtek. ' 
A császár vezérei Tilly és Vallenslein legyőzték a dán királyt 

. s kényszerilették a /übecki béke . (1629) megkötésére, amely
nek értelmében megfogadta, hogy Németohzág ügyeibe többé 
nem avatkozik. A németországi proleslánsokra is szomorú 
napok következtek. A császár kiadta a visszaáliítási rendeletet, 
amelynek értelmében a protestánsok kötelesek lemondani 
mindazon egyházi javakról, amelyeket a katholikusoktól e/fog
laltak. A kath. földesúraknak pedig jogot adott, hogy protes
táns alattvalóikat, akár a katholikus hit felvételére, akár bir
lokaik elhagyására kényszeríthetik. 

Amikor ilyenképen a németországi protestánsokat is 
végső veszedelem fenyegette : akkor küldött a gondviselés 
egy. hős szabadítót, Gusztáv Adolf svéd király személyében. 
A hós király miniegy 15.000 fóból álló seregével bejött 
Németországba s azt díadalról-diadalra maga vezette. Tillyt 
előbb Lipcse mellett. azután a Lech melletli ütközetben 
legyőzte. Ez utóbbi helyen maga Tilly is halálosan megse
besült. A császár szorúlt helyzetében előbb kegyvesztett 
vezérél: Wallensteint állította ismét serege élére . Vele 1632-ben 
Lűtzen közelében ütközött meg Gusztál) Adolf, aki maga 
elesett u gyan, de serege gyözelmet aratott. A háború ezután 
tovább folyi változó szerencsével. II Ferdinánd halála (1637) 
után Ill. Ferdinánd vette fel a harcot. Azonban a végén 
belátta. hogy a protestánsok szabad szellemét fegyverrel ' 
elpusztítani nem lehet s miután l. Rákóczy Györggyel meg
kötött linó békében (1645) elöbb a magyar protestánsok 
vallásszabadságat biztosította. hajlandó volt Németországba.n 
is a bekealkudozasokat megkezdeni. Az alkudozások ered-, 

, 
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nienye a westfáliai béke lett 1648~ban . Ezzel a hosszú 
háború véget ért s Németországban a protestánsok vallás· 
szabadságát végleg biztosítottak. 

, 
51. A protestánsok üldözése Eur9pa többi országaiban, 

A jezsuiták által a protestánsok elnyo:mására kiadot! 
jelszó, mint vészkiáltás, járta be Európa mindazon országait , 
amelyekbe a reformáció eljuthalotI. Ok nélkül hivatkoztak 
a protestánsok már törvényesen is biztosított jogaikra. : az 
újra szervezett katholikus egyház kegyelmet nem ismert. 

I. Franciaországban a hugenották üldözését leginkább 
jellemzi a párisi vérnász. Ez úgy történt, hogy a Guise hercegek, 
szövetkezve az anyakirálynővel : Medici Katalinnal, IX. Károly 
király testvérét ~ Margitot férjhez adták a Bourbon-család 
egyik tagjához: Bourbon Henrikhez. A királyi esküvőre meg
hivt1Ík a protestánsok vezetőembereil. Ezek a béke jeiét lát
ták a szinlelt barátságban s minden gyanú nélkül elmentek 
a mennyegzóre. Azonban a nasz éjjelén, ádott jelre, az elöre 
felizgatott katholikusok és a katonaság rátörtek a fegyvertelen 
hugenottákra. Négy' · napig tartó kegyetlen gyilkolást vittek 
véghez, amelynek Párisban és ez ország többi részében 
mintegy 30.000 protestáns esett áldozatúl. Ez 1572 augus~-
tusában . történt. . 

A francia protestánsok sor,.,>a csak akkor javúl, amikor 
Bourbon Henrik IV. Henrik név alatt a trónra jut. Ö adta 
ki 15gB-ban a nantesi 'edidumot, melyben a hugenották 
vallásszabadságát és a katholikusokkal való jogegyenlősé
gét biztositotta. Azonban a javult helyze! nem sokáig tartott, 
mert már XIII. Laios (l61O-1643)' uralkodása idejében meg
indult s XIV. Laios alatt tetőfokát érte, a jezsuiták befolyá
sára, a hugenották üldözése. Templomaikat .elpuszlitofták. 
Tüzzel és vassal kénys?=eritették hitük elhagyására. De ezren
ként akadtak olyanok, . akik inkágb elhagyták hazájukat, 
minthogy megtagadják vallásukat. Uldözésük többé, kevésbé 
egészen a ' francia forradalomig tartott, amikor aztán 1802-
ben ttljes vallásszabadságot nyertek. 

