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A köztudat Ranke (l834) óta általában "ellenreformáció" szóval jelöli meg azt a történelmi kort, amelyben a katolikus Egyház a vallásszakadás sebei után
első kábultságából felocsudva a protestantizmussal felvette a küzdelmet, hogyahitszakadással elvesztett
erkölcsi súlyát visszaszerezze s elpártolt híveit visszavezesse az Egyház kebelébe. Bármily kiváló történetírótól származik is ez az elnevezés, lényegében mégsem fedi a kor fogalmának teljességet. A katolicizmusnak ez a nagylendületű kora - nem szólva arról,
hogy egy merőben új vallás alapítása egyáltalában nem
jelentheti a réginek "reformációját" - nem merült ki
csupán a protestantizmus elleni küzdelemben, hanem
ennél sokkal többet, nagyobb pozitívumot hozott létre:
a meggyengített, elszunnyadt katolikus öntudat új életrekeltését s megerősítését és ami ezzel együtt járt, a lelki
élet olyan újjászületését, amely a maga dinamikus jellegével a lelki keretek bensőségéből kilépve, mint valláspolitikai restauráció is rányomta bélyegét a közéletre.
Helyesebben tehát a katolikus megújhodás
korának nevezhetnők a vallásszakadás utáni kort. Ez
a megújhodás az ember kettős természetéből kifolyólag
két irányban mozgott, Egyrészt kiterjedt a lelkiség átalakítására, másrészt a vallásűgyi kérdésekben történő
állásfoglalás szabályozásával átnyúlt a gyakorlati politika területére is. Ez végső eredményben Európa nagy
részében a katolicizmus győzelméhez vezetett. A lelkekben elfojtott katolikum újból meg mert szólalni és
az Egyház, régi szellemiségében íelragyogva, az emberiség vezetésében ismét elfoglalhatta azt a helyet, melyre
rendeltetése hívta és amely a kultúremberiség alakítá5

sában szerzett érdemei alapján történelmileg és jogilag
megillette. Az eltévedt vagy félrevezetett nyáj végeláthatatlan csapatokban tért vissza az elhagyott akolba,
és az Európán kívül eső világrészekben elért hódítás okkal annyira megszaporodott, hogy az Egyház csakhamar hívőinek lélekszáma szerint is visszanyerte, sőt
megnövelte a hitújítás előtti lélekállományát. Mivel pedig
a lelkeknek ez a nagy átformálása s ezen keresztül az
Egyház politikai restaurálása is azokon a belső reformokon fordult meg, amelyeket az Egyház önmagán
hajtott végre, azért a kort helyesen nevezhetjük a katolikus reformáció korának is.
E kor kezdetét, megindulásának időpontszerü
megjelölését nehéz volna teljes határozottsággal kimondani. A történeti fejlődést, illetve alakulást sem évtizedek, sem századok fordulóival nem lehet megállítani,
tehát a történeti korok határát is nehéz évszámokkal úgy
megjelölni, mint ahogyan kijelölhetők a maguk mértékével a térbeli határok. Fokozottabban áll ez a megállapítás olyan korra, mint a most tárgyalt időszak,
amelynél lassan érvényesülő belső, szellemi tényezők
játszották a főszerepet. Azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a régi hit a protestantizmus térhódítása ellenére sem enyészett el teljesen. A felszín alatt
már a protestantizmus virágzása, sőt rügyfakadása idején is müködtek olyan olthatatlan életenergiák, amelyek a katolicizmus megújhodásának készséget hordozták magukban.
Igaz azonban, hogy ezek az erők a kezdet kezdetén még alig mutattak érezhető hatást. Az igazi eredmény a maga tovaágazásaival együtt akkor kezdett
bontakozni, amikor a jezsuiták fényes kűzdő serege is
megjelent a porondon. A jövő távlatában ekkor kezdtek olyan körvonalak kibontakozni, amelyek már változást sejtettek. Ha ezeket a döntő szempontokat figye6

lembe vesszük, a katolikus megújhodás korának kezdetét arra az időre kell tennünk, amikor a hitújítás szülő
hazájában, a német földön megjelenő első jezsuita, a
rendalapító egyik első fegyvertársa, Faber Péter megejtette terepszemléjét és tapasztalatai alapján megjelölte
az utat és módot is, amelyen Németország valláserkölcsi
képe megváltoztatható.
uA lutheránusok - írja Laineznek Faber - többi
tévedésük között egyetértenek abban a fő tévedésben,
hogyajócselekedeteknek nincsen érdemszerző értékük,
az igazulás reménységét tehát egyedül a hitre alapít ják.
Nekünk az ellenkező utat kell választanunk, a hitre a
jócselekedetek jelentőségének tudatosításával kell áttérnünk és először s állandóan azt kell hangoztatnunk.
ami a szeretetet felkelti és a jócselekedetekre való
törekvésre indít. A tudomány - írja tovább - egy.:
magában keveset segít most a tévtanokkal szemben,
orvoslást egyedül a jócselekedetektől és az élet elveszitésével sem törődő önfeláldozástól várhatunk. II 1
Faber ebben az 1541-ben írt jelentésében olyan
elvnek és felfogásnak szerzett érvényt, amelynek életbeléptetésével valóban új korszak indult az európai emberiség történetében. Az emberi cselekedetek értékének
lutheri csökkentése, sőt tagadása révén beálló erkölcsi
pesszimizmust a buzgó, istenfélő élet újbólvaló nagyrabecsülésével lelkes erkölcsi optimizmus váltotta fel. Az
emberi lélek előtt új távlat nyílt, akaratát az előbbivel
ellentétes irányra fordította s új korszak hajnalát hozta
fel: a komoly és tettekben nyilvánuló katolikus újjászü1etést.
Vajjon milyen volt ennek az új korszaknak arculata?
A LIBERÁLIS VILÁGSZEMLÉLET szereti állandóan pellengérre állítani ezt a kort. Történetírása nem a kor szelleméből kiáradó, tehát az egész kor lényegét helyesen feltáró belső sugarak kivetítésével világított rá annak arc-
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vonasaira, hanem történetietlenül, a korba való beleélés
teljes mellőzésével, külső s idegen fényforrás sugarainak
visszavert fényével állította azt a maga sivár világnézetének megfelelő világításba. Torzított képet alkotott a katolikus megújhodás győzelmes koráról. Fanatizmus, türelmetlenség, vakbuzgóság, erőszak, szellemi sötétség, a lelkiismereti szabadság béklyóbaverése a színező transzparensek és korfestő képletek. ezekkel élénkítile a liberális
történetirásnak e korra vonatkozó lapjait. De vajjon ennek
a nagy történelmi kornak ilyen egyoldalú bírálata és beállítása megfelel-e a történeti igazságnak? Hogy erre a
történetírói tárgyilagosság alapján feleletet adhassunk,
mindjárt tanulmányunk elején rá kell mutatnunk a liberális történetírás kritikai forrásaira.
A liberalizmus lényegében folytatása és következménye a reneszánsz termelte világfelfogásnak, amely a
középkor mindent felölelő univerzalizmusának megbontásával az egyénieskedő szubjektivizmus uralomra juttatásában jelentkezett. Az egyén formális jogának szabad érvényesítése ugyanis nemcsak azokat a politikai és társadalmi kötelékeket bomlasztotta szét, amelyek a középkori
kőzösségek abronesai voltak, hanem az egyént vallási és
erkölcsi tekintetben is kiemelték minden addigi megkötöttségéből. A szabadosság elve éppúgy vonatkozott a valláserkölcsi életre, mint a társadalmi vagy gazdasági életről
vallott Ielíogásra. Az individualizmussal a középkori megkötöttség elve nem fért meg, csak egyetlen ideál érvényesülhetett : a szabadság, amely valláserkölcsi téren
is száműzött, elvetett minden köteléket, az egyén
tetszésére bízta a hitet s annak megállapítását, hogy
mi a jó és mi a rossz. Az államra is csak egy feladatot
rótt, a magántulajdon védelmét. Ez a felfogás merőben
ellentétes a katolikum alapelvével és az Egyháznak az
erkölcsről hirdetett tanításával. Az Egyház az emberiség
kezét fogva, vezetésre való hivatottságának tudatában, az
erkölcsi fegyelem elvét képviselte. Szárnyára engedte a
szellemet, de útba is igazította és a szabadságot erkölcsi
mederbe terelte.
A katolikus megújhodás kora, a szubjektivizmus
korlátlanságával szemben, első tekintetre úgy látszott, mintha a megkötöttség állapotába vezetne vissza, tehát a liberális világszemlélet szerint megbocsáthatatlanul maradi
volt, bár az egyetemes történetszemlélet tanüsága szerint
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nagy felfordulások éppen akkor ráz ták meg legszílajabban
az ember alatt a földet, amikor az erkölcsi megkötöttség
szálai széjjelmállottak. A két viIágfelfogás alapszerkezetének elemzésében tehát olyan ellentétes hatású elemek
kerültek szembe egymással, hogy egy liberális telítettségű
kor, a maga szellemiségének megíelelöen, a katolikus megújhodás korával szemben csak marasztaló ítéletre gondolhat.

Egészen más képet kapunk azonban a katolikus
reformáció koráról, ha a liberális történetszemlélet téves
módszerei helyett ama sugarak fénye mellett vizsgáljuk, amelyek épp e kor lényegéből áradnak ki és a
kornak vonásait a maguk eredetiségében és valóságában világítják meg.
A humanista világfelfogás a hitújítás szálláscsinálója volt s az ember tekintetét az Istentől elíordítva,
magára az emberre irányította. Ezzel a teocentrikus
egyetemesség nagyegységéből kiragadott embert voltaképen léte ősforrásától szakította el, a nélkül, hogy
ugyanakkor megfelelt volna a lét misztériumának nagy
kérdésére. A probléma továbbra is fennmaradt és nem
lehetett száműzni a lélekből. Csak míg azelőtt az ember
arra megnyugtató, pozitív feleletet kapott, az most, az
Egyház tanítói tekintélyének meggyöngülése óta mint
kétségbeejtő kérdőjel meredt eléje. Kézbe kapta ugyan
az újkori ember a bibliát, maga magyarázhatta azokat
a kérdéseket, amelyeknek méretei túlhaladták értelme
határait, de pozitív feleletet éppen azért nem is adhatott magának. Kétségek között lebegett a mélységek
felett és a pozitívumok keretéből kilépő ember a bizonytalanságok hálójába került. A vélemény teljes szabadsága szektákat termelt, amelyeknek a közélet területén
veszedelmes társadalmi és gazdasági megnyilatkozásokban láttak napvilágot. Maga a hitújító is kényszerült
a szabad véleménynyilvánítás korlátozására és ennek
kapcsán tantételeinek rendszerbeíoglalésára,
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EZT A CÉLT SZOLGÁLTA a könyvcenzúra is, amely
hamarosan életbelépett, mihelyt a szabadság kiütött.
Eleinte csak a katolikus könyvekre vonatkozott, de hatásköre csakhamar kiszélesedett. A tilalom szigorúságára
jellemző, hogy a frankfurti városi tanácsnál magának
L Ferdinánd császárnak kellett közbelépnie, hogy leánya
számára egy 5-6 lapnyi katolikus vallásos füzetecske
kinyomása engedélyeztessék. A rostocki városi tanács a
város nyomdászát már azért is börtönnel büntette, mert
Albert mecklenburgi herceggel megegyezett egy katolikus
újszövetségi szentírásfordítás kinyomtatására. Már Melanchthon sürgette a tilalmat minden olyan könyvvel szemben,
amely ellenkezik a lutheri tanítással. Ennek volt a következménye János szász választónak egy 1528-ból származó
rendelete, amely a lutheri tanítással ellenkező könyveknek
már nemcsak a kinyomatását tiltotta meg, hanem pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel sujtotta az ilyen müvek
eladását és vásárlását, sőt olvasását is. "Bárki, akinek
tudomása van arról, - mondja a rendelet - hogy valamely ismerősének ilyen könyv van a birtokában és ezt
nem jelentené a hatóságnak, oly mértékben bűnhődik
javainak elvesztésével vagy pénzbírsággal, amilyen mértékben résztvett a más bűnében. II A cenzúra teljes kifejlő
dését mutatja a lipcsei tanács rendelete, amely minden
könyv kinyomatását előzetell engedélyhez kötötte. Hogy
ne lehessen ezt kijátszani, Agost szász választó 1571-ben
magát a könyvnyomtatást is megnehezítette és. csak Drezdában, Wittenbergben, Lipcsében és Annabergben engedélyezte. Az előzetes cenzúra, mint ennek a tilalmi
intézménynek legfejlettebb foka, ezután egész Németországban általánossá vált. A fejedelmek rendesen valamelyik udvari papjukra vagy tanácsosukra bízták, de
Württembergben a fejedelem teológusainak könyvei is a
fejedelem személyes cenzúrájának voltak alávetve. A
naumburgi tilalom pedig már annyira ment, hogya cenzúra
nemcsak a tartalomra, hanem a kifejezésm6dra és a
stilusra is kiterjedt i még ennek is az ágostai hitvallású
cikkelyek kifejezésformájához kellett alkalmazkodnia,"

Mindez azonban a dolog lényegén semmit sem
változtatott. Az első hitújító után mások is jöttek. Ezek
mást hirdettek, a nagy misztériumra más feleletet adtak,
10

maguknak követelték az igazságot s átkot kiáltottak
az ellenkező véleményűekre.
A HIT ÉS VÉLEMÉNYEK sokféleségének ebben a torlódó
küzdelmében, amikor egy-egy hitrendszert már csak il
tömegindulat ébrentartásával és a gyűlöletnek propagandaeszközzé avatásával lehetett fenntartani, ült össze a zsinat
Trientben. Célja az volt, hogy az Egyház tanítói hivatásának újbóli hangsúlyozásával a hitújitásban megtámadott
hitelveket újabb, szabatos és végleges fogalmazásban kihirdesse, az egyháziak életébe csúszott visszaélések kiirtásával az egyházkormányzatot újjászervezze és ennek
segitségével a kőzerkölcsiséget is fölemelje. A kétségek
között hányódó kor felfigyelt a régi tanitás új köntösben
való megjelenésére. A katekizmus kiadása, az Egyház
vallási csalatkozhatatlanságának kihirdetése, a hippói (393)
és karthágói (393) zsinat által megállapitott kánonok újból való elfogadása és a Vulgata hitelességének kihirdetése
a hittételek terén véget vetett minden további önkénynek
és megvonta azt a határvonalat, amelyen túl már nemkatolikus terület következik. A bizonytalanságok és kétségek hullámaiban vergődő, figyelő ember örömmel kapott
a pozitívum után és tekintetét ismét bizakodva fordította
a régi Mester felé.

Természetes, hogya későbbi századoknak a lelkiség gyakorlati jelentőségél tagadó racionalista-liberális
világszemlélete előtt érthetetlennek tűnt fel ez a nagy
fordulat. Csak a kor szellemi világába való elmélyedés
teszi érthetővé, hogy az Egyház belső életét felfrissítő
reformok hatása a régi hit varázsát is visszaállította.
A zsinat egyrészt újból megnyitotta a katolikus
életfelfogás forrását s ugyanakkor azáltal, hogy ha már
a kereszténység teljes egységét nem állíthatta is vissza,
de az Egyház tanításából semmit fel nem adott, megmentette a katolicizmus belső egységét. Ez tette lehetővé a világ minden táján egységesen kialakuló, alapelveiben és megjelenésében azonos katolikus szellem
kifejlődését és a katolicizmusnak önmagából táplálkozó
és kiáradó megújulását. Azzal pedig, hogy a pápa fő11

hatalmának végérvényes kihirdetésével biztosította az
Egyház hierarchikus és monarchikus felépítését, a
katolikumnak olyan szilárd szerkezetet juttatott, amelybúl kifolyólag az Egyház nemcsak megtisztultan kerülhetett ki a megprőbáltatásokból, hanem súlyát s rangját
is megtarthatta a történeti tényezők között.
JEGYZETEK
t.
Brandi: Gel!enreformation und Relígíonskríege, Leipzig,
1930. 14-15. 2 J. Janssen: Geschichte des deutschen Volkes seit
dem Ausl!anl! des Mlttelalters. 15. kiadás. 1924. VII. kt.
l
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ELSŐ FEJEZET: A KORSZAK ÁLTALÁNOS VONÁSAI.

1.
A katolikus visszahatás nem "ellenreformáció". A katolikusok helyzeti gyengülisei a letűnt korszakban. Protestáns hóditások személyi. anyagi és politikai téren. Az öntudatraébredés első jelei.

A történetírók általában a katolikus visszahatás
korának is nevezik a katolikus megújhodás korát.
Találó elnevezés, mert alig van a történelemnek olyan
korszaka, amelyben a hatás és visszahatás fizikai
törvénye szellemben, személyekben és végrehajtásban
oly törvényszerűen érvényesült volna, mint a "reformáció és ellenreformáció korában.
A katolicizmus a hitújítás idején azért gyengült
meg, mert az új eszmékkel szemben nem védekezett
elég szerencsésen. Főleg persze Németországban. A
katolikus rendek már a speyeri birodalmi gyűlésen
(1529) szinte tétován szemlelték az új mozgalom erő
södését. Éppenséggel vereségnek számított, amit ugyanezen a birodalmi gyűlésen szenvedtek, amidőn a Lutherhez pártoló rendek protestációjával szemben azt sem
tudták elérni, hogy a lutheránus fejedelmek területén
továbbra is engedélyeztessék a szentmíse.!
A katolikusok közömbössége és erőtlensége egyébként talán legbeszédesebben a hivatali pályákról való
leszorulásukban kapott kifejezést. A helyzetre jellemzően mutat rá Commendone bíboros követjelentése,
amely szerint még az egyházfejedelmek tanácsaiban és
irodáíban is alig akadt egy katolikus tanácsos vagy
tisztviselő, míg a többség protestáns, sőt gyakran harcos
protestáns volt. 2 A Reíchskammergerichten, a legfőbb
II
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birodalmi törvényszéken is protestánsok voltak túlnyomó
többségben. L Ferdinánd és Miksa tanácsában és haditanácsában is protestánsok foglalták el a vezető helyeket j a zsoldos hadak vezérei és a hadbiztosok között
protestánsok vitték a fő szerepet.
A katolikusok helyzeti gyengülése még jobban
kitünt az 1555. évi augsburgi birodalmi gyűlés rendelkezéseiből és az erre következő valláspolitikai fejleményekből. A vallásbéke ugyanis, amikor a világi fejedelmeknek megadta a "reformálás jogát", vagyis a "cuius
regio, eius religio"-t [ogelvvé avatta, ugyanakkor ezt a
jogot a katolikusok felé kereken megtagadta : a Ferdinándféle deklaráció a protestáns vallás gyakorlatát az egyházi fejedelmek területén is megengedte. Igaz, hogy
némi fenntartással élt (reservatum ecc1esiasticum) s
ennek a vallásbékébe való befoglalása katolikus szempontból győzelmi jelnek volt tekinthető, azonban a vallásbéke egészben mégis csak a protestantizmus győzelmét
jelentette, mert a protestánsoknak a katolikus egyházfejedelmek területén szabad vallásgyakorlatot engedélyezett, míg ugyanezt a protestáns területeken megtagadta
a katolikusoktól.
Hátrányos volt a katolicizmusra az is, hogy a
birodalmi városok tanácsai a városok többségében
szintén a protestantizmust tették egyeduralkodóvá, míg
a katolikus vallásgyakorlattól megvonták a nyilvánosság
jogát, holott az 1555. évi vallásbéke úgy rendelkezett,
hogy vegyesvallású városokban a katolikus és evangélikus vallás szabadsága továbbra is Ienntartandó. a
Ahol viszont a vallásbékében elrendelt szabad együttélés megmaradt, ott egy 1564. évi jelentés szerint a
katolikusok körében olyan vallási közömbösség kapott
lábra, hogy - legalább a jezsuiták megjelenéséig egyáltalán nem törődtek azzal, hogy valaki katolikus-e
vagy protestáns. Nemcsak a helységek voltak vegyes14

vallásúak, hanem a családok is. Voltak házak, ahol a
szűlők az egyik, a gyermekek a másik vallást követték s a testvérek is különböző valláson voltak. A katolikusok és protestánsok összeházasodtak a nélkül, hogy
a vallási kérdésre legkisebb mértékben is tekintettel
lettek volna. 4 Ennek a kárát is a katolicizmus látta, mert a
vallási kőzőmbősség a dolog természete szerint annak
a vallásnak erőit porlasztja, amely megkötöttség szempontjából nagyobb igényekkel lép fel.
Mindezeken felül a protestáns fejedelmek egészen
természetesnek találták, hogyamegüresedő hatalmas
egyházi javadalmakat, püspökségeket, érsekségeket. apátságokat másod- vagy harmadszülötteik javára foglalják
Ie, nem törődve a reservatum ecclesiasticummal. A
Német Birodalomnak alig volt protestáns fejedelmi háza,
amely valamelyik egyházi fejedelemségben érdekelve
ne lett volna. Osnabrückben pl. a püspöki székben
katolikus és protestáns javadalmasok váltogatták egymást.
E mellett a püspökségek vagy apátságok protestáns
élvezői - adminisztrátori címen éppen úgy követelték a fejedelmi jogok gyakorlását, a fejedelmi gyűlé
sen való részvétel és tanácskozás jogát, mint ahogy az
a törvényes egyházfejedelmeket megillette.
A protestantizmusnak e nagyfokú előretörése mellett a katolikus világi fejedelmek akár belső, lelki gyengeségből, akár túlzott politikai óvatosságból, nem mertek élni a jus reformandival, míg protestáns fejedelemtársaik eredményesen használták azt fel a saját vallásuk
javára. Ez a magyarázata annak, hogy a hitújítás korában pl. Németországnak nem volt sem egyházi, sem
világi katolikus fejedelemsége, amelyben az új hit a
régi vallás rovására meg ne vetette volna lábát.
Mintegy félszázadig tartott ez az állapot. Az
ellenhatás azonban gyorsan éreztette befolyását, mihelyt
a jezsuiták megkezdték müködésüket, a püspökök pedig
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a trienti zsinat reformrendelkezéseinek végrehajtását. A
püspöki látogatások, egyházmegyei és tartományi zsinatok, papnevelők állítása, a nemkatolikus életű papság
elmozdítása, a kolostorok fegyelmének helyreállítása, a
hitoktatás megreformálása, az istentisztelet régi rendjének visszaállítása a rekatolízálódás mozgalmának hatalmas eszközei voltak. A jezsuiták ískoláiból és a vezetésük alatt álló Collegium Germanicumból kirajzottak az
első tanítványok, akik egyházi vagy világi területen,
hivatásuk szerint, megkezdték az új szellem érvényesítését.
Hamarosan, már a 16. század 70-es éveiben felvetődött a kérdés, hogy bár az egyházi fejedelmek
egyenrangú rendek a világi fejedelmekkel, miért nem
illeti meg vallási téren is ugyanaz a jog, mint a világi
fejedelmeket. Miért kell a katolikus püspökségek vagy
apátságok területén a protestáns vallást megtűmiök, holott
a legkisebb protestáns birodalmi lovagocska sem tűri
meg a magáén a katolikust? Midőn erre a protestánsok a Ferdinánd-féle deklarációval feleltek, a katolikus
részről a reservatum ecclesiasticum megsértéset hangoztatták. Kiemelték, hogya deklaráció jogi ereje közelről
sem olyan kötelező, mint a reservatumé, amelyet a
protestáns fejedelmek annyiszor megsértenek, bár a
reservatum az augsburgi vallásbékében kifejezetten
benne van. Utaltak arra is, hogy a deklarációt Ferdinánd csak kényszerűségből adta ki, nehogy a híres
birodalmi gyűlés eredménytelenül oszoljon szét. Kijelentették, hogy ragaszkodnak az egyházi fejedelemségeknek a világi fejedelemségekkel való egyenjogúságához,
ami a birodalmi alkotmányban is le van fektetve és
ennek alapján a deklarációt mint kikényszerített jogfeladást magukra nézve nem ismerik el kötelezőnek.
Mindez világosan mutatja, hogy az elmult félszázad szellemével szemben új világ, új gondolkodás
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vette kezdetét, mint amannak természetes visszahatása.
Maguk a protestáns rendek is érezték, hogy a vitában
alul maradtak. Régi előnyeiket azzal kisérelték megtartani, hogy az 1575. évi birodalmi gyűlésen, amelyen
Rudolfot római királlyá választották, a deklarációnak
a választási kapitulációkba .való felvételét követelték.
Ez a törekvésűk azonban a katolikus rendek ellenállásán meghiúsult. A katolikus fejedelmek most már
az ellen is tiltakoztak, hogy az egyházi javak protestáns adminisztrátorai egyházfejedelmi jogokat gyakoroljanak és e címen résztvegyenek a birodalmi fejedelmek tanácskozásain. Tiltakozásukban a birodalmi alkotmányra hivatkoztak.
Az öntudatra ébredt katolicizmus tehát már követelte
a jogait és visszautasított minden további sérelmet. Az
idők kereke fordult. A történelemben gyakran előfor
duló jelenség ez ott, ahol elvek állanak szemben egymással.
Az öntudatra ébredő katolicizmus dinamikus
hatásai azonban nemcsak politikai téren érvényesültek. Ekkor kezdték emlegetni a protestánsok a vallásszabadság új gondolatát, de ezen nem általános,
mindenkire egyformán kiterjedő vallásszabadság kivánalmát értették, hanem kizárólag azt, hogy a protestánsoknak az egyházfejedelemségek területén továbbra
is engedélyeztessék szabad vallásgyakorlat. A viszonosságon alapuló vallásszabadság u. i. ebben a korban még
egyáltalán fel sem merülhetett: ellenkezett volna a kornak
és maguknak a reformátoroknak a felfogásával. Kizárta
azt a Luther által felállított tartományi egyházszervezet
is, amely az egyházi joghatóságot a fejedelmek kezébe
tette. Ezek az egyszer megszerzett hatalmat nem akarták kiengedni a kezükből. Hamarosan érvényesült náluk
Kristóf wűrttembergi herceg felfogása, amely szerint a
VI
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fejedelmi hatalom joga nemcsak a világi kormányzásra vonatkozik, hanem az egyházi ügyekre is i gondoskodnia kell a fejedelemnek, hogy az alattvalóknak
a tiszta evangélium hirdettessék s a tévtanítás megakadályoztassék. Ez a szellem kizárta az általános vallásszabadság gondolatát és annál gyorsabban és általánosabban érvényesülhetett, mert a fejedelmeket protestáns teológiai vezetőik is Isten helyetteseinek ismerték
el és feladatukká tették, hogya"bálványimádást" és
az engedetlenséget testi fenyítéssel is büntessék." A
vallási türelemnek ez a nyilt tagadása egyébként nemcsak a cezaropapizmussá emelkedő protestáns fejedelmi
hatalom türelmetlenségében jutott kifejezésre, hanem
a protestáns papság tanításában is. Beza Tivadar, Kálvin utóda, "mohamedán dogmának" nyilvánította azt
a felfogást, hogy az ember különböző utakon is üdvözülhet," míg a gráci evangélikusok a Ferdinánd főherceg
hez benyujtott emlékiratban az evangélikus vallást vallják "az üdvösséghez vezető egyedüli útnak"."
Az öntudatra ébredő katolicizmus életjele volt,
hogya 16. század utolsó negyedében toborzott császári zsoldos hadak már nagyobb részben katolikus
vallású katonákból rekrutálódtak, jobbára katolikus
vallású vezérekkel. A rekatolizáció levegője tehát már
a nép széles rétegeiben is éppen úgy hódított, mint a
magasabb társadalmi körökben. A katolikus fejedelmi
udvarokból a protestáns tanácsosok és tisztviselők kiszorultak, hogy katolikusoknak adjanak helyet. Megszűnt a protestáns befolyás ldzárőlagossága a császári
udvarban is és megkezdődött a Reíchskammergeríchtben és a titkos tanácsban a katolikusok lassú térfoglalása. A szellem változására jellemző, hogy a föllendülés megindítója a világi fejedelmek között ugyanaz az
V. Albert bajor herceg lett, aki 1561-ben még egész
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udvarával résztvett a neuburgi evangélikus lelkész
beszédein. 8
"Inkább koldusbotot vennék a kezembe s úgy
vándorolnék feleségemmel és gyermekeimmel, mint
hogy eltűrjem, ami Istennek és Szentegyházának szégyenére vagy kárára válna. Minden hittételért kész
vagyok bármily kínt, még a halált is elszenvedni.t"
mondta Ferdinánd stájer főherceg, a későbbi II. Ferdinánd császár, a katolikus újjáéledés egyik legjellegzetesebb egyénisége. A stájer főherceg azonban nem volt
elszigetelt jelenség. Ez a kor számtalan olyan egyéniséget
mutat fel, magasabb és alacsonyabb rendűeket, egyháziakat és világiakat, akik vallási meggyőződésüket
nemcsak magánéletükben, hanem a közéletben is mindenképen érvényre juttatták s a politikai hatalom
gyakorlásában éppen úgy a vallásos lelkiismeretnek
juttatták a vezető szerepet, mint a magánéletben. Ezek a
meggyőződés erejétől áthatott fejedelmek lettek elő
deikkel ellentétben a katolikus újjáéledés legerősebb
bástyái. Jogaik birtokában és felhasználásában tántoríthatatlanul haladtak az új úton. Ahol ellenállásra találtak, protestáns társaik példájára igénybe vették a
politikai hatalom eszközeit is, amire a birodalmi
alkotmány feljogosította, lelkiismeretük pedig kényszerítette őket.
Az új korszak ilykép valóban új szellemiséget
hozott, természetes visszahatásaként az előző ájult és
bágyadt kornak.
A hatás és visszahatás itt vázolt formája természetesen csak ott következhetett be, ahol az egymással
szemben álló erők viszonyában kisebb-nagyobb egyensúly mutatkozott: a Német Birodalomban, Lengyel-,
Magyar- és Franciaországban. Ott, ahol a politikai
hatalom súlya teljes erővel nehezedett a lelkiismeretekre, mint pl. Angliában és más északi államokban,
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a katolicizmusnak még évszázadokra volt szűksége, hogy
belső erőit kifejleszthesse. De viszont ugyanezen az alapon
ott, ahol az államélet teljesen összeforrt a katolicizmussal,
mint Spanyolországban vagy Itáliában, a protestantizmus nem tudott gyökeret verni.
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MÁSODIK FEJEZET; GÁTLÁSOK A KATOLIKUS MEGÚjHODÁS
ÚTJÁBAN.

1.
A közerkölcsiség süllyedése. A reneszánsz és a hitújítás
nyomában fakadt szabadosság a fejedelmek és a városi
polgárság köreiben. Az egyházi tekintélyek lejáratása.

A

katolikus újjáébredés a maga szunnyadó erőinek
felkeltésével már a 16. század 70-es éveinek elején a
felekezeti megoszlás tekintetében olyan változásokat
hozott létre, melyekben a katolicizmus győzelmének
körvonalai bontakoztak ki. Mégis tévedés lenne azt
gondolnunk, hogy a megindulás nagy lendülete egyetlen ellenállhatatlan lökéssel tört elő s minden akadályt
el tudott volna hárítani a rekatolízálódás útjából. Az
újból ébredő erőknek minden poziciót jól szervezett
és vezetett, szívós küzdelmekben kellett elhóditaniok,
mert a győzelem útjába torlódó gátlásokat a leküzdésükre indult jelentős erők is csak részben tudták eltávolitani. Ezek a gátlások a küzdelem kettős természetének megfelelően részben belső, lelki, részben pedig
külső, hatalmi tényezőkben jelentkeztek.
A belső, gátló tényezők között első helyen a kor
erkölcsi életének lazultságára kell rámutatnunk.
Azok a remények, amiket a hitújítás hivei a
reneszánsz-kor erkölcsi viszonyainak megjavulásáért a
nagy vallási forradalomhoz fűztek, nem valósultak meg.
Az új vallási rendszer az erkölcsi süllyedés megszűnte
tésére nemcsak nem bizonyult eiég erősnek, hanem az
Egyház régi tekintélyének szenvedélyes támadásával
meggyengitette még azokat a meglevő erkölcsi erőket
is, amelyek a süllyedés továbbterjedését megakadályozhatták volna. Luther művei is telve vannak panaszok-
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kal az erkölcsi hanyatlás nagy térhódítása miatt, amely
a családi életet is kikezdte. A szülők elhanyagolják a
gyermekek nevelését, panaszolja, mindent megengednek
nekik, amit akarnak s így a bűntudat kivész belőlük.
Az anyák nem vigyáznak leányaikra, nem tanítják
őket szerény és tisztes életre. Az ifjúság a lelki örömöket nem ismeri, csak az ételnek-italnak, a gyomrának él. "Ha ez így folytatódik tovább, - írja Luther a család meg fog szűnni, és a világ nem lesz más egy
hatalmas disznóólnál. 111
Ugyanilyen lemondással ír a kapzsiság, irígység,
nagyravágyás, gyűlölködés, részegség és paráznaság
általánosan mételyező terjedéséről. A hercegek úgy
élnek vagy akarnak élni, mintha császárok lennének,
a gróf úgy, mint a herceg, a polgár, mint a gróf, a
szolga, mint az úr. De az ilyen emberi bűnök mellett,
panaszkodik Luther, általános az ördögi bűn is, vagyis
az Evangélium megvetése. Az evangéliumi tanítás kigúnyolása még azoknál is gyakori, akik azt elfogadták
s büszkék rá, sőt dicsekednek is azért, hogy elfogadták. Azt érezve, hogy felszabadultak a pápaság igája
és kötelékei alól, felszabadítva érzik magukat az Evangélium és az Isten parancsai alól is. Ennek tulajdonítható,
hogy a bűn és erény között nem tudnak kűlőnbséget
tenni s a bűnöket férfias erényeknek tartják. "Ha előre
láthattam volna, hogy mi történik, - vallja Luther sohasem kezdtem volna el az Evangélium hirdetését. II 2
Luther mindíg nyugtalan, tépelődő, néha a kétségbeesés peremén hányódó lelkületének elemzése könnyen
vezethetne ahhoz a megállapításhoz, hogy a hitújító
keserű szavaiban talán túlteng a kezdeményezőnek
csalódása, az a belátás, hogy az ő lelkének mélységeiből feltört vihar nem tisztultabb légkört hozott magával, hanem csak forgószelet támasztott. A protestantizmusnak más, Luther-korabeli vezéralakjainál azonban
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hasonló ítélettel találkozunk az erkölcsiség bírálatában.
Melanchthon 1545-ben azt írja, hogyaprotestánsoknak
négy kategóriáját lehetne megkülönböztetni. Az elsőbe
azoknak a tömege tartozik, akik a régi Egyház igájától
irtózva csatlakoztak az Evangéliumhoz, abban a hitben, hogy az új evangélium jelenti a legrövidebb és
legegyenesebb utat a minden tehertől való szabadulásra.
Ezek vak szenvedéllyel fordulnak az új hit felé, a nélkül,
hogy megértenék jelentöségét, A második csoportba
azok tartoznak, akik érdekből fogadták el az újítást
és vallási felfogásukat a felettük állók tetszése szerint változtatják. Ezekből kerül ki a fejedelmek udvara.
A harmadik csoport: a képmutatóké, akik a jámborság köpenyegében titkos vágyaik kielégítésére törnek.
Ide tartoznak a könnyüvérü és frivol szellemek. Csak
a negyedik rész csatlakozott komoly márlegelés és
őszinte meggyőződés alapján az új evangéliumhoz. Ezeknek a száma valamennyi között a legkisebb. 3
De nemcsak Luther és Melanchthon, hanem Württernberg, Pfalz, Szászország, Hessen, Mansfeld, Mecklenburg, Weimar, Pomeránia, Morvaország stb. hitújítói
is tele vannak panasszal a részegség, káromkodás,
szemérmetlenség, lopás veszedelmes terjedése miatt. Ez
a tárgya a protestáns vallásűgyí zsinatoknak is. A templomok kiürülnek, ezzel szemben városon-falun tömve
vannak a korcsmák. A vásár- és ünnepnapokra virradó
éjtszakák részeg tivornyákban telnek, amiknek mámorát
az emberek az ünnep délelőttjén alusszák ki. A prédikációt nem hallgatják, az istentiszteleteket zavarják, a
kevés résztvevőt is kigúnyolják. Annál hangosabbak a
korcsmák részeg emberek vallási vitáitól, akik közül
egyik így, a másik úgy magyarázza a Szentírást. A
lelkészeket, ha a népet vagy a polgárságot ezek miatt
felelősségre vonják, durván visszautasítják. "Mi meg-
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értjük a Szentírást magunk is, prédikáljanak azoknak,
akik nem értik. 4
Nem csoda, ha az áldozat bemutatásától megfosztott templomok ilyen viszonyok között elvesztették
szent jellegüket. Ágost szász választófejedelem 1557ben azon panaszkodik, hogy a parasztság néhol a templomban hüti sörös kancsóit. Ez a szokás aztán oda
vezetett, hogy egyes helyeken az emberek a templomba jártak inni, ott gyakran lerészegedtek és a
szószékről papgúnyoló beszédeket rögtönöztek. Az
istenfélelem is alászállott, mert a nép a megváltást úgy
értelmezte, mintha Krisztus az ő kereszthalálával jogot
adott volna a bünös életre, tehát nem kell félni a
túlvilági büntetéstől. Felébredő lelkiismeretük megnyugtatására azokat a szentírási helyeket keresték ki, amelyek az Isten végtelen irgalmasságáról szólnak, gondosan kerülve azokat, amelyek az élet tisztaságát írják
elő, - mondja Rivius freiburgi rektor 1547-ben./í Általános a jobbak panasza a táncőrület elharapózásáról,
amely a városokat és a falvakat egyformán megmételyezte j a táncokon a párok már alig öltözködtek,
sőt nem voltak ritkák a meztelen táncmulatságok sem.
A FEJEDELMI ÉS HERCEGI udvarok fennmaradt számadásai és az udvartartások irott emlékei elképzelhetetlen
fényüzést, pazarló lakomák és ünnepélyek leirásait örökitették meg. János György szász herceg, a régi merseburgi püspökség adminisztrátora, nem számitva udvari
embereit és kiszolgáló alkalmazottait, naponkint 144 vendéget látott asztalánál, ami hetenkint egymagában 1000
forintot emésztett fel. János Frigyes szászweimari herceg
udvaránál - pedig ez a fejedelemség a kisebbek közé
tartozott - csupán a ruhák diszitésére és átalakítására
öt férfi és öt női szabó talált állandó alkalmazást. A szász
választó drezdai istállóiban egy 1617-es számadás szerint
176 hátas-, 84 kocsiló és 30 öszvér állott. I. Keresztély"
szász választófejedelmet minden kivonuláskor 60 lovas
nemes ífjú, 100 hatalmas termetű testőr kísérte, A würt24

tembergí herceg udvarában csupán az alantas tisztek létszáma 450 főre rúgott, mig V. Vilmos bajor herceg udvarában naponkint 771 személyre teritettek. Amikor II.
Joákim brandenburgi választó a tartományi rendeket
ősszehívta és ezek tekintettel a súlyos adókra és az egyre
növekvő elszegényedésre az udvartartás megszoritását
kérték, a fejedelem azt válaszolta, hogy ezt méltóságának
sérelme nélkül nem teheti, mert "a német birodalomban
a választófejedelmet királyi rang illeti meg". 7

A nagyokat majmolták a kicsinyek s ennek keserves következményei sem gazdasági, sem társadalmi,
sem politikai, sem erkölcsi vonatkozásban nem maradtak el. Frigyes Vilmos szászweimari herceg évi jövedelme pl. 1590-ben adóval együtt alig rúgott 30,000
forintra, de csupán udvartartása 83,000 forintot tett ki,
az egész tartományban termelt búza pedig alig volt
elég szolgáinak és udvari embereinek az ellátására.
"Mindezekben a fejedelmi udvarokban - írja
egy protestáns kortárs 1579-ben - jóllehet dicsőségük
nek tartják, hogy evangélikusok, mindenütt olyan részegeskedés járja, hogy a jövő nemzedék alig hiheti el,
amit erre nézve majd tanulnia kell erről a korról." A
szász fejedelmi udvarokban a nagyivás állandó, mindennapos volt. I. Keresztély választófejedelmet a borivás
vitte a sírba, úgyszintén az 1611-ben elhúnyt "jámbor"
II. Keresztélyt. 8 A fejedelmi és hercegi asztaloknál
7-8 óra hosszáig ültek italozás mellett. Sokakat holtrészegen kellett az asztaltól elszállítani, de ezt inkább
virtusnak tartották, mint szégyennek. Ittak a. fejedelmi
hölgyek is. Az egyik Brunswick hercegnőről a kortársak azt örökitették meg, "hogy végtelenűl mulatságos,
ha részeg". E tekintetben a német fejedelmi nőknek
általában nem jó hírük volt kűlíöldőn, IV. Henrik
francia király egy hercegnővel való házassági tervet
azzal utasított el, hogy ha ilyet venne feleségül, mindíg
azt kellene gondolnia, hogy boroshordó fekszik mellette.
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"A RÉSZEGSÉG - írja Hesseni Fülöp 1562·ben Kristóf
wűrttembergi hercegnek olyan kőzönséges, a nagyok.
nál éppen úgy, mint a népnél, hogy már nem is tartják
bűnnek." Mint kivételes udvarokat említik az egykorúak
János Albert mecklenburgi és Gyula brunswicki herceg
udvarát. Nem tűrte a részegséget anhaltí Keresztély és
Vilmos elevei herceg sem. Teljes józanság volt a szabály
V. Vilmos és I. Miksa bajor hercegek udvaránál. I. Ferdinánd is híres volt józanságáról, éppen úgy mint bátyja,
V. Károly. De valamennyi udvar két kézzel szórta a
pénzt drágakövekért, gyöngyökért, aranyláncokért. Egyegy hercegnö ruháján 20 fontot is nyomott a drágakö,
és egyéb ékszer. A nagy fényűzés vezetett az alchimia
hihetetlen fokú űzésére is. Az udvar és tehetös polgári
házak pazar fényűzése mögött azonban sötét árnyként húzódott meg a nép nagy tömegének szegénysége. A parasztság
védetlen zsákmánya volt a földesuraknak és sorsa a
szerint súlyosbodott, amint az urak az erkölcsi kötelékeket eldobták maguktól.

Janssen hatalmas munkáia, amely úgyszólván
minden e korra vonatkozó és a Birodalomban megőrzött forrásmunkát összegyüjtött, részletesen tárgyalja
a kor erkölcsi, szociális, gazdasági és politikai életét.
A fenti adatok csak parányi mutatványok az ő adattengeréből. de magukban is elég élesen rávilágítanak
arra a nehézségre, amellyel a rekatolizáló munkának
meg kellett küzdenie. A nagy fényűzés, a reneszánsznak ez a hagyatéka, egyébként nemcsak a protestantizmus melegágyát, a Német Birodalmat mételyezte
meg, hanem egész Európát. Az anyagi szűkségletek
emelkedésével együttjáró birtokszerzési vágy nemcsak
a protestantizmus terjedésének vált hathatós eszközévé,
hanem Európa-szerte meglazította az erkölcsi felfogást
s megnehezítette a lelki megűjhodást.

A katolikus újjáéledésnek erős akadálya volt a protestáns részről keltett és szított gyűlölet is a pápasággal szemben. Bár komoly protestáns részről is kemé26

nyen ostorozták az erkölcsi sűllyedést, "a pápaság
démoniától" való felszabadulás gondolata mégis annyira
előtérben állt a hitújítás vezetőinél, hogy a meggyülöltetés módszerei erkölcsi téren is jórészt lerontották azt,
amit a jobbak építettek. A kor romlott ízlésének megfelelően a szószékek, az irodalom, színpad és festészet
bőségesen ontotta a durvábbnál-durvább támadásokat
a pápa, az "antikrisztus", a "pokol tölteléke" ellen.
Az olyan gúnyképek, amelyeken a pápa olyan anyadisznónak van ábrázolva, amely jezsuitákat ellik, nem
tartozott a legdurvábbak közé. Általánosan ismerték Cranach Lukács pápagyalázó képeit, amelyek a
gyűlölet legocsmányabb vonalait és színeit egyesítik
ízléstelen ábrázolásaikban s amelyeknek eszméjét és
szővegét maga Luther adta. Ez a stílus alkalmas volt a
pápaságnak mint a katolicizmus sarkkövének porlasztására, de annál kevésbbé használt a közerkölcsnek és
közízlésnek.
A gyalázkodó röpiratokon kívül bőven jelentek meg
az Egyház lejáratását célzó tudományos színezetű munkák is. Korukra legnagyobb hatóerejű ezek közt a
"Magdeburgi Századok" c. munka volt. Ez az irodalmi vállalkozás nagyarányú egyháztörténelem akart
lenni, az Egyház első tizenhárom századának története,
századok szerinti beosztásban. Ettől nyerte a "centuriák" nevet is. A nagyterjedelmű művet, amely a protestantizmusnak a katolikus Egyház elleni támadásokban évszázadokon át történelmi fegyvertárul szolgált,
az isztriai származású Vlacsics Mátyás (írói néven
Flacius Illyricus) szerkesztette többek, az Ú. n. "centuriátorok" közreműködésével 1557-től 1574-ig. A munka
ügyesen burkolta egyházellenes irányelveit a tudományosság látszatába. A pápa ennek a műnek ellensúlyozására bízta meg a hírneves Baroniust "Annales" -ei
megírásával. A centuriátorok művének irányitottságát
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az is mutatja, hogya középkori uralkodóknak minden
egyházelnyomó törekvését mint megannyi eszmei irányú
reformátori tevékenységet tünteti fel, míg a római Szentszéknek komoly reformtevékenységében csak papi
kapzsiságot és pápai uralomvágyat tud látni. Irodalmi értékéről azt állapítja meg egy neves újabb kritikus, Fueter, hogya "Magdeburgi Századok" az első
olyan történelmi munka, amelyet a szó szoros értelmében pártszempontok szerint írtak meg. A történetírói tárgyilagosság teljes hiánya, a lutheri szellem eleve
pápaellenes szemlélete s az a célzat tűnik itt szembe,
hogy jól szervezett fegyvertárul szelgálion a protestáns
vitázóknak. 9
.
A vallási élet csökkenésével, mint rendesen, e korban is egyenes arányban terjedt a babona és az okkultizmus. Felburjánzott az igézetekben és varázslatokban
való hit, a boszorkányperek és megégetések száma
aggasztóan megnövekedett.
AZ ALTALANOS süllyedés, sajnos, nem kerülte el a katolikus tartományokat sem. Bár a protestáns prédikátorok
számos megállapítása szerint a szabadakarat s egyéni
felelősség tudata a katolikus fejedelemségekben akadályozta az erkölcsi eltévelyedések térfoglalását, az erkölcsi
hanyatlás azért ide is behatolt. Az Albert bajor herceg
által 1523 dec. 17-ére összehívott mühldorfi tanácskozások
anyaga beszédesen nyilatkozik pl. Bajorország valláserkölcsi hanyatlásáról. Az emberek, így szöl a jelentés,
gúnyolódnak a szentmisén, a szentbeszéd után elhagyják
a templomot, összetörik a szentek és Krisztus képeit s a
feszűleteket: tiltott napokon húst esznek, ünnepnapokon
dolgoznak, követelik a papi nőtlenség eltörlését. A részegség és káromkodás egészen általános lett nemcsak a férfiak között, hanem ami mindaddig hallatlan volt Bajorországban, a nők között is. Mindez ellen pedig, mint egy
későbbi rendeletében panaszkodik a herceg, alig lehet
tenni valamit.

Mégis akadtak, akik ebben a nagy erkölcsi elesett-
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ségben is vállalkoztak a lelkek újabb felemelésére. Ezeket az a meglátás vezette, hogy anagy tömegek lelkében az erkölcsi hullámzajlás ellenére még mindíg sok
olyan érték szunnyad, amely megállíthatja a további
romlást és a katolicizmus újabb győzelméhez vezethet.

2.
A papság erkölcsi helyzete. A főpapság és alsópapság egyházias szellemének megfogyatkozása. Ijesztő paphiány. A
reform első lépései.

A legnehezebben leküzdhető gátlás a katolikus megújhodás útjában a papság erkölcsi színvonalának nagy
lehanyatlása és a paphiány volt.
A magasabb egyházi méltóságokat úgyszólván kizárólag a főnemesség tartotta fenn magának. Alig lehetett valaki püspök vagy kanonok, ha nem tudta igazolni
nemesi származását j azt viszont nem nagyon kutatták,
hogyamegválasztott tanultsága és papi erkölcsisége
megfelel-e a magas méltöságnak. Igy azután nem csoda,
hogy kevés volt a kifogástalan életű főpap. A többség
inkább nyírta, mint gondozta a nyájat. A nagytekintélyű és tiszta életű Eck János szomorú képet fest az
akkori német püspökökről. "Az egyházmegye ügyeit,
úgymond, a szuffragáneusokra és vikáriusokra bízzák.
Az egyházi igazságszolgáltatást világi tisztviselőile végzik. Ha prédikálni kell, szerzetest hívnak, a gyóntatószékbe csak a külön penitenciáriusok ülnek. De ha
pénzügyi kérdésről, adóról vagy tizedről van szó, akkor
magához a püspök kegyes személyéhez kell fordulni. II 1
György szász herceg úgy nyilatkozott, hogya teljesen
anyagelvi gondolkozású fejedelmek csak arra törekszenek, hogy barátaikat, testvéreiket és fiaikat valamelyik püspöki székbe juttassák, de már arra nincs gond29

juk, hogy érdemessé is neveljék őket a magas egyházi
méltóságra.é Ugyanez az ítélet csendül ki az 1552.
salzburgi zsinat tartományi "Formula reformationis"ából," amely a reformot csak abban az esetben látta
célravezetőnek és eredményesnek, ha azt a főpapság
életének megrendszabályozásán kezdik.
A főpapság erkölcsi és fegyelmi süllyedése maga
után vonta az alsópapságét is. A felügyelet nélkül maradt alsópapság megfelelő papi műveltség és hivatástudat hiányában tengett-lengett s a korszellem csábításainak csak nehezen állt ellen. Legnagyobb része
ágyasságban élt. Növelte a bajt, hogy a szerzetesség
nagy része éppen úgy elvesztette lába alól az erkölcsi
talajt, mint a világi papság, vagy a világi hívek. AlsóAusztriában, ebben a legalább névleg katolikus tartományban, egy 1563-ban megejtett számítás szerint 132
kolostorban és plébánián 436 szerzetes élt, de ezek
között 55 volt "házas", 199 pedig ágyast tartott. St.
Florianban 10 szerzetesnek 12 ágyasa és 18 gyermeke
volt. Ferdinánd, még mint római király, keserűen panaszkodott, hogy egész birodalmában aIig talál olyan
tiszta életű és mindenkép megfelelő fiatal papot, akit
udvari káplánjává tehetne.
Borzalmas volt a paphiány is. Európa országai,
különösen Németország ezen a téren is szomorú képet
mutatott. Azok a püspökök, akik méltőságukból csak
jól élni akartak, nem sokat tettek a helyzet javítására.
Amint az egyházkormányzatot általában, úgy a papnevelést is elhanyagolták. A vallásosság rendes gyakorlata ilykép megfogyatkozott, sokszor még azoknál is,
akiknek lelkében nem aludt ki a régi hit lángja. Az
Egyház ellen elhangzó folytonos támadások következtében a hívőkön megfélemledés vett erőt, a fiatalok
ezért szégyeltek. vagy nem mertek papi pályára lépni.
Másrészt a kegyurak is szívesen hagyták üresedésben
30

a javadalmakat, hogy ezek időkőzi jövedelmét minél
tovább maguk élvezzék. A plébániák és kolostorok elnéptelenedtek s a nép egyes helyeken éveken, sőt évtizedeken át maradt szentségek és Isten igéje nélkül.
A papjelöltek számának folytonos csökkenése már
a 16. század közepén olyan aggasztó volt, hogy magában is kétségessé tehette a katolikus megújhodás érvényesülését. Olyan püspökségben, ahol azelőtt évenként
50-60 űjmisést szenteltek fel, most alig 2 vagy 3 volt
az újonnan felszenteltek száma. A brixeni egyházmegyében egy 1529-i jelentés szerint négy év alatt csak két
papot szenteltek, 1533-ban egész Csehországban csak
hatot. A passaui püspök 4 év alatt 4 papot szentelt, alaibachi 8 év alatt 17-et. A papság számának süllyedését szembeszökően tünteti fel a würzburgi
püspökség kimutatása az 1520-tóI1540-ig terjedő évekről. Míg 1520-ban a püspökség területén összesen 101
szerzetes és világi pap műkődőtt, addig ez a szám
1545-ben már 22-re csökkent. Voltak közbeeső évek,
amikor a papság létszáma az egész püspökség területén 6-nál nem volt nagyobb. 4 A jezsuiták fellépése
előtt több mint 1500 plébánia volt lelkipásztor nélkül. Ilyen körülmények között a püspökök gyakran
örülhettek, ha legalább "házas" papjaik voltak. KIesI
bécsi bíboros-püspök, a házas papság egyik legnagyobb
ellensége, még 1591-ben is kénytelen volt Ybbs községnek olyan papot ajánlani, aki majd feleségével és
gyermekeivel együtt foglalja el a plébániát. 5
A papságnak ez az elszomorító állapota Európa
más országaiban is elég általános volt, ott is, ahol a
hitújítás nem kapott erőre. Olaszországban voltak egyháziak, akik sem misézni, sem gyóntatni nem tudtak.
Az első jezsuitálc e tekintetben elszomorító példákat
fedeztek fel. Kénytelenek voltak felszentelt papokat
latin nyelvre tanítani s még 1553-ban is találtak olyano31

kat, akik a szentmise leglényegesebb részének, az átlényegülésnek szavait sem tudták. Calabriában akadtak
papok, akik éppen csak olvasni tudtak s inkább a
javadalom kedvéért, mint hivatásból léptek a papi pályara." E szomorú keretből fényesen és vigasztalón
ragyogott ki azoknak az egyházi férfiaknak a példája,
akik e lesüllyedt korban is fenn tudták tartani a papi
hivatás eszményét.
Megfelelő számú és kifogástalan jellemü papság
nevelése volt a katolikus megújhodásnak legégetőbb,
egyúttal azonban legnehezebb feladata. Magát IV. Pius
pápát a trienti zsinat szerencsés előhaladásában főleg
a papi élet megújhodásának jelei töltötték el örömmel
és reménységgel. "Ezen a napon - mondta a zsinat
befejezésekor - új életre ébredünk, ez a nap új erkölcsöket teremtett, mert a zsinat tekintélye visszaállította
az oly nagy mértékben aláhanyatlott fegyelmet. Első
sorban a papoknál van szűkség új életirányra. Be kell
látniok, hogy ha már az egyházi rendbe beléptek,
kötelességük is úgy élni, mint azt a zsinat Istentől
nyert világossággal üdvös határozataiban megállapította. De vajjon lehetséges-e hivatásérzettel telített
papság nevelése akkor, amikor egyfelől a támadás éppen
a papság tekintélyét kezdi ki s a lelkeket a papi hivatástól el akarja fordítani, másfelől pedig a papság megvetettségének főoka éppen a papság erkölcsi fogyatékossága, amely' a fegyelem célzatos meglazításából
ered1" A problémát a pápa tökéletesen látta s helyesen foglalta össze.

32

j.

A politikai élet zűrzavara. Az államhatalom keresztény lelelősségtadatának megcsökkenése. A vallási kérdés tenielykérdéssé alakal az egyes államok különleges külső és belső
politikájában.

A középkomak egyik jellegzetes vonása volt, hogy
teljesen a keresztény életszemlélet talaján állva, legalább elvben az államéletet is legfőbb vonatkozásban
arra rendeltnek tartotta, hogy az emberi társadalom
lelki értékeit védje s a kereszténység szabad erőkifej
tését előmozdítsa. Hogy a politikai hatalom gyakorlati
felhasználásában az egyes esetekben a spirituális vagy
az anyagi tényezők kerültek-e túlsúlyra, azt egyfelől
a politikai hatalom birtokosainak lelki alkata döntötte
el, másfelől a korszellem határozta meg. Azoknak a
koroknak törvényhozásában, amelyek közelebb estek
az államalakulások idejéhez, tekintélyes helyet foglaltak
el a kereszténység alapelveinek és az Egyház törvényének áthágását megtorló rendelkezések. E korok
államférfiai még közelről szemlélték a kereszténység
hatását az emberiség lelki átalakításában s azért az
Egyház valláserkölcsi tanításának megsértésében az
állam erkölcsi alapjainak megtámadását is látták s azt
gyakran kemény szigorral büntették.
Ez a helyzet a későbbi századokban már módosult, de még soká nem alakult át teljesen. A tévtanok megállapítása már az egyházi inkvizíció hatáskörébe ment át,
de a büntetés mérlegelése és kiszabása még mindíg az
állami vagy közhatósági törvényszék jogkörébe tartozott, vagyis: az eretnekek felett (mint Husz János
esetében) a világi törvényszék ítélkezett.
Gyökeres változás állott be ezen a téren az antik
kultúrvilág tanulmányozásával és utánzásával. Az állampolitikai gondolkodásban a "Civitas Dei" elvei helyébe
a római jog pogány politikai felfogása lépett és az államVI
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politikai életben Machiavelli nyomán ez az elve lett
általánossá. Az Egyház nemcsak az állami védelmet veszítette el ilyképen, hanem ugyanakkor a hitújítás egész országokat szakított el tőle. Természetes
tehát. hogy ez a kor politikai téren kedvezőtlen volt
az egyházias szellem alakulására.
A nyomába lépő visszahatás, az egyházias szellemet felújító katolikus újjáéledés lelkisége azonban ismét
jobbulást hozott. A katolikus fejedelemségek területén
maga az államhatalom hódította vissza a tömegeket a
protestantizmus táborából, ahogy másutt éppen az államhatalom állott minden visszatérítés útjába.
A politikai hatalom számos birtoklójának a protestantizmussal kötött szővetsége tehát szintén akadályozta a katolikus megüihodást, ez pedig annál hátrányosabb volt a katolicizmusra, mert a német protestáns
fejedelmek átlag sokkal élesebben gyakorolták hatalmukat a protestantizmus érdekében, mint a hitújítás
idején a határozatlan katolikus fejedelmek tették a
katolikus hit védelmében. A protestantizmust erősítette
a fejedelmek hatalmi törekvése is a központi hatalommal szemben. Wallenstein elbocsátásának kierőszakolá
sával pl. (1630) a rekatolizáló II. Ferdinánd kezéből
éppen akkor ütötték ki a fegyvert, amikor teljes győ
zelmet aratott protestáns ellenfelein. Olyan politikai
tényez, amely aNémet Birodalom vallási megoszlása
tekintetében a katolikusság rovására kiszámíthatatlan
kárt jelentett.
Angliában a parlament erőszakos rendelkezései
nemcsak megakadályozták a katolikus restaurációt,
hanem a katolikusoktól még a politikai egyenjogúságot
is elkobozták, úgyhogy az angol katolikusok csak
1892-ben lettek ismét egyenlő rangú polgárok a protestánsokkaI.
Hollandiában, Dániában és Skandináviában a kor-
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mányok vallási türelmetlensége éppen olyan erőszako
san nyomta el a katolikus vallásszabadságot, mint
Angliában. A katolikusok ellen alkalmazott politikai
rendszabályok itt is mindenképen el akarták fojtani a
katolikus megűjhodást.
Más országokban, mint Spanyolországban is, ahol
a katolicizmus a politikai hatalom védelmét élvezte, a
megűjhodást maga a politikai abszolutizmus veszélyeztette, amely az Egyház mozgási szabadságát a külső
látszat ellenére is gúzsbakötötte.
Franciaországban a vallási egység gondolata a nemzeti
egység gondolatának alapfeltételeként élt a köztudatban,
úgyhogy már a külőnbözö vallások egyidejű gyakorlásában is a nemzeti egység veszedelmét látták. 1 Itt
tehát a közfelfogás általában kedvezett a katolikus
megújhodásnak. Maga a konvertita IV. Henrik is őszin
tén az ország katolizálását kívánta. Richelieu bíboros,
Franciaország politikai útjának kíjelőlöje, öntudatos
meggyőződéssel tárta a hugenotta veszedelmet XIII. Lajos
elé: amíg a hugenották politikai tényező maradnak, a
király sem arra nem számíthat, hogy igazi ura legyen
Franciaországnak, sem arra, hogy olyan kűlpolitíkát
folytathasson, amely a kűlíöld előtt emelheti F ranciaország tekintélyét. 2 Ebből a politikai meggyőződésből
táplálkozott XIII. Lajos belpolitikája, amely a hugenották közéleti befolyásának véget vetett Franciaországban.
De nem hiányzott a katolikus érdekek védelme Richelieu külpolitikai elgondolásaiból sem. Franciaország kűl
politikai terveiben a katolikus német fejedelmek szővet
ségét szívesebben látta volna, mint Gusztáv Adolfét,
Svédország protestáns királyáét, mert ennek győzelme
a németországi katolicizmusra végzetessé válhatott volna.
Mivel azonban a katolikus német fejedelmek vezére,
Miksa bajor herceg, bár szintén szerepet játszott Wal-
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lenstein elbocsátásának kierőszakolásában, de mégis sokkal jobb német hazafi volt, semhogy egy idegen hatalom szővetségeseként fegyvert fogjon a Birodalom feje
ellen. Richelieu-t a Habsburg-ház hatalmától való félelem
éppen úgy a protestáns hatalmak szövetségébe sodorta,
mínt előbb a katolikus restaurációval együttérző IV. Henríket:" így a katolikus Franciaország külpolitikája Középés Észak-Európában ugyancsak a protestáns érdekeket
mozdította elő.
Hasonló eltávolodás mutatkozott a katolicizmus
szellemi és erkölcsi alapjaitól a francia belpolitikában.
A vallásháborúk okozta romhalmaz, a Franciaországot
elborító szabadosság és a nagyok önkénye csak a
középponti hatalom megerősítésével volt eltakarítható.
illetve megfékezhető. Richelieu tehát kénytelen volt a
királyi hatalmat szilárdítani, Ez a politikai eszmény
azonban a nagy államférfi koncepciójában már valósággal istentiszteletté magasztosult. "Amit az ember az
államért cselekszik, - mondja - azt az Istenért is
teszi, aki alapja és talpköve az államnak." Csakhogy
éppen az államnak ez a túlzott felmagasztalása vezetett az állami mindenhatóság elvéhez, amely az állam
fő képviselőjének, az uralkodónak szinte korlátlan
hatalmat biztosított s még a vallást s az Egyházat is
pusztán állampolitikai eszközzé süllyesztette volna le.
Igy történhetett, hogya katolikus reformáció korában
a francia kormányzat idegenkedéssel nézett minden
tőle különböző hatalmi tényezőt, pl. a trienti zsinatban is csak míntegy konkurrenst látott, amely az állam
korlátlanságának útjába akadályokat gördíthet, ezért a
zsinat rendelkezéseinek kihirdetését és hivatalos elfogadását a politikai mesterkedés minden körmönfontságával
megakadályozni törekedett.
BIZALMATLANSÁG TÖLTÖTTE EL a harmadik rendet s
a francia parlamenteket is a zsinattal szemben.4 Ez nyilt
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kifejezésre jutott a rendek híres, 1614-ben összehívott
gyűlésén, amikor a harmadik rend vezérszónoka, Miron
Ferenc kijelentette, hogy rendje elvileg ellenzi a zsinati
rendelkezések kihirdetését, de nem emel ellene kifogást,
ha a papság a zsinat rendelkezéseinek végrehajtására
vállalkozik és erkölcsi életének szabályozójául a zsinat
határozatait fogadja el. Ez a következetlen magatartás
nemcsak nem volt alkalmas a katolikus megújhodás népszerűsitésére, hanem vallásilag félszeg és ártalmas helyzeteket teremtett. Miron Károly angersi érseknek, Miron
Ferenc bátyjának esete is rávílágít erre. Midőn az érsek
papjai életének megreformálására elrendelte a zsinati
szabályok bevezetését, a bordeauxi parlament által támogatott polgárság olyan hevesen nekitámadt, hogy az érsekségről le kellett mondania, kanonokjai ellen inditott perében pedig a párizsi parlament az érsek ellen foglalt állást. ó
A zsinattal szemben maga Richelieu is ingadozó
volt. Sok intézkedése és hátramaradt írásai azt mutatják,
hogy lelke mélyén vallásos volt. A protestáns vezetőket
hivatalok adományozásával, pénz és egyéb kedvezményekkel iparkodott a katolikus vallásnak megnyerni. XIII. Lajos
alatt állandóan szerepeltek a költségvetésben konvertita
protestáns vezérek évjáradékaira forditott összegek. 6 Am
a zsinati reformok bevezetésének tárgyalása épp az ő idejében került le a főurak gyűlésének napirendjéről. Richelieu
a zsinati rendelkezések hivatalos kihirdetésétől, az államhatalomról vallott felfogása következtében, éppen úgy idegenkedett, mint a harmadik rend vagy a parlamentek. Ez a
helyzet a katolikus megűjhodásra annál kedvezőtlenebb
volt, mert az államhatalomról alkotott hasonló fogalmak
gyorsan terjedtek és a gallikán elvek felé egyengették az
utat.

Voltak viszont országok, ahol a kormányhatalom
kedvezett a katolikus megűjhodásnak, mint pl. a királyi
Magyarországon és Lengyelországban. Ez megkönnyítette a rekatolízálődás folyamatát, de nem jelentette azt,
hogy a kormányzat az új szellem előhaladásának útjából minden akadályt el tudott volna hárítani. A nemesi
kiváltságok a rendeknek míndkét országban olyan
politikai befolyást biztosítottak, hogy ez a kormányok
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cselekvőképességét erősen korlátozta. Igy a jobbágyság
visszatérése az ősi hitre még a katolikus megújhodás
korában is a földesúr visszatérésétől vagy engedékenységétől függött.

A Német Birodalom politikájában is felmerült számtalan gátló mozzanat. Ilyen volt pl. a protestáns fejedelmek egyházi joghatóságán túl egyes császárok valláspolitikai állásfoglalása. A katolicizmusra pl. rendkívül
káros volt, hogy II. Miksa császár a regáliakat pápai
megerősítés nélkül is átruházta egyes protestáns fejedelmekre, akik ezzel hatalmas egyházi javadalmak birtokába jutva, a javadalom területén útját állták a katolicizmus visszahódításának. Ugyancsak hátrányos volt
a katolicizmusra Miksa 1571-ben kiadott rendelete,
amely az osztrák báróknak megengedte, hogy házaikban és váraikban lutheránus istentiszteletet tartsanak.
Ennek következtében Ausztriát azonnal ellepték a
protestáns prédikátorok. 7
Miksa utódját, Rudolfot, uralkodása elején nagy
buzgalom töltötte el a katolikus megújhodás iránt, de
tragikus betegségéből eredő idegösszeroppanása ezen
a téren is nagy változást idézett elő benne. Féltékenysége és gyanakvása éppen a katolikus hatalmakkal,
Spanyolországgal. Bajorországgal, a pápasággal és saját
családjával vitte ellentétbe és a protestáns fejedelmek felé sodorta. Inasának, Lang Fülöpnek befolyása
alatt az országos tisztségek betöltésénél ismét a protestánsok nyomultak előtérbe. Ingadozó politikája nemcsak
a cseh protestánsok javára kiadott felséglevelet eredményezte, hanem Mátyást arra is kényszerítette, hogy
a protestánsokat Ausztriában és Morvaországban
vallási kedvezményekben részesítse. Általában ennek a
politikának vallási tekintetben az lett a következménye,
hogy Rudolf uralkodásának vége felé a katolicizmus
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helyzete erősen hanyatlott az osztrák örökös tartományokban.
EGYÉBKÉNT MAGA a birodalmi alkotmány is megkötötte
a császárok kezét és a császárt úgyszólván a birodalmi
rendeknek szolgáltatta ki. Elméletben a választófejedelmeknek a császárválasztáskor letett esküjében a császár
a kereszténység világi fejeként szerepelt, ám gyakorlatban a császári hatalom lényegében alig jelentett többet
egy választófejedelem hatalmánál. Voltaképen csak a
Habsburgok tekintélyére, külpolitikai kapcsolataira, az
örökös tartományokban birt poziciójára és a császárok
politikai ügyességére vagy a fejedelmekkel való esetleges
érdekközősségre támaszkodott. De még ezt a hatalmat
is mindinkább megnyirbálták a választási kapitulációk,
minden választói rendszer velejárói, amelyeket a választófejedelmek szabtak a megválasztandó császár elé.
A császárnak emlitésreméltó meghatározott jövedelme sem volt magából a Birodalomból. Közjogi téren
sok tekintetben még annyi jogot sem élvezett, mint egy
római néptribún, aki a népet bármikor gyűlésbe hivhatta,
mert a császár a birodalmi gyűlést is csak a választqfejedelmek előzetes hozzájárulásával hivhatta egybe. Uj
vámhatárok felállításához, meg külpolitikai szövetségek
létesitéséhez a választófejedelmek beleegyezése kellett i
a birodalom háborújához pedig a birodalmi I!yűlés hozzájárulása volt szűkséges. Általában véve a törvényhozás,
adókivetés és a katonamegajánlás tekintetében teljesen
kötve volt a választófejedelmek és a birodalmi gyűlés
hozzájárulásához s ezzel a rendek állandóan sakkban
tarthatták a császárt.
A császári hatalom annyira szűk körre szorítkozott,
hogy a birodalom belső békéjének fenntartására hivatott
legfőbb birodalmi törvényszék, a Reíchskammergericht
biráinak kinevezése is csak kis részben tartozott a császár
jogkörébe, nagyobb részben a birodalmi rendektől függött.
Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a választófejedelmeknek viszont jogukban állt tetszésszerinti időben összejönniök, gyű!ésükön birodalmi űgyekröl tárgyalni ok és
előzetes császári hozzájárulás nélkül megállapodásokat kötniők, akkor tisztán látható, hogya császár a tulajdonképeni hatalmas Birodalomban - melynek területe még
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V. Károly lemondásakor is legalább félszer nagyobb volt,
mint a mai Németország" - szinte csak első volt az
egyenlők között. E fejedelmi hatalmi túltengés folytán
jöttek létre a kisebb jogú birodalmi rendeknek, a birodalmi városoknak, grófoknak, prelátusoknak meg birodalmi
lovagoknak alkotmányos politikai csoportosulásai, a Birodalomnak még a 17. században is fennálló sajátságos
belpolitikai képződményei. Politikai müködésük akkor is
ugyanaz volt, hogy t. i. az egyenlő rangúak egyesült erő
vel védelmezzék meg érdekeiket a Birodalom uralkodó
fejedelmeinek hatalmi túlsúlya elleni számuk a 16. és 17.
században mintegy 80-ra rúgott és birtokaik a választófejedelmek tartományaival együtt a Birodalom területének
nagyobbik felét foglalták el.

A politikai jogoknak és a politikai hatalom megoszlásának ismerete nélkül a német valláspolitikai küzdelmek hullámzása és a katolikus újjáéledés tárgyilagos
megértése alig volna érthető. Nem lehetne megérteni,
hogy a császári méltóság olyan jellemes képviselői is,
mint II. és III. Ferdinánd, miért csak mint az örökös
tartományok urai érhettek el maradandóbb sikereket
és miért csak az örökös tartományokban, jelesül a tulajdonképeni Ausztriában meg Cseh- és Morvaországban
nyujthattak hathatós támogatást a katolikus megűiho
dásnak, de ugyanakkor a Birodalom protestáns fejedelmeivel szemben miért kellett tehetetlenül állaniok s
miért voltak legfeljebb alkudozásokra utalva.
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HARMADIK FEJEZET: A KATOLIKUS ÚJJÁÉLEDÉS
TÉNYEZÖI.

FÖ

1.
Az átmeneti kor pápái és a reformpápák a 16. század má·
sodik felében. A pápaság s a klérus felelősségének kérdése.
A korszellem fordulása az egyházi élet vezető szellemeiben.
III. Pál pápa: a fordulópont. A római inkvizíció.

Midön VI. Adorján, az utolsó német származású és
egyúttal az utolsó nem-olasz pápa (1522-23), Chieregati
nunciust a Szeatszék képviseletében az 1552. évi nürnbergi birodalmi gyülésre küldte, hogy Németországot
elvezesse a vallási forradalom útjáról, arra utasította képviselöjét, hogy a birodalmi rendek előtt a pápa véleményét teljes nyiltsággal tárja fel a vallási szakadás okairól,
közölje azonban a rendekkel azt is, hogy milyen eszközökkel látja lehetségesnek a Birodalomnak az Egyházba való visszatérését. "Isten megengedte az Egyház
üldözését - mondja a nunciusnak a pápai utasítás,
- az emberek, de különösen a papság és a főpapság
bűnei miatt. Már hosszú idő óta sok megrovásraméltó
dolog történt a kúriában is és így terjedt el a betegség a főtől a tagokra, a pápákról a főpapokra. Épp
ezért meg kell ígérned a mi nevünkben, hogy erőin
ket elsősorban arra fogjuk fordítani, hogy legelőször
a római udvart javítjuk meg, amelyből mindezek a
bajok kiindultak és akkor a gyógyulás is onnan fog
kezdödní, ahonnan a betegség kííndult."!
VI. ADORJÁNNAK, ennek az egyszerű iparos családból a
legmagasabb méltöságba emelkedő nagy értelmiségnek
tiszta ítéletében világosan jut kifejezésre, hogy ha az Egyház lehanyatlásából egyáltalán lehetséges a felemelkedés,
akkor ebben a pápaságnak kell vinnie a kezdeményező
és vezérlő szerepet és a katolikus megújhodás vezetését a
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pápaságnak kell kézbeíognia, amint ezt az Egyház hierarchikus szervezete is természetesen követeli. Ezt a felfogást
VI. Adorján megállapításén kivül igazolja az Egyház
történelme is, amelynek emelkedő vagy süllyedő fejezetei
elválaszthatatlan összefüggésben állanak a római küria egyidejű erkölcsi állapotával.

Szembe kell itt néznünk azzal a kérdéssel, vajjon
a hitújítást megelőző nagy erkölcsi s közéleti hanyatlásért egyedül és kizárólag a pápaság állítandó-e vádlottként a történelem ítélőszéke elé? A pápaság-e az
egyedüli, amelynek hibájából az Egyház süllyedése
bekövetkezett? A felelet önként adódik, ha az európai
hatalmak és a pápaság viszonyát vizsgáljuk s még inkább
azt a törekvést, amellyel a hatalmak ezt a viszonyt
irányítani akarták.
A történelmi tények nyiltan mutatiák, hogya hatalmak már a középkor első századaitól kezdve főként
arra törekedtek, hogy a pápaságnak, mint a legnagyobb
szellemi tekintélynek erkölcsi súlyát saját szolgálatukba
kényszerítsék, Hogy ezzel éppen a pápaság egyetemes
tekintélye és erkölcsi alapja csorbuina meg, azzal ezek
a hatalmak édeskeveset törődtek, akkoriban éppúgy,
mint a katolikus újjáéledés idején pL II. Fülöp spanyol
király is. Politikai lelkiismeretfurdalást is alig okozott
mindez, hiszen bensőleg az Egyház hű gyermekeinek
tartották magukat és készek voltak az Egyháznak
fegyverrel való támogatására is. Politikai ambícióiktól elvakitva, fejedelmi öntudatuk nem látott odáig,
hogy észrevették volna, hogy ha egyszer a pápaság
egyetemes tekintélyében inog meg, nyilván az egyéb
célok szolgálatában sem fog jelentkezni erejének eredeti
nagysága. Ha azonban a pápaságnak e törekvések legyő
zésével politikai s történelmi rövidlátás ellenére is sikerült függetlenségét évszázadokon át biztosítania, Szép
Fülöp politikája már nem maradt következmények
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nélkül. Hogy a pápaság 70 éven keresztül kizárólag a
francia érdekeket volt kénytelen kiszolgálni, alaposan
megtépázta a Szentszék tekintélyét. Igaz, hogy Szép
Fülöp sikere szinte páratlanul áll Európa történetében,
s ha más hatalmak nem is tudták a pápaságót egyéni
szolgálatukba kényszeríteni, mégis állandó maradt a
hatalmaknak az a törekvése, hogy egyéni érdekeik
védelmét a pápai kúriában legalább a bíborosi testület
egyoldalú összeállításával biztosítsák. Ez a törekvés
azután, épp a hitújítást megelőző időkben, annyira politikai divattá fejlődött, hogy már nemcsak a császárok,
a francia és angol királyok, hanem még a kisebb római
családok is arra törekedtek, hogy a pápai udvarban
érdekképviseletet szerezzenek.
Rendkívül nehezítette az ebből való kibontakozást,
hogy a francia fogságból felszabaduló pápák az Egyházi
Államot és magát Rómát is a teljes felbomlás állapotában találták. Az Egyházi Állam szabad prédául hevert s
vad tülekedés tárgyává lett a harácsoló itáliai főnemesek
nek, akik a gazdagabb részeket már amúgy is lefoglalták. Az Államban és Rómában kíméletlen pártharcok ütöttek tanyát. A hazatérő pápáknak egész évszázadra való dolgot adott, hogy uralkodói voltukat az
Egyházi Államban elismertessék és megfékezzék a
hatalmaskodó nemesség erőszakosságát. Bár mindez a
pápaság függetlenségének biztosítására történt, mindamellett káros volt az Egyházra, mert a pápák figyeImét egész évszázadon át világi s politikai kérdésekre
terelte és az egyházkormányzati ügyek elvesztették
fontosságukat. Mindez nem menti fel teljesen a hitújítás előtti pápákat, de leplezetlenül tária fel azokat a romboló erőket, amelyek a római kúria süllyedését előmozdították és kialakították azt a szellemet,
amely előkészítette a legfőbb pápai tekintély végzetes
elhomályosulását.
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Az eldurvulás és erőszak eme korában nagy nehézséget okozott a pápaságnak munkatársai kiválasztása
is. Nehéz volt ráakadni olyan férfiakra, akik a pápaság akaratát kizárólag a kitűzött célra való tekintettel
hajtották volna végre. Természetszerűleg adódott tehát,
hogya pápák munkatársaikat abból a körből választották, melyet legjobban ismertek, vagyis rokonaikéból.
Igy született meg a kor kényszerítő hatása folytán a
nepotizmus, mely a római kúria egyik legkínzóbb
betegsége lett. Betetőzte a bajt, hogy éppen e nagy
politikai felfordulás idején volt a reneszánsz delelője
is, amely a keresztény erkölcsi felfogás és világszemlélet elhomályosítása után nagy erkölcsi süllyedést indított meg. Velejárója volt ennek, hogy az erkölcsi fertő
ben egyéni célokat kezdtek hajhászni és az egyéni
hatalom fitogtatása lett az életcél. Ez a fonák törtetés nem kímélte a pápai udvart sem. Még a nagynehezen kiválogatott főemberek is gyakran önző célokat kergettek, hatalmukat és befolyásukat egyéni érdekeik szerint használták fel. IV. Pál még arra is kényszerült, hogy egyházpolitikai méltóságokba emelt rokonait visszaéléseik miatt könyörtelenül száműzze. utóda
IV. Pius pedig rokonai közül kettőt, Caraffa Károly
bíborost és bátyját, Palliano herceget ugyanezért halálra
is ítéltette.t Mindenesetre a római kúria erkölcsi sűly
lyedésének mélypontját jelezte az a gyilkos merénylet,
amelyet Petrucci Alfonz bíboros tervezett X. Leó pápa
ellen. Hogy mily elvadult állapotok voltak akkor, abból
is látszik, hogy míg Petruccit a pápai törvényszék halálraítélte és kivégeztette, addig három más bíborostársának, akik az összeesküvésben szintén résztvettek,
nagy pénzösszeggel sikerült megvásárolníok a pápa
bocsánatát. 3 Olyan jelenségek ezek, amelyek egymagukban is kellőképen rávilágítanak azokra a hatalmas nehézségekre, amelyek VI. Adorján pápa szándékait keresz45

tezték, de viszont ezek ismerete nélkül megközelítőleg
sem tudnánk felmérni a reformpápák gigantikus küzdelmeit.
Valóban csodálatos, hogy oly nagyfokú süllyedés
után a megújhodás szelleme elsősorban mégis a pápai
udvart lengi át s innen sugároz szerte Európába. Ahol
előbb a külső tényezők és a reneszánsz belső bomlasztása folytán ádáz harc dúlt a pápai trón birtokáért,
az újkor hajnalán már a pápajelöltek és a pápaválasztók egyaránt félredobtak minden önző célt és igen
komoly lelki márlegelés döntötte el, hogy életszentségével ki a legalkalmasabb a pápai trónra. A korszellem
fordulására Bellarmino bíboros ragyogó mondása a legjellemzőbb: "Ha azért, hogy pápa legyek, csak egy
szalmaszálat is kellene fölvennem a földről, le sem
hajolnék érte l"! Ugyanez a szellem tükröződik vissza
az 160S-ben pápává választott V. Pál szavaiból is, aki
kijelentette, hogy inkább hajlandó életét is feláldozni,
mintsem arra legyen kényszerítve, hogy ha majd Isten
ítélőszéke elé kerül, kötelességmulasztásról kelljen számot adnia. ó Az V. Pál szavai egyúttal annak a bíborosi testületnek nagy lelki átalakulására is rávilágítanak,
amely épp V. Pál egyhangú megválasztásával fejezte
ki legfeltűnőbben egy új kor szellemét.
természetszerűleg
nem történt egyetlen intőjelre. A reneszánsz-pápák
udvara nem is változhatott át egyetlen fordulattal a
buzgalom templomává. Még látunk pápákat, Igy III. Pált
és III. Gyulát, amint fényes ünnepségeket rendeznek
a Vatikánban, amelyeken előkelő szerep jut bohócoknak és táncosnőknek is. Még látjuk, amint a pápák
lármás vadászatok örömeit élvezik, vagy magas egyházpolitikai méltóságokra emelt rokonaik fényűző mulatságaiban gyönyörködnek, de a pápa már nemcsak a
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műélvezetet, a művészetet és családjának felemelését,
vagy a hatalom világias kihasználását tartja élete feladatának, mint tették egykor reneszánsz-kori elődei.
A zajos ünnepségek mellett már mind nagyobb és
nagyobb jelentőséget nyernek a dolgos hétköznapok,
amelyeken már komoly gondolatokkal és kemény munkával azon fáradnak, hogyan lehetne magát a pápai
udvart magasabb erkölcsi színvonalra emelni, hogyan
lehetne a vallási életet föllendíteni, az egyházi életet
megreformálni, a hitújítás veszedelmes terjedését megállítani, Krisztus tanításának új híveket szerezni az eddig
elhanyagolt Távolkeleten és az új világrészeken.
Új gondolatok ezek és új világ távlatát mutatják.
III. Pált (1534-1549) még nem hatotta át teljesen az
új szellem. Nála még a reneszánsz-gondolkozásnak sok
csökevénye maradt meg, de már bontogatní kezdi egy
hivatásáról megfeledkezett kor épületének köveit és
pápasága már elvezeti a lelkeket az új világ tornácába.
Igy lesz ő és az utána következő két utód, III. Gyula és
IV. Pál, annak az átmeneti kornak a képviselője, amely
az Egyház hajóját a reneszánsz romlottságától a megújhodás viharos, de tiszta vizei felé vezette.