2. Angolországban is heves küzdelem árán jutott a 
a protestántizmus teljes diadalhoz. Már a Stuárt Mária fia: 
f. Jakab uralkodása idejében! megkisérlették a katholikusok 
a protestánsok megsemmisitésél. A király ugyan föltétlen 

. hive volt az anglikán egyháznák, sőt a katholikus irekre is 
azt a vallást akarta erőszakolni. E' miatt a jezswiták ösztön
zésére elhatározták a katholikusok. hogya parlament épü
letét a levegőbe röpitik. De ez a tervök meghiusult. A két 
fél között a küzdelem a leghevesebb volt f. Károly (1625-



i 

- 67 -

1649) uralkodása idejében. I. Károly vallásilag nagyon 
ingadozó volt. Most a kath., majd pedig az anglikán egyház 
fele hajlot!. Uralkodása kezdetén a katholikus irek bízva a 
király hasonló érzelmeiben, rendezlék az úgynevezet! irla,ndi 
vérrürdóf, amelyben több. mini 40 ezer protestáns lelte 
haláláI. Ugyancsak alaIla tört ki az anglikán és presbiteri 
egyház között egy hosszú harc. Erre okol az szolgáltatott, 
hogya király és ellenszenves tanácsosai: lord Strafford és 
Laud Vilmos az anglikán egyházon kivül más egyházat 
tűrni nem akarlak. Ennek szertartását és alkotmányát akar
ták ráerőszakolni a többi felekezelekre. sót még Et skót 
presbileriánusokra is. A nagy nyqrnás a szabadabb szellemű 
protestánsokat egy láborba gyüjtötte. A király II évi önké~ 
nyes uralom után t 640~ben összehívta az országggyülést 
(hosszú parlament). Most azonban a protestánsok jutottak 
többséghez és a béke egyik ellenségét: lord Slraffordol 
vérpadra vitték. De ott volt a király másik tanácsadója 
Laud Vilmos. Még nagyobb erővel tórl ki a harc, a két-fél 
között. Végül az ország nyugalma érdekében a király Wesf
minsferbe zsinatol hivatoIt, hogy azon a vallási ügyek ren
deztessenek. E zsinat tartama alalt Laud is. vérpadra jutQIt 
s a zsinat a presbiteri egyház hitvallását és liturgiáját fo
gadta el. Igy a presbiteriánusok többségre jutolla~, akiknek 
élére Cromwell Olioér állott. Miután az ingatag jellemű 
I. Károlyi is vérpadoQ végezték ki (1649), Anglia köztársa
sággá lett, melyet Cromwell, mini protektor kormányzott e 

I 658-ig. -
Cromwell halála után visszaálloU az angol királyság 

s I. Károly fia, ll. Károly leli a király. Alatta ismét az 
anglikán egyház jutaI! túlsúlyba. Ennek érdekében hozta a 
parlament a "test-acta" törvényt, melynek értelmében, aki 
hivatalt akar nyerni az államná!, vagy 'a ·hadseregnél. annak 
meg kellett esküdnie arra , hogy az anglikán egyház híve 
lesz. Innen kezdve az anglikán 'egyház lelt Angliában az 
uralkodó egyház, de . Orániai Vilmos alaII, ki 11/. Vilmos 
néven ü1t Anglia trónján, a többi felekezetek is (dissen~ 
terek) szabad vallásgyakorlatot nyertek. Késöbb, amikor 
Angliában az unitáriusok .száma is mindinkább növekedett, 
1779-ben ők is szabad valltlSgyakorlatot nyertek s 1828-ban 
a test-acta törvényt is eltörölték. Igy minden felekezet fej~ 
lödésnek indulhatotl. . . 

3. Lengyelországban a szep virágzásnak indult soci
niánizmus lelt a jezsuilák céltáblája. ElIelJe ingerelték még 
a reformálusokal is. Ennek az lelt a következése. hogy 
rákowi főiskolájukat templomukkal és könyvnyorndájukkal 
együtt bezárták. A fölizgalott tömeg azokat a helyeket, ahol 
a sociniánusok többségben voltak, megrohan la ; alakósokat 
legyilkolta és szép könyvtáré!ikat felégette. A végső csap.á.st 

• 
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János Kázmér király idejében 1658-ban merte. r~~j~k az 
országgyülés, amikor kimondotta. hogy ft s?clman~zmus 
elveit többé az országban sem vallani. sem terJ~szt~m nem 
szabad. 1660-ban pedig ezt a törvényt azzal sZIgontotta az 
országgyülés, hogy záros határidő alatt megr~~delte, hogy 
vagy lé,jenek vissza a kath. hitre, vagy hagyjak el az OT-

. szágol. Egy részük katholiku~ leli , de sokan voltak olyanok, 
akik inkább elhagyták hazájukat, mmthogy lemondjanak 
hitükről. Ezek Európa egyes országaiban kereslek és talál
tak új hazát. Egy csapat Erdélybe jöll. holletelepedve, 
Kolozsvárt önálló egyházközséget szerveztek, mig később 
egyesültek az itteni uniláriusokkal. . 