III. PÁL pápa, családi néven Allessandro Farnese és utóda,
III. Gyula, a római származású Giovanni del Monte ennek
az átmeneti kornak vérbeli pápái. Lelkükben az élet
könnyed kiélvezése mellett még erősen tart a reneszánsz
kor egy másik fattyúhajtása is, hogy túlzottan buzgólkodjanak családjuk felmagasztalásában. III. Pál két unokáját
még egészen fiatalon tette biboro ssá, a harmadikat, Ottaviót
Pármai Margittal, V. Károlynak természetes, nem törvényes leányával házasitotta össze, mig saját törvénytelen fiát,
Pier-Luigi Farnesét Párma és Piacenza hercegévé emelte.
A családi politikának e túlhajtása nagyon lekötötte a pápa
erejét és súlyos összeütközésbe sodorta magával a császárral is, ami épp e korban semmikép sem vált hasznára
az Egyháznak.
Más oldalról azonban, mintha csak világias gondol-
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kozásából eredő hibáit igyekezett volna jóvátenni, III. Pál
az első pápa a reneszánsz óta, aki teljes odaadással csüngött az egyházi reformokon, jóllehet ő alatta még javában
virágzott a reneszánsz szellem. Az elvilágiasodott bíborosi
testületet olyan bíborosok kinevezésével törekedett megváltoztatni, akik a pápa reformtörekvéseiben már felismerték a pápaság fő feladatát. Fisher János rochesteri püspök,
az angol katolicizmus vértanúja, Gasparo Contarini, az
egyházias irányú új biborosnemzedék nagy nevelője, Gian
Pietro Caraffa, a későbbi IV. Pál pápa, a theatinus rend
társalapítója, Marcello Cervini, a trienti zsinat első elnöke,
a később csak 22 napig uralkodó II. Marcell pápa, a hires
Reginald Pole canterburyi érsek, Giovanni Morone, a
nagyhirü pápai legátus és még számos más bíboros az
egyházias reformok erős hívei voltak és III. Pál legföbb
támogatói a reformok megíndításában. Mindegyiket III. Pál
tette bíborossá, akiknek kinevezésével új vonásokat nyert
az Egyház központjának, a római kúriának arculata is.

Ezzel az új kúriával hajtotta végre III. Pál a régi
szerzetesrendeknek megreformálását és erősítette az új
rendeknek, az Egyház új zászlóvivőinek: a theatinusoknak, a barnabitáknak, kapucinusoknak, de főként a
jezsuitáknak, a "regimen militantis Ecclesiae" szabályzatát és így előkészítette a megújuló Egyházra várakozó nagy küzdelem annyi fényes győzelmét.
III. Pál nevéhez fűződik a később "Sanetum
Officium"-nak nevezett római inkvizíció (egyházi vizsgálóbírói intézmény) újjászervezése 1542-ben. Ennek a
hat bíborosból álló központi intézménynek feladatává
tette az Egyház tanításának sértetlen fennmaradásáról
való gondoskodást, hogyavallásújítás Franciaországba,
de különösen Itáliába be ne hato1hasson és el ne terjedjen. Ez az intézmény ítélőszéke elé idézhette mindazokat, akik az Egyházzal ellenkező tanokat hirdettek,
vagy akiknek müködése ebben a tekintetben gyanút
kelthetett. E mellett nagy figyelmet szentelt III. Pál az
új vílágrészek felé tóduló missziós-mozgalomnak is, hogy
az ottani hitterjesztéssel pótolja az Egyháznak Európa-
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ban szenvedett veszteségét. Uralkodása legfőbb eredménye azonban a trienti zsinatnak, a katolikus megújhodás e legkiemelkedőbb eseményének ősszehívása.
Nem fogadhatjuk el teljesen Ranke ítéletét, aki szerint
III. Pál személyes befolyásával nem vett részt a meginduló katolikus megújhodás mozgalmaíban, legfeljebb
csak vitette magát ezekkel a mozgalmakkal. A Ranke
után napvilágot látott okmányok egész tömege bizonyítja, hogy a zsinat összehívását elődjének, VII. Kelemennek zsinatellenes állásfoglalásával szemben III. Pál
éppen uralkodása egyik fő feladatának tekintette. A
bíborosi testület új szellemű összeállítása is az ő legszemélyesebb müve, márpedig új idők csak új lelkülettel születhetnek, amelyet új emberek hordoznak.

2.
A katolikus megújhodás !olytatói: lll. Gyula és IV. Pál.
Az Index. IV. Pál túlzásai: rokonaiban való tragikus bizakodása. Az itáliai zsidókérdés. IV. Pius.

III.

Pálhoz hasonlóan utódjának, III. Gyulának
(1550-1555) is vannak elévülhetetlen érdemei a katolikus megújhodás terén. A III. Pál alatt feloszlott
trienti zsinatot újból összehívta, a Collegium Germanicum-ot 1552-ben megalapította és az intézményt épp
a jezsuiták vezetésére bízta, hogy a német katolicizmus részére olyan papokat neveljenek, akik mély
vallásossággal párosult buzgóság és tudományos képzettség tekintetében is a kor színvonala fölé emelkednek.
Mindez hervadhatatlan érdeme III. Gyula pápa működé
sének, bármennyire hibáztatnunk kell rokonpártoló s
világias hajlandóságait.
Utódja Gian Pietro Caraffa lett, aki mint IV. P ál
uralkodott (1555-1559). Ezzel a 79 éves aggastyánnal
VI
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szokatlan, sőt túlzott erély és buzgalom vonult be a
római kúriába, Pápasága szellemére előre lehetett
következtetni eddigi műkődéséből. Már bíboros korában olthatatlan reformvágy fűtötte. III. Pál alatt is ő
mozgatta a leghatározottabban a római inkvizíció korszerű átszervezését. Mint pápa akaraterejének egész
hevével • a reformoknak szentelte életét. Szüntelenül
azon dolgozott, hogy az egyházi életbe becsúszott
visszaéléseket megszűntesse és az egyházi életet s
kormányzatot megjavítsa. "Megígérjük és esküszünk,
hirdette trónralépésekor kiadott bullájában hogy igazságosan gondoskodni fogunk, hogy az egyetemes Egyház és a római udvar megreformálása végrehajtassék."! Egész uralkodása ennek az eskünek szellemében folyt le. Üldözte a simóniát, reformokat léptetett életbe és ezek végrehajtásában kíméletlen szígorű
sággal járt el. Elrendelte, hogy a püspökök és érsekek
székhelyeiken tartózkodjanak, a szerzetesek pedig
kolostoruk falai között éljenek. Súlyos büntetéssel tiltotta, hogy az uralkodó pápa életében az utód személyéről tárgyalásokat és megbeszéléseket tartsanak és
érvénytelennek nyilvánított mínden választást, amely
olyan embert emelne a pápai trónra, aki csak egyszer
is, még ha átmenetileg is, eltávolodott az Egyháztól.
Legfőbb gondja azonban arra irányult, hogy a
hitújítás terjedésének gátat vessen és különösen Itáliát
teljesen megtisztítsa a protestantizmustól. Ezzel a pápa
eljutott ahhoz a kérdéshez, amit már bíboros korában
is a legfontosabbnak tartott, az inkvizícióhoz. Mivel a
kereszténységnek lényege és alapja a hit, mondotta
1555-ben az inkvizíció bíborosainak űnnepélyes gyűlé
sén, ezért kötelességének tartja ennek minden erő
vel való megvédelmezését. Az inkvizíciót rangban a
kúria minden más kongregációja elé helyezte és elrendelte, hogy minden hivatal támogassa. Oly nagyra
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értékelte ennek az intézménynek müködését, hogy
minden más munkát félretett, csakhogy résztvehessen
ez intézmény heti ülésein. Jogkörébe utalta mindazokat
a politikai ügyeket is, amelyek bármily távolról is
érintették a hittani kérdést. Hatáskörébe került minden
erkölcsi kihágás, káromkodás, a böjt megszegése stb.
Ezzel az inkvizíció legfőbb erkölcsi bírósággá emelkedett és túllépte eredeti rendeltetését, a katolikus hit
tisztaságának gondos megóvását. Azzal pedig, hogy
utóbb a reformügyek is e testület hatáskörébe jutottak,
mert ezek is érintik a hittani kérdéseket, az inkvizíció
olyan túlsúlyra emelkedett, hogy már magának az
egyházszervezetnek egyensúlyát is veszélyeztette. A
hatáskör ilyen kiszélesítése szűkségessé tette az inkvizítorok létszámának emelését is. Főként domonkosok
közül választotta őket, akik mozgö vizsgálóbírákként
járták be Itáliát. Hatáskörük kiterjedt még a püspökökre
és érsekekre is j ezeket, ha jónak látták, szígorúbb
életre és fokozottabb egyházkormányzati buzgóságra
intették. A túlhajtott buzgalom azonban gyakran szült
visszaéléseket, a vizsgálat gyakran üldözésbe ment át
és a hatalommal élni nem tudó bírák gyakran besúgóknak is hitelt adtak, akik alaptalanul vádoltak olyanokat
is, akiknek erkölcsi tisztaságában, hitbeli meggyőződé
sük sértetlenségében kételkedni sem lehetett, mint azt
Morone és Reginald Pole esete is bizonyítja. Itáliát
félelem töltötte el az inkvizíció uralma alatt, de mindez IV. Pált nem indította kiméletre. Előtte az elv, a
cél lebegett, amely mellett az ember eltörpült minden
tekintélyével, méltóságával együtt. Mikor meghalt, a
nép megrohanta és feldúlta az inkvizíció épületét. A
kíméletlen eréllyel fékentartott erőszakos római főneme
sek is felszabadultak, a pápa tiarás szobrát lerombolták.
Ez a rombolás azonban a történelem távlatában ma már
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nem fogadható el tárgyilagos ítéletnek a vaskezű pápa
uralkodásának megítélésében.
A katolikus vallás tanításának eredeti tisztaságában való fenntartására irányult IV. Pál törekvése a
tiltott könyvek jegyzéke, vagyis az Index kiadásával
is. (1557.) Az Indexbe felvett könyveket, köztük
Machiavelli és Erasmus írásait elégettette és olvasásukat
a legszigorűbban eltiltotta. Igaz, hogy az Index összeállításában, éppen úgy, mint egyéb intézkedéseiben
később olyan szigorúság nyilvánult meg, hogy az indexrendelet egyes helyeken, különösen Németországban,
nem is volt végrehajtható és a Szentszéknek nemsokára
vissza is kellett vonnia.
A világias életet megvető IV. Pál pápára azonban
árnyékot vetett a nepotizmus nagyfokú ápolása, amely
semmiképen sem volt összeegyeztethető az egyébként
szigorűan egyházias felfogású pápa gondolkodásával.
De nepotizmusa nem is annyira világias gondolkodásból, mint inkább a pápa autokratikus, ellentmondást
nem tűrő természetéből eredt. Egyszer kimondott
elhatározásából tapodtat sem engedett s ez intézkedéseire sokszor szélsőséges jelleget nyomott. Ebből
származott, hogy rendelkezéseit nem egyszer a bíborosi kollégiumnak éppen legegyháziasabb szellemű
tagjai helytelenítették. Ez viszont azt eredményezte,
hogy a pápában - aki minden ténykedéséből lelkiismereti kérdést csinált - általános bizalmatlanság ébredt a bíborosok iránt. Úgy érezte, hogy teljes bizalmával csak mindenben tőle függő rokonait ajándékozhatja meg, azért mind az egyházi, mind az állami kormányzatban nagy szerepet juttatott nekik. Annál érzékenyebben érintette azonban, amidőn uralkodásának
utolsó évében arról kellett meggyőződnie , hogy ezt a
bizalmát is érdemtelenekre pazarolta, akik önkényeskedéseikkel és szégyenletes üzelmeikkel bemocskolták
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az Ő tiszta szándékait. Kíméletet azonban nem gyakorolt megtévedt rokonaival szemben sem j méltőságuk
tól könyörtelenül megfosztotta s Rómából is száműzte
őket. Rokonai bukása egyébként bukását jelentette a
szerteágaző nepotizmusnak is, amely IV. Sixtus óta
sötét árnyékkal vonta be sok pápa érdemét.
Az itáliai zsidókérdést is kemény kézzel oldotta
meg a pápa.
A ZSIDÓSÁG, amely a középkorban Európa keresztény
államaiban gazdasági és társadalmi tekintetben csak másodrendű szerepet játszott, a reneszánsz-pápák alatt a
spanyol és portugál inkvizíció elől menekülve nagy számban telepedett török védnökség alá a Balkánon, de megszállotta Itáliát, különösen az Egyházi Államot is. VI. Sándor, X. Leó, VII. Kelemen, de még III. Pál is szívesen
fogadta őket. A régi pápák szígorü zsidótörvényeit eltörölték, a zsidékra kivetett külön adókat felfüggesztették
és megkülönböztető sárga zsidójel nélkül vegyülhettek el
a keresztény lakosság között. X. Leó kedvezése a zsidóság iránt annyira ment, hogy engedélyt adott, hogy Rómában héber nyomdát állítsanak fel, sőt ahhoz is hozzájárult,
hogyaTalmudnak Velencében való kinyomatásával megjelenhessenek az akkori Itáliának gazdag könyvpiacán is. .
E kedvezések folytán a Portugáliaből menekülő álkeresztény zsidó társaikkal, a maránókkal számuk annyira
megnövekedett Rómában, hogy VII. Kelemen alatt már
önálló községgé alakultak, amelyben a portugáliai bevándorlók paritásos képviseletet nyertek a régi zsidó lakossággaI. A gazdasági életben nyert befolyásuk kal mind
nagyobb jelentőségre emelkedtek. Ez külsöleg a zsinagógák számának emelkedésében jutott kifejezésre. III. Pál
még a Jézus kínszenvedéséről szóló népies passió-játékok
ama részeit is töröltette a kedvükért, amelyek alkalmasak
lettek volna zsidóellenes hangulat keltésére.

III. Pálnál azonban a reneszánsz-pápák világias
gondolkodását a zsidókérdésről már erősen gyengítette
a katolikus megújhodás hevülete. Bár aNápolyból
1540-ben elűzött zsidóknak menedéket adott, de egy
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1539-ben kiadott rendelete már szigorű intézkedéseket
tartalmazott a zsidó bankárok haszonleső uzsoraüzelmeinek megfékezésére. Ezenkívül kiterjedt figyelme
a zsidókérdés lelki vonatkozásaira is. Felvetődött lelkében a római zsidók megtérítésének gondolata. E célra
külön missziókat indított meg Rómában és 1543-ban
egy hítuicne-házat alapított, hogy a kereszténységre
áttérő és ezért zsidó hitsorsosaiktól kitaszított hitujoncok otthont találjanak. Etervéhez fűzött nagy várakozása azonban füstbe ment. Csalódnia kellett reményeiben. A zsidóság, melyet a reneszánsz-pápák pénzügyi érdeklődése emelt fel a megaláztatásból, főleg
a zsidóság mai történetírói magasztalással emlegetik
ezeket a pápákat. III. Pál szelleme s elgondolásai azonban teljesen idegenek maradtak előttük.2
CSALónASNAK kellett azonban érnie a zsidóságot is,
mihelyt a katolikus megújhodás szelleme erősebb lett a
pápai udvarban. Minél inkább a lelkiség felé fordult a
Szentszék figyelme s minél inkább ez a szempont kezdett uralomra jutni a politikai, pénzügyi és a családi
kérdések fölött, annál inkább közeledett a pápaság a régihez viszonyítva ssígorübb álláspont felé a zsidósággal
szemben.
Meggondolásra késztette a pápákat. vajjon a kereszténységnek érdeke-e, hogy a zsidó könyvek nyomtatására
szabadságot adjanak és a keresztényerkölcsiséggel nem
áll-e ellentétben, hogy gazdasági és pénzügyi téren éppen
annak a fajnak túlzott fensőbbsége védelmeztessék, melynek
erkölcsi felfogása nem vágott egybe a keresztény erkölcs
tételeivel. Ezekre a kérdésekre először lll. Gyula adott
feleletet, amidőn elrendelte a Talmud és egyéb héber
könyvek elégetését, Ez nagy csapást mért a zsidó könyvnyomtatásra nemcsak Rómában, hanem Velencében, Milánóban, Bolognában is.
E rendeletet csak felületesen magyarázza az a ma is
szertehangoztatott vélekedés, hogy ez a könyvégetés három
megkeresztelkedett zsidónak "aljas besűgására" történt
csupán, akik egykori hitsorsosaik megrágalmazásával akar-

ták szerencséjüket megalapítaní. Az inkvizíció könyvégetési
rendeletének az illetékes bíborosok szakértelmén kívül más
alapjának is kellett lennie és mivel a héber könyveknek egy
része katolikusellenes szempontokat is tartalmazott, megvoltak a könyvégetést kiváltó fő okok. Különben semmi
értelme sem lett volna a zsidók 1554. évi ferrarai gyűlésének,
amely preventív intézkedésként felállította a zsidó cenzúrát
és kimondta, hogy ezentúl minden zsidó nyomdából kikerülő könyvet előzőleg három, e célra kijelölt rabbinak
kell megcenzúráznia és a nyomdának a cenzorok aláírásával hitelesített jóváhagyást a könyv elején fel is kellett
tüntetnie. Egyébként a Talmud elégetésének első következménye a talmudiskolák elnéptelenedése és bezárása
yolt. A zsidóság irodalmi élete így Rómában és az Egyházi
Allamban megszűnt, A zsidók irodalmi központja most
Génua lett, míg Ghislieri főinkvizítor kérésére a milánói
spanyol helytartó Génuában is el nem rendelte a talmudista könyvek elégetését.
Előrelátható volt, hogy IV. Pál még tovább fogja
fejleszteni elődje intézkedéseit. 1555-ben csakugyan
megengedhetetlennek jelentette ki, hogy a zsidók Rómában és az Egyházi Államhoz tartozó területeken tovább
élvezzék az eddigi szabadságot és a helyett, hogy
mint bevándorló nép alázatosan meghúzódnának, mindenáron hatalmat akarnak kezükbe kaparintani. Epp ezért
felújította a reneszánsz-pápák előtt érvényben lévő zsidó
korlátozásokat. Elrendelte, hogy a keresztény lakosságtól elválasztott külön utcákban lakjanak és lakóhelyüket
Rómában a Tiberis-szigeten állapította meg. Eltiltotta,
hogy ingatlanokat vásároljanak és elrendelte, hogy
meglévő ingatlanaikat záros határidőn belül vissza kell
adniok eredeti keresztény tulajdonosaiknak. A zsidó
férfiaknak ezentúl sárga sapkát, a nőknek pedig sárga
fejkendőt kellett hordaniok. Szígorúan megtíltotta, hogy
keresztény szolgát vagy cselédlányt tartsanak és hogy
a keresztényekkel közös fürdőt használj anak. Minden
városban csak egy zsinagógát építhettek, Rómában kettőt
és a keresztény ünnepeket éppúgy munkaszünettel kellett
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megülníök, mint a keresztény lakosságnak. Eltiltotta,
hogy élelmiszerekkel kereskedjenek, a bankároknak
pedig elrendelte, hogy az ellenőrzés megkönnyítése
végett olasz nyelven vezessék üzleti könyveiket.
A ZSIDÓSÁGOT megrémítették a pápa szigorú rendelkezései. Már többször tapasztalták, hogy az ilyen rendeleteket
nagyobb összegek felajánlásával hatálytalanítani lehetett
több hatóségnél. Megkisérelték ezt IV. Pállal szemben is és
40,000 seudét ajánlottak fel apápának, - óriási összeg
volt ez abban az időben - ha rendeleteinek életbeléptetését elhalasztja. IV. Pál elhatározását azonban nem lehetett pénzzel befolyásolni, a rendeleteket könyörtelenűl
végrehajtatta nemcsak Rómában, hanem az Egyházi Allam
többi városaiban is. Különösen a maránókat, a megkeresztelt, de titokban zsidó vallásban élő zsidókat vetette
meg, akik föképen az Egyházi Állam nagyforgalmú kikötőjét, Anconát lepték el.
Természetével sehogy sem tudta összeegyeztetni,
hogy ő, a római inkvizíció nagy pártfogója, az Egyházi
Államban megtűrje azokat, akiket a portugál inkvizíció
száműzött Portugálíából. Elrendelte az Anconában lakó
többszáz maránó letartóztatását, akik közül az inkvizíció
többeket mint visszaeső bűnösőket halálra is itélt. Legtöbben azonban az urbinói herceg birtokába tartozó szomszédos Pesaro kikötőjébe menekültek és szaloniki-i, meg
más törökországi hitsorsosaikhoz fordultak, hogy segitségükkel a levantei kereskedelmet Ancona helyett Pesaróba
irányitsák. Igy akartak bosszút állani a pápán és megsemmisitö csapást mérni az Egyházi Állam külkereskedelmére, IV. Pált azonban, amint pénzügyi megkörayékezéssel sem lehetett eltántoritani, kereskedelmi bojkottal sem
lehetett rendelkezéseinek megmásitására birni. E helyett
inkább a Pesaróba menekült maránók és az anconai zsidók
között tört ki az ellentét, amelyben az utóbbiak győztek
és levantei hitsorsosaikat ismét rábirták, hogy a kereskedelmet visszatereljék Anconába. Az urbinói herceg látva,
hogy a maránók pesaról megjelenése korántsem jár azzal
a haszonnal, amit igértek, kétévi ott-tartózkodás után maga
is kiűzte őket Pesaröböl, A zsidóság helyzete ettőlfogva
a 18. század első fel~ig nagyjában ugyanez maradt Rómában és az Egyházi Allamban, Egyes pápák enyhitettek
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IV. Pál rendszabályain, mások azonban ismét visszatértek
azokhoz, úgyhogy a zsidóság általában szigorú ellenőrzés
alatt állott társadalmi és szellemi téren egyaránt. 8

Ami a reneszánsz-pápák jelleméből IV. Pálon
leghatározottabban megjelölhető , az abban foglalható
össze, hogy túlzott jelentőséget tulajdonított a politikának. Az V. Károly kezében összpontosuló nagy hatalom,
amely Németországon, Spanyolországon és Németalföldön kívül a pápa szülőhazáját, Nápolyt is felölelte,
IV. Pálban azt az aggodalmat keltette, hogy ez a nagy
hatalom a pápai szék függetlenségét is veszélyeztetni
fogja. Ebből kifolyólag nagy bizalmatlanság töltötte el
a Habsburgok iránt. V. Károlynak még a katolikus
valláshoz való őszinte ragaszkodását is kétségbevonta.
amidőn ez a vallás egységét, tagadhatatlan jószándékból,
interimmel gondolta helyreállíthatónak. Ezért természetének egész hevességével a császár, majd ennek spanyol
utóda, II. Fülöp ellen fordult s ennek túlhatalmával
szemben II. Henrik francia királyban kereste a Habsburgpolitika ellensúlyát. Ez az állásfoglalás viszont akaratlanul is olyan hatalommal hozta védő és támadó szövetségbe, amely a Habsburgok iránti féltékenységből mindíg készen állt a német protestáns fejedelmek támogatására és ráadásul még a kereszténység fő ellenségével,
a törökkel is baráti viszonyt tartott fenn. II. Fülöp
személyében ellenben olyan ellenfél állott szemben a
pápával, aki mielőtt a pápa ellen megindította hadait,
a lőweni egyetem egyházjogi szakértőitől kért véleményt,
hogy e háborújával nem kerül-e ellentétbe egy katólikus uralkodó egyházias kötelezettségeivel. A spanyol
hadsereget is a hithű katolikus Alba herceg vezér1etére
bízta, aki előnyomulása alatt is féltékenyen őrködött a
pápai tekintély fenntartására, mig a pápát támogató
francia hadsereg zömét német zsoldos csapatok tették
ki, amelyeket kihágásaik és a katolikus érzületet lépten57

nyomon sértő magatartásuk éppen nem mutattak
méltónak arra, hogy az Egyház fejét védelmezzék
Alba herceggel szemben. Bár a pápát csak a spanyolok
űiabb franciaországi győzelme visszakoztatta a túlhajtott
politikai szerepléstől, a kudarc azonban mégsem vált
az Egyház kárára, mert figyelmeztetésül szolgált IV. Pál
utódainak, hogy figyelmüket az új idők szellemének
megfelelően elsősorban a reformokra fordítsák.
Pál pápának utóda, IV. Pius (1559-1565), bár könnyed,
világias szellemével még magán viseli a reneszánsz halványodó bélyegét, de lényében közelebb esett az újkor
szelleméhez. Nála a politika már jelentéktelenebb tényező,
a nepotizmust pedig teljesen száműzte a pápai udvarból. Egyetlen unokatestvérét, Carlo Borromeót, a későbbi
Borromei Szent Károlyt emelte fel és tette Mi1ánó
érsekévé. Ez a rokon azonban nemcsak apápának,
hanem az egész egyetemes Egyháznak is a díszére vált,
akiben már egész tisztaságában jelentkezik a reformkor
szelleme. Ez a szellem azonban erősen érintette már
IV. Piust is. Élénk természetének egész buzgalmával
dolgozott a zsinat Ielűjításán, A zsinat előkészítését 1562
januárjában sikerült is újból megkezdenie és kétévi
gyümölcsöző munka után 1564 január 26-án befejeznie.
Egyháztörténeti vonatkozásban ez a legfőbb érdeme
IV. Pius pápának.
Ezenfelül felállított olyan intézményeket és végrehajtott olyan intézkedéseket, amelyekre a zsinat csak
zsinórmértéket szabott, de részletes kidolgozásukkal
már nem foglalkozhatott. Első ténykedése ezen a területen a zsinati határozatok végrehajtására felügyelő
bíborosi kongregáció felállítása volt. A zsinati megállapítások alapján ő állította össze a trienti hitvallást, amelyet ezentúl minden egyházi személynek le
kellett tennie hivatalának és méltóságának átvétele
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alkalmából. A zsinati határozatok szellemének megfeleúj Indexet szerkesztett s ez a tiltott könyvek felsorolásán kívül a könyvtilalomra is tíz olyan általános
szabályt állapított meg, amely egészen XIII. Leó
uralkodásáig érvényben volt. Sokkal többet nem is
alkothatott, mert a halál korán elragadta a zsinat bezárása után. A nagy reformkérdések megoldása utódaira,
a reformpápákra maradt.
Az egyháztörténelem a zsinat után következő
három pápát reformpápáknak nevezi. Velük emelkedik fel a pápaság ismét arra a magaslatra, amelyen
a pápák helyét VI. Adorján szándékai kijelölték. Az
átmeneti pápákkal szemben az ő pápaságtik lényegesen
eltérő jegyet visel. Amazok észrevették a reneszánsszal
ellentétes új korszellemet, ezzel nemcsak hogy nem
helyezkedtek szembe, hanem az Egyháznak az új
szellem hullámaira kapott hajóját ügyesen is kormányozták az új áramlat pályaira. Ezzel szemben a reformpápák már nemcsak kormányozták a hajót, hanem
egyúttal irányítói és szabályozói lettek azoknak az
eleven vizeknek, amelyek magukkal hordozták az
Egyház gályáját. Velük lett a pápaság vezére és középpontja a katolikus megújhodásnak. A bíborosi testület
újjászervezésével, új bíborosi kongregációk alakításával,
az egyházkormányzat mesteri központosításával és a
püspökök ellenőrzésével vigyáztak a zsinati reformok
végrehajtására. A nunciatúráknak, a pápaság diplomáciai
testületének kiépítésével lehetővé tették, hogy rendelkezéseik életbeléptetése megtalálja azt a formát, ami
megfelelt az egyes országok sajátos viszonyainak.
Papnevelőintézetek és tudományos intézmények létesítésével gondoskodtak arról, hogy a papság szellemi
felkészültsége megfeleljen annak a magas követelménynek, amit a rájuk váró nagy feladatok megoldása végett
előírt az idők szelleme.:Az új szerzetesrendeknek, így
lően
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az oratoriánusoknak, kapucinusoknak. de főképen a
jezsuitáknak, a katolikus megújhodás élcsapatának erő
sítésével nemcsak biztosították az új szellem további
előnyomulását, hanem azt is elérték. hogy .az Egyház
megmaradt lélekállományát megmentették, az elpártoltakat nagyrészben visszahódították és a tengereken túl
új népeket vezettek Krisztus keresztj éhez. Az Egyházban így újjáéledt az egység tudata, aminek hiánya
eddig mérhetetlen veszteségeket okozott. Visszatért
az önbizalom, amely a lelkeket újból megerősítette,
hogy bízzanak a főpásztor vezetésében, aki ismét
szílárd és biztos kézzel intézte a lelkek irányítását.
A pápaság így eredeti feladatához tért vissza és
a katolikus megújhodás nagyszerű lendületével új, dicső
séges fejezetet iktatott az Egyház történetébe.
elsősorban ismét a római kúríán volt észreA pápai udvarból, de a bíborosokéiból is eltüntek az udvari bolondok, száműzték a dús lakomázást, a fényes ünnepélyeket és a táncosnőket. A pompás vadászatok és a világias szórakozások helyét a
komoly munka váltotta fel. Az eddigi fény és pompa a
templomokra, istentiszteletekre és körmenetekre terelő
dött, amelyeken a pápák fedetlen fővel vettek részt és
alázatból gyakran mezítláb, maguk vitték a legméltóságosabb Oltáriszentséget. A nép előtt eddig a pápák inkább
mint hatalmas fejedelmek jelentek meg, most ámulva
látták, hogy a pápa mint alakult át elsősorban pappá,
a legfőbb pappá, akinek szeme előtt egyetlen cél lebeg,
a krisztusi tanítás megmentése, eredeti tisztaságában
való fenntartása, a megújhodás Krísztusban, s minden
más, amire tekintete ezenkívül még kiterjed, csak
eszköz ennek a szent célnak érdekében.

A változás
vehető.

MINDEZ TERMÉSZETESEN nem zárta ki azt sem, hogy
a reformpápák gondot fordítsanak a tudományok és
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művészetek ápolására, de itt is elsősorban egyházias
szellem hatotta át lelküket. Nagy erőfeszitéseket tettek a
kereszténység fő ellenségének, a török hatalomnak megtörésére, ha azonban ezirányú ténykedésüket nem is
koronázta állandó siker és törekvésük gyakran meg is
feneklett a keresztény hatalmak egymással marakodó
széthúzásán, a törők kérdést sohasem zárták ki legfontosabb feladataik köréből.
Nem hiányzik e pápák tevékenységéből a politika
sem, de ennek lényege is teljesen elütött a reneszánszpápák ezirányú müködésétöl. A reformpápák politikáját
már nem a sivár és sokszor céltalan hatalom keresés
jellemezte, hanem kizárólag függetlenségük biztositása a
katolikusság európai érdekeinek védelmére. Ennek elérésére is inkább a diplomáciát választották. Spanyolország
túlsúlyával és II. Fülöpnek egyházgátló törekvéseivel
szemben Franciaországot fogadták védelmükbe, hogy ezzel
egyrészt a francia katolicizmus érdekében erkölcsi nyomást
gyakoroljanak a francia kormányra,. másrészt pedig a
katolikus Spanyolország nyomasztó hatalmával szemben
egy másik katolikus hatalomban: a katolicizmus uralmát
helyreállitó Franciaországban nyerjenek ellensúly t. Igy
korlátok közé akarták szoritani II. Fülöpöt, az Egyházat
pedig megmenteni egy keleti szinezetü cezaropapizmustól, amely az Egyház tekintélyét politikai eszközzé
süllyesztette volna. Mindez egyrészt történelmileg igazolt
törekvés volt, másrészt a reformpápák szellemével is
ellenkezett volna, hogy egy katolikus fejedelemmel vivott
egyházpolitikai küzdelmükben esetleg protestáns hatalmak
támogatását legyenek kénytelenek igénybe venni.

3.
Az első nagy reformpápa: V. sz. Pius. Szerzetes és aszkéta
a pápai trónon. Reformintézkedéseinek hosszú sorozata.

Az igazi nagy reformpápák sorát V. Pius (1566-1572)
nyitotta meg.
AZ ÚJ PÁPA, Ghislieri Mihály, 1504-ben a savoyai Boscóban született Alessandria mellett, egy teljesen szegény
családból. Gyermekkorában juhokat kellett legeltetnie.
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Szülei szegénysége mellett szó sem lehetett iskoláztatásáról. Egyik jobbmódú földijük azonban, mint fia kísérőjét
a kis Ghislierit is felvétette a boscói dominikánusok
iskolájába. A szerzetesek korán felismerték a szegény
diák nagy képességeit s mély vallásosságát és Antóniót
kívánsága szerint már 14 éves korában felvették a rendbe.
Szerzetesi neve Mihály lett és midőn tanulmányait a
bolognai és génuai egyetemen befejezte, 1528·ban pappá
szantelték. Mint papot szerzetesi alázatosság, egyszerűség
és éles kötelességérzet hatotta át. Makulátlanul tiszta
élete s fáradhatatlan tevékenysége külső megjelenésén is
elömlött. Kötelességének teljesítésétől még az életveszedelem sem riasztotta vissza, minden aprólékos ügyet gondos lelkiismerettel hajtott végre. Rendi teljesítményei
magára vonták a Szentszék figyeimét is, III. Gyula 1550ben a comói püspökség inkvizitorává nevezte ki. Ezzel
a legnehezebb inkvizitori megbízatást vállalta. Azon a
területen ugyanis a Svájchoz való közelséggel és a protestantizmusnak Graubünden vidékére való behatolásával a
katolicizmus nagyobb veszélyben forgott, mint Itália többi
részein. Midőn vizitátori körútján figyelmeztették, hogy
öltsön álruhát, ha a protestáns Graubündenen keresztülutazik, máskülönben élete is veszélyben forog, azt válaszolta, hogy örülni fog, ha sz. Domonkos ruhájában
szenvedhet vértanúi halált, I Feladatát teljesen megoldotta
és működése valóban azt mutatta, hogy ez a töretlen
erényű, vallási ügyekben megalkuvást nem ismerő, egyszerű és alázatos szerzetes magában hordozta a megújhodó
kor igéretét. III. Gyula pápa Caraffa bíborosnak, a későbbi
IV. Pálnak inditványára öt nevezte ki az inkvizíció fő
megbízottjává. majd IV. Pál Sutri és Nebi püspökévé,
1557-ben pedig bíborossá és nagyinkvizitorrá tette. E
tisztségét is szigorú lelkiismeretességgel töltötte be, ugyanezt követelte az alája rendelt inkvizitoroktól is, de óva
intette őket a túlbuzgóságtól és főleg az elhamarkodottságtól. Mivel azonban IV. Piusnak világias felfogása nagyon
különbözött az új bíboros szigorúan egyházias gondolkozásától, ezért az új bíboros befolyása csökkent is
IV. Piusnál. aki egyébként Ghislieri bíborost főinkvi
zitori joghatóságában is korlátozta.
Midőn

IV. Pius halála után az
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idők

követelménye

és Carlo Borromeo befolyása a pápai trónra emelte,
az aszkézis és a szerzetesi egyszerűség szelleme, a munka
és ima vonult be ismét a római kúriába. Asztala míndvégig olyan szegényes maradt, mint szerzetes korában.
Szakácsának kiközösítés terhe mellett megtiltotta. hogy
ételébe bőjt idején még betegsége alatt se keverjen
húsféléket.
Nemcsak a szorosan vett háztartási költségeket
szállította le, hanem a pápai testőrséget is a legszű
kebbre csökkentette. Amikor ezt az intézkedését egyes
bíborosok kifogásolták, azt mondta, hogy az Egyháznak
nem ágyúkra és katonákra van szűksége, hanem imádság, bőjt és a Szentírás a fegyvere. Inkább azoknak a
pápáknak példáját követi, akik az ERyházat szellemi
fegyverekkel védelmezték. Mindez azt mutatja, hogy
a reformgondolat a maga teljességével eltöltötte az új
pápát és a pápai hivatást új értelmezésben fogta fel.
Pápaságának egész iránya kifejezésre jutott ama szavaiban, amelyeket megválasztása után az első általános
konzisztóriumon intézett a biborosokhoz. Mivel a hitújítás keletkezését és terjedését - mondta - nem
csekély mértékben a papság erkölcsi süllyedése mozdította elő, azért arra intette a bíborosokat, hogy törekedjenek a maguk és háznépük életének megreformálására. Felhívta figyelmüket arra, hogy szigorűan ragaszkodik a zsinat rendelkezéseinek tökéletes megtartásához. Szívesen áll, úgymond, a fejedelmek rendelkezésére és támogatására, de azt kívánja tőlük, hogy viszonzásul ök is támogassak a zsinati rendelkezések végrehajtását.
II. MIKSA KÖVETE, Arco előtt is nyiltan kijelentette, hogy
a törökkel szemben szívesen támogatja a császárt, de
kímélje meg őt minden olyan kérelemtől, amelya protestantizmusnak teendő engedményeket tartalmazna. Midőn
pedig a követ azzal fordult hozzá, hogya császár
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egyik pártfogoltját tegye bíborossa, kijelentette, hogy
az Egyház szenátusát már annyira kibövítették,
hogy neki egyáltalán nincs szándékában új bíborosok
kinevezése. Kitűnt, hogy e pápát mindenekfelett az egyházi
reform érdekli, egyúttal azonban elszántan fog törekedni,
hogy függetlenségét minden világi befolyás és politika
ellen megvédelmezze.
Ilyen felfogás mellett a nepotizmus érvényesülése
nála nem is volt várható. Rokonságának támogatásában
csak arra volt hajlandó, hogy néhány unokaöccsének a Germanicumban való nevelését fedezze, kijelentette azonban,
hogy ha a tudományokban való előmenetel és magaviselet tekintetében teljesen megfelelnek, fog ugyan róluk
gondoskodni, de valami nagy dolgot ne várjanak tőle,
mert Isten őt nem arra hívta, hogy az Egyház őneki
szolgáljon, hanem hogy ő szolgáljon az Egyháznak. Egyik
öccsét 1566-ban mégis bíborossá tette, de csak a bíborosok általános kivánságára, hogy a császárnak és a fejedelmeknek a pápai rokon személyén keresztül alkalma
nyflhassék a pápasággal olyan bizalmas érintkezésre és
tárgyalásra, aminőre idegen bíborosok közvetítésével, a
kor szokása szerint, nem volnának hajlandók. Ha azonban ebből a szempontból engedett is a bíborosok kivánságának, már unokaöccsének, Bonelli bíborosnak hatáskörét éppen olyan erősen korlátozta, mint jövedelmét.
Még háztartását is maga vizsgálta felül és az alkalmazottak számát is ő állapította meg. Hogy magát teljesen
az egyházkormányzatnak és a reformfeladatoknak szentelhesse, a bíborosokból különleges kongregációt szervezett
az Egyházi Állam ügyeinek vitelére. Ennek a kongregációnak a bíborosi kollégium legkiválóbb diplomatál voltak a tagjai, mint Morone, Famese, Granvella, Commeadone.
elődjei

Az állami vonatkozású ügyektöl megszabadulva,
minden erejét a trienti zsinat rendelkezéseinek végrehajtására fordította. Kézbevette a Római Katekizmus
megszerkesztését, hogy a katolikus vallás tanítása az
egész világon tökéletes egységgel történjék. Bár ezt a
munkát már IV. Pius megkezdte, határtalan volt a pápa
öröme, amikor a Római Katekizmus első példánya 155664

ban megjelenhetett. Gondoskodott arról is, hogy fordítása megtörténjék a világ különféle nyelveire is. Az ö
nevéhez fűződik a papi zsolozsmás könyvnek, a Breviarium Romanumnak a zsinat kívánságai szerint való megjavítása, majd 1570-ben a misekönyvet adta ki újonnan.
Azoknak az egyházmegyéknek és szerzetesrendeknek,
melyeknek sajátos szertartásai nem voltak 200 esztendő
sek, ezt az új misekönyvet kellett bevezetniök. Az új
liturgia azonban gyorsan terjedt ott is, ahol 200 év óta
ugyanazokat a liturgikus könyveket használták. Pápai
engedéllyel sokat átvettek az új líturgíából, úgyhogy a
hitvallás belső dogmatikus egysége az új liturgiával elnyerte az egység külső kereteit is.
Mivel a protestantizmus terjedése azt bizonyította, hogy a régi vallás főképen azokon a helyeken
tartotta meg uralmát, ahol a püspökök székhelyűkön
tartózkodtak és gondot fordítottak egyházmegyéikre,
ezért a pápa elrendelte, hogy a püspökök és érsekek
állandóan székhelyeiken tartózkodjanak és egyházmegyei
vagy tartományi zsinatok összehívásával és főpásztori
látogatással iparkodjanak megszűntetní a bajok forrásait, amint ezt egyébként a zsinat is elrendelte. Buzdította a püspököket, hogy gondoskodjanak papnevelő
intézetek felállításáról, mert csak hivatásában megerő
södött, erkölcsi és tudományos tekintetben egyaránt
megfelelő papság képes feladatát helyesen megoldani.
Ugyanilyen gonddal fordult a szerzetesházak felé, ahol
elrendelte a klauzurát és vizitátorokat küldött ki a
kolostori fegyelem visszaállítására.
Kiterjedt V. Pius gondoskodása arra is, hogy megjavítsa Róma meglazult erkölcseit. Minden erkölcsi
megtévelyedést szigorú büntetéssel sujtott. Figyelme
még az albérleti lakásokra is kiterjedt. A bíráktól anynyira megkövetelte a szigorúságot, hogy gyakran kellett
VI
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figyelmeztetni, hogy nem angyalokkal, hanem emberekkel van dolga. A pápát azonban az ilyen figyelmeztetések el nem téritették átgondolt módszerétől i
viszont hetenként tartott kihallgatásokat, amelyeken a
bírák ítélete ellen mindenki előadhatta panaszát s ahol
az igazságtalanság megállapítható volt, ott ugyanolyan
szígorú megtorlást alkalmazott, mint a vétségekkel
szemben.
Legfőbb gondja azonban mégis a katolikus hitrendszer hamisítatlan megóvására irányult. Ebből a célból újjászervezte a római inkvizíciót, amelynek müködésében visszatért IV. Pál szígorűságához. A Rómában
tartott eretnek-visszafogadás [autodaíé] szertartása és
szigorűan megállapított rendje legfőbb bizonyítéka annak, hogy a pápa milyen nagy fontosságot tulajdonított
a hitvallás változatlan fenntartásának. Mivel az inkvizíció, mint már IV. Pál idejében is, elsősorban azt a
célt szolgálta, hogy a hitújítást lehetetlenné tegye Itáliában, ezért műkődése az Egyházi Államon kívül kiterjedt Itália más államaira is. Szükség volt erre, mert a
hitújítás szálai már benyúltak a félszigetre is. Hívei
jobbára mint kereskedők járták Itália városait és titokban terjesztették Luther vagy Kálvin tanítását. Titkos
terjesztői között még egyházi személyek is akadtak,
tehát megindokolt volt a pápa ama nagy figyelme,
amellyel az inkvizíció működése felé fordult. Jellemző
egyúttal V. Pius egyéniségének súlyára, hogy az inkvizícióra vonatkozó rendeleteit - s ebben a pápa nem
ismert semmi mel1éktekintetet - végrehajtották Itália
minden államában és a megidézetteket kiadták a római
inkvizíciónak, Milánó éppúgy, mint Velence, Génua,
Nápoly, Firenze vagy Itália többi államai. A nagy tekintély elsősorban abban a szigorúságban gyökerezett,
amelyet a pápa önmagával szemben is gyakorolt. liA
nép - mondja Ranke - magánkívül volt, ha látta
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őt körmeneteken mezítláb, arcáról az életszentség tiszta
kifejezése sugárzott s így hordozta körül az Oltáriszentséget. Úgy érezték. hogy ilyen szent pápa még
nem uralkodott és puszta meglátása megtéritette a protestánsokat.v'' Valóban ilyennek is kellett lennie. Ö
eddig az utolsó pápa, akit az Egyház szentjei közé
emeltek.
A hitrendszer megőrzésére irányuló fáradhatatlan
buzgalmára jellemző, hogy e tekintetben állami szempontok sem kötötték meg elhatározását. Az "In coena
Domini"-bullát, amely a Szentszéknek fenntartott bűnök
jegyzékét tartalmazta és 1364 óta évenként háromszor,
többek közt nagycsütörtökön ünnepélyesen hirdettek ki
Rómában, V. Pius nemcsak hogy kihirdette, hanem
Erzsébet angol királynéval szemben szigorűan alkalmazta is. Erzsébetet, mivel a katolikus Egyházzal szemben tanúsított magatartásával koronázási esküjét megszegte, trónvesztettnek nyilvánította és alattvalóit feloldozta a hűségeskü alól. Ez volt az utolsó eset, hogy
a pápa egy uralkodót kiközösített az Egyházból.
Nagy volt a szent pápa öröme, amikor a lengyel, német és francia katolikus újjáéledés első sikereirőlértesült, vagy amikor az óceánon túlról érkeztek
a hírek a missziók eredményeiről, amelyek az Angliában ért veszteségekért legalább némi kárpótlást nyujtottak. Bár olthatatlan szomjúságát az eredmények nem
elégítették ki, de a századok távlatában is jeles alakja
mégis a világtörténelem egyik legkimagaslóbb egyénisége
lett, aki a pápaságót ismét az Egyház fényforrásává tette,
melynek sugarai az utódok egész sorának kijelölték az
egyedül járható utat.
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4.
A reform szervező szelleme: XIII. Gergely. A Német és
Magyar kollégium; az Angol kollégium. A nunciatúrák s
a bíborosi kongregációk megszervezése. A naptárreform.
A Bertalan-éj.

Pius utódává a konkláve az előkelő kereskedő családból származó Vgo Boncompagni bíborost választotta,
aki XIII. Gergely néven uralkodott a pápai trónon
(1572-1585).
AZ Új pAPA már nem nevelkedett abban aszigorúan aszkétikus életben, mint szentéletű elődje. Ez meg is látszott
vílágias szellemű életmódján, mielőtt egyházi pályára lépett.
Ebből az időből származott házasságon kivül született fia,
Giacomo is. Egyetemi tanulmányai alatt fökép a jogi
kérdések kötötték le figyeimét. Ezek tanulmányozása fejlesztette ki látókörének nagyvonalúságát és emelte szemléletét az egyetemes nézőpont magasságára. E mellett
ragyogó tehetségével nagyszerű szervezöképességet és
munkaszeretetet egyesített magában. Nyereség volt az
Egyházra, amikor életfelfogásában beállott változása lehetövé tette, hogy vele olyan kiváló egyéniség foglalja el
sz. Péter örökségét, aki a katolikus reformkor sok kérdésének megoldásával szerencsésen vitte előre az Egyház
diadalát. E tekintetben már a bolognai egyetemen kifejtett működésével is halhatatlan érdemeket szerzett. Jogi
előadásain olyan tanítványok sereglettek köréje, mint
Truchses Ottó, Reginald Pole, Madruzzo, Farnese Sándor
stb., akik diplomáciai vagy reformmunkásságukkal a katolikus visszahatás korának legkiválóbb szereplői közé
emelkedtek.
Tehetségéc és feltűnő jogi tudását előszőr III. Pál
gyümölcsöztette az Egyház javára. Rómába rendelte, majd
Del Monte bíboros, a későbbi III. Gyula pápa mellett
ennek tanácsadójaként vett részt a trienti zsinat munkálataiban, ahol p. leltfontosabb jogi problémák megoldását
bizta rá a bíboros, Erdemei elismeréséül IV. Pál a délitáliai Biesti püspökévé nevezte ki, de tekintettel jogi
tanácsainak nélkülözhetetlenségére, továbbra is Rómában
kellett maradnia, holott más püspököknek a pápa rendelkezései szerint székhelyűkön kellett tartózkodniok. Azután
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ismét Trientben dolgozott, míg IV. Pius 1565-ben biborossá
nevezte ki. Magatartása a kúriában éppen a legvallásosabb életü bíborosok tetszését és barátságát szerezte meg
számára, mint pl. Borromei Károlyét. Ha mellözés érle,
méltatlankodás, sértődöttség nélkül vonult vissza. Ilyenkor
kedvenc jogi tanulmányaiba merült, de ha ismét szólították, minden duzzogás és bosszú nélkül bocsátotta gazdag
tudását a Szentszék rendelkezésére.

Akik világias felfogásuknál fogva V. Pius szigorú
kormányzatát szerencsétlenségnek érezték, nyiltan örvendeztek Boncompagní megválasztásén. Azt várták tőle,
hogy szabadabb, könnyedebb légkört fog magával
hozni. Csalódtak. XIII. Gergely már a bíborosok első
konzisztóriumán kijelentette, hogy tovább folytatja
elődje munkáját s ezt kifejezésre is juttatta azzal, hogy
a kúriában éppen a legszigorúbb felfogású bíborosokat
bízta meg a legfontosabb hatáskörrel.
Első ténykedése volt, hogy V. Pius nyomán megtiltotta az állami birtokok eladományozását j kijelentette,
hogy nem fogja tűrni, hogy családja kárt okozzon az Egyháznak. Ez a nepotizmus megtagadását foglalta magában.
A bíborosok előterjesztésére bátyjának egyik fiát Filippót ő is kinevezte bíborossá, de hatáskörét annyira
megszűkítette, hogy jóformán csak reprezentatív feladatok tartoztak jogkörébe és még kinevezése után két
évvel is a legszegényebb tagja volt a bíborosi testületnek. Később még egy unokaöccsét emelte a bíborosok
közé, de ennek sem juttatott jelentékeny szerepet, mert
óvakodott attól, hogy az Egyházat szabad vadászterületként engedje át rokonainak. E tekintetben oly szigorú volt, hogy amidőn testvéröccse 1577-ben azt kérte,
hogy a loretói zarándoklat kapcsán meglátogatására
Rómába mehessen és biztosan számítva bátyja engedélyére, már Róma közelébe érkezett, a pápa küldöttje
visszatérésre kényszerítette. 1 Fiának, Giacomónak elő
kelő feleséget szerzett ugyan, de azt a kívánságát, hogy
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nagy jövedelemmel járó méltöságra is emelje, nemcsak
kereken visszautasította, hanem amikor elbizakodottságában erőszakhoz folyamodott, Rómából is száműzte.
A reneszánsz-időknek vége volt.
ÉLETMÓDJA is példaadó volt a pápának. Asztala egyszerű,
mint V. Piusé. Korán kelt, napjai munkában és imában
teltek el. Gyónás nélkül sohasem misézett, egyébként
hetenkint háromszor, négyszer misézett, bőjtben pedig
naponkint, ami az akkori szokás szerint nagy buzgóság
jele volt. Mindennap hallgatott azonban szentmisét. Amilyen takarékos volt önmagával szemben, olyan bőkezű
volt a szegények és a betegek iránt. Kórház, jámbor alapitvány, fogságban sínylődö keresztények, férjhezmenendő
vagy házasulandó szegénysorsú fiatalok sűrűn érezték a
pápa jótékonyságát. Tiepolo velencei követ azt irja róla,
hogy szükszavú, száraz ember volt, aki ridegen és röviden
utasított vissza minden olyan javaslatot vagy kérelmet,
amit nem tartott helyesnek és ugyanolyan száraz rövidséggel fogadott el jónak itélt terveket és teljesített kérelmeket. Ez a komorság azonban nem kisebbíti sem azt a
sok jót, amit rideg gesztussal, de érző szivvel tett, sem
magát a pápát, aki teljességgel méltó volt hivatásához.

Mint előbb a jogtudomány tanára, később mint
pápa is fenntartotta a tudomány jelentőségéről vallott
felfogását. Úgy látta, hogy a katolikus megújhodás eredményei csak akkor nővelhetők és a rekatoIizálás szellemi művelete csak úgy vezethet újabb eredményekhez,
ha sikerül olyan papság nevelését biztosítani, amely
erkölcsi érintetlenségével és tudományos tartalmának
az átlagon felülemelkedő súlyával a lelki vezetése alá
kerülő nemzedékben meg tudja szilárdítani az egyházias
gondolkodást. Ezért minden elődjénél fontosabbnak
vallotta a papság nevelését. Ha nevelőintézetek felállításáról vagy a már meglevök átszervezéséről kellett
gondoskodnia, elment az áldozatkészség legszélső határáig. Azt mondhatnók, hogy XIII. Gergely pápának ez
volt a legkedvesebb munkatere, "Mi az uralkodók
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kérésére - mondta Possevinónak - már nagy összegeket küldtünk kűlöníéle országokba és tartományokba,
de mit értünk el vele? Nagyon keveset. Ám amit
nevelőintézetekre fordítottunk, azt senki el nem veheti
tőlünk. Az a nyereség, amit a halhatatlan lelkek megmentésével szereztünk, teljesen biztosítva van számunkra.I'''

A papnevelés terén figyelmét elsősorban a Collegium
Germanicumra fordította. Ezt az intézményt még
Loyolai sz. Ignác alapította, céljának megfelelő papság
nevelésére. Utóda, Lainez generális alatt már laikusokat is befogadott a falai közé, hogy a katolikus restaurációnak erős meggyőződésü világi támaszokat is biztosítson. Ezzel a Collegium a német katolikus nemesség
legelőkelőbb intézetévé vált. Nem egyszer fejedelmi sarjak is nevelkedtek benne, akik közül többen erős
oszlopaivá váltak az Egyháznak, de az intézmény
így elvesztette eredeti jellegét, XIII. Gergely végre is
visszaadta eredeti hivatásának. Új épületbe helyezte,
kibővítette és száz növendék ellátását biztosító évi
jövedelmet rendelt számára, felruházván egyúttal a
római egyetemek kiváltságaival is. Az újjászervezés
második évében munkája gyümölcseként már százharminc növendéke volt a Collegiumnak, amelynek
vezetését újból kedvelt rendjére, a Jézustársaságra bízta.
A kapuin kilépő rajokból váltak Németországban a
katolikus megújhodás győzelmes harcosai.
Hazánkról sem siklott le e kiváló pápa messzejáró tekintete. Egy római magyar papnevelő felállításának tervét már Loyolai sz. Ignác is felvetette,
majd V. Pius meg is akarta valósítani és a magyar
Collegium helyéül a Caelius-dombon épült Santo Stefano Rotondo pálos kolostort jelölte meg, a terv keresztűl
vitelére azonban már nem jutott ideje. XIII. Gergely
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újból felkarolta a tervet. Keresztülvitelében lelkes támogatót talált a Szent Péter-bazilika magyar gyóntatójában, Szántó István jezsuitában. Bár a pálosok mindent
elkövettek, hogy zárdájukat, jóllehet erre már úgyszólván semmi komolyabb jogcímük sem volt, megmentsék, mégis győzött Szántó István buzgalma és a
pápa rokonszenve. XIII. Gergely 1579 tavaszán tette
közzé alapító bulláját. "Korunk különféle viszontagságai
között - szól a pápai bulla - a legnemesebb és
egykor leggazdagabb Magyarország siralmas állapotát
meggondolva, a keresztény világ e kitünő és jelentékeny országa iránti szeretetünktől indíttatva, hő óhajtás
vezérel minket, hogy bajain erőnkhöz képest segítsünk.
Ezért elhatároztuk, hogy a magyar nemzet részére
külön intézetet alapítunk abban a reményben, hogy
ilymódon Magyarországon a legbiztosabban támogathatjuk és állíthatjuk vissza a katolikus hitet." Tizenkét
papjelölt számára történt az alapítás s ennek fenntartásáról is a pápa gondoskodott. Sajnos, a magyar papjelölteket inkább a bécsi vagy olmützi nevelőintézetekbe
küldték, mint a távoli Rómába, ahol a 12 jelölt helyett
évenkint alig tanult 3-5, úgyhogy a pápa, akinél ismételten jelentkeztek a pálosok pártfogói, tekintettel a
Collegium gyér látogatottságára és a fenntartásával járó
sok huzavonára, végül is kénytelen volt a Collegiumct
mint önálló intézményt megszűntetni, A magyar tanulókat a Germanicumba osztotta, amelynek egyúttal a
"Collegium Germanicum et Hungaricum" új nevet adta.
Hasztalan érvelt most már Szántó, hogyanémettel
olyan "ellentétes szellemü nemzetnek" fiait, mint a
magyar, nem lehet közös kollégiumban tartani amazokkal, "akiktől leginkább iszonyodnak" , - a pápa rendelkezését most már nem sikerült megváltoztatnia és
a kevésszámú magyar papnövendéknek ezentúl a
kőzős Collegiumba kellett vonulnia. 3 Igy szűnt meg
12

pár évi haldoklás után a pápa külön óhajára felállított
Collegium Hungaricum, amely a hitújítás ellenére is
Európa legnagyobb erkölcsi hatalmának székhelyén
már puszta fennállásával is arra lett volna hivatva,
hogy hazánk és nemzetünk önálló politikai egyéniségének elismerését hirdesse még a területi megoszlás
idején is.
Szerencsésebb eredménnyel járt az Angol Kollégium megalapítása. Ennek taglétszáma hamarosan 70re emelkedett. Az ugyancsak jezsuita vezetés alá helyezett intézetben nevelődtek azok az angol ifjak, akiket Erzsébet véres üldözései sem rettentettek vissza,
hogy vállalkozni merjenek az angol katolicizmus restaurálására. Hazájukba visszatérve oly sokan estek áldozatul az üldözésnek, hogy a kortársak nem is túloztak,
amikor az angol kollégiumct a "vértanúk szemináriumának" nevezték el.
XIII. Gergely törekvése azonban nem arra irányult,
hogy Rómát az egész világra szóló egyetlen papképző
középponttá tegye. Jól tudta, hogy az Egyház szempontjából milyen előnyt jelent, ha a katolikus megújhodás őrtüzei Rómán kívül is kigyulladnak és a
világosság lángját a sajátos kívánalmak teljes ismeretében hordozzák körül az egyes államok őrhelyeiről.
Ezért támogatását nem vonta meg a külföldi papnevelő
. intézetektől sem. Ezen a téren is elsősorban kedvenc
rendjét, a jezsuitákat tüntette ki bizalmával. Számos
jezsuita kollégium teljes egészben, vagy legalább nagyrészben az ő áldozatkészségének köszönte keletkezését. Igy jöttek létre jezsuita kollégiumok Bécsben,
Prágában, Olmützben, Grácban, Díllíngenben, Fuldában és Németország egyéb helyein.
Különös gondot fordított a jogász-pápa a nunciatúrák átszervezésére. A Szentszéknek XIII. Gergelyig
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mindössze 9 állandó nunciatúrája működött, ezek közül
4 Itáliában: Nápolyban, Velencében, Firenzében és
Turinban, ezenkivül önálló nunciatúra volt a császár
mellett, továbbá Francia-, Spanyolországban, Portugáliában és Lengyelországban. E nunciatúrák azonban, a
változott viszonyokra való tekintettel, már nem voltak
elegendők a rájuk rótt sokoldalú feladat ellátására.
Eddig ugyanis főkép a Szentszék diplomáciai és politikai képviseletét látták el. Közvetítették az érintkezést a pápák és az uralkodók között, őrködtek az
Egyházi Allam nemzetközi súlyának fenntartásán és
gondoskodtak a pápai jövedelmek megvédelmezéséről.
tehát inkább politikai szerepet töltöttek be. A reformkor
teljes feltárulásával mindez gyökeresen megváltozott.
. A nunciatúrák hatáskörében az eddigi politikai feladatokkal szemben a lelki vonatkozású kötelezettségek
nyomultak előtérbe. A trienti zsinat rendelkezéseínek
végrehajtása, a papság megreformálása, az Egyház gyakran nagy bölcseséget, körültekintő óvatosságót és sokszor végsőkig feszített türelmet igénylő védelme, a
püspökségek és érsekségek vizitációja, papszentelések,
az egyházi joghatóság újbóli felvétele és gyakorlati
alkalmazása, mindezek a lelki élet síkján mozgó feladatok a maguk sokirányú és együttes jelentkezéseikkel
olyan megsokszorozódott feladatot jelentettek, aminek
kiszolgálására az eddigi nunciatúrák nem voltak elegendők, tehát szűkségessé vált a nunciatúrák számának
felemelése.
Egyébként ezt kívánta a hitbeli megújhodás folyamatának fenntartása és eddigi eredményeinek biztosítása és fokozása is. Az erkölcseiben és nézőpontjaiban
megújhodó Róma az Egyháznak ez időben folyton
változó helyzetéről és szükségleteíröl csak úgy nyerhetett tiszta és megbízható képet, ha a nunciusok hatáskörét territoriális szempontból megszűkíti, de számukat
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ennek megíelelöen emeli. E nélkül a Szentszék nem
válhatott volna azzá, arnivé a reformpápákkal válni
akart és vált is, a katolikus fellendülés vezérkarává,
amelyet a pontos helyzet jelentések képesitenek arra,
hogy tudja, hogy a harcba mikor és hol milyen új erő
ket kell bevetnie.
Ez a meggondolás vezette XIII. Gergelyt az új
nunciatúrák felállításában. A régiek meghagyása mellett
az ő idejétől külön nunciatúra müködött Észak- és DélNémetországban, Stájerban, Tirolban, Németalföldön és
a szükséghez képest pápai megbízottakat küldött azokra
a helyekre, amelyeken leülőnleges feladatokat kellett
az Egyház érdekében megoldani. Hogy pedig az Egyháznak minden időben képzett diplomaták álljanak
rendelkezésére, külőn gondoskodott ilyenek neveléséről
és sajátos kiképzéséről. Idevágó tevékenységát a pápai
diplomácia belső megszervezésével tetőzte be. Ez a
szervezet hozta létre a pápai diplomáciai testületet. E
testületben a legfelső fokot a legátus foglalja el, Tagja
a bíborosi testületnek s mint a pápa rendkívüli megbízottja, csak rendkívüli, nagy jelentőségű kérdések
elintézésére, vagy kitűnő reprezentációra kapja megbízatását. A többi, állandó képviselők nem bíborosok
és a nuncius cimet viselik. A tulajdonképeni diplomáciai kart ők alkotják. Rendes javadalmazásban részesülnek, állomáshelyükön a Szeatszék házat vásárol
számukra és tekintélyük emelésére püspöki vagy érseki
méltöságot nyernek. Alattuk áll az abbreviator, vagy
kúriai vagy másszóval nunciusi titkár, azután a referendarius vagy auditor, az ügyhallgató előadó és az
apostoli protonotárius. Ezek már kisebb nunciatúrát
vezethettek, amelynek ügyes ellátása biztos lépcsőtil
szolgált a fontosabb nunciatúrák elnyeréséhez, ez pedig
jogcímet szolgáltatott magasabb kúriai tisztségre, sőt
a bíborra is.
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A nunciatúrákkal kapcsolatban sorra került a
bíborosi kongregációk átszervezése is. A lelki megújhodás nagyszerű előhaladása és a zsinat szellemében
való felújulás terjedése, mint elsősorban a jezsuiták
munkájának értékes gyümölcse, egyre nagyobb munkateljesítményt követelt meg a kúriától. A püspökök mind
több és több kérdéssel fordultak a Szentszékhez, amelynek
amúgyis mindíg nagyobb figyelmet kellett fordítania
a XIll. Gergely alatt már erőteljes akciókkal meginduló
restauráció felé. Voltak kérdések, amelyek gyors
döntést kivántak és ezek elhalasztása esetleg káros
következménnyel járt volna az Egyházra. Az így megszaporodott és jellegükben is különböző ügyek elintézésére a régi módszer, a Rómában lévő biborosoknak
esetről-esetre összeülő tanácskozása már nem volt alkalmas. Szűkségessé vált a bíborosi kongregációk speciális
feladatok alapján történő megszervezése, - mint ahogy
ez már előbb is történt, pl. az inkvizíció, az Indexkongregáció felállításával - hogy a központi döntés
az egyes kérdésekben már tapasztalatot szerzett bíborosi testület határozata alapján történjék. XIll. Gergely
egyéniségének nagysága nemcsak abban nyilatkozott
meg, hogy a bíborosi kongregációk megfelelő átszervezésével pontosan műkődő gépezetet állított az egyházkormányzat szolgálatába, hanem abban is, hogy az
egyének kiválasztásával az új szervezetek helyes műkő
dését is biztosította.
Gergely pápa nevéhez fűződik a naptárreform is.
Ennek előkészítése kiváló tudósok hozzászólásán kívül
különösen Clavius (Klau) német jezsuita érdeme. A
reform azért volt szükséges, mert a Julius Caesar-féle
naptár hiányossága következtében a csillagászati és a
polgári év között már 11 napi különbség állott elő s
ez az egyházi s a polgári év beosztásában zavart idézett
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elő. XIII. Gergely a keresztény fejedelmek és egyetemek megkérdezése után 1582 február 24-én adta ki
hires hulláját, amely elrendelte, hogy ez év október
4-e után azonnal 15-e írassék és az időszámításba bevezessék a szökőnap okat. A katolikus országok: Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olasz-, Lengyelország,
Magyarország, Ausztria és Németország katolikus része
ellenvetés nélkül elfogadta a tisztán gyakorlati jelentő
ségű reformot. Jellemző azonban a vallási türelmetlenségre, hogy a protestáns német fejedelmek és országok
a pápa ellen támasztott gyűlöletböl, hallatlanul durva
vádakat emelve a pápa ellen, visszautasították. Németország protestáns része és Dánia csak 1693-ban, Anglia
1752-ben és Svédország 1753-ban fogadta el.

VANNAK TÖRTÉNETIRÓK, mint A. O. Meyer 4 és utána
mások is, mint F. X. Seppelt," akik ettől a nagyvonalú
pápától megtagadják az erkölcsi nagyságot. Meyer azt
írja róla, hogy minden gondolkodás nélkül átvette és
használta korának minden világi politikai eszközét és ő
az egyetlen az ellenreformáció pápái között, akinél még
az orgyilkosság is Istennek tetsző gondolat, ha az Egyház
érdekében történik. Ezt a kemény ítéletet arra a válaszra
alapítja, amivel Galli pápai államtitkár a pápával tartott
megbeszélés alapján azoknak a katolikus angol nemeseknek
lelkiismereti aggályait oszlatta el, akik Erzsébet véres
üldözései következtében beálló kétségbeesésükben 1580-ban
fegyveres lázadásra szánták el magukat a királynő ellen.
Ezek az angol nemesek Sega madridi nuncius közvetitésével arra kértek Rómától lelküsmeretbeli felvilágosítást,
bünt követnek-e el, ha az Erzsébet ellen tervezett lázadással kapcsolatban esetleg magát Erzsébetet is megölik.
Könnyen megeshetik ugyanis, hogy a vállalkozásban maguk
is életüket vesztik s így bűnbánat és feloldozás nélkül
kell meghalniok. A kérdés tehát nem a fegyveres felkelés
megengedettségére vonatkozott, - ennek jogosultsága az
akkori felfogás szerint nem volt kétséges, mert az V.Piustól Erzsébetre kimondott kiközösítés az alattvalókat úgyis
feloldotta a hüségeskü a161, - hanem arra kértek feleletet,
hOl!y a királynő személye szent és sérthetetlen-e, vagyis
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a fegyveres akcióra jogosult nemeseknek feltétlenül kímélniök kell-e a királynő személyét, vagy rá is kezet emelhetnek, ha az el nem kerülhető. Erre vonatkozott az
államtitkár válasza, amely az önkéntes akciót nemcsak el
nem ítélte, hanem dicséretre érdemesnek nyilvánította.
Annyit jelent ez, hogy a jogász-pápa az akkor érvényben
lévő jogfelfogás alapján szankcionált fegyveres felkelés
jogosultságát a velejáró személyi eshetőségekkel együtt
elismerte. Kétségtelen, hogy a mai erkölcsi szempont
gyakran fejcsóválva nézi a régi korok jogi gondolkodását,
de meggyőződésünk, hogy a jövő kor nemzedéke éppen
olyan fejcsóválással fogja megállapítani rólunk, hogy jogszolgáltatásunk nem nyilvánította gyilkosságnak, ha valakit manapság párbajban ölnek meg. Egyébként Galli államtitkár levele az orgyilkosság szankcióját csak akkor foglalta
volna magában, ha Erzsébet esetleges erőszakos halála
nem egy jogosult felkelés keretében történik, hanem ha
mint törvényes jogainak birtokában lévő uralkodó esett
volna áldozatul valamely személyi vagy politikai bosszúnak. Ilyenhez XIII. Gergely már nem járulhatott volna
hozzá, mint ahogy el is ítélte a III. Henrik francia király
elleni merénylettervet, jóllehet ez a feslett életű uralkodó
rendkívül sokat ártott az Egyháznak. Am minden feslettsége mellett is törvényes uralkodó volt, tehát a pápának
minden ellene irányuló akciót orgyilkosságnak kellett
mínösítenie,

Hosszú ideig vádolta a liberális történetírás XIII.
Gergelyt azért is, mert a Bertalan- éj (1572 aug. 24.)
véres eseményéről értesülve. hálaadó istentiszteletet
rendelt, az esemény emlékére érmet veretett, sőt korának világhírű festőjét, Vasarit megbízta, hogya Bertalanéj jeleneteit a Sala Regía falain, a dicsőséges lepantói
csata freskói mellett örökítse meg. Hosszú ideig élt a
köztudatban, hogy a pápa előre tudott erről az erkölcsileg semmikép sem igazolható történeti büntényről.
A vád annál könnyebben talált hitelre, mert az e korbeli Franciaországban még a reneszánsz maradványaképen a politikai gyilkosság nem esett szigorű megítélés alá. Coligny admirális, a huganották vezére, még
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mielőtt a Bertalan-éj első áldozatául esett volna, amikor
a katolikus párt vezérének, Guise Ferenc hercegnek a
meggyilkolásáról értesült, ezt egész nyiltan Franciaország és a kálvinizmus legnagyobb szerencséjének
nyilvánította és semmit sem tett a megakadályozására',
jóllehet tudomása volt a merénylet tervéről. Éppoly
kevésbbé marasztalta el e gyilkosságot Kálvin jobbkeze,
Beza, a genfi hitújítás vezető teológusa, aki még védelmébe is fogadta és dícsérettel illette a merénylőt. 6

A KOR felfogásának ez a felidézése azonban még nem
mentené XIII. Gergely megnyilatkozását, ha az valóban
a Bertalan-éji gyilkosság elismerésére vonatkozott volna.
A tárgyilagos történetírás azonban felmenti XIII. Gergelyt e
célzatos vád alól. Az ügyre vonatkozó hiteles okmányokból
nemcsak az tűnik ki, hogyapápának Medici Katalin eme
hirtelen elhatározásból eredő politikai bosszújáról nem volt
tudomása, hanem az is, hogy a Franciaországból jövő hivatalos jelentések, IX. Károly király és Montpensier herceg
szeptember 5·én érkező levelei a pápát teljesen félrevezették
a Bertalan-éj mibenlétéről és keletkezéséről. A király levele
úgy tűntette fel a vérfürdőt, mint a Guisek és a hugenották összecsapásából véletlenül keletkező eseményt,
Montpensier pedig mint jogos védekezést Coligny és a
hugenották veszedelmes összeesküvése ellen, amely a
király, Medici Katalin és a katolikus vezérek meggyilkolására és a katolikus vallás teljes kiirtására irányult. A történelem pártatlan ítélőszéke tehát nem írhatja a pápa rovására, hogy ilyen hivatalos értesülések után elrendelte a
Te Deumot, mert az isteni Gondviselés meghiúsította a
lázadást és ezzel megakadályozta a hugenották uralomrajutását, ami az Egyházat Franciaországban megsemmisüléssel fenyegette.

Ha hosszú uralmának egyetemes vonatkozású
megnyilatkozásait és eredményeit végső megállapítással
akarnók összefoglalni, mindenekelőtt arra a féltő szeretetre és odaadásra kellene újból rámutatnunk, amely
minden erkölcsi és anyagi áldozatot meghozott. hogy
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a reform és a reform szellemében történő na~y lelki
átalakulás továbbhaladását biztosítsa.
E téren oly örvendetes jelenségekre is tekinthetett. mint az Egyház további reményekre jogosító felfrissü1ése és újbóli térnyerése Németországban. Lengyelországban és Ausztriában. Ha Franciaország vajúdó
állapota aggodalommal töltötte is el, de vigasztalására
szolgálhatott, hogya spanyol-francia feszültség minden
élessége ellenére sem fajult fegyveres konfiiktussá, aminek megakadályozására maga is igénybe vette minden
erejét és nunciusainak diplomáciai ügyességét. Angliában
ugyan nem sikerült eredményeket felmutatnia, ugyanígy
meghiúsultak a svédországí katolikus restaurációba
vetett remények is. de a lengyelországi görögkeletieket
sikerült egyesítenie a katolikus Egyházzal. A missziók
eredményei is azt bizonyították. hogy az Egyház erői
megííiodtak s ebből kivette részét XIII. Gergely is.
A munka további folytatása utódjára, a harmadik
nagy reformpápára várt.

5.

v:

Az erély és kezdeményezés pápája:
Sixtus. Tisztogató és
újjászervező tevékenysége. Szociális érzéke és pénzügyi politikája. A Vulgata revízíója. A bíborosi testület újabb átszervezése. Külpolitikai törekvések.

Gergely pápa halála után ismét szerzetes, a ferencrendi V. Sixtus (1585-1590) került sz. Péter trónjára.
Ami a világi életben is elő szokott fordulni, az alacsony
származású új pápában - gyermekkorában kénytelen
volt atyja szegényes falusi kertjében kapálni és disznókat őrizni - olyan uralkodói egyéniség emelkedett a
pápai székbe. akiben csodás fokig emelkedtek a
fejedelmi jellemvonások. Rendkívüli egyéniségében az
akaraterő. a széles látókör, az éles tekintet, a gyakorlati
80

érzék, művészi ízlés, a politikai és diplomáciai készség
oly tökéletes egységben olvadt össze, hogy nem is lehet
csodálni, ha a történelmi távlatban oly alkotások is az
ő nevével kerültek kapcsolatba, amelyek közül többet
már elődje hívott életre. E fényes jellemvonások zavartalan egységét a lelke alapelemét képező papi jellem
tiszta kisugárzásai hatották át és tartották össze. Műkö
désének minden megnyilatkozásában, akár fejedelmi
gesztusaiban, akár politikai vagy diplomáciai tevékenységében, akár az Egyház és az Egyházi Állam kormányzásában éppen úgy megmaradt papnak, mint az egyházi
reform nagyarányú támogatásában, vagy műalkotásokra
fordított gondosságában.
MINT FIATAL SZERZETES, prédikációival vonta magára
a figyelmet. V. Pius, nagyszerű értékeinek eIismeréseképen,
biborossá nevezte ki és jelentős hatáskört bizott rá. A
jogász-pápa, XIII. Gergely azonban nemcsak hogy nem
tűntette ki bizalmával, hanem teljesen háttérbe szoritotta
Montalto bíborost. Megvonta tőle még azt az évjáradékot
is, amit V. Pius állapitott meg számára. Nem szerette
benne egyéni értékeinek ismeretén alapuló túlságos öntudatosságát, modorának nyerseségét és temperamentumának hevességét, ami egyébként is sokakban ellenszenvet
keltett V. Pius kedvencével szemben. A bíboros azonban,
ha érezte is megaláztatását, önuralommal viselte mellözését. Űgykörétöl megfosztva, visszavonultan élt megtakaritott jövedelméböl épitett házában, visszatért könyveihez,
melyeket nagyon szeretett. Tehetségeit azonban e félreállítás sem volt képes e1feledtetni, ezt bizonyítja pápává
való választása is. Egyszerű életmódját, mély vallásosságát
és fáradhatatlan munkakedvét megőrizte pápa korában is.

V. Sixtus mint pápa, figyeimét elsősorban az
Egyházi Államban uralkodó közveszélyes b an di ti z m usr a fordította. Az olasz kis államok között fennálló
ellentétek és az előkelő birtokos családok között dúló
versengés hozta Itáliára ezt a közéleti csapást. Nemcsak
az államok, hanem az egyes családok is tartottak zsoldoVI
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sokat. Gyakoriak voltak a kisebb-nagyobb fegyveres
csetepaték, amik már önmagukban is erősen hozzájárultak
az erőszak elharapódzásához. A baj megnövekedett,
amikor az érdekellentétek kiegyenlítődése után az erő
szakhoz szokott fegyveres népséget elbocsátották a
szolgálatból s ez kereset s foglalkozás nélkül csatangolt az
utakon, oltalmat találva Itália erdőségeiben és hegyei
között. A fegyveres bandák garázdálkodása különösen
veszedelmes arányokat öltött az Egyházi Államban, amikor XIII. Gergely a reformmozgalom intézményeinek új
anyagi erőforrásokat nyitott és elrendelte az Egyházi
Állam birtokjogi viszonyainak felülvizsgálását. Az e
célból alakított bizottságoknak meg kellett vizsgálniok,
hogy a bárók milyen címen jutottak birtokaikhoz.
Azokra a családokra, amelyek hübéri címen birtokolták
javadalmaikat, de a hübéri kötelességeket elmulasztották, bírságot vetett ki és újból kötelezte őket a már
feledésbe ment hűbéri kötelezettségek teljesítésére.
Akik viszont jogtalan foglalás útján szerezték birtokaikat, megfosztotta szerzeményeiktől, hogy az ilymódon
visszaszerzett birtokok jövedelmei a pápai kincstárt
gazdagítsák. Kétségtelen, hogy ez az elhatározás megingathatatlan jogi és erkölcsi alapon nyugodott, azonban
mégis majdnem elkerülhetetlen veszedelembe sodorta
az államot. Sok előkelő úr élére állt a fegyveres
bandáknak és a közbiztonság teljes felforgatásával akart
bosszút állani bitorolt birtokainak elkobzása míatt, Ez
azután annál fenyegetőbb helyzetet teremtett, mert a
bárók kastélyai széleskörü menedékjoggal voltak felruházva, bennük a fegyveres martalócok a vezéreik
rokonsága, vagy barátsága révén elkerülhették az
igazságszolgáltatás kezét. Az aggastyán jogász, XIII. Gergely tehetetlenül állott velük szemben.
V. SIXTUS azonban friss erőket vitt az államkormányzatba.
Ha azt akarta, hogy a Világegyház széles térségein szaba-

82

don élhessen egyetemes feladatainak, elsősorban saját legszűkebb otthonában kellett a jogrendet biztosítania. Már
1585 április 30-án megjelent rendelete halálbüntetést szabott a tiltott fegyverek viselöire. Hogy pedig az általános
elvekhez jogászilag ragaszkodó, de az egyes bűnesetek
elbírálásánál engedékeny XIII. Gergely módszerével ellentétben a kiadott rendeletek végre is hajtassanak és a kitűzött cél elérhető legyen, arról gondoskodott V. Sixtus
hajlíthatatlan akarata. "Amíg én élek, - mondotta pusztulniok kell a banditáknak. " 1 Az sem tántoritotta
meg, hogy a közbiztonsági bíróság első halálos ítéletének
véletlenül már a rendelet kiadása napján kellett elhangzania, az ítéletet pedig a rendelet szerint május l-én, a pápa
ünnepélyes koronázása napján kellett végrehajtani. Eleddig
hallatlan dolog lett volna az ilyen eset, éppen ezért a
bíborosok is kőzbeléptek, hogy az ítéletet a koronázásra
való tekintettel gályarabságra változtassák. A pápa azonban megtagadta hozzájárulását és a négy bűnösön a koronázás hajnalán végre kellett hajtani az ítéletet. Ettől kezdve
úgyszólván napról.napra új banditafejek jelentek meg az
Angyalvár hídjának korlátjain, mint a törvény kérlelhetetlen végrehajtásának bizonyítékai, hogy mindenkit figyelmeztessenek az ellenük intézett hadjárat kérlelhetetlenségére. A bár6k kastélyainak menedékjogát eltörölte, hogy
senki védelmébe ne fogadhassa a közbiztonság, a vagyon
és az élet eme kíméletlen útonálléit. Származás, tekintély,
előkelő összeköttetés nem számított a pápa előtt. A bűnös
nek bűnhödnie kellett, akár alacsony sorból származott,
akár fényes lovagi kastélyban látta meg a napvilágot.
Már egy 1585 szeptember 18-r61 kelt értesítés azt jelenti,
hogy az új pápaság első négy hónapjában több bandita
fejét tűzt ék az Angyalvár hídjára, mint amennyi dinnyét
összehordtak Róma piacán. Kétségtelen, hogy kemény,
kíméletlen kéz lebegett az anarchia felett, de Sixtus pápának erkölcsi elégtételül szolgálhatott, hogy az idegen követek
már két évvel tr6nralépése után azt jelenthették, hogy az
Egyházi Állam területén rend uralkodik, az utak biztonságosak és az utasnak sem vagyonát, sem életét nem kell
féltenie.

V. Sixtus egyéniségében azonban a fejedelmi
jellemvonások teljessége szemlélhető, névleg szociális
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téren is. A munkanélküliség enyhítésére olyan vállalkozásokba fogott, amelyek nemcsak ennek a veszedelmes szociális bajnak levezetésére voltak alkalmasak,
hanem később az állami bevételek márlegében is éreztették előnyös hatásukat. Ilyenek voltak: új utak, hidak,
vízvezetékek építése, nagykiterjedésű mocsarak lecsapolása, ami egymagában nemcsak hogy 2000 munkanélkülinek biztosította a kenyerét, hanem csökkentette
a maláriát is, az Egyházi Állam területét pedig új,
földmüvelésre használható területekkel gyarapította.
Ezzel olyan részletfeladatokat oldott meg, melyek Julius
Caesar, Augustus és Trajánus terveiben is helyet foglaltak, de megvalósításuk csak e nagyerélyű. gyakorlatias
pápának sikerült.
Eddig az Egyházi Állam sokat szenvedett gabonahiányban. Egyrészt a rossz termések, másrészt a tengeri utak bizonytalansága volt az oka ennek az állapotnak, mely sok visszaélésre adott alkalmat és a szegényebb népréteg életlehetőségát megnehezítette. A pápa
szociális érzéke megtalálta ennek a nyugtalanító bajnak
is az orvosságát. Az Egyházi Állam új flottájának megteremtésével nemcsak a tengeri kalózok támadásaitól
szabadította meg a tengerparti városokat, hanem biztosította Rómának külföldi gabonával való ellátását is.
Kiterjedt a gondossága arra is, hogy a tőke ne használhassa ki uzsorára a szükölködés idejét. Rómában
hatalmas gabonaraktárakban halmozta fel a búzát, hogy
az ínség a maga teljes zordonságában ne veszélyeztesse
az államot. A piaci árakat, különösen a kenyérét, szígorúan ellenőriztette, az árdrágítást pedig annál kíméletlenebbül üldözte, mert a kereskedelem érdekeinek
védelmére sem tartózkodott az áldozattól. Az ipar fellendítése céljából nagy gondot és nagy összegeket fordított a gyapjúszövés és selyemgyártás előmozdítására,
hogy minél több munkáskezet Ioglalkoztathasson. Magá84

nosoknak, közűleteknek kötelességévé tette, hogy eperfákkal telepítsék be a földművelésre alkalmatlan helyeket. Szeme előtt egy gazdasági téren is tökéletes szervezetű állam lebegett, olyan, aminővé száz évvel utóbb
Colbert fejlesztette Franciaországot.
A SZERZETESRENDEK történetében még ma sem ritkaság egy-egy feltűnően kiváló gazdasági tehetség kiemelkedése. A személyes igénytelenség, az önmagára semmit
sem hederítés sokszor van összekapcsolva nagyvonalú
gazdasági érzékkel. Kűlönősen kifejlődik ez ott, ahol a
vagyoni igénytelenségnek oly intézményről kell lelkiismeretesen gondoskodnia, amellyel személyileg elválaszthatatlan kapcsolatok fűzik össze. V. Sixtusban, mint rendjének vizitátorában is kifejlődhetett ez a gazdasági érzék,
amely őt oly nagyszerű, szinte évezredeket túlélő alkotásokra képesítette. Igaz, hogy nem minden sikerűlt neki,
de mégis nagyszerű gazdasági érzékről tanúskodik, hogy
míg trónralépésekor az Angyalvár tartalékalapjában csak
326,500 arany és 33,500 ezűst scudót talált, halálakor
ugyane tartalékalapban, nagyszerű vállalatai ellenére is,
öt és félmillió ezüst scudót hagyott hátra, ami aranyban
négy milliót jelentett.! Ennek az összegnek kűlőn őrzött
nagyobbik felét, három millió arany scudót, csak a Szentföld visszavételére irányuló komoly vállalat vagy a török
elleni háború céljaira, vagy éhínség és járvány ,esetére
volt szabad felhasználni, vagy ha az Egyházi Allamot
megtámadják, vagy pedig ha felhasználásával megakadályozható, hogy egy keresztény ország a hitetlenek vagy
az Egyház ellenségeinek hatalmába kerűljön.