• 

52. Az eJlenreformáció Magyar- és Erdélyországban, , 

-
A protestántizmusnak gyors elterjedése Magyar- és 

Erdélyországban is arra indilolla a katholikusokal, hogy ill 
is felvegyék ellene a harc'ol. A reformáció elleni küzdelmek 
megindilása a jezsuitáknak tulajdonitható, akikat mióta ide 
betelepiteUék, azóta nem szüntek meg izgatni mind a sajtó
ban, mind az iskolákban a protestánsok ellen. A jezsuiták eme 
törekvését támogatták az uralkodók is, akiknek legfőbb 
vágyuk volt az ország alkotmányának s az ennek ut jában 
álló protestáns szabadságnak az eltiprása. Igy indult meg 
az ellenreformáció. A katholicizmu s és protestantizmus ezen 
mérkőzése nem egyenlő fegyverekkel történI. Mig a katho
likusok teljes mértékben szervezve és rákészülve voltak s a 
hatóság is őket támogatta, addig a protestánsokat a lelke" 
sedés és a szabadság vágya vitte a küzdelembe. Ezenkivül 
a protestánsok gyakran egymással is testvérharcot folytattak, 
ami gyengilette ellentálló erejükel. 

Magyarországon az ellenreformáció Rudolf (1576"": 
1608) uralkodása alat! kezdődött. Amikor az ország rendei 
arra kérték, hogy p a protestánsok valJásszabadságát bizto
sítsa, a kér~st azzal utasította el , bogy az ellenkezik a róm. 
kath. egyház egyetemességével. Onkényes hajlamainak jó 
eszközét találta a jezsuitákban, akiket 1560 körül ' Oláh Mikl6s 
esztergomi érsek telepített volt be, de akkor olyan ellen
szenvvel találkoztak, hogy kénytelenek voltak otthagyni az 
országot. Most Rudolf nemcsak betelepítette őket, hanem a 
turóci prépostságot átengedte nekik. Innen kezdve nem 
szüntek meg zavarni az ország nyugalmát. A protestáns 
lelkészekel hivataluk végzésében háborgatták. A protestáns 
templomokat és iskolákat erőszakkal elvették. Hasonló sors
ban részesültek az erdélyi protestánsok is, Itt bár törvény 
biztosította mind a három prot. egyház szabadságát. azért 



-
-·69 -

azt figyelembe nem vellék. Előbb Bdthori Islván , majd 
Bá thori Kristóf és Zsigmond vették fel a harcot. Különösen 
ez utóbbit kerítették hatalmukba. a jezsuiták s arra biztaUák, 
hogy a török fennhatóságot elhagyva, csatlakozzék Rudolf
hoz. Báthori Zsigmond engedett a rábeszélésnek. sőt a feje. 
deiemségről is lemondolI Rudolf javára. Rudolf ekkor a 
ke!(Yellen Bástát. küldte Erdélybe, aki a kis országnak törvé
nyes vallásszabadságát, sőt alkotmányát is teljesen meg~ 
semmísítette . ' 

E nehéz helyzetben jött a protestánsok megmentésére 
Bocskai Istoán, aki fegyert fogO lI az üldözött hit- és lelki
ismereti szabadság védelmére. Lelkes magyar sereg gyült 
körülötte, amely miután a hajdukkal megerősödött , sok szép 
gyözelmet aratott a császári seregeken. Rudolf kénytelen 
volt a lkudozásba bocsátkozni, aminek eredménye lett a 
bécsi béke 1606-0.a n, mely a protestánsok szabad vallás
gyakorlatát biztosította s amelyet az 1608-ik országgyülés 
törvénybe is iktatott. 

De a magyarországi protestánsoknak törvényesen is 
biztosit"tt jogai Il. Ferdinánd alall (1 619- 1637) ísmét veszen
dőbe mentek. Maga az uralkodó ís esküdt ellens.ége volt a 
protestánsoknak. Különösen nagy sikereket ért el a főurak 
visszatérítése á lla l Pázmány Péter. A földesurak pedig' aláll
valóíka t kényszerítették a kath. vallásra. Emellell templó. 
maikat ís eröszakkal eivellék. Híában kérték a protestánsok 
sérelmeik orvoslását az országgyüléstöl is. Kénytelenek voltak 
fegyveres e rőve l megvédeJmezni jogaikat. Erdély kiváló 
fejedelme Bethlen Gábor kell ismét a pro I. szabadság vé
delmére. Nekí sikerüll a 'nikolsburgi béke megkötése 1621-
ben , amely a magyarországi protestánsok- vallásszabadságá! 
ismételten biztosította. 

A kath. reákció még ' ezekre sem lette le pusztító 
fegyvereíl. lll. Ferdinánd ala II (1637- 1657) tovább folyt a 
jogfosztó munka. Mivel más úton jogaikat bizlosítani nem 
tudták. I . Rákóczi György vezelésé mellett fegyverrel vívfák 
ki a linó békét 1645-ben. amely az összes magyar ' protes
tánsok vall~szabadságá t biztDsitolla. . 

Ezekben a nehéz időkben is a legsúlyosabb volt az 
unitáriusok helyzete Erdélyben. Öket nem csak a ka tholikus 
de a református fejedelmek is üldözték. Igy Bethlen Gábor 
idejében a szombatosság címe é~ ürügye alalt Dajka Kes~rü 
János ref. püspök fegyveres erovel vette el sok egyhaz
községüket. l. Rákóczi György a l~tt ,a ?e~si egyezke~és,b~.n 
(1638) ismét I~ötelezték Jézus lmadasara és seglfsegul 
hivására. . 

.. 
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