Ilyen hatalmas kincsnek a hátrahagyása már önmagában is bölcs és előrelátó gazda képét tárná elénk.
Ám, ha tekintetbe vesszük azt is, hogy V. Sixtus
monumentális építkezéseinek milyen hatalmas pénzösszegeket kellett megemészteníők, vagy hogy uralkodása alatt
a kat. reformintézmények támogatása sem szenvedett
hiányt, akkor önkénytelenűl felvetődik a kérdés, hogy
ez a nagyvonalú pápa hol és miben találta meg nagystílű alkotásainak anyagi erőforrásait. A kérdésre annál
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szűkségesebb feleletet adnunk, mert hiszen a Szentszék
amaz erőforrásai, amelyek előbb a katolikus országokból eredő járulékokkal gazdagították a pápai kincstárt,

a hitújítás idején elapadtak, a pápák kiadásai viszont
megsokszorozódtak, amennyiben a katolikus megújhodás mozgalmait is a pápáknak kellett támogatniok, mialatt nagy összegeket áldoztak a török elleni háborúk
céljaira is. Nem csodálható, ha kínestáruk ilyen körülmények között egyes pápák alatt, mint XIII. Gergely
idején is, kiürült.
V. Sixtus az ő pénzügyi politikájában, eltekintve a már fentebb említett tevékenységétől a földmüvelés, az ipar és a kereskedelem fejlésztésében ,
voltaképen már megkezdett úton haladt. Az Egyházi
Állam jövedelemforrásait tulajdonképen azoknak az
eszközöknek fokozottabb igénybevételével fejlesztette,
amiket már elődei is felhasználtak. Személyi igénytelensége, a világi ünnepélyek számának leszállítása önmagukban is tekintélyes megtakarítást jelentettek. Az egykori feljegyzések a pápai háztartáson történő megtakarításokat V. Sixtus alatt míntegy évi 150,000 seudóra
teszik. Ha a scudo értékét a mai pénzérték összehasonlításával csak 6-S aranypengőnek vesszük is, ez
már akkor is tekintélyes összeget tesz ki. De maga az
Egyházi Állam is Itália gazdag tartományai közé tartozott. Bőtermésű vidékei, viruló kertjei, magas szőllő
kultúrája, kikötőinek forgalma, timsóbányája, azorgalmas népe gazdag erőforrásokat rejtett magában. Csakhogy mindezek a jövedelmek annál kevésbbé fedezték
az Egyházi Állam és mégkevésbbé a pápaság szűkség
letét, mert a pápák, ősi tradíció folytán, oly mérsékelten éltek az adókivetés jogával, hogy ezért sokszor a
környező itáliai államok neheztelését vonták magukra,
mert ezek lakosságát összehasonlíthatatlanul súlyosabb
adóterhek nyomták, mint az Egyházi Állam alattvalóit.
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A pápáknak ezért más pénzforrásokhoz kellett nyúlniok, amik nem terhelték közvetlenül a lakosságet.
ILYEN JÖVEDELMI FORRÁST alkotott elsősorban az
állami hivatalok árubabocsátása. A hivatalok eladásából
tekintélyes tőkék származtak, mert bár a hivatalos dotációjával járó kiadásokat a tőke jövedelméből le is kellett
vonni, kincstári haszon mégis maradt, a hivatalvásárlókat
pedig a kűlönbségért kárpótolta a hivatallal járó tekintély és befolyás. Előnyös volt a kincstárra, hogy halál esetén a legtöbb hivatal újra el volt adható és hogya pápákat nem korlátozták tilalmak az eladó hivatalok számának és árának emelésében. A hivatalok eladása egyébként
nemcsak az Egyházi Allamban volt állami jövedelemforrás,
szokásos volt Európa más államaiban is: Franciaország.
ban még IV. Henrik után is virágzott, valójában pedig
a hivatalvásárló részéről olyan tökének az átengedését
jelentette, amely élete tartamára évjáradékot biztosított
neki. V. Sixtus gyakrabban élt ezzel a jogával, mint elődei,
hogy szaporítsa az állami bevételeket, amelyekre az Egyház és állam céljait ezolgálö kiadásoknak fedezésére elengedhetetlen ezüksége volt. Talán az gáncsolható benne,
hogy elődeivel szemben olyan hivatalokat is eladott, amelyek hatásköre az államkormányzaton túl már az egyházkormányzat területét is érintette, bár az erkölcsi elvet
kormányzása alatt ezen a téren sem érte sérelem, mert
ezek a hivatalok is kívül estek a lelki hatalom és az
egyházi joghatóság körén,
•
Másik jövedelmi forrását alkották az Egyházi Allamnak a belföldi államkölcsönök. az Ú. n. "monti"·k, amelyek a modern államháztartásnak is egyik fő pénzügyi
műveletei. Ezeket a tökéket a pápák bankházaktól, pénzemberektől vették fel, V. Sixtus kizárólag génuaiaktól.
Oly esetekben történt ez, amikor nagyobb összegre volt
sürgősen szükség. Fedezetül és törlesztésül az állami bevételek valamely ága szolgált, mint pl. a római vám,
vagy az anconai kikötő vámjövedelmei stb. Később a
pápák pénzügyi politikájában rendszerré váltak a "monti"·k,
hogyameglepetésektől mentesítve, mindíg rendelkezzenek az Egyház szükségleteit kielégítö tőkével. Különösen
szükség volt erre a katolikus reformkorban, amikor az
események úgyszólván drámai folyása állandó készenlétet
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követelt a pápéktól pénzügyi tekintetben is. Igy a mcntik az Egyházi Allam gazdasági rendszerében kiemelkedő
helyzetet foglaltak el. Mihelyt új [ővedelmi forrás adódott,
a pápák azonnal új montit létesítettek. V. Sixtus e tekintetben is felülmúlta elödeít, öt évig tartó uralkodása alatt
nem kevesebb mint 11 montit alapított, amikhez természetesen elsősorban a szükséges alapokat kellett létrehoznia.
Itt tért el elődeitől, amennyiben hozzá mert nyúlni
az Egyházi Állam lakosságának adóügyi érzékenységéhez
is. Hogy új tökéket hozhasson össze, új adójövedelmekről gondoskodott, nem törődve sem biborosainak ellenvetéseivel, sem a nép zúgolódásaival. Türhetetlen gazdasági igát azonban ezzel sem rakott az Egyházi Allam
lakosságára, mert abból a 10 millió arany scudóból, amit
ötéves pápasága idején összehozott, mindössze egy millió
folyt be adók alapján, a többit hivataleladások és egyéb
pénzügyi műveletek útján gyüjtötte össze.
V. Sixtus e nagyarányú tőkegyüjtésében a legkevésbbé sem szabad pénzimádatot keresni. Az ő józan,
tisztánlátó tekintete észrevette a pénz nagy politikai hatalmát is. Jól látta, milyen szánalmas szerepet játszanak
azok az uralkodók, akik nélkülözik a hatalom anyagi erő
forrásait. Szegény Iejedelmekböl, de különösen szegény
pápából - mondta - még a gyerekek is gúnyt űznek,
különösen olyan időben, amikor pénzzel mindenre lehet
vállalkozni. Az okos fejedelemnek a hangyák példáját
kell követnie, a jó időkben rakjon félre az ínséges időkre. 8
Halálakor az előbb elkényeztetett, de tőle nagyobb adókkal megterhelt tömeg szét akarta ugyan szobrát rombolni,
a történeti perspektivába tekintő itélet azonban az állam
javát szolgáló alkotásait szemlélve, másként itél felette.

Mint államkormányzati téren, egyéniségének teljes kifejtésével ragadta meg V. Sixtus az egyházkormányzat
gyeplőjét is. Pillanatra sem tévesztette el szem elől a
reá váró feladatokat. Ö, aki az Egyházi Állam alattvalóinak erkölcsi életében kíméletlen szigorral büntetett minden kílengést, az egyházi élet területén sem
tűrhetett semmi visszaélést vagy lagymatagságot. Ezért
elrendelte a szerzetes és a világi papság működésének
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és életének újabb, szigorű felülvizsgálását. 1585 december 20-án kiadott bullájában felelevenítette és megszígorította azt az ősi szokást, hogy a püspökökmek
bizonyos időben a pápa előtt jelentést kell tenni egyházmegyéjűk helyzetéről (visitatio ad limina Apostolorum). Ennek értelmében Itália püspökeinek minden
harmadik, Európa főpapjainak mittden negyedik, Afrikát kivéve a távolabbi idegen világrészben székelő
püspököknek minden tizedik évben meg kellett jelenniök
Rómában, hogy sz. Péter és Pál apostolok sírjánál
hódoljanak, egyúttal azonban számot is adjanak műkő
désűkröl, egyházmegyéik állapotáról, a hívők és papságuk erkölcsi viszonyairól és hogy végrehajtották-e
és milyen eredménnyel a katolikus reform keresztülvitelére kiadott rendeleteket.
A fejedelmi lángelmének nagyszerű gyakorlatiassága különösen egyházkormányzati intézkedéseiből is kicsillan. A nunciusoktól azt kivánja, hogy jól ismerjék meg
a hatáskörük alá tartozó országok történetét. Működésük
megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák feladatukat,
elődeik jelentéseit és feljegyzéseit. Rangjukhoz megfelelő legyen a háztartásuk, de nem illenének sem a kor
szelleméhez, sem feladatuk komolyságához a parádés
dózsölések. Alkalmazottaikat legalább felerészben az
illető országból válasszák, tájékozódjanak a társadalmi,
politikai élet kérdéseiről, hogy a közélet minden fordulatában meg tudják állni helyüket és hasznára válhassanak az Egyháznak.
Az Egyház tanításának eredeti tisztaságára már a
trienti zsinat nagy gondot fordított a Vu lga t a szővegé
nek helyes, pontos megállapításával, hogy ezzel a keresztény világ olyan szentírásszőveget nyerjen, amely minden más, esetleg tévesen vagy célzatosan fogalmazott szöveggel szemben kizárólagos hitelességű legyen. V. Sixtust
a munka jelentősége éppúgy áthatotta, rnint a zsinati
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atyákat. Az erre kirendelt bizottság nehéz munkáját ezer
irányú elfoglaltsága mellett is nemcsak figyelemmel
kísérte s minden erejével támogatta, hanem maga is
résztvett benne. Törhetetlen erélyével el. is érte, hogy
1590-ben a "Vulgata Sixtina" , vagyis a Sixtus pápa
rendeletére elkészített latin szentírásfordítás (Vulgata)
elhagyta a sajtót, bár nyilvánosságra nem került. A
munka siettetése ugyanis nyomokat hagyott a nagy
müvön, bár az Egyház legnagyobb tudósai dolgoztak
rajta. Ezért a kiváló munkatársak maguk is szívesen
fogadták Bellarmin indítványát, hogyaszöveget újból
vizsgálják át. VIII. Kelemen pápa új blzottságot küldött
ki s csak ennek kétévi ernyedetlen és minden apró
részletre kiterjedő munkája után jelenhetett meg a
most már kizárólagosan hitelesnek elfogadott szöveg, a
"Vulgata Clementina" •
V. Sixtus nevéhez fűződik a bíbo·rosi testület
teljes újjászervezése is, hogy a bíborosok valóban "sarkpontjai" legyenek az Egyház kapujának és "alappillérei
és tartóoszlopai Isten templomának". 1586 december
3-án aláírta a "Postquam verus" kezdetü bulláját,
melyben megállapította azokat a jellemvonásokat, amelyeket ezentúl figyelembe kell venni utódainak is az
új bíborosok kinevezéséné1. Ezentúl csak azt lehetett
bíborosi méltóságra emelni, aki képességei és erkölcsi
élete alapján a püspöki máltóság követelményeinek is
megfelelt. A tiszta élet· és mélyen vallásos lelkület
mellett a pápai bulla megfelelő tudományos képzettséget is megkövetelt a jövendő bíborosoktól s ennek
fokát a jogi doktorság vagy a hittudományi magiszterség elnyeréséhez kötötte.
JELLEMZÖ A PÁPA gyakorlati érzékére az a kivánsága,
hogy a Szent Kollégiumnak legalább négy tagját a kolduló
szerzetesek közül kell választani. Ezzel V. Sixtus egyrészt megerősítette azt az Egyházban uralkodó helyes demo-
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kráciát, amely kizárólag szellemi és erkölcsi kiválasztás
alapján megnyitotta az utat az alacsony társadalmi osztályok
tehetségesei előtt is, másrészt a nép kedvenc papjait, a
kolduló "barátokat", míntegy belekényszeritette az Egyház
legíöbb szenátusába és így a bíborosi kollégium nézőterébe
olyan szociális szempontokat is illesztett bele rendszeresen, aminők e korban az állami életben csak alig elvétve
érvényesülheUek.
Származás tekintetében csak egyetlen akadályt állított fel a pápai bulla: a törvénytelen születést. Ez kizárta,
hogy valaki a legragyogóbb tehetség és példás élet mellett is bíboros lehessen. Ugyanúgy elzárta az utat azok
előtt is, akiknek gyermekei, vagy ezektől származó unokái
élnek, még ha ezek kétségtelenül törvényes származásúak
is. Ezentúl tehát nem lehetett bíboros, aki előbb már
törvényes házasságban élt. Tette ezt a pápa azért, hogy
olyan gyanú ne merülhessen fel, mintha a pápaság a
reformkornak a papsággal szemben felállított szigorú
követelményei alól éppen a kúriát akarná mentesítení,
Eltiltotta a bulla, hogy a bíborosi kalapot világi egyénnek adományozzák, valamint kizárta a bíborosságból azokat is, akiknek egyeneságú vagy másodfokú oldalági
rokona már tagja a bíborosi kollégiumnak. Ezzel a pápa
az Egyház legfelsőbb testületének, a bíborosi kollégiumnak magas erkölcsi tekintélyét akarta helyreállítani és
biztosítani, melyet az előbbi korok megtépáztak. Ez teljesen sikerült is neki. Megállapítja végül a bulla a bíborosoknak ma is érvényben lévő létszámát. Ezt a számot
V. Sixtus 70-ben állapította meg, emlékezetül arra a 70
öregre, akik állandóan Mózes mellett állottak se~ítőtársul.
Elrendelte végül, hogy a kollégiumban minden keresztény
nemzetnek legyen bíboros képviselője.

Nem kevésbbé fontos V. Sixtusnak a bíborosi
kongregációk végleges szervezésére fordított munkáia.
1588 január 22-én kelt bullájával a már elődeitől alapított kongregációk beszámításával összesen 15,kongregációt szervezett, amelyek közül 6 az Egyházi Allam
kormányzásával, 9 pedig különböző egyházi ügyekkel
foglalkozott. E kongregációk között, amelyek szervezete,
eltekintve némi változtatástól, egészen X. Pius pápáig
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érvényben maradt, V. Sixtus is a Római Inkvizíció
működésének tulajdonította a legnagyobb fontosságot.
Szervezetét meghagyta, amint azt V. Pius megalapította,
maga elnökölt ülésein és a katolikus hatalmakat az
egész világon felszólította határozatainak támogatására.
A kongregációk szervezése általában a kor követelte
munkamegosztást jelentette. Jelentőségük abban állt,
hogy mint a pápa közvetlen rendelkezésére álló szervek, lehetövé tették a katolikus megújulás tervszerű
keresztülvitelét, Mellettük azonban V. Sixtus nem
mellőzte a bíborosi konzisztórium működését sem. Ha
a kongregációk sürgős ügyei nem akadályozták a
bíborosokat, szabály szerint hétfőn összehívta a bíborosok plenáris ülését is, hogyaszakkérdések mellett a
bíborosi testület tagjai egyetemes képet is nyerjenek
az egyházi kérdések általános állásáról. A későbbi
állami bürokráciák az egyházkormányzatnak ezt a
tökéletes szervezetét másolták le minisztertanácsok
formájában több-kevesebb sikerrel.
Külpolitikájában az a cél vezette ezt a nagy pápát,
hogy a pápaság függetlenségét minden hatalommal
szemben megóvja. A függetlenségben látta ugyanis a
Szentszék pártatlanságának és működési szabadságának,
mint az erkölcsi tekintélyalapfeltételének biztosítékát,
aminek hiányában a katolikus reformgondolat egyetemes
érdekeit sem képviselhette volna kellő tekintéllyel.
Éppen ezért egyrészt óvakodott, hogy a Szentszék
hajóját spanyol vontatókötelekhez erősítse, másrészt
szeretettel fordult IV. Henrik francia király felé, amidőn értesült, hogy az Egyházba való visszatérés gondolatával foglalkozik. Éppen azért kereken visszautasította a spanyol követnek IV. Henrik híveinek kiközösítésére vonatkozó követelését. Az a diplomáciai mestermű is, aminek megoldására V. Sixtus vállalkozott,
lényegében abban állott, hogy Franciaország független-
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ségét Spanyolországgal szemben megmentette és ezzel
Franciaországot is megőrizte a katolicizmusnak. Maga
már nem érhette meg a nagy diplomáciai küzdelem
kimenetelét, de utódai sikerrel fejezték be az Egyházra
döntő jelentőségű külpolitikai akciót.
6.
A reformpápák és a török elleni védekezés. A lepantói győ
zelem s az iszlám tengeri túlsúlyának letiirése, Báthory István
nagyszabású tervei.

Mialatt igy a katolikus megújhodás megerősítésére és
az Egyház elveszett szellemi pozícióinak visszaszerzésére irányuló munka hihetetlen arányokban foglalta le
a római kűríát, a Szentszék arról a veszedelemről sem
vette le tekintetét, amely a török előnyomulásával
fenyegette az egész kereszténységet. Világtörténelmi
viszonylatban is páratlan az az energia és szívósság,
amellyel a pápaság a török ellen feszítette erőit. Mintha
a pogány Rómának Karthágó ellen forró kérlelhetetlensége elevenedett volna fel a keresztény Rómában,
de lényegesen magasabb erkölcsi szinvonalon. A szellemiségében felbomlott Európa egyéni érdekeket hajszoló
hatalmai között Róma képviselte azt az összefogó hatalmi tényezőt, amely képes volt az egyetemes érdekeket diadalra vinni.
Trónralépte elején, 1566 március 9-én kiadott
bullájában már V. Pius felvetette a török világhatalom
egységes megtámadásának egyetemes eszméjét. Az
európai hatalmakat azonban a pápai szózat még nem
volt képes megmozdítani, jóllehet a török Kiosznak
és Szigetvámak 1566-ban történt elfoglalásával tengeren
és szárazföldön is olyan új támpontokat szerzett, hogy
ez már a pápát is, meg a nyugati hatalmakat is nagy
aggodalommal töltötte el. Változás csak akkor állott
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be, amikor II. Szelim, Nagy Szulejmán utóda, pénzügyi
tanácsadójának, a Portugáliából Nápolyba költöző
zsidó José Migueznek (vagy mint a törökök nevezték,
Nassi Józsefnek) tanácsára elhatározta, hogy a Velence
birtokában levő Ciprus-szígetét, a kereszténység e legkeletibb Földközi-tengeri bástyáját elfoglalja. Sajátságos
azonban, hogy az a Velence, amely 1540 óta békében élt
a törökkel, még akkor sem készült az ellenállásra,
amikor hírül vette, hogya szultán lefoglalta minden
Konstantinápolyban horgonyzó kereskedelmi hajóját.
A velencei köztársaság főtanácsa. az Ú. n. Sígnoría még
ekkor is inkább azt latolgattá féltékenyen, hogy ismerve a pápa törökellenes gondolkodását - egy
török elleni háború nem növelné-e meg keresztény
tengeri vetélytársának, Spanyolországnak a befolyását
a Földközi-tengeren. Velence az esetleges pápai segélypénzekkel nem a török elleni háborúra gondolt, hanem
csak tüntető hadikészülődésre, s politikai kapzsiságában
ezt elegendőnek hitte arra, hogy a törököt visszatartsa
Ciprus ostromától.
A pápa azonban más szempontból nézte a török
terjeszkedését és törökellenes terveiben magasabb
célokért küzdött. Kiosz elfoglalása, amelyet hamarosan
Naxosz, Androsz és Keosz nevü szígetek elfoglalása
követett, a török Földközi-tengeri fő uralmának kezdetét
jelezte. Éppen ezért olyan fegyveres sakkhúzások, amelyek csak egy állam üzleteit biztosították volna, nem
elégítették ki V. Piust. Ha azok a törekvések, hogya
császárt, a francia s lengyel királyt és IV. Iván orosz
cárt közös szárazföldi támadásban egyesítse a török
ellen, meg is hiúsultak, legalább azt kívánta elérni, hogy
a török tengeri hatalmát megingassa. Három évi lankadatlan diplomáciai munkáját végre siker koronázta,
létrejött a támadó liga a tengeri hatalmak: Spanyolország, Velence, Génua és a pápa között (1571). 207
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naszádból. 30 cirkálóból és 6 óriás gályából állott az
egyesült katolikus tengeri haderő. A 750 nehéz ágyúval felszerelt hajók a híres Don Juan d'Austria vezérlete alatt még ugyanezen év augusztusában elindultak
a török vizekre. Az ókori naupaktoszi öbölben, Lepantónál találkozott a vele majdnem teljesen azonos erős
ségű török tengeri flottával s megsemmisítő győzelmet
aratott felette.
A török pozícíőja bizonytalanná vált a tengeren
és vele együtt megbénult szárazföldi teljesítő képessége
is. De a győzelem után már nem lehetett együtt tartani
a lígát. A pápa akciója most már csak arra irányulhatott, hogy a török elleni védelmet támogassa, aminek
a magyar végvárak érezték hatását. Ezek megerősíté
sére 30,000 tallért küldött, Miksa császárnak pedig
Szígetvér visszavételére 20,000 gyalogost és 2000 lovast
ajánlott. Sajnos, Miksa nem volt rábírható a török
elleni akcióra. Halálos ágyán pénzesládáját ezekkel a
szavakkal adta át kincstárnokának a szent pápa: "Ennek jó hasznát veszi majd egy török elleni háborúban."!
Utóda, XIII. Gergely a perzsa sahot és Abeszszíniát is felölelte törökellenes terveibe. Rudolf magyar
királynak és császárnak 100,000 forintot küldött hadikészületekre. A nagy erőfeszítések azonban ismét megtörtek a keresztény nemzetek önző politikáján , amely
inkább egymással állította szembe a keresztény országokat, mintsem hogy egyesítette volna a török ellen.
"Sajnos, - mondta V. Sixtus a velencei követnek a fejedelmek csak becsvágyuk kielégítésén vagy még
rosszabb dolgokon törik a fejüket. Szívesen feláldozzák
az egyik szemüket, ha ellenfelüket megfoszthatják míndkettötöl. Kölcsönösen akadályozzák egymást, hogy jót
tegyenek és egymás közötti ellenségeskedésüknek csak
a közös ellenség látja hasznát." "A török - mondta
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később

Grittí velencei követnek - minden vállalkozásnál csak az Ozmán Birodalom érdekeit tartja szem
előtt, a keresztényeket ezzel szemben sok és annyiféle
érdek vezeti, hogy a közös cselekvéspen ez akadályozza őket. Franciaország Spanyolország nagyobbodasától fél, Spanyolország nem kívánja, hogy Velence
erősödjék, Velencét pedig ugyanez az érzelem tölti el
a többi hatalmakkal szemben. Igy történik, hogy a
közjóval szemben az egyéni szenvedélyek és ellenségeskedések kerülnek tülsülyba, aminek gyümölcsét az
ellenség élvezi."2
V. Sixtust azonban e komoly nehézségek sem
tántorftották el elődeinek törökellenes politikájától.
Tr6nraléptekor haj6t küldött ajándékul a perzsa sahnak, érintkezésbe lépett a krimi tatárokkal is és tárgyalásaival egy minden eddiginél nagyobbszabású kereszteshadjáratot igyekezett előkészíteni, hogy a törököt kiszorítsa hazánkból és a Balkánról. Felkarolta a hozzá
mindenben hasonl6an nagyjellemű magyar Báthory
Istvánnak, az akkori lengyel királynak gigászi tervét,
amely Lengyel- és Oroszország egyesített erejével mért
volna halálos csapást a törökre, hogy azután Báthoryt
emelje Bizánc trónjára. A nagy terv végrehajtására évi
egymilli6 forintot ajánlott s az előkészületek megindítására már meg is nyitotta pénztárát, amikor Báthory,
a nagy tervező, a végrehajtás kezdetein váratlanul
elhúnyt. Vele sírba szállt a nagy terv és az az egyéniség is, amely nagy dolgokra volt hivatva és képesííve.
Ezután V. Sixtus diplomáciai tevékenysége arra irányult, hogya Báthory halálát követő királyválasztás
alatt ellenséges viszonyba kerülő új lengyel király,
III. Zsigmond és Rudolf császár-király között létrehozza
a békét, mint a törökellenes pápai tervek alapfeltételét. E törekvését siker is koronázta, de már egy új
vállalkozás megindítására nem maradt ideje. Ötévi
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pápaság után nagyszabású tervei mellöl őt is elragadta
a halál.

7.
A reform-pápák tevékenysége a tudomány és a művészetek
terűletén. Tudósok, költők, építészek a pápák szolgálatában.
A Szent Péter-tér obeliszkje s a templom kupolája.

Annyira kifejezett szellemi hatalom megnyilatkozásaiból, mint a pápaság, egyetlen korban sem hiányozhatott a szellem szépségeit külsőleg is kifejezésre
juttató tudomány és művészet pártolása. Hogy a
modern világ művészeti középpontjában Róma áll még
ma is, az nemcsak annak a történeti folyamatnak a
természetes következménye, hogy az ókori művészetek
klasszikus emlékei elsősorban Itália, főkép Róma területén halmozódtak össze, hanem inkább annak az eredménye, hogy az olasz néplélek gazdag televényéből
buján fakadó művészi érzék a pogány római császárság bukása után is megtalálta a maga pártíogóít, akik
a művészi tehetségek felkarolásával alkalmat nyujtottak
a művészi képességek kifejlesztésére. Róma tehá.t a
császárság bukása után is megtartotta világtörténelmi
[elentöségét, A császári Rómából pápai Rómává alakuló
egyetemes keresztény központban uralkodó pápák lettek azok az új vezéregyéníségek, akiknek pártfogó
szelleme a császári birodalom romjai felett is biztosította a művészetek feltámadását.
Mindez nem jelent annyit, míntha Itália területén
a pápaságon kivül nem létezett volna más művészet
és tudománypártoló tényező. Bizonyos azonban, hogy
a pápaság és a bíborosi testület pártoló műkődése
jóval fölülmúlja Itália más fejedelmeinek a művészetért
hozott nagyszerű áldozatait. A katolikus megújhodás
VI
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korában az Egyház felemelkedése a műalkotások arányaiban is éppúgy kifejezést keresett, mint a pápák
egyházfegyelmi intézkedéseiben. Palestrina elhívása
caeliusi szőllőjének kunyhóiából szintén ezt az arányt
juttatja kifejezésre, mint a San Pietro-bazilika kupolája,
vagy a sixtusi vizvezeték megépíttetése,
Természetes, hogy ekor művészetének éppen úgy
el kellett hajlania a reneszánsz túltengő antik-imádatától, mint ahogy akor szelleme is eltért a reneszánsz
kor szellemétől. A szellemváltozás kifejezéseképen
Minerva kezéből kiveszik a lándzsát és keresztet tesznek helyébe, hogy ez az antik szobor is Krisztus győ
zelmét hirdesse a pogányság felett. Bár e pápák valóban megfeleltek az V. Pius által eléjük szabott kívánalomnak, hogy inkább erényeikkel gyönyörködtessék a
világot, mint építkezésekkel, az intelem mégsem zárta
el őket a művészet pártolásától s ez alól még maga
V. Pius sem vonhatta ki magát. Bár a Vatikánt a
Belvedere antik szobrainak elajándékozásaival megfosztotta pogánykori emlékeitől, ezzel szemben azonban
kápolnáinak Vasari freskóival való díszítésével. a IV.
Pál emlékére a S. Maria sopra Minerva templomában
emeltetett síremlékkel mégis megörökítette nevét a
művészetek történetében. Az ő kezdeményezéséből
pattant ki az assisii, kolosszális méretű S. Maria degli
Angeli-dóm, amely sz. Ferenc kápolnája fölé borulva,
hatalmasan kiemelkedő kupolájával, lenyűgöző látványként uralkodik az umbriai síkság felett. Az ő nevéhez
fűződik a lepantói csata jeleneteinek megörökítése Vasari
által, valamint Róma legszebb barokk templomának, a
jezsuiták híres II Gesü-temploma építésének bőkezű
támogatása.
A bolognai egyetem egykori tudós tanárát. XIII.
Gergelyt, elsősorban a tudományok érdekelték. Az
egyháztudomány, jog, történelem, teológia mestereinek
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egész sora az ő áldozatkészségének köszönhette kiképeztetését. E mellett figyelemmel kísérte a természettudományok fejlődését is. Clavius, a híres német jezsuita,
Aldrovandi Ulisses és Mercatí András olasz természettudósok munkáít éppen olyan áldozatkészséggel támogatta, mint a szorosan vett egyházi tanulmányokat.
Mercatí Andrásnak egy a Vatikánban létesítendő természettudományi múzeum megalkotására adott megbízást,
míg Baronius Caesart megbízta "Annales"-einek megírásával. Új lendületet vett alatta a katakombák feltárása. Ezzel a kereszténység hőskorának archeológiai
.értékű dokumentumait hozta napfényre sok évszázados
feledés után épp akkor, midőn a hitújítás számos alapvető hittételt kereken tagadott ősegyházi okokra való
hivatkozással. Gyarapították a katakombai leletek a
katolikus hitvédelem bizonyítékait is sok olyan tantételnél, amelyet a protestánsok addig a pápák találmányaiként tüntettek fel. Tudományos tevékenységát a róla
"Gregorianum"-nak nevezett római jezsuita egyetem
újjászervezésével tetőzte be.
Tudományokra és tudósok nevelésére fordított
gondjai mellett nem feledkezett meg a művészetek
ápolásáról sem. Giorgio Vasari, Girolamo Muziano,
F ederigó Zuccaro és Lorenzo Sabbatini voltak kedvenc
festői. Muziano és Zuccaro körül alakult ki a maniristák dekoratív festőiskolái, amelyeknek művészete Muzianónak sz. Ferenc stigmatizációját ábrázoló oltárképével
emelkedett a legmagasabbra. Szobrászai között Giacomo
Vignola, majd ennek halála után Giacomo della Porta
művészete a cinquecentóból az 1600-as évek művésze
tébe vezette át az építészet eddigi stílusát. Della Porta
építette a pápa rendeletére a Szent Péter-bazilika északi
hajójában a Georgina-kápolnát, amelyhez hasonlót
Mlchelangelo óta nem alkotott művész az egykorú feljegyzések szerint. Gazdagon támogatta a jezsuiták fő-
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templomának, az Il Gesúnak építését is, amelynek
munkálatait Vignola halála után ugyancsak Della Porta,
a barokk homlokzatok nagy mestere fejezte be. E
mellett sokat áldozott Róma egyéb· templomainak
restaurálására és a Vatikán szépítésére is. Ö építtette a
quirináli pápai nyaralót, az Egyházi Állam kikötőit:
Anconát és Civitavecchiát pedig új erődítményekkel
biztosította.
A VATIKÁNI KÖNYVTÁR történelmi szempontból érdekes íreskóí közül többek között két kép hívja fel a látogatók figyelmét. Az egyik nagyméretű rombolást ábrázol,
melynek nyomán ház- és utcasorok, antik szobrok és emlékek, kis templomok és kápolnák tűnnek el a föld színéről. A másik, madártávlatból új várost tüntet fel a romok
fölött. A sikátorok, az össze-vissza épült viskók helyén
széles, nagy távlatú utcák torkolnak müértö szemmel kitervezett terekbe. Ezek mellett az utak mellet] kell majd
épűlniök a gyönyörű palotasoroknak, hogy az Örök Város
az idők hordalékától megszabaduljon és méltó legyen a
kereszténység középpontjához és a világegyházat kormányzó
pápaság méltöságához, A széles utakkal összekapcsolt
nagy tereken monumentális templomok állnak, hogy a
zarándokok tömegei zavartalanul vonulhassanak fel Róma
hét kardinális templomához, amint ezt az áhitat és a
szabályzatok megkívénják, A templomok előtt hatalmas
obeliszkek meredeznek, melyeket Augustus, Caligula,
Konstantin cirkuszainak törmelékeiből emeltek ki, hogy
kereszttel feldiszitve a kereszténység diadalát hirdessék.
A Palestrina-felföld forrásgyüjtő területéről, 3-4 mérföldnyire a várostól, a Campagnán át a föld alatt és föld
felett - ahogyaterepviszonyok engedték - hatalmas
vizmű, az Aqua Felice vezet az Esquílinus-, a Viminalis-,
a Quirinalis-dombokra és a város más részeibe, hogy
annak a vizvezetéknek helyén, melyet még Alexander
Severus épittetett Kr. u. 230 táján, de Vitiges gótjai
537-ben elpusztítottak, ezer év mulva ismét felszökkenjen
a viz, mely Rómában kétszeres életszükséglet. Állandóan
2-4000 embert foglalkoztatott ez a nagyszabású vállalkozás, amelyet pápai megbízásből egy lángeszű építész,
Domenico Fontana épített. Naponta 21 ezer köbméter

100

vizet szolgáltatott és 27 kutat táplált a vízmű, melynek
áldását ma is élvezi Róma. Mindez V. Sixtust dícséri.

A világhírű költő, Torquato Tasso ritmusai magasztalón szárnyaltak, amikor nagy kortársa alkotásait
szemlélte, amelyekben harmónikusan egyesült az V. Sixtus egyéniségét kifejező nagyvonalúság és gigantikus
erő, de mindíg kiütközött belőlük az ujjongás a lelki
megújhodás felett és a krisztusi nagyságra való törekvés.
Éppen azért egyoldalú Ranke ítélete, amikor végigtekintve e nagy pápa alkotásait és elismerve vállalkozásainak nagyszerűségét, végső megállapításképen azt
írja róla, hogy "teljesen egyéni módszer szerint hajtotta
végre ezeket: az erőszak, a nagyság, a pompa és az
egyoldalúság különös keverékével" .1
Bizonyos, hogy V. Sixtusnak más volt a szemlélete az antik maradványokról, mint a reneszánsz-pápáknak, akik Ranke szerint valósággal "vallási áhitattal
szemlélték bennűk az antik szellem isteni szikráját",
V. Sixtus is elvitetett antik emlékeket a helyükről,
másokat fel is áldozott építő vállalkozásainak, a szebbeket azonban, mint ő maga is mondta, megőrizte.
Sőt azzal, hogy egyes darabokat, mint pl. az obelíszkeket, az évszázados törmelék alól kiásatott, még művészi
érdemeket is szerzett az antik emlékek megbecsülésében s megőrzésében. Nem tudhatjuk, milyen sors várt
volna Trajanus és Marcus Aurelius oszlopaira, ha e
pápában fel nem támad az a gondolat, hogy ezeket
az időjárás minden viszontagságától megvédje. Hogy
pedig ezeket az óriási oszlopokat a császárok szobraitól megfosztotta és monumentális talapzatul használta
fel az apostolfejedelmek szobrainak, amint ez ma is
látható Rómában, az ilyesfajta intézkedések mégsem
minősíthetők olyan műemlékrombolásnak, amilyennel
ezért a pápát lekicsinylően vádoIták. A müvészettörténelem egyébként sem tartja Róma minden antik emlé101

két világhírű műalkotásnak, sőt Reinach a vatikáni
Laokoon-szoborcsoportot sem tekinti úgy, mint amilyen
áhitattal tekintették az emberek még Lessing idejében
is. Maguk a reneszánsz-pápák is sok antik emléket
romboltak, mégsem részesültek olyan kemény bírálatban,
mint V. Sixtus, a katolikus újjáéledés legerőteljesebb
egyénisége.
Ha minden tervének végrehajtására nem is volt
ideje a nagy pápának, bizonyos azonban, hogy sok
más alkotásával évszázadokra, sőt talán évezredekre
is megörökítette nevét. A Trinihi dei Monti felszíni
szabályozásával ő vetette meg az alapját a Piazza di
Spagna mai szép lépcsőzetének. Sok egyéb itt fel nem
sorolható alkotásain kivül ő nyitotta meg a Santa Maria
Maggioréhoz vezető és ma is használt utakat. Útépítésre általában nagy gondot fordított, csak 1587 első
felében 121 utcát látott el kövezettel.
RÓMA LÁTOGATÓINAK felejthetetlen emléke az a látvány, amit a hatalmas Szent Péter-templom nyujt, mely
előtt a Bernini készítette oszlopsoros körtér közepén égbetörő obeliszk áll. Az obeliszket még Néró császár emeltette cirkuszának tengelyvonalában. közvetlenül a mai Szent
Péter-bazilika mellett, azon a helyen, ahol annyi keresztény vértanú ontotta vérét. Már V. Miklós, az első reneszánsz-pápa tervbe vette, hogya hatalmas, 25 és fél méter
magas monolitot, melyet az egyiptomi Heliopoliszból szállítottak Rómába, felállíUatja mai helyén. Azóta minden
utóda foglalkozott e tervvel, de kivihetetlennek látszó
megoldása miatt mégis visszarettentek tőle, mert Pliniusnál
olvashatták az obeliszk szállításával jóró nehézségeket.
A terv így pápáról-pápára szállt, míg eljutott V. Síxtusíg.
Lelkének mélyéig megrázta a gondolat, hogy a kereszttel
feldíszített kőóriás a Szent Péter-téren hirdesse a kereszténység győzelmét. Tisztában volt a nehézségekkel, amikkel meg kellett küzdenie, ezek azonban nem rettentették
vissza, sőt minél súlyosabb volt a probléma, annál inkább
foglalkozott vele. Pályázatot hirdetett a terv keresztülvitelére. A beérkezett pályatervek között Domenico Fon-
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tanáé nyerte meg tetszését, őt bizta meg tehát a végrehajtásával is.
Egész Róma lélekzetfojtva figyelt, amikor az építész
belefogott a munkába. Arányaira már az előkészületek
rámutattak. Olyan óriási tölgygerendákra volt szűksége,
amelyeknek szállításához egyenként 14-es bivalyfogat kellett. Avasalkatrészek előállításához Róma kövácsai nem
is voltak elegendők, Subiaco és Ronciglione mestereit is
munkába kellett állítani. Rendkivüli volt a feladat s ehhez
kellett mérnie a felhasználandó eszközök arányait is. A
szörnyű kőoszlopot talapzatáról fel kellett emelni, azután
újból ledönteni s egye célra szerkesztett szállító gépezeten új helyére vinni, itt ismét felállítani. Csupán az
obeliszk felemeléséhez 140 ló kellett. Maga Fontana érezte,
hogy emberfeletti munkára vállalkozott. Segitségére volt,
hogy alaposan áttanulmányozta Ammianus Marcellinus
jegyzeteit, amelyek fenntartották az egyik. császárságbeli
obeliszk felállitásának technikai részleteit. Ahitatos csendben indult meg a munka. Ötvenkétszer kellett a kerekeknek fordulniok, mig az emelőszerkezet talapzatára állította
az obeliszket. Kitörő öröm, leirhatatlan lelkesedés fogadta
a nagy mű befejezését. A pápát mérhetetlen öröm fogta
el, hogy bevégezhette a munkát, s maga is a legnagyobb
büszkeséggel tekintett rá. Az obeliszk alatt felállitott oltárnál Ferratini püspök fényes egyházi szertartással áldotta
meg az aranyozott bronzkeresztet, hogy az obeliszk
csúcsáról örök időkre hirdesse Krisztus győzelmét. "Krisztus győz I Krisztus kormányoz I Krisztus uralkodik I Krisztus megvédelmezi népét minden gonosztólI " - ezeket a
szavakat vésette V. Sixtus az obeliszk talapzatára s ezzel
kifejezte a katolikus megújhodás szel1emét és lényegét.

Az obeliszk felállításának arányaival vetekedett
a Szent Péter-templom kupolájának beboltozása. Ehhez a
munkához is V. Sixtus akaratára volt szűkség, A feladat megoldását Giacomo della Porta mesteri képességére bízta.
A VÁLLALKOZÁS nehézséget eléggé feltünteti, hogy a
kupola keresztmérete 42 méterre rúgott. A szakértők általában 10 évre becsülték az idői, amely alatt befejezhető.
V. Sixtus azonban maga is meg akarta érni a nagy alko103

tás befejezését, ezért szembeszállt az idővel is. 800 munkást bocsátott Della Porta rendelkezésére, a munka éjjelnappal folyt szakadatlanul. A művész mellett segédkezett
a nagy technikus, Fontana is. 1588 december 22-én kezdödőtt a hatalmas munka s a világ ámulatára 1590 május
12-én elkészült. Ugy érezte a pápa is, hogy e mű befejezése szimboluma volt a katolikus megújhodás nagyarányú
előrehaIadásának Német-, Francía-, Lengyelországban,
Németalföldön és Magyarországon.

8.
A Jézustársaság küzdócsapatai az első arcvonalban. A francia
parlament s az egyetem akadékoskodása. TV. Henrik Francia
király és a jezsuiták. A jezsuita kollégiumok jelentősége.
Báthory István és a jezsuiták. A Jézustársaság munkamódszere.

rákövetkező nagy vallási forradalom kétségtelenül a szerzetesi fegyelem meglazításával.
illetve a szerzetesrendek felbomlasztásával mérte az
egyik legfájdalmasabb csapást az Egyházra. A szerzetesek nagyarányú aposztáziájával Európa-szerte lakatlanná váltak a kolostorok. Az északi államokban, Skóciában, Angliában és Skandináviában teljesen megsemmisült a szerzetesség, de Németország északi vidékein és
Európa más tájain is csak tengődni tudott. Az Egyház
felbecsülhetetlen kárára ezzel éppen azok az erkölcsi
források apadtak el, amelyek azelőtt a hitélet frisseségét
táplálták s e vihar éppen azokat a pilléreket sodorta
el az Egyház mellől, amelyek koronként megrendült
falait megmentették az ősszeomlástól.
Érdekes történeti jelenség azonban, hogy a 16.
század erkölcsi zűrzavaraiban is a leghathatósabb támogatást az Egyháznak a szerzetesség vagy azzal többékevésbbé rokon új intézmények nyujtottak. Bár e munkában a régi szerzetesrendek is kivették részüket, főleg
mídön a trienti zsinat szelleme új lendületet adott nekik,

A reneszánsz és a
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mégis szabályaiknak más idők követelményeire szabott formája miatt néha nélkülözték azt a mozgékonyságot és lendületet, amit az Egyház ellen irányuló fordulatos támadások megköveteltek. Ezért a nagy küzdelemben nem is jelenthették azt az átütő erőt, amely
képes lett volna az ellenséges erők felgöngyölítésére.
mint ezt az új rendek tették.

A küzdő Egyház ez új és éber csapattestei közt is a
Jézustársaság tagjai voltak a legcélszerűbben felszerelve és legalaposabban kiképezve. Azok a kíméletlen és szakadatlan támadások, amelyeket az Egyház
ellenfelei évszázadokon át intéztek ellenük, önmagukban is világosan mutatják, hogy a Jézustársaság mit
jelentett az Egyháznak és a katolicizmusnak.
Sikerei megdöbbentették protestáns kortársaikat
is. A nemkatolikus Ranke is bámulattal tekint nagyszerű teljesítményeikre. Kétségtelen, vallja, hogy telítve
vannak buzgalommal és okossággal. Ha egy ponton
megvetették a lábukat, onnan űiabb s nagyobbvonalú
hódításra indulnak. Magukhoz tudják láncolni a tömegeket. Az ő templomaik a leglátogatottabbak, mindíg
a legsúlyosabb probléma megoldására vállalkoznak.
Éppen a szilárd és tekintélyes protestánsok visszahóditására törekednek s ez nagyon sokszor sikerül is nekik.
Önfeláldozók, gyógyítják a betegeket és kibékítik az
ellenségeket. Búcsújáróhelyeken a hívők az ő zászlóik
alatt gyülekeznek a legtömegesebben és az előbb még
buzgó protestánsok is örömest csatlakoznak körmeneteíkhez.'
A Jézustársasággal valóban olyan csapat jelent
meg a katolikus újjáéledés szellemi arcvonalán, amelynél ragyogóbb szellemi fegyverzetben még alig mutatkozott sereg a történelem világnézeti küzdelmeiben.
Csodálatosan. egyesült bennük az értelem mélysége az
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engedelmesség alázatosságával, a tudás ereje a szellem
meggyőződés szilárdsága az önfeláldozás készségével, a bölcseség és emberismeret a magánélet feddhetetlenségével. Új erők frisseségével léptek a szószékre és az örökéletű lélek megmentésére irányuló vágyódással vonultak vissza a
gyóntatószékek csendjébe. Lelkigyakorlataikon szerzett
biztossággal ragadták meg a lélek gondozását és a
szellemi képzettség jogán kezükbe vették az iskolákat.
Ezzel a művelt társadalom előtt szereztek tekintélyt,
míg a járványkórházak látogatásával s a ragályos betegeknek gondozásával a tömegek lelkületét igézték meg
krisztusi módon, Mindebböl érthető, hogy az értelem
és szív érdeklődését hogyan sikerült nekik magasabbrendü célok felé irányítani és mint értek el az Egyháznak mint kultúrtényezőnek új és a reneszánsz korában nem is sejtett megbecsülést, ami a katolikus megújhodás egyik alapfeltétele.
kííínomultságával, a

BÁRHOL JELENTEK MEG a földkerekségen, az emberi
lélekhez vezető útra egyformán rátaláltak Azsia keletén
éppúgy, mint Amerika indiánjai között. Nem a konkvisztádorok fegyvereivel közeledtek feléjük, hanem a lélek
azonosságának és sorsközösségének megértésével, hogy
új tartalommal tölthessék meg a lelkeket, amelyek a szeretet megérzésére kitárultak előttük. Az e téren elért
nagyszerü eredmények úgy világítanak rá a jezsuitákra, mint
a legkiválóbb gyarmatositókra. "Amit hosszú idők során
hadseregekkel és súlyos pénzáldozatokkal sem lehetett
elérni, - frja a spanyol királynak a La Plata-vidék érseke
1690-ben a spanyol indián ellentétekre célozva azt a jezsuiták rövid idő alatt végrehajtják minden segítség nélkül. Az ellenségből barátot csinálnak, s a legvadabb
és legféktelenebb népek engedelmes alattvalói lesznek
Felségednek. "!
Hogy azok a nagyszerű eredmények, amiket szeretettel és lelkiismerettel különösen Japánban és Kínában
elértek, utóbb nagyrészt rombadöltek. annak oka elsősor-
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ban az európai keresztény hatalmak politikai és üzleti
kapzsisága és versengése volt.

Bármily lelki buzgóság és odaadás hatotta is át
a Jézustársaságot, útja mégsem volt akadálytalan még
Európa katolikus országaiban sem. Spanyolországban
pl. a rend kiváltságai keltették fel ellenük az
egyházmegyei papság féltékenységét, bár az innen
kapott támadások csak átmenetileg ártottak. Működé
sűk ugyanis fényesen rácáfolt az ellenük szórt vádakra,
aminek legfényesebb bizonyítékát éppen az szolgáltatja,
hogy Spanyolországban 1554-ben már három rendi
tartományban 20 rendháza volt a Társaságnak.
Veszedelmesebb ellenségük támadt azonban Franciaországban. Itt Szép Fülöp francia király óta hol lappangva, hol nyiltan, utóbb a kálvinizmus szellemétől
is gerjesztve a gallikán gondolat elsőnek a párizsi
parlament gyűlöletét keltette fel a Társaság ellen. Franciaországnak ezt a főtörvényszékét, melynek a törvényhozásra is nagy befolyása volt, ekkor már erősen átitatta a gallikánizmus, amely mindenáron francia nemzeti egyházat akart megszervezni, Ezzel a felemás mozgalommal kétségtelenül nem fért össze a jezsuiták térfoglalása, akik a szokásos szerzetesi fogadalmat a Szentszékhez való törhetetlen hűség fogadalmával is kiegészítették. Ez a fogadalom ugyan egyetlen állam belső
rendjét sem veszélyeztette, de a Róma-ellenes párizsi
parlament elsősorban mégis ezzel hangolta a közvéleményt a Jézustársaság ellen. Ez a parlament nem nézte
jó szemmel azokat az eredményeket sem, melyeket a
jezsuiták Auvergneben és a protestantizmustól erősen
megbolygatott Dél-Franciaországban értek el. E sikerek
különösen a clermonti egyházmegyében voltak érezhetők, ahol du Prat püspök pártfogása alatt a jezsui107

ták szabadon fejthették ki tevékenységüket, bár ellenük a protestánsok érthetően hangos tiltakozásba kezdtek. A párizsi parlament azonban csak akkor kezdte
meg támadásait a Jézustársaság ellen, amikor a clermonti püspök 1550-ben a Társaságnak adományozta
párizsi palotáját is és ehhez II. Henrik király is hozzájárult, sőt 1551-ben felszólította a parlamentet, hogy
iktassa be a tulajdonátruházást. ny sikeres terjeszkedés
láttára indult meg a párizsi parlament harca, mely egy
évszázadon át keserű napokat zúdított a Társaságra
Franciaországban.
Jellemző a politikai megoszlásra, hogyaparla.
ment 11 évig húzta-halasztotta a királyi rendelet beíktatását s ezzel gátolta, hogy az adományozás törvényerőre
emelkedjék. E jezsuitaellenespolitikai huzavonában a parlament már új szövetséges társakra is talált a hajdan híres,
de ekkor már tépázott hírü párizsi egyetemnek, a Sorbonnenak tanáraiban. A Jézustársaság műkődése ugyanis a
rendi szabály szerint nem merült ki csupán a lelki
élet ápolásában, hanem a szorosan vett lelki gondozás
mellett kiterjeszkedett az ifjúság nevelésére is. Első
francia kollégiumát, a clermonti püspök támogatásával,
a püspökséghez tartozó Billomban nyitotta meg 1556ban félezer növendékkel, de ezek létszáma rövid pár
év mulva, 1563-ban már másfélezerre emelkedett. 3 Az
első francia jezsuita kollégium sikerének híre aggodalmat keltett a párizsi égyetemnél. Ha Párizsban is megtelepszenek, itt is megnyitják a kollégiumukat, és ha
az egyetemi kiváltságokat is elnyeri kollégíumuk, akaratlanul is veszélyes vetélytársává válik a Sorbonnenak. Ez a féltékenység és irígység, mely a tudós világban
annyiszor észlelhető, Párizs katolikus egyetemét szembeállította a Jézustársasággal és így lett fegyvertársává a
gallikán szellemű párizsi parlamentnek. Hivatalos iratában is képtelen rágalmakkal gyanúsította a Társaségot.
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Azzal vádolta a jezsuitákat, hogy rendjük gőgősen
bitorolja Jézus nevét, mert megbélyegzett gonosztevőt
is felvesz tagjai sorába i nem kötelezi tagjait közös
zsolozsmázásra és egyéb szerzetesi életrendet sem
követ. Kiváltságai ártalmára vannak a többi szerzetesrendnek, a püspököknek, sőt a világi hatóságoknak is
- folytatta tovább a vádirat - "mindenfelé meghasonlásokat keltenek s perlekedéseket okoznak. Jobban alkalmasak a rombolásra, mint az építésre,"!
A JÓL MEGSZERVEZETT rágalomhadjárat azonban mégsem érte el célját, mert a francia alkotmányosság egyik
előkelő szerve, a papság gyűlése a jezsuiták európai és
Európán kivüli működésének hatása alatt 1561-ben befogadta a jezsuitákat azzal a kikötéssel, hogy nem "szerzetesrendet" alkotnak, hanem csak "társulatot" s alá vannak rendelve a püspökök joghatóságának. Erre a parlament is kényszerült a recepció beiktatására s 1562 február l3·án a Jézustársaság bevonu1hatott ajándékul kapott
új párizsi házába, az egyetemi városnegyed kellös közepén fekvő Cour de Langres-be. Két év mulva már meg.
nyitotta kollégiumát. melyet az egyetem akkori erősen
katolikus érzésű rektora felruházott az egyetem kiváltságaival is. Az egyetem félelme viszont alapos volt. mert
az új kollégiumnak oly nagy lett a látogatottsága, lt~
egyes előadásokat már l565-ben az épület udvarán kellett
megtartani, mert a termek szűknek bizonyultak a ha1IaJatóság befogadására. A kollégium megnyitása után hat év
mulva már 3000 hallgató szorongott termeiben. t> Ettől
kezdve egymás után nyiltak meg a vidéki kollégiumok is.
l580-ban l4-re emelkedett a számuk, a tanulók létS%áma
pedig mindegyikben elérte vagy felülmúlta az ezret. Sok
új iskola alapítására vonatkozó kivánságot vissza is kellett utasítaniok, mert a rendtagok száma nem volt elegendő.

Népszerűségük és társadalmi befolyásuk növekedésével azonban párhuzamosan nőtt ellenfeleik irigysége, melyet a parlament, a Sorbonne és a hugenották
gyűlölete fütőtt. A Sorbonne a püspökök tekintélyével
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is szembeszállt és több

helyütt' megakadályozta a
jezsuiták letelepedését, míg a parlament minden alkalmat megragadott, hogy száműzzék a jezsuitákat. IV. Henrik trónralépésekor vádlólag léptek fel ellenük, hogy
mint a liga legfőbb irányítói, elsősorban ők vezették a
politikát IV. Henrik ellen, holott az egyetem és a
parlament ligabarátsága köztudomású volt. E vádaskodás az Egyházba visszatérő IV. Henrik tisztalátásán
megfeneklett ugyan, de Chatel János egyetemi hallgatónak IV. Henrik ellen 1594 december 27-én elkövetett
sikertelen merényletéből keletkezett vihar már nem
vonult el nyomtalanul a francia jezsuiták feje felett.
Az a körülmény, hogy a merénylő, bár csak egyetlen
filozófiai tanfolyamon át, hallgatója volt a jezsuita kollégiumnak, már elég jogcímet szolgáltatott a parlamentnek, hogy a jezsuitákat vádolja a merénylet megszervezésével. Jóllehet a kínvallatásnak alávetett merénylő
vallomásából sehogyan sem lehetett bebizonyítani, hogy
a jezsuitáknak a merényletben bármily kis részük lett
volna, a Guígnard páter szebájában talált néhány ligakori
röpiratot a parlament elegendő bűnjelnek találta, hogy
Guígnard atyát mint felségárulót halálraítélje és kivégeztesse 1595 január 7-én, rendtársait pedig "mint
békebontókat, az ifjúság megrontéit s a király és állam
ellenségeit" Párizsból és a párizsi parlament joghatósága alá eső területről kitiltsa. Hasonló ítéletre szólította Franciaország többi parlamentjét is. A Jézustársaságnak tehát távoznia kellett Franciaország nagy részéből, de Kőzép- és Dél-Franciaországban tovább folytathatták müködésűket, mert a Ianguedocí és a guyennei
parlament nem tette magáévá a párizsi határozatot.
Az idö kereke is gyorsan fordult ebben a mozgalmas korban. VIII. Kelemen pápa közbelépett a jezsuiták visszafogadása érdekében és IV. Henrik nem utasította el a pápai közbelépést. Ellenfeleik most már
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csak Erzsébet, majd I. Jakab angol király jezsuitaellenes közbenjárására alapitották a reményüket, csakhogy
ezt is korán elsorvasztotta Henrik megismerkedése
Coton Péter jezsuita atyával. Ennek nyilt őszintesége,
megnyerő fellépése és szavainak meggyőző ereje a
jezsuiták ügyében végleges elhatározásra bírta az
impulzív, de magas értelmíségű Bourbon királyt. Erzsébet és Jakab inteimét mint Franciaország belső ügyébe
való beavatkozást visszautasítva, a parlament minden
ellenkezésével szemben 1603 szeptember l-én kiadta
a jezsuiták visszatérését megengedő roueni rendeletet.
A PÁRIZSI PARLAMENT rágalmait IV. Henrik a roueni
rendeletben ezekkel a bátor és cáfolhatatlan szavakkal
vetette vissza: "Hogyan vádolhatják Önök nagyravágyással azokat a férfiakat, a\dk a nekik felajánlott tisztségeket visszautasitják 'l Ha Önök előtt már a Jézustársaság
neve is olyan gőgös színben tűnik fel, miért nem gáncsolják azokat is, akik "Szentháromság Testvérei" nevet
viselik? Ami pedig az én személyemet illeti, szívesebben
nevezném magam Jézusról nevezett jezsuitának, mint
jakobinusnak vagy ágostonosnak. Ha eddig a Jézustársaságot Franciaországban csak megtürték, én abban csak
dicsőséget találok, hogy Isten nekem tartotta fenn, hogy
a polgárjogot én adjam meg nekik országomban. Az
egyetem csak azért néz rájuk ellenséges szemmel, mert
ők jobban végzik a dolgukat, mint mások, amit előadásaik
tömeges látogatása is bizonyit. Ha őnáluk nem tanulnáJ?ak jobbat és többet, hogyan lehetne az, hogy míg az
Önök egyeteme csak üres padokat tud felmutatni, addig
őket mindenhová, még az ország határain túlra is követik a tanulók 7 Önök azzal vádolják őket, hogy a tehetséges gyermekeket magukhoz vonzzák és kiválogatják a
legjobbakat. De én éppen ezért is nagyrabecsülöm öket.
Vajjon a háborúhoz nem a .legjobb katonákat válogatjuk-e
ki mi is 7 Választanának-e Önök maguk közé olyat, aki
méltatlan Önökhöz és az Önök tanácsadó székére 7 Én
gyakran mondom: ha a spanyol nemzet jól felhasználhatja
öket, miért ne tegye ezt a francia is."
"Önök azt is mondíák, hogy úgy surrannak be
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mindenhová, ahogy csak tudnak. De ezt éppen úgy teszik
mások is és én magam is, mint tudom, úgy csempésztem
be magam királyságomba. A pápa főhatóságáról sem tanitanak mást, mint a többi katolikusok. Ha ezért perbe fognák őket, perbe kellene fogni az egész katolikus Egyházat. Én nem hiszem, hogy a papságot elidegenítenék az
irántam való hűségtől, vagy a királygyilkosság megengedettségét tanítanák. Százezer tanítványuk közül egy sem
hirdetett ilyet. Chatelből a kínpad szenvedéseivel sem
tudtak annyit kicsikarni, hogy egyetlen jezsuitát is megvádoljon ezzel. És ha a merényletet mégis jezsuita követte
volna el, vajjon Júdásért valamennyi apostol szenvedjen-e,
vagy azokért a kihágásokért, amiket egykor katonáink
követtek el, magam lennék felelős 7 A Társaság ügyét
tehát bízzák csak nyugodtan énreám." 6

A Jézustársaságnak ez a királyi apológiája első
sorban a katolikus megújhodás új lendületén éreztette
jótékony hatását. A La Flecheben IV. Henrik királyi
bökezűségéböl felállított új és legnagyobb kollégiumct
h amarosan követték a caeni, saintesi, amiensi, moulinsi,
poitiersi és reimsi alapítások. Valamennyi új, lángoló
tűzhelye lett a vallási megújhodásnak és a tudománynak.
Hallgatöík száma már 160S-ban 30 ezerre emelkedett.
Mindez elismerésül szolgált a rendnek, de betetőzte az
örömet IV. Henriknek az a rendelete is, mely a parlament által Chatel lerombolt háza helyén a Jézustársaság
nyilvános meggyalázására emelt szégyenoszlopot lebontatta. Teljes diadalt azonban mégis akkor aratott
a rend, amikor a király magát Coton atyát választotta
gyóntatójává.
Az erre következő belső nyugalmat azonban
hamarosan felkavarta az az őrült gyilkosság, melynél
elvetemültebbet alig ismer a történelem. Egy fanatikus
angoulémeí zugügyvéd, Ravaillac, tőre kioltotta Franciaország egyik legnépszerűbb királyának az életét 1610-ben.
Benne a Jézustársaság is leghatalmasabb támaszát veszítette el Franciaországban. Még el sem ült a gyász, a
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Társaság ellenfelei mans szerteszórták képtelen rágatmaikat, hogy belekeverjék a Társaságot legnagyobb
jótevője meggyilkolásába. Működése azonban már
annyira megszilárdította a Társaság tekintélyét, hogya
parlament és a Sorbonne taktikája nem talált hitelre.
XIII. Lajos, IV. Henrik fia és utóda, nemcsak a roueni
rendeleteket erősítette meg, hanem 1610 augusztusban
kiadott nyilt levele elrendelte a párizsi kollégium újból
való megnyitását, sőt a Társaságot arra is íeljogosította,
hogy nyilvános előadásokat hirdessen az egyetem bármely fakultásán. Kollégíumaik népszerűséget egyre
emelkedő számuk is igazolta: 1640-ben már 70 kellégiumuk volt, a Franciaországban műkődő jezsuiták létszáma pedig 2136-ra rúgott. 7
E KOLLÉGIUMOK általános jelentőségére találóan mutatnak rá L Ferdinánd császár szavai: "Ha Németországot
meg akarjuk reformálni, - mondta - csak a jezsuita
kollégiumokat kell megsokszoroznunk.v" A katolikus megújhodás e kaptárai ugyanis nemcsak nevelő és oktató
intézmények voltak, amelyekben protestánsok is szivesen
neveltették gyermekeiket, hanem szemináriumok is, ahonnan
a zsinat szellemében nevelt új papság kelt szárnyra s
nevelőihez méltő tényezője lett a katolikus megújhodásnak,
Erthető, hogy a katolikus vidékek szivesen fogadták a
Társaságot, a protestantizmus fészkeiben viszont minden
eszközzel igyekeztek hiveiket távol tartani a jezsuitáktól.
Prága protestáns és huszita lakossága Canisius Pétert
mise közben kővel dobálta meg, egy másik jezsuitára
l'edig épp úrfelmutatáskor emelte tőrét egy elvadult huszita.
Fáber Péternek sok megaláztatást kellett eltűrnie, mig
végre 1556-ban felállithatta a kölni jezsuita kollégiumot,
melyet nagyszerű eredményei miatt "collegium diabolicum"nak csúfoltak a strassburgi protestánsok".

A nehézségek és fenyegetések azonban a jezsuitákat még csak meg sem félemlítették kollégiumaile alapításában. Németországban az ingolstadti, bécsi és prágai
kollégiumok képezték azokat a központokat, ahonnan
VI
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thűkÖdésüket kiterjesztették az egesz birodalomra úgyhogy német kollégiumaik száma a 17. század elején meghaladta a 40-et. Belgiumban 1612-ben már 2 provinciát
alkotnak 22 kollégíummal. Svájc katolikus kantonjaiban
a luzemi, freiburgi, a porrentrouyi, solenrei, majd a
bellinzonai kollégiumok élesztik a katolikus megújhodás
tüzét. Sikereik betetőzése azonban a brigi kollégium
felállítása volt, mert ezzel a katolicizmus maradandóan
vethette meg lábát egy protestáns többségű kantonban is.
Lengyelországban a lengyel koronához tartozó,
de német lakosságú Braunsberg városában 1565-ben
állították fel az első jezsuita kollégíumot: ujoncházát
1570-ben nyitották meg, ahonnan az első lengyel [ezsuíták indultak útnak, hogy a lengyel földet vísszahődítsák
a katolicizmusnak. Az első igazi lengyel kollégium a
mazóviai Pultuszkban alakult 1566-ban. Rektora már
született lengyel volt, Rozdrazenszky Szaniszló. 1570-ben
nyílt meg Litvánia fővárosában, Vilnában a jezsuiták
kollégiuma. Ezt 1579-ben a pápa és Báthory István
lengyel király ünnepélyes oklevelei egyetemmé emelték.
Ugyanekkor nyílt meg Báthory alapításaként a polocki
kollégium Fehér-Oroszországban, majd Litvániában a
rigai és dorpati, majd más lengyel kollégiumok,
úgyhogy a Jézustársaság 1615-ben már 18 kollégiumot tartott fenn Lengyelországban. Skandináviában,
Hollandiában és Angliában az államhatalom türelmetlensége tette lehetetlenné a kollégiumok alapítását. E
helyeken, különösen a két utóbbi országban a jezsuiták
csak egyénenkint és titokban, helyről-helyre vándorolva,
menekülve segédkezhettek az önfeláldozó papoknak,
így Hollandiában a ferenceseknek, Angliában az egyházmegyék papjainak és a bencéseknek, akiket a legborzalmasabb terror sem ijesztett vissza, hogy életük kockáztatásával is erősítői ne legyenek a hitükben hősiesen kitartó katolikus tőredékeknek. Az első két jézustársasági
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atya 1580-ban jelent meg Angliában s bár közülük a
híres Campion Ede már 1581-ben vértanúja lett hivatásának, őt mégis új jezsuiták követték, úgyhogy
1651-ben a Jézustársaságnak már 68 tagja működött
Angliában.
Ezalatt kollégiumaile száma a kontinensen egyre
nőtt és 1640-ben már 518-ra emelkedett, nem számítva
szemináriumaikat és egyéb rendházaikat.

A

kollégíumokra, amint az kiterjedt levelezéséből ki-

tűnik,

maga az alapító szent is úgy tekintett, mint a
lelkek megreformálásának egyik leghatásosabb eszközeire s a mélyebb történelmi vizsgálat is azt bizonyítja,
hogy a lelki megújhodás minden országban arányosan
nőtt a kollégiumok terjedésével. A Jézustársaság nagy
sikerének alapja azonban ennél sokkal mélyebben, a
jezsuiták sajátos és minél tökéletesebb lelki kiképzésében leledzett. Az alapító is elsősorban nemcsak a
példás életet és a rendszeres elmélkedést kívánta meg
rendtársaitől. hanem nagyobb követelményeket is támasztott velük szemben. Megkívánta, hogy legyenek készek
és képesek mások lelkének megmentésén kívül arra is,
hogy a polgári életben is meg tudják állni helyüket
és közületeket, sőt városokat is tudjanak irányítani,
ha erre sor kerül. Mindezt magasfokú értelmi kiképzéssel, komoly tanulmányokkal és alapos lelkigyakorlatokkal, főképen az alázatosság tervszerű gyakorIásával
iparkodott rendtársaiban kifejleszteni. Igy az alapos lelki
élet intenzív erejével a lélekmentés terén saját életüket
is képesek voltak áldozatul dobni.
A JEZSUITÁK nem is maradhattak csupán a nevelőokta
tásnál, prédikálásnál s a szeatségek kiszolgáltatásánál, oda
kellett áIlniok a legveszedelmesebb pontokra is. Szerte
Franciaországban 1579·ben borzalmas pestis dúlt s ekkor a
pestises betegeket ápoló [ezsuiták közül Párizsban 6, Avig-
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nonban 7, Bordeauxban 8, Pont-á-Moussonban 10 rendtag vesztette életét. Ugyanílyen halálmegvetést tanúsítottak az 1553-ban Kölnben és Németország más városaiban
fellép ö járványok idején is. Vitelleschi generális idején
(1615-45) több mint 700 jezsuita esett áldozatul az
önfeláldozó szegénygondozásnak és betegápolásnak, különösen pedig a pestises betegek ápolásának. E jezsuiták
legtöbbje felszentelt pap volt, így Németországban 165,
Franciaországban 162, Belgiumban és Hollandiában 124
és Lengyelországban 61 felszentelt jézustársasági pap vesztette életét emberbaráti áldozatként. Ugyanekkor Japánban
72-en, Abesszíniában 9-en, Brazíliában 14·en, Perúban és
Paraguayban 12-en, a Fülöp-szigeteken tizen szenvedtek
vértanúhalált. Ez a vértanúsors azonban Európában sem
kerülte el soraikat. Itt 25-en a protestánsok dühének, a
görögkeleti kozákok vadságának pedig öten estek áldozatul, mint hitük vértanúi. Ez az idöszak tehát rendkívül
sok áldozatot vett a Társaságtól. E harminc év alatt
(1615-45) több mint 200 jezsuita lett hite vértanúja.w

Ha feltűnő is, milyen sikerrel íoglalkoztak a feltársadalmi rétegekkel és az értelmiséggel, ez nem
jelentette az alsóbb társadalmi osztályok elhanyagolását. Nem hirdettek társadalmi reformokat, hanem a
vezető rétegek lelki átalakításával törekedtek orvosoini
a tömegek bajait. Ha mint az uralkodók vagy fejedelmek bizalmasai, itt-ott gyakorlati kérdésekkel is voltak
kénytelenek foglalkozni, elsősorban itt is a lelki élet
területén maradtak és az állampolitikai ügyek közül is
csak azok mellett ídöztek, amelyek a vallás kérdéseivel
függtek össze. A merőben világi s gazdasági ügyekkel
nem foglalkoztak és a vallási kérdésre ki nem ható
állami hivatalt vagy méltóságot éppen azért nem is
fogadtak el. Azt a megállapítást tehát, amely szerint
"a jezsuita rend, akár a protestáns lelkészség, a világi
élet minden terén szerepet kért magának", - amint az
a legujabb magyar Egyetemes Történetben olvasható,
tévesnek és minden történeti alapon nem bizonyítható
állításnak kell minősíteni. Az ilyen megállapítás a Jézussőbb
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társaságra vonatkozóan legfeljebb csak a missziók területére vonatkoztatva volna elfogadható a dolgok természete szerint. Kínában pl. egyes jezsuiták magas állami
méltóságokra emelkedtek, amelyeket azért vállaltak el,
hogy a kereszténység terjedésével a fennálló társadalmi
intézményeket is új világnézeti tartalommal telítsélc.
Erre azonban a kereszténységre csak éppen akkor
áttérő egyének még nem lettek volna alkalmasak.
A lélekalakitás munkájában az emberek becsületes
őszinteségére törekedtek, mely az egyén belső lelki
tartalma és cselekvése között szoros kapcsolatot tart.
Általában a lélek egyenkénti átreformálásának módszerét
alkalmazták. A tömegekhez vezető utat a tanításukkal
felkeltett érdeklődés nyitotta meg számukra az egyéneken keresztül. Templomaik mindjobban megteltek. hogy
aztán a hallgatók maguk is, mint a hit magvetői, új
meggyőződéssel távozzanak embertársaik közé. Az
Egyház "legharciasabb" szervezete általánosan így
kezdte müködését. Nem a megrohanás taktikájával
győzött, banem a hit igazságainak mindenkit lenyűgöző
hirdetésével, lelkigyakorlatok vezetésével és példás papi
élettel és ez - mint Faber Péter 1541-ben írta sz.
Ignácnak - a tudománynál is nagyobb hatást gyakorolt az emberekre.
Feladatuk sohasem volt az, hogy a protestánsok ellen
támadjanak, hanem mint az alapítónak Canisius sz.
Péterhez 1554-ben írt utasítása és levele is kifejti, fő
törekvésűk az volt, hogyahitbelileg "még egészségeseket megóvják és az eretnekség ragályától már kórossá
váltakat meggyógyítsák" .11 Az utasításnak megíelelöen
elsősorban a teljesen katolikus vagy avegyeslakosságú
terűleteket keresték fel, hogy megerősítsék az ingadozókat és megmentsélc a hitben hajótörötteket. Az viszont
nem csodálható, hogy ebben a vallási kérdések iránt
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annyira fogékony korban működésük érthetően szembeszállt a protestántizmussal is s az újhitűek nagy
számban tértek vissza az Egyházba. A visszatérők
száma Angliában, a rajnai tartományokban és ÉszakNémetországban a 16. század utolsó tizedétől kezdve
évenkint általában (amennyiben az egyes évekről fennmaradt számadatokat átlagnak vesszük) felülmúlta az ezret.
Igy pl. csak Bécsben 1570-1610 közt évente kétszázan
tértek vissza a katolikus hithez, 1611-ben már háromszázan, 1615-ben pedig ötszáznál is többen.P
Mindezekhez hozzá kell még számítani a katolikusoknak hitükben való megerősítését, a közömbösökben a katolikus öntudat felkeltését. A prédikálás,
a lelkigyakorlatok s ezek hatásaképen a gyóntatások
meg az Oltáriszentség kiszolgáltatása, a hitoktatás és
nevelés, a kórházak rendszeres látogatása és a szegénygondozás ezer irányú szociális követelményeinek kielégítése annyira lekötötte a katolikus megújhodás e nagy
munkásait, hogy összes tevékenységükből csak igen kis
részecskét tudtak a protestánsokra fordítani. Duhr számítása szerint a jezsuiták összes munkájuknak csak alig
egytizedével dolgoztak a protestánsok felvilágosításén
és térítésén." Később, a nagy lelki magvetés és lélekgondozás után, a burjánzó hitélet az eszmék terjedésének törvénye szerint láthatatlanul is eljutott
messze vidékekre és új életre fakasztotta az eddig elhanyagolt lelkeket. Ez már a nagy aratás ideje volt,
átlagban a 17. század eleje, amikor e modern apostolok megjelenése egész falvakat és városokat vezetett
vissza a katolikus Egyházba.
E nagyszerű eredmények nyitja, eltekintve egyéni
kiválóságuktól. abban lelhető, hogy már műkődésűk
kezdetén, tehát már a trienti zsinat előtt sem tévesztették szem elől azt az életelvet, amit később a zsinat
is hirdetett, hogy t. i. lia vallásosságot semmi sem képes
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az emberekben annyira felkelteni és rnegszilárdítani,
mint az Isten szolgáínak jópéldáia, Mert az emberek
szeme, mint a tükörre, úgy irányul azokra, akik a világon felülemelkedve, magasabb őrhelyet foglalnak el".
Valamennyi gondolat között, amely a Jézustársaság mű
ködését irányította, ez volt a vezéreszme. Ezerszer és
ezerszer merült fel a jezsuita rendfőnökök utasításaiban, a kűzdö jezsuiták jelentéseiben és a rendi szentek
intelmeiben. Nagyszerü eredményeiket csak azzal érhették el, hogy életük összhangban állott a hirdetett elvekkel j maguk is úgy éltek, amint azt másoktól megkövetelték.
9.
A kapucinus rend a katolikus megújhodás harcaiban. Fogadtatása az egyes népeknél. Más rendek: theatinusok, piaristák,
orsolyák, oratoriánusok, irgalmasok.

A jezsuiták mellett elsősorban a kapucinusok tűntek
fel a katolikus megújhodás területén aratott sikereikkel.
Voltaképen Assisi sz. Ferenc rendjének harmadik
önálló és új ágát alkották, amelyben az új hajtások
természete szerint felfrissült erővel keringett Assisi sz.
Ferenc megújhodott szelleme. Ez a szellem a gazdasági válságokkal is súlyosbított lelki válság korában
ugyanolyan hatást gyakorolt a tömegek lelkére, mint
hajdan a nagy Szent első munkatársai. A régi ferences
rend munkakörét gátolták a rendi élet évszázados hagyományokat követő keretei, melyek a protestantizmussal
szemben még irányításra és módszerüknek megváltoztatására vártak. Az új ferencesek, a kapucinusok
azonban a kor vallási követelményeinek és szűkségei
nek megértésével nemcsak észrevették a tennivalókat,
hanem az assisi Szent szellemének megfelelő, de korszerű rendi átalakulással megtalálták a tennivalók mód119

ját is: mozgékonyabbak lettek, akárcsak a jezsuiták, Európán kívül eljutottak Észak-Amerikába, Kaliforniába,
Mexikóba, majd Brazíliába, Felkeresték Elő- és KisÁzsia szakadárjait, behatoltak Afrika belsejébe, Kongóba,
Abesszíniába, sőt Tibetbe és Kínába is és mindenütt
csodás önfeláldozással hirdették Jézus hitét az ottani
ősnépeknek.

Hogy müködésük valóban korkövetelményt töltött
be, bizonyítja, hogyalapításuk (1525) után alig száz
évvel már 1586 kolostorban 26 ezer kapucinus élt.1 A
rend szellemére pedig jellemző, hogy vérlanúik száma
már a 16. században 500 fölé emelkedett.
TAGJAIK NAGYOBB RÉSZE a kurta nemesek közül kerültek ki, de előkelő nemesi és főúri családok tagjai is nagyszámmal öltötték magukra a "mezítlábas barátok" ruháját,
mely külsö szabásával és csuklyájával (innen a nevük is)
Assisi sz. Ferencéhez akart mindenben hasonlítani. Kiváló
szónokaik és hitvédő ik nagy hatással vették fel a küzdelmet a protestantizmus terjedésével szemben. Megjelennek
a fejedelmi, királyi és a császári udvarokban, ahol tekintélyüket és képességeiket a katolikus vallásért maradéktalanul vetik latba. Látunk kapucinusokat diplomáciai küldetésekben, amelyekben teljes odaadással, de bölcs óvatossággal oldanak meg gyakran kényes feladatokat. Mindamellett a kapucinusokban általában és elsősorban a nagy
népi tömegek modern apostolait kell szenilélnünk. A néppel ott érintkeztek, ahol éppen találták őket: a mezei
munkát, a vásárt, a piacot egyformán alkalmasnak találták a néppel való érintkezésre, hogy alélek végtelen
értékének tudatosításával a tömegekben ismét felgyujtsák
a katolikus vallási eszmék iránti érdeklődést. A lelki elhanyagoltságából felrázott nép sokszor tízezres tömegekben tódult 40 órás szentségímádással bevezetett misszióikra
még olyan helyeken is, amelyek a kálvinizmus főfészke
ként vannak elkönyvelve a történelem lapjain i igya franciaországi Poiton, Dauphiné, Saumur, Lusígnanban, ahol a 17.
század első tizedében több mint 50,000 hugenotta tért
vissza az Egyházba - kizárólag e rend hatása alatt.! A
Wallisi Alpok Gaillard völgykatlanában, közvetlenül Genf
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kapui előtt, a genfi kálvinista városi hatóság és katonaság erőszaka ellenére 1597-ben 30,000 főnyi tömeg vett
részt Maurienne kapucinus atya misszióján és 5000 kálvinista tért meg missziójának hatása alatt. 8

A tömeghatás eme jelenségei szolgáltatják az alapbizonyítékát annak a történelmi megállapításnak. hogy
a katolicizmus a protestáns hatalmi tényezők gyakran
kíméletlen és erőszakos fellépése ellenére sem vesztette
el a lelkekre való befolyását. A nagy hitszakadás
elsősorban annak volt következménye, amint arra
VI. Adorján, majd Loyolai sz. Ignác s a katolikus
megújhodás annyi kiválósága sokszor rámutatott - hogy
az Egyháznak a hitújítás előtt nem állott megfelelő
papság a rendelkezésére, vagyis a hitszakadás nem lelki
szűkséglet forrásaiból fakadt, hanem a lelkipásztorkodás vétkes mulasztásaibó1.
A kapucinusok megjelenését általában nem fogadta
olyan merev ellenállás, mint a jezsuitakét. Az elvilágiasodott főpapság nem féltette tőlük joghatóságát és a
régi szerzetesrendek is inkább látták bennük testvéreiket, mint a megszokottól elütő és új köntösben megjelenő jezsuitákban, akiknek szabályzata is elütött a
szerzetesség szokványos reguláitól. Hogy a regulák eltérő szabályai azonos lelkületet takarnak, az legalább
is egyelőre elkerülte a figyelmet. Ugyanebbe a tévedésbe estek velük szemben a protestánsok is. A földesurak és a városok gazdag protestáns polgársága megvetéssel és lenézéssel tekintett a külsö megjelenésükben is szerény és feltűnő en szegény szerzetesekre, a
köznép pedig gúnnyal és megvetéssei fordult a "mezítlábas barátok" felé. Igy volt ez Prágában, Bécsben és
hazánkban is Mórott. Mikor pedig rádöbbentek arra,
hogy ezek a lenézett barátok oly hatásosan működnek,
ahogyan egyáltalán nem várták tőlük, a gyűlölet kitörései akkor már nem sokat árthattak nekik, mert mőgöt121

tük is nagy tömegek sorakoztak. Igy pl. Prágában egyik
legveszedelmesebb ellenségük a Rudolf előtt nagy tekintélyben álló híres csillagász, a protestáns Tycho de
Brahe volt, aki az idegileg tönkrement császárral elhitette, hogy szőrnyetegtől fog meghalni. A császárnak
arra a kérésére pedig, hogy milyen ez a szörnyeteg,
a barátok kiűzésén fondorkodó csillagász azt felelte,
hogya kapucinus a legnagyobb szörny, amit valaha
ember látott." A csillagjóslásban babonás félelemmel
hívő császárral azonban a pápai nunciusnak nagynehezen mégis sikerült visszavonatni azt a botrányos rendeletet, amely a kapucinusokat Csehországból száműzte s
így azok tovább is közreműködhettek Csehország rekatoJizálá.sán.
Mint hajdan az első ferencesek, úgy a kapucinusok
is különös odaadással működtek a lelkileg teljesen elhanyagolt katonaság körében. Először hazánkban is mint
tábori lelkészek jelentek meg Aldobrandini Ferenc csapatánál 1595-ben. Közülük Mantuai Maximus atya Esztergom ostrománál el is esett, Riminii Dioisalvi atya pedig
Esztergom és Visegrád ostrománál különös egyéni bátorságával tűnt ki. ó
A katolikus országok általában szívesen fogadták
megjelenésüket s ezzel Európa országaiban ők is jelentős
tényezőkké váltak a katolikus megújhodás munkájában.
Az idők szellemének termékenysége azonban nem zárult
le a jezsuiták és kapucinusok munkábaállásával, hanem
másünnen is értékes tényezőket iktatott be a reformmunkába, Ezek közt időbelileg is az elsők voltak a
theatinusok. E rendet Caraffa theatei pűspök (innen
a nevük is), a későbbi IV. Pál pápa és sz. Kajetán
alapították (1524). Elsősorban a reneszánsz-lelkű Olaszország vallási ébresztői voltak, de alakultak kolostoraik
Német- és Spanyolország meg Portugália több városában
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is j általában azonban nem terjedtek el szélesebb területeken. Szociálkaritatív tevékenységre és az ifjúság nevelésére alakult a barnabiták és a somascaiak férfirendje
és az orsolyiták apácarendie. A betegápolásban legnagyobb hírre az irgalmasok emelkedtek, akik V. Pius
megerősítése (1582) után gyorsan elterjedtek egész Európában. Kizárólag tanításra alapította Calasanzi sz. József
(1556-1648) papi társulatát: a piaristák at. Kőzép
és Déleurópában fontos szerepet töltöttek be a nevelés
terén. E rendnek, az Ú. n. kegyes tanítórendnek (Congregatio Scholarum Piarum, innen a nevük: piaristák) első
tanulói a Róma utcáin csatangoló, elhagyott gyerekek
lettek, míg XV. Gergely 1621-ben fogadalmas szerzetesrenddé emelte a társulatot s ezzel megnyílt előttük az
út Olaszországon kívül hazánkba, Lengyelországba,
Ausztriába, Spanyolországba s innen Délamerikába is,
ahol jelentős feladatot töltöttek be, nemcsak az elemi,
hanem a középfokú oktatás terén is. 6
A katolikus megújhodás munkájában különösen
Franciaországban foglaltak el előkelő helyet az oratoriánusok. Az első oratóriumot a firenzei Néri sz. Fülöp
alapította Rómában 1548-ban. Tagjai olyan világi papokból kerültek ki, akik bár nem tettek szerzetesi fogadalmat,
de közös vallási gyakorlatokon, az Ú. n. oratóriumokon
való részvétel útján lelki elmélyülésre és a papi hivatásnak
minél eszményibb betöltésére törekedtek. Ezenkívül a
lélekgondozást és új, megfelelő papság nevelését tették
feladatukká. XVI. Gergely pápa megerősítése (1575) után
nagyobb lendülettel indult meg az oratoriánus mozgalom,
Baronius Caesar, a híres történetíró, majd művének
folytatója, Raynald Od erich is csatlakozott hozzá.
FRANCIAORSZÁGBAN az első oratóriumot De Bérulle
Péter, a Jézustársaság neveltje alapította 1611-ben, midőn
a párizsi Faubourg St. Jacques egyik házában hat világi
paptársával. együtt elhatározták, hogy közös lelkigyakorla-
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tokkal erősítik magukat a papi hivatás lehető legtökéletesebb betöltésére és egyúttal ilyen papság képzését mozdítják elő. Az Egyház érdekében mindennél előbbrevalónak
tartották ezt s ezért azokon a helyeken, ahol a püspök vonakodása miatt papnevelő intézet nem volt, plébániai szemináriumokat alapitottak, vagy a meglévő papnevelő intézetek
színvonalának emelésével törekedtek a kor kívánalmainak
megfelelő papságot kiképezni. Rövid idő alatt számos pap
gyűlt őssze De Bérulle lelkigyakorlatainak hallgatására,
köztük Bourdoise Adorján, De Condren Károly, Eudes
sz. János, Jean-Jacques Olier, Páli sz. Vince, a modern
karitász megalapítója és mások. Közülük az Egyház többeket a boldogok vagy szentek sorába is emelt. Az oratóriumok csakhamar népszerűekkéváltak és gyorsan elterjedtek Franciaország különféle városaiban, sőt hamarosan
átlépték az ország határait is. A püspökök szívesen látták
az oratóriumok megalakulását, mert azok nyomán a vallási
élet emelkedett, kollégiumaik pedig a keresztény szellemű
tudományosság melegágyai voltak.
Az oratóriumok szelleme hozta létre sz. Vince kezdeményezésére a francia Missiós Papok Társaságát,
amely a szegény, elhagyatott falusi nép tanítására és hitoktatására alakult. Egész tartományok voltak Franciaországban, így Bretagne, Normandia, Champagne, Bourgogne,
Provence, Picardia, amelyek e népmissziókkal ébredtek
újból vallási öntudatra.

Egyes kiváló egyéniségekre is nagy hatással volt
az oratóriumok működése. De Gondi Henrik bíboros,
Párizs érseke 1620-ban felállította aSaint Magloire
szemináriumot, majd Eudes sz. János működése nyomán
újabb szemináriumok keletkeztek Caenben, Coutancesban, Lisieuxben, Rouenben, Evreuxben. Sz. Vince műkő
dését is egész sora követi a szemináriumoknak. Közöttük
a párizsi St. Lazare-papnevelő emelkedett a legnagyobb
népszerűségre és hírre. Mindezeket felülmúlta a párizsi
St. Sulpice-plébánia híres szemináriuma, amely már
mai értelemben vett központi szeminárium volt, amenynyiben csak olyanokat vett fel tagjai közé, akik már
bevégezték humanisztikus vagyis középiskolai tanulmá124

nyaikat. Kiváltsága volt e szemináriumnak, hogy nem
a párizsi érsek, hanem Saint-Germain-des-Prés apátjának joghatósága alatt állott, aki közvetlenül a pápa
alá volt rendelve s így a St. Sulpice-intézet kormányzója - mint ezt a tagok büszkén hirdették - maga
a Szentatya lett. 7
Az oratóriumok müködése révén a franciaországi
egyházmegyék papsága a katolikus megújhodás munkájából alaposabban kivette részét, mint Európa más
országaiban. Ezeknek a szellemükben megújhodott papnevelő intézeteknek köszönhető, hogyezidőben feltünő
nagy a buzgó francia papok száma. Ilyen volt Rochefoucauld bíboros, Laval, az első kanadai püspök, Fourier
Péter, Dom Didier, Meurs, Bossuet, a híres szónok. A
világiak közül e papság nevelt jei tesznek szert világhírre:
Corneille, Moliere, Balzac, a nyelvész Du Carigetestvérek.
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NEGYEDIK FEJEZET: A KATOLIKUS ÚJJÁÉLEDÉS EURÓPA
ORSZÁGAIBAN.

1.
A Német Birodalom egyházi helyzete az újítás után. A
németorszáti püspökségek erőszakos elFoglalása. A szekularizációk Észak-. Közép- és Délnémetországban. Küzdelem a
szekularizációk ellen. Ernő bajor herceg szerepe. A katolikus
Egyház helyzete az osztrák örökös tartományokban.

A reformpápák fáradhatatlan buzgalma a központi
egyházkormányzat újjászervezésében és a zsinati rendelkezések végrehajtásában, a Collegium Germanicum
és a pápai s püspöki szemináriumok felállítása, a püspöki vizitációk és a zsinat szellemében nevelkedő új
papság tevékenysége, egyesülve az új és megreformált
régi szerzetesrendek teljesítményeivel új közszellemet
keltett Európában. A zsúfolt templomokból kiáradó
lelki élet lüktetése rányomta bélyegét a közéletre is.
Az aluszékonyságot mozgás, cselekvés váltotta fel. A
tömegek éppen úgy vallási öntudatra ébredtek, mint
ahogy a fejedelmi házak új nemzedéke is ráeszmélt
elődeinek mulasztására.
E lelki megújhodás korszakalkotó volt a történelemben, de a lélek egyetemes jellege és a közéletet öszszefogó különböző állampolitikai rendszerek érintkezése
szerint elég különbözőképen jelentkezett a politika
síkján. Ahol az új vallási doktrinák csak a lélek felületét kuszálták össze, mint Olasz- és Spanyolországban,
ott az átalakulás folyamata is a lélek belső medrében
folyt le, a nélkül, hogy a politikai élet mezőit is elöntötte volna. Másutt viszont, ahol a politikai hatalom a
lélekhez vezető utat is elállta, mint Angliában és
Skandináviában, ott a lelki élet vezetése alig nyilatkez127

hatott meg az általános üldözés miatt. Német- és
Franciaországban pedig, ahol az erők akár a tömegsúly.
akár az eszmei lendület Iolytán bizonytalan egyensúlyban voltak és a vallási ellentéteket nagyon sokszor
politikai érdekek is kísérték, gyakran izgató és szenvedélyes összeütközésekben vagy háborúkban kerestek
kiegyenlítődést. Általában tagadhatatlan történelmi tény,
hogy a katolikus megújhodás egyik eredményét,
vagyis az Egyháznak elvesztett politikai pozícióiba való
visszakerülését mindenütt megelőzte a lelki megújhodás. A vallási öntudatosítás kizárólag a lelkiség síkján
szétáradó, szellemi fegyverekkel irányított és vezetett
mozgalom volt mint alapfeltétel.
Németországban a püspökségek elkobzása mérte az
egyik legnagyobb csapást az Egyházra. Mindaddig
ugyanis, amíg az egyházi területek a püspöki joghatóság alá tartoztak, nagyobb vereség annál kevésbbé
érhette az Egyházat, mert a birodalom művelhető
és legsűrűbben lakott területének egyharmada éppen
az egyházi javadalmakra esett. Ez a helyzet még közjogi szempontból is kedvező volt. Az egyházfejedelmek
uralma alatt a katolikus papság szabadon élhetett hivatásának, a katolikus istentisztelet nyiltan fennmaradhatott s ha a püspök nemtőrödőmsége folytán a protestantizmus be is hatolt a püspökségnek területére, az
azelőtt teljesen katolikus vidékek vallásilag legfeljebb
vegyes területekké alakultak. A nagy szekularizációk
azonban teljesen megváltoztatták ezt a helyzetet. Az
egyházi javadalmak elfoglalásával a püspöki joghatóság
is megszűnt a szekularizált területen és a Luther-féle
tartományi egyházszervezet alapján ez a joghatóság
azoknak a világi fejedelmeknek jogkörébe ment át,
akik az illető területet maguknak foglalták le. Ezek a
fejedelmek azután így a lutheri elvek szerint az egy128

házi joghatóság letéteményesei és gyakorlói, nemkülönben a politikai és lelki hatalom birtokosai lettek és
első dolguk volt, hogy a katolikus papságot az elfoglalt területről elűzzék. helyükbe prédikátorokat tegyenek, akik készséggel fejet hajtottak a fejedelmi önkénynek. A katolikus istentiszteletet eltiltották és egyéni
tetszésük szerint részben vagy egészben protestánssá
tették a püspökség vagy érsekség területét. Ezzel az
Egyházra nézve nagy területek és tömegek mentek
veszendőbe.

A LEGNAGYOBB VESZTESÉG e tekintetben a Birodalom
északi részén érte az Egyházat. Az Elbától keletre eső
püspökségek már a 16. század első felében protestáns
kézre kerültek. A schleswigi, schwerini, ratzeburgi püspökségeket a hollsteini és mecklenburgi hercegek kobozták el, a kamminit a pomerániai hercegek, a brandenburgi,
hávelsbergi és lebusi püspökségeket pedig a brandenburgi
őrgrófok orozták el az Egyháztól. Az Elba és Weser
között a merseburgi, naumburgi és a meisseni püspökségeknek majdnem egész területét a szász választófejedelmek és a szász hercegek szállták meg erőszakkal és
csatolták többi birtokukhoz. Más püspökségek területét
annyira megcsonkították, hogy csak torz csonkjai maradtak eredeti nagyságuknak és képtelenek voltak arra,
hogy a minden oldalról reájuk leselkedő kapzsi fejedelmekkel szemben fenn tudják tartani magukat. Ahol egy-egy
szomszédos katolikus fejedelem pártfogására támaszkodhattak, ideig-óráig még tarthatták magukat, de ha ez a
pártfogójuk is elhúnyt, vagy utóda a hitújítókhoz csatlakozott, - ez pedig igen sokszor előfordult a német
fejedelmi családokban - akkor legtöbbször a még megmaradt kis egyházcsonk is zsákmánya lett az erőszaknak
és ezzel a hitújításnak. Innen van, hogy a katolikus Egyháznak még az augsburgi vallásbéke után is nehéz küzdelmeket kellett vívnia a még megmenthető püspökségeknek s hiveinek megtartásáért.
Ezek a küzdelmek alkotják a katolikus visszahatás
németországi történetének leghősiesebb, sokszor drámai
fordulatokban gazdag fejezeteit. Súlyosbította az Egyház
VI
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helyzetét az a körülmény, hogy hiányoztak belőle
egyházi pályára lépő fejedelmi sarjadékok, akiknek családi
tekintélye lehetövé tette volna a püspökségek megvédelmezését, vagyis akik az ez időben érvényesülő politikai
eszközöket éppen úgy felhasználhatták volna az Egyház
védelmében, mint a protestáns fejedelmi sarjak az Egyház
ellen. Nem mintha a katolikus fejedelmi házak nem tudtak
volna felmutatni sziklaszilárd hitvallókat, de a komoly
lelkiismeret, nem egyszer a papi nőtlenség, éppen ezeket
tartotta vissza az egyházi pályától. Igy aztán többször elő
fordult, - mint Ernő bajor herceg esetében is - hogya
püspökségek megmentésére már az első reformpápák is
több püspökségnek egy kézben való egyesítéséhez voltak
kénytelenek folyamodni, jóllehet ez ellenkezett a zsinat
szellemével és rendelkezéseivel.
Ez volt a helyzet az északnémet hildesheimi püspökségben is, amely a hitújítás előtt az ősi Goslar és Hildesheim városán kivül 330 plébániát számlált, de az
fosztások folytán a 16. század 70-es éveiben a püspöki
székhelyen kívül már csak 25 falura terjedt ki, mintegy
10-11 plébániával. Ennek ellenére 1573-ban három elő
kelő egyén versengett az apró püspökségért: Gyula,
braunschweig-wolfenbütteli herceg, Holle Eberhardt, a
lübecki püspökség protestáns adminisztrátora és Adolf
hollsteini herceg. Mivel bármelyik megoldás a katolikus
Egyház végleges bukását jelentette volna Hildesheimben,
ez már csak úgy volt elhárítható, ha a püspöki székbe
olyan fejedelmi ivadék kerül, akinek személye nemcsak
arról kezeskedik, hogy nem szekularizálja a püspökséget,
hanem családja tekintélyével meg is menti az erőszakos
elfoglalástől. Igy történt, hogy Ernő bajor herceg Ireísíngí
püspöknek hildesheimi püspökké való megválasztását
XIII. Gergely kénytelen volt elfogadni. Ernő herceg meg
is felelt a várakozásnak. A jezsuiták letelepedésének
előkészítésével és a zsinati rendelkezések életbeléptetésével megindította a katolikus megüihodást a hildesheimi
püspökségben ís.! Ugyanekkor azonban elveszett a magdeburgi és halberstadti püspökség. Amazt az adminisztrátor,
Joakim Frigyes brandenburgi herceg foglalta el önmagának, miután 1570-ben kilépett az Egyházból és megházasodott. Emezt a protestáns Gyula braunschweig-wolfenbütteli herceg foglalta el kiskorú fiának, Henrik Gyulának.
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Miksa császár ugyanis, hogy a bajor uralkodóház északnémetországi terjeszkedését és Ernő herceg megválasztását
megakadályozza, a halberstadti regáliákat 1576-ban pápai
hozzájárulás nélkül is engedélyezte a fiatal hercegnek,
aki 8 év mulva megházasodott és a püspökséget saját
családi birtokának jelentette ki. Midőn a szomszédos
katolikus II. Erich braunschweig-kalenbergi herceg 1584ben örökös nélkül meghalt, ennek tartománya is Henrik
Gyulára szállt, aki az egyesített két tartományt oly
könyörtelenül protestantizálta, hogy 1588-tól már nem
volt katolikus pap Braunschweig területén, az ősi Welff·
tartományban. 2
Westfáliában Hoya János püspök halála (1576)
után három püspökség: Münster, Osnabrück és Paderborn
birtokáért szenvedélyes kűzdelem indult meg. A paderborni káptalannak a kölni érsek-választófejedelem, Isenburgí Salentin megválasztásával sikerült a szekularizációt
elkerülnie, az osnabrücki káptalan azonban, miután a
trienti hitvallásra megesküvő Henrik szász-lauenburgi herceget, a brémai adminisztrátort választotta, igy elvesztette
a püspökséget. E püspökség regáliált u. i. Miksa császár a
pápa tiltakozása ellenére már 1575-ben kiadta a titokban
protestáns és nős Henrik hercegnek. Ez a herceg
dinasztikus fejedelemséget igyekezett alakítani és a
münsteri püspökségre is kinyujtotta a kezét. A káptalan
azonban Ernő bajor herceg megválasztásával megmentette
a püspökséget. Páratlan küzdelem indult meg most a két
fél között, amelyből a lauenburgi herceg tragikus halála
után végre Ernő herceg került ki győztesen s a pápai
megerősítés után, mint választott püspök, 1585-ben elfoglalta új püspöki székét. E püspökséggel 1581·ben még a
lüttichit, 1583-ban pedig a kölni ~rsekséget s választófejedelemséget egyesítette s ezzel Eszak-Németország még
megmaradó részein megmentette a katolicizmust.

Észak-Németország más pűspőkségei hasonlóan
vigasztalan képet mutattak egyházi szempontból. A
magdeburgi püspökségben protestáns adminisztrátor ült.
A káptalan megnősült kanonokokból állt, akik a
székesegyházban nyugodtan egymásmellett ültek "feleségeikkel". Minden városában a káptalan hü maradt
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katolikus hitéhez, de a polgárság ellenséges indulattal
volt iránta és a protestáns vallásgyakorlat kihirdetése
után a kanonokokat börtönbe vetették. A katolikus
istentiszteletet a székesegyházra korlátozták s kemény
büntetések sorával sujtották mindazokat, akiknek gyermekei a székesegyházi iskolában tanultak. Brémában a
katolicizmus romjain a lutheránus és kálvinista felekezet vetélkedéséből a kálvinisták kerültek ki győztesen
s csak egy templomot hagytak meg a lutheránusoknak.
Lübecket és Verdent Holle Eberhard püspök szekularízálta és tette protestánssá. E tekintetben azonban őt
messze felülmúlja a lübecki polgárság tűrelmetlensége,
amely az egész lakosságet a protestantizmusra kényszerítette, úgyhogy 1566 után az egész városban csak
egyetlen katolikus élt, egy protestáns szabómester fele-

sége."
Közép-N émetország püspökségeinek sorsa kedvezőbb volt az északiakénál. Frankföldön kevesebb fejedelmi ház volt, mint Németország északi részein, itt
tehát, a birodalmi lovagság és nemesség fészkében, az
Egyházat nem fenyegette olyan súlyos erő, mint amott,
bár a lutheránus prédikátorok a nemesség és lovagság
oltalma alatt a würzburgi és bambergi püspökség területeire is behatoltak. A városi közigazgatás itt is éppen
úgy protestáns kézben volt, mint az igazságszolgáltatás,
amelynek ítéletei - mint Ranke megállapítja - feltünően ellenkeztek a katolikusok érdekeivel. A lovagság és a nemesség azonban semmiképen sem versenyezhetett a püspöki tekintéllyel és befolyással s ez magyarázza meg azt is, hogy anémet katolikus egyház
restaurálása éppen ezekről a helyekről indult el.
Dél-N émetország szintén nem kerülte el a
vallásszakadást. Itt elsősorban Baden és Württemberg
szakadt el az Egyháztól, a német és a máltai lovag132

rend házai és a katolikus vallás mellett buzgón kitartó
birodalmi nemesség birtokai azonban ezekben a fejedelemségekben is biztosították a katolikus vallás fennmaradását. E katolikus szigetek szilárdan megálltak
hitük mellett és nem inogtak meg a legrettenetesebb
üldözés alatt sem. Amidőn Emő herceg lüttichi beiktatására a bajor herceg követei keresztülvonultak
Württembergen, csapatosan jelent meg előttük az ulmi
protestáns egyházkerület katolikus népe és rózsafüzéreit
mutogatva könnyes szemmel panaszolta, hogy kemény
erőszakkal akadályozzák katolikus vallásuk gyakorlását és örömmel emlékeztek vissza arra a boldog időre,
amikor Albert herceg náluk időzött Überkíngenben és
ők katolikus prédikációt és szentmisét hallgathattak. 4
Württembergen és Badenen kívül a protestantizmus volt az uralkodó Baden-Durlachban, Hanau-Lichtenbergben, a rajnai Pfalzban, Pfalz-Zweibrückenben
és 1613-ig Píalz-Neuburgban is. Ezenfelül a birodalmi
városok egy része teljesen, más része félig protestáns
volt. Nürnbergben, Nördlingenben, Frankfurtban, Straszburgban és Heilbronnban csak a máltai lovagrend tartotta meg a lakosság egy részét a katoIícízmusban.
Az 1553. évi mühdorfí tanácskozás anyaga" azt
mutatja, hogy megvolt a baj Bajorországban is. Ennek
okát már az 1550-ben elhúnyt IV. Vilmos herceg is
elsősorban az alsó- és felsőpapság erkölcsi és művelt
ségí színvonalának hanyatIásában látta. A protestáns
prédikátorok az egyházi hatóságok részéről alig találtak akadálvra s a tartományi rendek védelme alatt előbb
titokban, majd egészen nyiltan kezdték hirdetni Luther
tanítását. Kedvezett nekik még az a tény is, hogy
a bajor hercegek állandó pénzzavarban voltak. Ez egyrészt a hercegi udvar oktalan fényűzéséből fakadt, másrészt a bajor ház a Birodalom belső zavarai miatt úgyszólván állandóan fegyveres felkészültségben volt, ami
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tetemes összeget emésztett fel. Az uralkodó hercegek
e miatt sűrűn kényszerültek a tartományi rendek összehívására, ezt viszont a rendek protestáns része olyan
engedmények kicsikarására használta fel, amelyek elő
mozdították a hitszakadás terjedését. A vallási kérdések állandó feszegetés e tehát a bajor hercegeknek
a tartományi gyűléseken éppen annyi gondot okoztak,
mint a császároknak a birodalmi gyűléseken. A kűlőnb
ség annyi volt, hogy a fennálló birodalmi alkotmány
s a hatalmi viszonyok szerint az uralkodó herceg úgyszólván nagyobb úr volt a tartományában, mint a császár
az egész Birodalomban.
Az Alsó-Rajnánál a jűlích-cleveí hercegségben
szinte állandóan ingadozott a katolicizmus sorsa. Kölnben a németalföldi és francia protestánsok odamenekűlése és a Németalföld északi protestáns részeivel való
sűrű kereskedelmi érintkezése révén a kálvinisták száma
is annyira felszaporodott, hogy a polgárság 1580-ban
már a protestánsoknak is szabad vallásgyakorlatot követelt. 1576-ban már az érsekség protestantizálásáról
is míndsűrűbben szó esett a kölni protestánsoknál,
különösen a Nassaui-háznál, amely ezen a vidéken a
legszenvedélyesebben fűtötte a protestáns törekvéseket.
Reményüket Isenburgí Salentin grófra alapították,
aki mint választott püspök ebben az évben foglalta el
az érseki széket. Az új érsek ugyanis hamarosan azon
mesterkedett, hogy megnősülj ön. A birodalmi vonatkozásban ugyan elég jelentéktelen, de annál mozgékonyabb János nassaui gróf, aki a köréje csoportosuló
urakkal Salentin érseknek e nösűlésén felbuzdulva,
már az Alsó-Rajna leghatalmasabb fejedelemségének elfoglalasán álmodozott. Számításukat azonban
keresztülhúzta a vallási kérdésekben egyébként könynyelmű felfogású, de egyházjogilag helyesen gondolkodó érsek. Bár világias életmódját érsek korában
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sem hagyta abba, de kötelességének tartotta a trienti
zsinat rendeleteinek végrehajtását, amikor pedig a világi
élet varázsa teljesen megeitette. inkább lemondott az
érsekségről, de meg sem kísérelte, hogy az érsekség
területét s vagyonát önmaga számára foglalja le, ahogy
akkoriban annyi sokan tettek s ami után a Nassaui grófi
ház annyira kapzsin sóvárgott.
A kölni kérdés azonban ezzel még nem nyert
megoldást, mert Isenburgi Salentin utóda, Truchsess
Gebhard - a reformszellemü Ottó augsburgi bíborosérsek unokaöccse Mansfeld Ágnes grófnőt feleségül vette és így nyiltan is áttért a protestantizmusra.
Ű már azon volt, hogy az érsekséget kizárólag magának s utódainak foglalja el. Ez azonban nem ment símán,
mert nagy kérdések jártak vele karöltve í egyrészt a
leggazdagabb német érsekség és a vele szomszédos
Németalföld vallási sorsa, másrészt a katolikus álláspontot
képviselő Habsburg-császárság jövője. A kölni érsekség
szekularizációjával t. i. a választófejedelmek gyülésén a
protestánsok kerültek volna többségbe. a kérdés tehát
nem lehetett közömbös sem a katolicizmusra, sem a
pápára, sem a Birodalomra, sem a császárra. Az érdekelt felek tehát megkezdték készülödésüket a fegyveres döntésre.
E közben történt, hogy a katolikus káptalan a
megüresedett lüttichi püspökségre Ernő bajor herceget
választotta meg 1581-ben, ezzel pedig a katolikus bajor
ház befolyása az Alsó-Rajnánál Maasig, SpanyolNémetalföld közvetlen szomszédságáig terjedt. A helyzet más irányban is a katolikusoknak kedvezett. Mialatt Truchsess a protestáns fejedelmek támogatásáért
alkudozott, azalatt Emő bajor herceg értékes hátvédet
talált aNémetalföldön müködő katolikus Farnese Sándorban, Truchsessnek pedig csalódnia kellett szővetségí
politikájában is. A brémai protestáns adminisztrátor,
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akire elsősorban számított, maga is szemet vetett a
kölni joghatóság alá tartozó Westfáliára, tehát húzódozott Truchsess megsegítésétől. A császár a Truchsesshez
szító Köln városát birodalmi átokkal sujtotta, míg a kölni
ügyben Erfurtba összehívott protestáns fejedelmi gyülésen sem a szász, sem a brandenburgi választófejedelem nem képviseltette magát, ami a kisebb protestáns
fejedelmek buzgóságát is lelohasztotta.
A Szeatszék is beavatkozott a kérdésbe. Truchsesst letette az érsekségről, az utána érsekké megválasztott Ernő herceget pedig megerősítette. Ez mutatja legjobban, hogy milyen tét forgott kockán. Truchsess ismét
kopogtatott a protestáns fejedelmek ajtaján, ezek azonban óvatosan visszahúzódtak a végzetessé válható konfliktustól és a támogatást azzal utasították vissza,
hogy Ágost szász választó szerint Istenre bízzák, "miként akarja szavát hallatni a pápa és az ördög dühe
ellen"." Truchsess ellenben már nem térhetett ki a
fegyveres döntés elől. Csakugyan 1686-ban Farnese
Sándor csapata Maasig nyomult elő és vetett véget
Truchsess álmainak, Ez a győzelem már kétségtelen
jele volt az idők gyökeres változásának.

A Német Birodalomhoz hozzátartozó Osztrák Örökös
Tartományok vallási szempontból sajátságos képet mutattak a 70-es években. Bár Ferdinánd és Miksa hivatalosan csak a katolikus Egyházat ismerték el a tartományokban, mégis mindketten megtagadták a zsinat
rendeleteinek hivatalos kihirdetését, sőt Miksa még a
zsinat befejezése után is a katolikus Egyháznak és a
lutheránusoknak kompromisszumos egyesítéséről álmodozott, jóllehet a lutheri hitrendszer épp az örökös
tartományokban bomlott mindjobban szektákra s ez
már egymagában is kizárta e terv megvalósulását. A
lutheránus tartományi rendeknek 1568-ban és 1571·
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ben tett engedményeket a protestantizmushoz szító tartományi nemesség teljesen kíhasználta, Nemcsak tulajdon
jószágait és kegyúri iogosítványü birtokait, hanem zálogban bírt uradalmait is megnyitotta az augsburgi hitvallás előtt. A katolikus papságot elűzte, helyébe prédikátorokat hívott és jobbágyainak megtiltotta a katolikus templomok látogatását. Bár ez sok helyen a legdurvább atrocitásokkal történt," Miksát az efféle eljárások nem ingatták meg vallási közönyösségében, Ezek
a büntetlenül történő atrocitások azután a városok és
mezővárosok polgárságát is felbátorították a hitújításhoz való csatlakozásra, sőt az új hitvallás a protestáns
tartományi nemesség bécsi központi házában tartott
protestáns istentiszteletből kiindulva a fővárosban is
megkezdte térfoglalását. Ez Miksa halálakor már olyan
méretet öltött, hogyatrónralépő Rudolf az alsóausztriai
rendek hódolatát a hagyományos szokástól eltérően
nem a székesegyházban, hanem a Burgban kényszerült
fogadni, mivel a hódolati űnnepséget bevezető ünnepélyes szentmisén, az idegenek megbotránkozására, az
új császárral együtt alig jelent meg tíz ember. 8
Nagyjában ugyanez volt a helyzet Felső-Ausztriá
ban is. Mondhatni, hogy Tirolban is. Stájerországban a
városi lakosság fele, Karinthiában és Krajnában pedig
többsége a hitújításhoz csatlakozott. Karinthia főváro
sában, Grácban, annyira elterjedt a protestantizmus,
hogy 1566-ban, amikor e három tartomány kormányzását Ferdinánd főherceg átvette, csak három polgár
vallotta magát nyiltan katolikusnak. 9 A parasztság nagy
része szintén a hitújításhoz csatlakozott. A tartományi
nemesség Stáierországnak még tekintetbe jöhető kisebbsége kivételével úgyszólván teljesen az új vallást követte s minden megtorlás nélkül kényszeríthette jobbágyait, hogy a keresztségben protestáns módon részesüljenek, a házasságot protestáns módra kössék, protes-
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táns istentiszteleten vegyenek részt, vasár- és ünnepnapokon robotmunkát végezzenek s a bőjti napokon
is egyenek húst. 10
Még szerencséje volt az Egyháznak, hogy az
osztrák protestáns lelkészek sem erkölcsileg, sem tudományos szempontból nem álltak magas színvonalon s
ez a zsinat szellemében nevelkedett, tiszta erkölcsü és
képzett katolikus papság munkáját nagyban megkönynyítette a vallási élet restaurálásában.
Csehországban a két színnel való áldozást követelő ú. n. huszita utraquizmus leplében terjedő lutheránizmusnak nem sikerült kivívnia a szabad vallásgyakorlatot. De azzal, hogy az utraquista lelkészek nagy része
Németország protestáns egyetemein tanult, a lutheri
hitvallás minden állami elismerés nélkül is tetemesen
elárasztotta Csehországot. Hitsorsosai gyakran előkelő
tisztséget töltöttek be s ezt iparkodtak vallásuk javára
bőven kamatoztatni. Sziléziában a hitújítás annyira
megerősödött, hogy Rudolf 1609-ben külön felséglevélben volt kénytelen a lutheránusoknak szabad vallásgyakorlatot engedélyezni.

A 16. század utolsó két évtizede tehát, legalább
kűlsöleg, egyáltalában nem mutatott kedvező képet a
katolikus Egyházra. Köln megvédelmezésében már a
felkelő katolikus öntudat volt szemlélhető. A síraszburgl püspökségnek 1593-ban kompromisszummal történő felosztása azonban azt mutatta, hogy még igen
válságos idők lebegtek az Egyház felett. Itt ugyanis a
püspökség egyik felében a káptalan katolikus többsége
megválasztotta Iotharingíaí bíborost egyházfejedelemnek,
míg a püspökség másik felében a káptalan protestáns
tagjai adminisztrátorrá választották a 15 éves protestáns
vallású János György brandenburgi örgróíot,
E külső kép mellett azonban már a püspökségek
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megtartásáért vívott küzdelmek alatt kedvező belső
képek is vehetők észre. A Birodalom térképét egyre
sűrűbben tarkítják a jezsuita kollégiumok és rendházak
jelei. Az első kölni kollégium után csakhamar feltűn
nek Bécs, Ingolstadt, Trier, Koblenz, Mainz, Heiligenstadt, Hildesheim, Speyer, Würzburg, Fulda, Nolsheim,
Paderborn, Münster, Emerich, Grác, Glatz, München,
Innsbruck, Hall, Díllíngen,Augsburg, Regensburg jezsuita
házai. Nyomukban mindenfelé zsúfolt templomok, katolikus öntudatra nevelt értelmiség s a lélek szétáradása
észlelhető a mindennapi és politikai életben. Majd segítő
csapatok jönnek a megreformált régi és az új rendekből, új világi papság lép a porondra az új szemináriumokból és a Germanicumból. Új főpapok, akik
végrehajtják a zsinati rendelkezéseket. Nunciusok telepszenek meg a fejedelmi udvarokban, hogy a vallási
kérdések megítélésében irányítólag hassanak a fejedelmi
akaratra, hogy ápolják a Szentszékhez való bizalmat,
hogy megmutassák a katolicizmus népi és gyakorlati
[elentöségét, hogy megszűntessék azokat a visszásságokat, amelyek sértik az Egyház érdekeit és méltöságát,

2.
A katolikus restauráció Bajorországban. Albert herceg. Újjáéledés Ausztriában. Ernő főherceg. Stájerország. Ferdinánd
főherceg. A katolikus reformáció a német egyházi fejedelemségekben. Fulda és Würzburg rekatolizálása. Mespelbrunni
Echter Gyula.

A németországi katolikus újjáéledés Bajorországkezdődött, melynek hercegei a
őrizték meg az Egyházhoz való

b an

legtöretlenebbül
ragaszkodásukat.
V. Albert herceg, aki IV. Vilmost 1550-ben váltotta fel
Bajorország vezetésében, mindenben megfogadta atyjának a katolíkus vallás fenntartására vonatkozó inteimét
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és elhatározta, hogy Bajorországban visszaállítja a katolicizmus sértetlen uralmát. A papság életének megreformálásáról szígorúan intézkedett, hogy a nép a tiszta
élet tükörképét láthassa papjaiban. A kolostori élet
fegyelmének helyreállítására rendeleteket adott ki és a
vallási kérdéseket a zsinat szellemében egész terjedelmükben felölelte deklarációiban és tartományi gyüléseken tett nyilt hitvallásában.
Bajorország hercege teljes mértékben katolikus
meggyőződése mellett foglalt állást és ha a körülmények
úgy kívánják, erősebb hatalmi eszközök igénybevételétől sem akart visszariadni a katolicizmusért. Tervei
keresztülvitelét azonban megnehezítette és őt magát is
megzavarta a kétszínnel való áldozásért Bajorországban
is mindjobban terjedő vallási mozgalom, Ennek ugyan
a tartományi gyüléseken a protestantizmushoz szító
tartományi nemesség volt legfőbb szószólója, mégis a
mélyen vallásos lelkeket is felkavarta.
HlTT ANI tájékozottságukat főleg az zavarta meg, hogy a
pap szintén kétszinnel: Jézus testével s vérével áldozik
a szentmisében s nem vették észre, hogy Jézus az emmauszi
tanítványokat egyszínnel áldoztatta meg és az Egyház
mindig elegendőnek vallotta az egyszinnel való áldozást,
mert mindíg vallott dogmája, hogy az Oltáriszentség
egyik szinében éppúgy, mint a másikban s ezeknek minden
részecskéjében éppúgy, mint az egészben, hiánytalanul
jelen van Krisztus teste és vére, embersége és istensége.
A tartományi nemesség az 1563. évi ingolstadti
tartománygyűlésen is sürgette a kétszinnel való áldozás megengedését. Albert azt hitte, hogy ezzel a hit egysége
is helyreáll és nem nézte a kérdés mögött húzódó szándékot. Ezért maga is a kehely használata mellett foglalt
állást és sok gondot okozott vele a pápának és a zsinatnak.
"Légy meggyőződve, - irla neki IV. Pius 1563 május
19-én - hogy ha hallgatsz azokra a tanácsokra, amik
Téged arra késztetnek, hogy alattvalóid részére a kétszinnel való áldozás engedélyeztessék, nem országod
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nyugalmát fogod előmozdítani, hanem a vallási dolgok
fognak egészen más fordulatot venni."
Ebben a szellemben irt a hercegnek Hosius bíboros
is és figyelmeztette öt arra, hogy ebben a kérdésben a
kehely használata csak cégér, mely mögött az a nagy
veszedelem húzódik meg, hogy igy az Egyház egyik hittételét lehet tagadni. Azt t. i., hogy Jézus teljesen jelen
van az egyszínnel vett Oltáriszentségben is. Annakidején
- irja tovább a bíboros - V. Károlyt is rábeszélték az
interimre, de ez sem vezetett vissza egyetlen embert sem
az Egyházba, hanem ellenkezőleg, igen sokat sodort a kálvinizmus táborába, amely ma már a lutheránusok augsburgi
hitvallását is erősen szorongatja Németországban. Ha egyszer a kehely használata folytán tagadni merik Krisztus
teljes jelenlétét az egyszfnnel vett Oltáriszentségben, akkor
nemsokára tagadni fogják Jézus emberséget is, mint Hardenberg Albert tette Braunschweigben. Az ilyen tévedések és
a katolikus hitelvektől való eltévelyedések mindig a kehely
követelésével kezdődtek. Nagy felelősséget vállal tehát
magára a herceg, ha továbbra is kéri, sőt erőlteti a népnek kétszfnnel való áldoztatását.! Albert azonban, bár
válaszaiban törhetetlen ragaszkodásról biztosította a Szeritszéket, éppolyan állhatatosan tartott ki jóhiszemü elgondolása mellett még akkor is, midőn Mór freisingi püspök is
annak a véleményének adott kifejezést, hogy a kehelyhasználattal nem az Egyházba való visszatérés, hanem csak
a hitszakadás fog növekedni. A pápa nem is kételkedett
Albert lelkiismeretes jöhiszeműségében , óvatos, körültekintő és bölcs korlátozással 1564-ben megengedte, hogy
egyideig kehellyel áldoztassanak Bajorországban.
A herceg azonban nemsokára világosan belátta tévedését és hogy a tények a pápa felfogását igazolták, mert
a kehellyel való áldozás mögött egyéb protestáns szándékok lappanganak és hogy e követelések csak a jószándékú
herceg félrevezetésére irányuló taktika volt.

Az ingolstadti tartománygyűlés után még be sem
a pápa és a herceg közötti levélváltás, amikor
Albert megdöbbenve arról értesült, hogy a nemesség
több előkelő tagja elhatározta, hogy a herceg akarata
ellenére is kötelezővé teszik birlokaikon az augsburgi
hitvallást E mozgalom élén Joachim ortenburgí gróf
fejeződött
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állott, aki maga is a hercegnek volt hűbérese, tehát
vallási tekintetben is neki volt alárendelve a gróf.
Tervének keresztülvitelére a gróf egy hitehagyott ferencest hívott Ortenburgba, aki néhány protestáns szellemű
titkos prédikáció után 1563 október 17-én megtartotta
az első lutheránus istentiszteletet, a gróf pedig nyolc
napra rá kiadta vallási rendeletét, amely a katolikus vallásgyakorlatot kereken megtiltotta és az egész grófságra
az augsburgi hitvallást jelentette ki elfogadottnak. Nemesi
barátait is hasonló eljárásra hívta fel. A jogaiban megsértett herceget ez az eljárás annál keményebb megtorlásra késztette, mert a gróf tömegesen kényszerítette
a népet a hitújításhoz való csatlakozásra. A herceg
tehát elrendelte a protestáns prédikátorok eltávolítását
és a katolikus istentisztelet visszaállítását. Mivel pedig
a gróf megtagadta a hercegi parancs végrehajtását,
összes jövedelmeit és birtokait lefoglalta. Ez alkalommal
a gróf levéltára és a protestantizmus meggyökereztetése
érdekében folytatott levelezése is a herceg kezébe kerűlt.
Albert szeméről lehullott a hályog, csak most látta
egészen tisztán, hogyakehelykérdés valóban a katolikus
vallás megsemmisítésére irányuló mozgalmat leplezett.
E MOZGALOM LELEPLEZÉSE lett a bajorországi katolikus
újjáéledés megindítója. Bizottságok jártak annak felülvizsgálatára, hogy az alattvalók a valóságban milyen
mértékben kívánják a kehely használatát. Kitűnt, hogy
ez az óhaj korántsem olyan mére tű, aminőnek a hitújítással rokonszenvező tartományi nemesség zajos követeléséből
látszott. Voltak vidékek, ahol a kehelykérdés teljesen
ismeretlen volt a nép előtt. A freisingi püspökség területén
pl. 100 ezer áldozóból alig 5 ezer kívánta a kehellyel való
áldoztatást, de ezekből is 2000 a haagí birodalmi grófság
területére esett, amelynek birtokosa protestáns volt. A
legtöbb óhaj általában a protestáns területekkel szomszédos
községekből jött.
E megállapítások után a herceg a kehellyel való
áldoztatást a pápai engedélynél is jobban megszorította,
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A kelyhes vidékekre kiválóan ügyes hitszónokokat küldött, hogy a népet felvilágosítsák a vallási veszedelemről és a katolikus álláspontról. Szigorüságot csak az izgatókkal szemben használt, ezeket szigorű büntetéssel, vagy
Bajorországból való kiutesítással sujtotta. Az intézkedések
eredménnyel is jártak. Ot év mulva azt az újabb rendelkezést adhatta ki, hogy mindenki egyszinnel köteles
áldozni. Az ellenkezőknek 4 hét leforgása alatt el kellett
hagyniok Bajorországot. Ezzel a kehellyel való áldoztatás
is véget ért és Bajorországban helyreállt a vallási egység,
a haagi grófság kivételével, amely ma is protestáns.

Ezzel azonban Albert hercegnek a katolikus megújhodásra irányuló munkássága nem ért véget. Figyelmét elsősorban az iskolaügyre fordította. Egyrészt emelte
a tanítás színvonalát, másrészt gondoskodott, hogy az
oktatás és nevelés katolikus szellemben történjék. A
szűlőktől megkövetelte, hogy főiskolai tanulmányaikat
végző fiaikat elsősorban bajor egyetemre kűldiék, de
ha mégis külföldre küldik, csakis katolikus egyetemekre
írassák. Betetőzte müködését a jezsuiták behívásával.
Ezek 1566-ban vonultak be Ingolstadtba, ahol az egyetem vezetését is rájuk bízta. Ezt követte 10 év mulva a
müncheni jezsuita kollégium alapítása, úgyhogy Bajorország a katolikus fejedelmi sarjadékek nevelőiskolájává
lett. Teljes egészében felfogta a papnevelőintézetek jelentőségét és gondoskodott, hogy bajor növendékek ne
hiányozzanak a Germanicumból sem. Szabad teret
biztosított Porzia és Nínguarda nunciusok működésének
is és így mint a katolikus megújhodás első végrehajtója
több mint félszázadra biztosította Németországban Bajorország politikai vezető szerepét is.

A benső életében megújhodó német katolicizmusban
az elszigetelt bajor restauráció után Rudolf trónralépése (1576) keltett új reményeket. E remények azonban
nem valósultak meg olyan mértékben, mint várták. A
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II. Fülöp udvarában nevelkedett Rudolf szilárdan állt a
katolikus állásponton. Egyfelől azonban a Német Birodalomnak alkotmányos szervezete a császár jogait a
vallási kérdésben úgyszólván csak az örökös tartományokra korlátozta, másfelől pedig a mindinkább elhatalmasodó betegsége teljesen megbénította szellemét,
kedélyét és elhatározó képességet. Gyanakvás vett erőt
rajta. Gyanakodott mindenkire: a pápára, testvéreire,
a spanyol királyra, a bajor hercegre. Ingadozóvá és
határozatlanná vált, gyakran alantas befolyások, inasok
és kályhaíűtő szolgák besúgása érvényesült nála. Igy a
katolikus megújhodás szempontjából csak uralkodása
első évei voltak eredményesek, a későbbiekről szóló
nunciusi jelentések már tele vannak aggodalmakkal,
amiket a császár szeszélyes lépései keltettek a Szentszék képviselőiben az Egyház sorsa iránt. 2
ELSÖ INTÉZKEDÉSEI, így a birodalmi főtörvényszéknek
és az udvari tanácsnak katolikus többségűvé való átalakítása, a jezsuitáknak adott engedély Csehországban való
megtelepülésre kedvezőek voltak az Egyházra. A jezsuiták a főnemesség nagyrészének megnyerésével elérték,
hogy a nagy latifundiumok területéről nagyszámban eltűntek a prédikátorok, sőt jezsuita kollégiumok is létesültek egyes magénbírtokokon, mint a Rosenberg grófok
birtokán Krumauban és Lobkowitz Popelén Komotauban.
A morvaországi katolikus megújhodás kimagasló egyénisége Pawlowsky Szaniszló olmützi püspök (1579-89), a
Germanicum neveltje, energikusan látott a vallási viszonyok rendezéséhez, a papság megreformálásához és az
új papság neveléséhez.
Bécsben és Alsóausztriában Ernő főherceg befolyására indult meg a katolikus újjáéledés Rudolf azon intézkedésével, amely már a katolikusok testi épségét is fenyegető izgatások miatt a prédikátorokat száműzte Bécsből.3
Ezt a következő évben Ernő főherceg rendelete követte,
amely Alsóausztria városaiból és mezővárosaiból is száműzte a prédikátorokat. A városokba ezentúl csak olyanok
köItözhettek, akiknek katolikus érzületéről a városi elöl-
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járók meggyőződést szerezték. A protestáns lelkészek et·
távolitásával különösen Felsőausztriában a régebbi egyházi vagyonviszonyok is helyreállottak, ami sok szekularizációs hajlandóság tervét és számítását húzta át. Ez
volt az oka, hogya prédikátorok távoztával beálló új
rend miatt sokhelyütt parasztzavargások robbantak ki.
A kormánynak hosszú időbe telt, míg a kérdést a parasztságnak tett adó- és robotengedményekkel megoldotta,
vallási tekintetben azonban hajthatatlan maradt, úgyhogy a parasztság végül is kénytelen volt engedni,
s az állandóan izgató prédikátorok távozásával Alsós Felsőausztriában és Salzkammergutban visszaállt a béke,
a nép csendben visszatért az előbb elhagyott Egyházba.
Tirolban is ezídőtájban történt a katolicizmus újjáéledése.
Itt azonban ez nem okozott nagy gondot, mert a nép, a
polgárság és a nemesség legnagyobb része megmaradt a
katolikus vallásban, tehát az újjáéledés útjában nem is
állt olyan erős nemesi ellenállás, mint a másik három
tartományban.

német katolikus megújhodás legkiemelkedőbb egyénisége mégis Stájerország, Karinthia és Krajna kormányzója, F erdinán d volt. Anyjától örökölt mély vallásosságát kiirthatatlanul megerősítették a jezsuiták ingolstadti
kollégiumában eltöltött évek, ahol együtt nevelkedett
a németországi katolicizmus későbbi vezérével, Miksa
bajor herceggel, V. Albert fiával. Vallási meggyőződé
sének szilárdsága már ezekben az években oly határozottsággal mutatkozott, hogy a stájer protestánsok közvetve és közvetlenül még a pápánál is megmozgattak
mindent, hogy a fiatal főherceget eltávolítsák az ingolstadti nevelőintézetből, ezt azonban anyjának és Ernő
főhercegnek sikerült megakadályozni. 4
Midőn atyja halála után nagykorúságát elérte, és
a három tartomány vezetését Ernő főhercegtől átvette,
azzal az eltökélt szándékkal fogott a kormányzáshoz,
hogy a katolikus megűjhodást föltétlenül végre fogja
hajtani mind a. három tartományban. Határozott fel-
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fogása ebben a tekintetben kizárt minden félmunkát
és megalkuvást. Felismerte ugyanis, hogy a hitszakadás az ő tartományaiban is épp azok miatt az
engedmények miatt hatalmasodott el, amiket atyja, az
egyébként vallásos és szilárd meggyőződésű Károly fő
herceg politikai meggondolásokból tett a protestantizmusnak, Ferdinándtól távol állt az ilyen gondolkozás.
Az ő szemében a katolikus vallás helyreállítása kapcsolatban állott alattvalói lelki üdvösségének kérdésével
is, az erről való gondoskodást éppen úgy fejedelmi
kötelességnek tartotta, mint tartományai védelmét.
Tanácsosainak a katolikus megújhodással kapcsolatos
aggodalmaira azzal felelt, hogy a török ellen is csak
akkor várhatja Isten segítségét, ha tartományai visszatérnek a keresztény tanítás fenntartójához. és szilárd
alapjához, az Egyházhoz. A fejedelmi jogokra vonatkozólag határozottan kijelentette, hogy ezekhez szilárdan ragaszkodik, mert ez törvényesen is megilleti őt
és tartományaiban éppen úgy úr akar lenni, mint a
szász vagy a pfalzi választófejedelem, vagy bármelyik
birodalmi fejedelem a saját jában. Éppen ezért azokat
az engedményeket sem ismerte el magára kötelezőnek,
arniket atyja adott a protestánsoknak.
MINDAMELLETT Ferdinánd nem akart erőszakos eszközöket használni Stajerország rekatolizálásában. Elfogadta a
lavanti püspök véleményét is, hogy Istent a szabad elhatározásból eredő imádat illeti, viszont azonban a gyenge,
erőtlen kezü politikát sem tartotta célravezetőnek, mert
ebből sokkal több kár származik, mint haszon. A protestantizmus terjedési útjait vizsgálva meggyőződött, hogy
fejedelmi jogának törvényes gyakorlása és a nép közt forgolódó protestáns lelkészek eltávolítása elegendő eszköz
lesz a katolikus megújhodás eredményes végrehajtására.
Ezért 1598 szeptember B-án kibocsátott vallásügyí rendeletében "mint Ausztria katolikus föhercege az egész birodalomra megállapított és kötelező augsburgi vallásbéke
alapján" visszavonhatatlanul megparancsolta, hogy az örö-
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kös tartományokban tartózkodó összes protestáns lelkészek 14 napon belül távozzanak el mind a fővárosból,
mind a fejedelmi és mezövárosokból.
Ez á. katolikus fejedelmeknél szokatlan határozottság kezdetben még ellenállásra bírta a prédikátorokat,
de tiltakozásuk csak a főherceg újabb rendeletét vonta
maga után szeptember 28-án. Most már a rendelet kiadásának napján azonnal kellett távozniok Stajerország fő
városából, mégpedig "fényes nappal". A protestáns lelkészek és tanítók kiköltözése valóban meg is kezdödőtt
Ferdinánd tartományaiból. A nappali kiutasítás megbélyegző volt, mert a kiutasítottakat a tömeg gúnyolódásai
szokták kísérni, ami megszekott volt akkoriban. Nem
Ferdinánd találta ki, a protestáns fejedelmek és hatóságok már régóta gyakorolták ezt az eljárási módot,
mégpedig nemcsak a katolikusokkal, hanem más felekezetü protestánsokkal szemben is, mert egységes vallású területeiken nem tűrtek meg másvallásút. Különben
a prédikátorok nagy része nem is volt odavaló, hanem a
németországi protestánsok közt dúló felekezeti villongások idején vándorolt a jobb lehetőségekkel kecsegtető
osztrák tartományok felé.

Ferdinánd főherceg éppoly kevéssé fogadta el a
protestáns nemesség ellenvetéseit, mint a prédikátorok
tiltakozását, mert a "cuius regio eius religio" elve csak
a birodalmi rendekre vonatkozott, de a tartományi
nemességre nem. Elrendelte tehát, hogy vallásűgyi
reformbizottságok alakuljanak, hogy a templomokat
ismét adják vissza a katolikusoknak és hajtsák végre
a protestáns lelkészek kiutasítását és szerezzenek meggyőződést, hogy a nép szívvel-lélekkel visszatért-e a
katolikus hithez.
Egész Stáierországban, Karinthiában és Krajnában
ugyanazok az események megismétlődtek, amelyek
azelőtt a protestáns fejedelmek tartományaiban mentek
végbe: aki 8 hét alatt nem tért a fejedelem vallására,
annak javait el kellett adnia és az egész birodalomra
érvényes törvényben megállapított kivándorlási illeték
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lefizetése után el kellett hagynia a fejedelem területét.
Ferdinánd országaiban gyorsan ment végbe ez. A nép
örömmel fogadta a megbízottakat és önként hozta elő
az oltárokat és templomi díszeket, amelyeket a protestáns istentisztelet bevezetésekor a rombolástól megmentettek és otthon elrejtettek hosszú időn át.
A PRÉDIKÁTOROK sehol sem várták meg a bizottságokat, hanem iparkodtak minél előbb menekülni. A nyájat
cserbenhagyó lelkipásztorok gyors menekülése a nép rokonszenvét nemcsak irántuk, de tanításuk iránt is alaposan
megtépázta. A nép közűl csak feItünően kevesen vándoroltak ki, úgyhogy a katolikus újjáéledés lényege
voltaképen a papok cserélésében állt. A protestáns lelkészeket a katolikus papok váltották fel, ahogy előbb a
katolikus pap helyébe protestáns lelkész költözött.
Kétségtelen, hogy Ferdinánd s a bizottságok müködése mai szemmel nézve a lelkiismeret korlátozását
jelenti. Ez a kor azonban az egyéni vallásszabadságot
nem ismerte. Ha tehát Ferdinánd intézkedéseit az illető
kor történeti megértésével vizsgáljuk, úgy, ahogy az
illető kor emberei és szereplői
látták és felfogták,
akkor Ferdinánd emléke föltétlenül mocsoktalanul ragyog.
A felekezeti és liberális érzéstől fütött történetírás ugyanis
manapság is siet megbélyegezni Ferdináridot és mohón szeréti
hanytorgatni Ferdinánd vallási türelmetlenségét, ugyanakkor azonban ugyanezt a bélyeget nem hajlandó rányomni e kor protestáns fejedelmeire. Ferdinándnál tagadhatatlanul új vonás jelenik meg, amelye kor katolikus
fejedelmeinél hiányzott és ez az, hogy ő nem ismert tétovázást, hanem éppen úgy élt politikai [ogaival, mint protestáns fejedelemtársai.

Az egyházi vezetőségű fejedelemségekben már a világi
fejedelmek katolikus öntudatának újjáéledése előtt is
észre lehetett venni, hogy az egyházfejedelmek gondolkozásában gyökeres változás állott be. Figyelemre legméltóbb volt, az egyházfejedelmeknek az 1566. évi
birodalmi gyűléssel kapcsolatban tartott külön tanácskozása. Itt kimondották a trienti zsinat határozatainak
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föltétlen elfogadását. Ettől kezdve a vallási téren új élet
pezsdült a püspökségek területén. Püspökök, apátok
egymásután kezdték meg a trienti reformok végrehajtását. Megkezdődtek az érsektartományi és egyházmegyei zsinatok, hogy megállapítsák a reformok végrehajtásának módjait, általánossá váltak a vizitációk, hogy
a helyi szükség szerint állapítsák meg a tennivalókat.
A püspöki székhelyeken a zsinat előirásának megfelelő
új papnevelőintézetek létesűltek, hogyareformszellem
mindenüvé utat törjön, ahol katolikusok laknak a
Birodalomban.
A kezdeményezést waldburgí Truchsess Ottó
augsburgi biboros-püspök és ellwangeni apát (1543-73)
indította el. Energikusan lépett fel a reformok érdekében, hogyahitszakadásnak véget vessen a püspökség
területén. Az iskolákból eltávolította a katolikus szempontból meg nem bizható tanítókat s igazgatókat.
Dillingenben egyetemet alapitott 1563-ban s annak
vezetését a jezsuitákra bizta, hogy egyúttal az egész
püspökség területén tartsanak lelkigyakorlatokat is. Az
ő nyomdokain haladt Schaumbergí Márton, eichstatti
püspök (1560-90), aki már a trienti zsinatra is elküldte képviselőjét. Püspöki vizitációkat tartott és szigorú rendszabályokat léptetett életbe a papság erkölcsi
életének megreformálására. Németországban ő létesitette az első modem papnevelőintézetet és ezenkivül
is több ifjút képeztetett pappá a Germanicumban.
Ezzel legyőzte a paphiányt és tiszta erkölcsű, reformszellemű papságot hagyott utódjára.
HASONLÓ SZELLEMBEN műkődőtt Brendel Dániel mainzi
érsek is. Elöszőr a joghatósága alá tartozó, de minden
oldalról protestáns fejedelemségekkel körülvett eichsfeldi
. apátságban állította vissza a katolikus Egyház uralmát
(1574). Jezsuita kollégiumot létesített és a protestáns
prédikátorok kiutasítása után a plébániák vezetését ismét
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katolikus papokra bizta. Mialatt ezek a népet visszavezették a katolikus élethez, addig választófejedelemsége politikai igazgatását is átszervezte. A tisztviselöknek új eskümintát készitett, a makacs protestánsokat megfosztotta
tisztségeikföl és egész választófejedelemsége igazgatását
katolikus kézbe adta. Hasonló módon müködött a bambergi püspökségben Meyersdorfi Ernö püspök (1683),
azonkivül Paderbornban Fűrstenberg Tivadar és Salzburgban pedig Raittenau WoH Detre.

A zsinat hatása azonban nemcsak a német fő
papok lelkiismeretszavát ébresztette fel, hanem felkeltette bennük közjogi méltóságuk öntudatát is. Ez arra
indította őket, hogy protestáns fejedelemtársaik példájára a Ilius reformandi" -t is igénybe vegyék, vagyis a
vallási reformok nyomán a kezükben lévő politikai
hatalmat is felhasználják az Egyház érdekében.
A katolikus megújhodásnak ez a formája a kis
fuldai apátságban 1570-ben kezdődött az alig 30 éves
Dembach Boldizsár apáttal. A fiatal apát visszás vallási helyzetet talált az apátságban. A világias életű
papság semmit sem állta útját a protestantizmus terjedésének. Magában a kis Fulda városában is Luther
kátéját tanították. Az új apát minden előkészítés nélkül
e fonák helyzet megváltoztatására határozta el magát.
Először jezsuitákat hívott az apátságba és megvetette
a fuldai kollégium alapját, melynek hallgatói között
maga is szívesen megjelent. Azután elrendelte a mindjobban elhanyagolt katolikus istentisztelet teljes visszaállítását, a protestáns lelkészek eltávolítását és az apátság tiszti karából is elbocsátotta a protestáns tisztviselőket. A protestáns lelkészek eltávolítása természetesen egyet jelentett a katolikus vallás föltartózhatatlan uralmával.
A szomszédos protestáns vidékek: Hessen, Szászország, Brandenburg és Ansbach fejedelmei felszisszentek e váratlan és hirtelen változásra s a fiatal apáttól
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a jezsuiták azonnali eltávolítását s katolikus valláspolitikai intézkedéseinek visszavonását követelték a
.tisztán katolikus vidékeken is. Dembach Boldizsárban
azonban már teljesen új és gerinces főpapi egyéniséggel állottak szemben. Benne a főpapi és fejedelmi öntudat már elválaszthatatlan egységben olvadt össze.
Intézkedéseit szilárdan fenntartotta és a fejedelmi jogaiba
való külső beavatkozást nemcsak visszautasította, hanem
alattvalói közül mindazoknak, akik rendeleteinek nem
voltak hajlandók engedelmeskedni, csak egy utat hagyott
nyitva, a távozást Fulda területéről."
Az új idők új szellemét a protestáns közhangulat
mesterségesen is szított felzúdulása már nem tudta
megállítani. A fuldai példa hamarosan Frankföldön is
megismétlődött a hatalmas würzburgi püspökségben,
amikor itt e kor egyik legkiválóbb német püspöke,
Mespelbrunni Echter Gyula frank herceg volt az
egyházfejedelem (1573-1617). A würzburgi püspökség
vallási ziláltsága is hasonló volt a fuldaihoz. A protestantizmus a tartományi nemesség és a nép körébe
egyformán bevette magát. Kegyúri jog alapján a nemesség és a lovagság mintegy 300 plébániát töltött be,
ami hatalmas néptömegek lelki vezetését és irányítását
a kegyűr személyétől tette függővé, s legtöbbször
nem is a szeretet eszközeivel hatott. A protestáns
egyetemeken nevelkedő würzburgi fiatal értelmiség
vallási tekintetben vagy protestáns hajlandóságot, vagy
legfeljebb kőzönyősséget mutatott, ami katolikus szempontból egyképen veszedelmes volt. A protestáns
lelkészek az egész katolikus püspökség területén szabadon mozoghattak, míg a katolikus papság egy része
nem állt hivatása magaslatán.
Az új püspököt ifjú korában jezsuiták nevelték, átérezte a tennivalók sokaságát, de egyúttal a helyzet súlyát is. Segítőtársakul jezsuitákat vett magához. Legelső151

sorban a papság vallási elmélyítésére vetette magát s lelkigyakorlatokat rendelt el minden papra kötelezőenés hogy
elsősorban székhelyén teremtsen rendet, a würzburgi
plébániákról azonnal számüzte azokat a nőket, akik a
papság erkölcsi hírnevét megtépázták. Szemmeltartotta
egyúttal a lutheránus prédikátorok müködését is és a
katolicizmusra veszélyeseket - egyelőre csak ezeket
- kiutasította püspöksége területéről. Azután átszervezte
Würzburg egész közoktatásügyét. Megalapította és a
Jézustársaság vezetésére bízta a würzburgi egyetemet,
amely mellett felállította a 40 kispapnak szolgáló papnevelőintézetet: a Kilianeumot. Ezt 1607-ben egy új,
nemes ifjak számára szánt papnevelőintézet alapítása
követte. Az ifjúságnak most már eltilthatta a külföldi
protestáns egyetemek látogatását.
KÖZBEN SZŰNTELENÜL folytak a népi lelkigyakorlatok
az egész fejedelemség terűletén. Maga is gyakran bejárta
püspökséget, Személyes fellépésének varázsa gyakran egész
községeket vezetett vissza az Egyházba. Ilyenkor a visszatérőknek maga szolgáltatta ki a szentségeket, személyesen
végezte a szentmisét és vezette a körmeneteket. Nagy
vallásosságával mindenfelé csodás hatást keltett. A Máriakongregációk és a jezsuiták lelkigyakorlatai erősen fellendítették a nép vallásosságát. A Kilianeumot hamarosan 100
kispap részére kellett bővíteni, ami egymagában is megdönthetetlen bizonyítéka volt eredményes főpásztori mükő
désének.
Midőn a talajt így lelkileg előkészítette, hozzáfogott az ősi katolikus vallás teljes közjogi helyreállításához. XIII. Gergely halála évében felállította a vizitációs bizottságokat, hogy megállapítsák, a püspökség
területén hol és mennyi protestáns él. Két év alatt 120
lázító lutheránus lelkésznek kellett elhagynia a püspökség
terűletét. Ezután elrendelte a katolikus Egyházba való
általános visszatérést. E rendelet szerint a vonakodóknak ki kellett vándorolniok. Az 1586-i jelentés szerint
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53,000 visszatérő mellett, csak 34 volt a kivándorló.
1587-ben 14 városka és 200 falu 62,000 lakosa lett
ismét katolikussá, úgyhogy 159o-ben a protestantizmus
már teljesen eltünt Würzburgbó1. 6
A szomszédos protestáns fejedelmek, a hesseni
tartománygróf, a neuburgí palotagróf a wűrttembergí
herceg stb. tiltakozását a würzburgi püspök kereken
visszautasította, mint szuverén belügyeibe való jogtalan
beavatkozást és erélyesen bejelentette, hogy tovább fog
haladni a maga elé szabott úton s jóval kevesebb erő
szakkal s kora törvényes eszközeivel ugyanazt cselekszi
a katolikus Egyház érdekében, mint a tiltakozó protestáns
fejedelmek cselekedtek azelőtt tartományaikban jogalap nélkül a protestantizmus és saját hasznuk javára.
TISZTÁN VALLÁSI intézkedései mellett különös gondot
fordított a kórházügyre is. Nöttingen, DetteIbach, Münnerstadt stb. városokban összesen 14 kórház neki köszönheti
visszaállítását. Ö építette a tartomány szegényei számára
a még ma is fennálló würzburgi kórházat, valamint az
egyetem mellett ugyancsak a szegény tanulők számára
felállított kollégíumot, Ugyancsak ö emeltetett mintegy
200 templomot szerte a püspökség egész terűletén.
E mellett gazdasági és közigazgatási tekintetben is
helyrehozta Würzburgot. Az adósságokat törlesztette, az
elzálogosított javakat visszaváltotta, a jog- és igazságszolgáltatást megszilárdította, "Adjon Isten nekünk, frankoknak
ismét ilyen atyát és kormányzót", ezeket a szavakat jegyezte
be egy würzburgi öspolgár a kalendáriumába a nagy püspök
halála napján, 1617 szeptember 12-én.7
Kétségtelenül nagyok voltak a sikerek, amiket a
katolikus megújhodás hozott Németországban. A gondolat
pedig nem ismer országhatárokat. a német példa sem
maradhatott elszigetelve, a reformmozgalom megindult
Európa többi államaiban is.
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ÖTÖDIK FEJEZET: A VALLÁSHÁBORÚK FRANCIAORSZÁGBAN.

1.
A francia kálvinizmus politikai helyzete és céljai. A hugenották: állam az államban. Coligny tengernagy és a katolikus
Guisek. Medici Katalin cselszövései és a sz. Bertalan-éj.

Franciaországban a németországi lutheranizmus átplántálásának sikertelen kísérletei után az erőszakosabb természetű és támadóbb módszerű kálvinizmusnak sikerült áttörnie a reneszánsz hatása alatt belső erejében is meggyöngült francia katolicizmus első vonalait. Az előkelő fő
nemesség nagy részét vagyoni lehetőségek kecsegtetésével könnyen megnyerte, ez azután a francia társadalom
politikai szervezetének megíelelöen maga után vonta
a köznemesség és a parasztosztály nagy tömegének
csatlakozását is a genfi hitűjításhoz,
A kálvinista hugenották már 1561-ben 2000-nél
több község felett rendelkeztek Franciaországban. A
hugenotta főnemesek nagyobbik része már II. Henrik
alatt (1547-1559) csatlakozott az új valláshoz, részint
meggyőződésből, részben és főképen pedig, hogy pazarló
életmódjukkal eltékozolt birtokaikért az egyházi vagyon
erőszakos elfoglalásával kárpótolják magukat, amint ez
általános volt mindenütt a nagy vallásszakadás idején. A
kálvinisták közé tartozott az uralkodó Valois-házzal
legközelebbi vérrokonságban álló Bourbon-ház is. Ennek
feje, Antal, a kis Navarra királya volt. Mivel a Franciaés Spanyolország között 1559-ben kötött béke egyes
spanyol területeket nem csatolt Navarrához, ez a nemzeti
büszkeség megsértetten önmagától kaput tárt a kálvinizmus előtt, amelynek főerőssége ettől kezdve Condé
Lajos herceg, Franciaország marsallja lett.'
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Magában a tulajdonképeni Franciaországban különösen Bretagne, Normandia, Gascogne, Languedoc,
Poitou, Toumai, Provence és D auphiné, tehát a nyugati
és déli részek csatlakoztak a kálvinizmushoz. Két évvel
II. Henrik halála után már oly erős volt a mozgalom,
hogy terjedését már sem törvényekkel, sem fegyverekkel
nem lehetett megakadályozni, amint azt Medici Katalin
régensnö és anyakirályné a Szentszéknek jelentette.
MICHIEL VELENCEI KÖVET ugyanebben az évben azt
írta a velencei kormányzótanácsnak, az Ú. n. Signoriának, hogy a templomokat látogató köznép kivételével a
nemesség nagy része, különösen a 40 éven aluliak elszakadtak az Egyháztól. Ha még járnak is szentmisére,
csak a látszat kedvéért teszik, mert az udvar és a hivatalos Franciaország katolikus maradt, azonban hacsak lehet,
elkerülik a templomot. Nagyobb baj ennél, - jelentette
továbbá a követ - ho~y még a papok, apácák, sőt a
prelátusok és püspökök közül is sokan hajlanak a protestantizmus felé. Ugyanekkor a protestáns prédikátorok
már megjelentek Párizs falai előtt is, előkelői k pedig a
párizsi parlament üléstermében gyűléseztek, holott éppen
e két előkelő politikai tényező, Párizs és parlamentje volt
előbb a protestantizmus legélesebb ellenfele.
A kormány alig mert szembeszállni azzal a politikailag is számottevő új hatalommal, ami a protestantizmusban jelentkezett Franciaország életében. Nem
csoda tehát, ha engedékenysége serkentőleg hatott a
francia kálvinizmusra, amely támadó harcmodorával
elsősorban arra törekedett, hogy jól kidolgozott taktikával először türelmet biztosítson a maga számára, azután
egyeduralomra jusson egész Franciaországban.! Már az
1561-i poissy-i gyűlés és kísérö jelenségei is arra mutattak, hogyahugenották elszántsága és kíméletlen célratörése miatt vallási kérdésben alig lehet békés megállapodásra jutni. E gyűlést is azért hívta össze a kormány, hogy a vallási ellentétb ől eredő izzó szenvedélyek legalább valami kompromisszumban nyerjenek
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ideiglenesen megoldást. Béza Tivadarnak, Kálvin jobbkezének és megbizottjának a katolikus Egyház ellen
intézett durva támadása azonban magát a gyűlést is
eredménytelenné tette j ugyanakkor a huganották mesterségesen szított tőmegszenvedélye országszerte véres
katolikusellenes zavargásokban tört ki. A kálvinisták
fanatizmusa Montpellier gyönyörű ősi székesegyházának lerombolásakor és a katolikus polgárság tömeges
lemészárlásakor lobogott legizzóbban, utána pedig a
katolikus vallás gyakorlatát is szígorűan eltiltották
Montpellierben. Maga Béza is megdöbbenve szemlélte
a lelkekben felszított gyűlöletnek ezt a romboló árját.
"Ezek az aquitánok - írta 1562 januárjában Kálvinnak - nem fognak nyugodni, míg ki nem irtják ellen-

íeleíket.v"

Milyen tényezők játszottak itt közre, hogy a
protestantizmus aránylag rövid idő alatt ily irtózatos
erővel léphetett fel az "Egyház elsőszűlött leánya",
Franciaország földjén? Hiszen a kormány ha mégoly
gyengén is, de a katolicizmust képviselte. A francia
katolicizmus sem riadt vissza a mindjobban kötekedő
kihívásoktól és az inzultusokat nem hagyta megtorlatlanul.
Az alapokot elsősorban az emberek egyéni vallásosságának gyengűlésében találjuk, mely a korszellemből eredt. Ezt mutatja az is, hogy a hitújítás elsősor
ban délen terjedt el, ahol még élt a középkori rajongó
albiak hagyományainak ködös emléke, mint amely az
első nagy elfordulása volt a francia léleknek az egyetemes Egyháztól. Viszont hogy a vallási élet ily végzetes hanyatlása épp ekkor ért holtpontra, az az egyházkormányzatnak elhanyagolásában leli magyarázatát.
Szerte Európában ugyanis ilyen volt a helyzet, de itt
a franciáknál ezt még súlyosbította az L Ferene francia
király és X.Leó pápa közt kötött megállapodás, mely
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azt a végzetes és természetellenes engedményt tartalmazta, hogya főpapi székek betöltésének joga a
királyt illette meg, míg a javadalom átruházása a Szentszék jogköréhez tartozott. Az általános politikai helyzet
alakulása folytán azonban ez is csak látszólagos volt.
Igy állott elő a helyzet, hogy a főpapi székek betöltésénél elsősorban politikai és családi érdekek jöttek
tekintetbe s egy I. Ferenc korabeli velencei jelentés
megkapóan illusztrálta is, hogy Franciaországban úgy
árulták a püspökséget és apátságokat. mint Velencében
a borsot vagy a fahéjat. 4 Bár a velencei követnek ez
a jelentése nyilván túlzás, mert Franciaországban mind a
vallásszakadás idejében, mind azelőtt is műkődtek feddhetetlen életű püspökök is, mégis úgy állt a helyzet, hogy
a francia főpapság nagyobb része gazdag javadalmakat
birtokolt és a világi nagyurak életét élte, nem pedig
hivatásáét és számtalan helyen csak a nép mélyen vallásos lelki élete tartotta hivatása némi magaslatán a
francia papságot is.fi
A kálvinizmus főkép az arisztokrácia körében öltött
nagyobb méreteket. De I. Ferenc és II. Henrik alatt
mégsem játszhatta ki ütőkártyáját.
A fordulat II. Henrik szerencsétlen halálával (1559)
annak kiskorú utóda alatt következett be. A vallási
kérdés ettőlfogva szervesen összekapcsolódott Franciaország zűrzavaros belpolitikájával.
MÉG NEM IS MÚLT EL egy félszázad, hogy a feudális
arisztokrácia hatalmának kíméletlen összetörésével Franciaország megmenekült a politikai és területi felbomlástól.
Ettől kezdve mint a nemzeti egység képviselője és a
francia nemzetet összetartó kötelék, elsősorban a királyság intézményének megszilárdítása volt a fő gond. Természetes, hogy ez a sorsdöntő történelmi folyamat nem
kerülte el a zökkenőket. A felségjogoktól megfosztott
feudális nemesség még elég sűrűn ágaskodott s önző
kísérleteit a király sokszor csak véres eszközökkel tudta
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térdre kényszeríteni. De még fgy sem sikerült, a
nemzet szolgálatában szerzett érdemei miatt, ezt a zártkörű és maradi társadalmi kasztot végleg megsemmisttenie, Az ivadékokban tovább élt az önző feudális gondolat még I. Ferenc, II. Henrik és utódai alatt is. Ez a
feudális főúri kaszt politikai csökönyössége mellett azon
is rajta volt, hogy a nemzeti egységet erősítő és a király
védelmezte vallási egységet, a katolicizmust mindenáron
legyürie és e törekvésében erős fegyvertársat talált a
francia kálvinizmusban. Innen van, hogy a francia kálvinizmus ettől kezdve a feudalizmus szolgálatába állította
erejét, sőt sajtóját is. A "Franco-Gallia" c. hugenotta
könyv a rendiséget nemcsak a szuverénitás letéteményesének vallotta, hanem azt hirdette, hogy a rendek jogköre
kiterjed még arra is, hogy ha úgy tetszik, letehetik s
elűzhetik a királyt. Ezen is túltett a szélsőséges hugenották polemikus orgánuma, a "Réveill-Matin de France", mely nem riadt vissza attól sem, hogy a zsarnokgyilkosságot erkölcsileg bármikor megengedettnek hirdesse. 6
A hugenották viszont erős támogatókat nyertek a feudális gondolkodású francia főnemességben, amelynek nagy
befolyása fgy hatékonyan érvényesülhetett a kálvinizmus
javára, hiszen a korona hatalma egyelőre még csak
viselőinek egyéniségén nyugodott. Olyan erős egyéniség,
mint pl. I. Ferenc, a feudális gondolatot vissza tudta
szorítani és a nemzeti egységet támogató vallási egységet,
a katolicizmust meg tudta védelmezni. Az volt a nagy
kérdés, hogyan alakul a királyságnak és a nemzeti egység alapjának, a katolicizmusnak sorsa, ha a gyenge utódok alatt a feudalizmus s ezzel a hugenották jutnak túlsúlyra. E nagy kérdés eldöntésében a hugenották malmára
hajtotta a vizet az a körülmény is, hogy a feudális gondolat táborában olyan előkelő katolikus közéleti férfiak
is szerepet játszottak, mint Montmorency tábornagy és
mások, akik egyébként tántoríthatatlan hivei voltak a
katolikus Egyháznak, de csak később vagy későn vették
észre a feudalizmus és a kálvinizmus közötti kapcsolatot
s annak a katolicizmusra és a nemzetre veszélyes voltát.

Ennek az erőteljes protestáns-feudális szővetségnek a
16. század 60-as éveitől a nagytehetségű Coligny
Gáspár admirális állott az élén. Átfogó politikai elme,
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meggyőződéses hugenotta. Vezérlete alatt a kálvinizmus
céltudatosan és kíméletlenül tört az egész ország meghódítására. A francia államszervezet a német birodalmi
szervezettől merőben különböző volt. Itt hiányzott a
németek "cuius regio eius religio" elve, mely vagy
vallásilag megosztotta az országot, vagy a vallásokat
egyensúlyban tartotta. Franciaországban az volt tehát
a kérdés, hogy az egész ország katolikus marad-e vagy
hugenottává lesz. Az utóbbi cél végett a hugenottáknak
arra kellett törekedni, hogy túlsúlyukat az udvarnál is
biztosítsák, hogy aztán így a kormányhatalom könnyebben és zökkenő nélkül jusson kezükbe, Ezt a belpolitikai
tervet kellett támogatnia a külpolitikájuknak is. Ez
Colignynál abban nyilvánult meg, hogy a katolicizmus fő
politikai támasza, Spanyolország európai hegemöniáiának
megtöréset szorgalmazza, Ezt a célt szolgálta a németalföldi fölkelésnek francia támogatása, éppen úgy, mint
a hugenotta gyarmatosok küldése az amerikai spanyol
területekre: Floridába és Brazíliába, hogy lázadásokat
keltsenek ott és így Amerikában is megingássák a katólikus Spanyolország hatalmát.
E nagy cél elérésére kiváló alkalom kínálkozott
1560-ban, amikor II. Ferenc halálával a katolikus párt
vezérei, a lotharíngíaí Guise hercegek - akik II. Ferenc
feleségének, Stuart Máriának voltak nagybátyjai - elvesztették hatalmas pártfogójukat. Az elhúnyt király
utóda, a kiskorú IX. Károly (1560-1574) helyett az
anyakirályné kormányzott, aki a vallásilag közömbös,
de uralomravágyó Medici Katalin volt. Ez a hugenottákkal szövetkezett, hogya Guisek befolyását megtörje és magának biztosítsa a hatalmat. E szövetkezés
feltételeképen visszavonta a Guisek alatt kiadott protestánsellenes rendeleteket és a városok falain kívül szabad
vallásgyakorlatot engedélyezett a hugenottáknak, Már
e siker elérésekor is kitűnt a hugenotték eddigi rejtett
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célja. Lázító röpiratok jelentek meg, amelyek korlátlanul
szabad vallásgyakorlatot követeltek és a hugenották
országszerte fegyverkezni kezdtek. Montmorency csak
most ébredt rá eddigi politikájának összes következményeire és Colignyval szakítva, a katolikus vallás
védelméért szővetségre lépett Guise Ferenccel és SaíntAndré marsallal. A párizsi parlament is azon az állásponton volt, hogy "teljesen téves az a hiedelem, mintha a hugenottáknak adott teljes vallásszabadság megállítaná a hugenotta mozgolódást" és megtagadta a
hugenottáknak kedvező királyi ediktum becikkelyezését.
A megegyezés valóban a lándzsák hegyén ült, ahogy Condé Lajos herceg mondta - amikor 1562
elején a kölcsönös izgatottság kirobbantotta a vassyi
összecsapást, amelyben Guise Ferenc katonái míntegy
23 huganottát megöltek. Ez azonban végleg felborította
a helyzetet. Minden európai vallásháborúnál kíméletlenebb polgárháború tört ki s kisebb-nagyobb megszakításokkal 25 éven át 1598-ig tartott. Egész Európa
érezte, hogy nemcsak Franciaország sorsa, hanem ennél
sokkal nagyobb, döntő kérdés áll a téten: Nyugateurópának politikai és vallási sorsa. A francia események
tehát felkeltették a külföldi hatalmak érdeklődését is.
A katolikus franciák Spanyolországtól, Savóvától és a
pápától kaptak segítséget, a huganották oldalán Anglia
és a protestáns külföld állott. Franciaország területét
német, svájci, itáliai, spanyol, albán és görög zsoldosok
lepték el. Párizs a katolikusok pártján állott egyetemével,
parlamentjével és polgárságával együtt. Mikor azonban
Medici Katalin a fővárosból menekülni kényszerült, a
katolikus triumvirek iránti gyűlölete a huganották táborába hajtotta. Colignyt tanácsába fogadta, Navarrai
Antalt pedig Franciaország tábornagyjává nevezte ki.
Ezek az események ismét lángra lobbantották
azokat a szenvedélyeket,' amelyek kitörését már a poissyi
VI
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gyűlés is felszínre vetette. A katolíkus-gyűlőlet újból
fellángolt és templomot, kápolnát, oltárokat rombolt,
szerzetesházakat dúlt fel mindeníelé, 1560-1580 között
egyedűl a ferencrendiek közül míntegy 200 szerzetes
esett áldozatul a hugenották gyűlöletének. Ezenfelül
mintegy 100 kolostoruk pusztult el lakóival együtt,
akiknek nevét nem örökítette meg a történelem. 7

BÁR EZEK A PUSZTITÁSOK nagy károkat okoztak a
francia egyháznak, másrészről azonban hasznára is váltak
a francia katolicizmusnak. Ezt minden forradalom sodra
igy hozza magával. A szétrombolt oltárok szemlélete sokakban azok közül, akiket a lelki élet komolyabb átérzésének
vágya vitt a hugenották táborába, felkeltette a gondolatot,
vajjon a pusztítások és gyilkosságok a lelkiség tiszta forrásaiból fakadnak-e? És egyáltalában tisztelhetik-e ott a
lelkiséget, ahol első dolog a rombolás szenvedélye, a
másoknak s azelőtt nekik is szent tárgyaknak és műemlé
keknek feldúlása ? E mérlegelések alapján sokan visszatértek az elhagyott Egyházba. Éppen a legjelentékenyebb
városok nagy része nem törődött a hugenották fegyveres
sikereivel, egy percig sem tűrte tovább falai közt a
prédikátorokat. 8

E lelki fordulatok mellett azonban míndkét fél részékiméletlen erővel folyt tovább a testvérháború. Amilyen gyűlölettel ütött az egyik fél, ugyanolyan kíméletlenül állt bosszút a másik. A szenvedély elsöpört barátságot, rokont egyaránt. Egész Franciaországot félelem
töltötte el, hiszen semmi sem maradt bosszulatlanul e
korban. E harcok első felében esett el Saint-André
marsall, Condé Lajos, Bourbon Antal és lett orgyilkosság áldozata maga a megcsodált vezér, Guise Ferenc
is. Végső eredményben az első három hugenotta háborúnak ez a szaka a protestánsok győzelmével végződött.
A saint-germain-i békében (1870 augusztus 8.) szabad
vallásgyakorlatot nyertek, de csak Párizson és az udvar
tartózkodási helyein kivül. Szabadságuk biztosítására
ről
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katonasággal szállhattak meg négy tekintélyes várost:
La RocheIlet, Charitét, Montaubant és Cognacot. Élükre
most Bourbon Antal fia, Henrik, az új navarrai király
állt, a vezérlet azonban Coligny kezében maradt. A béke
zálogául az ifjú navarrai király eljegyezte IX. Károly
nővérét, Valois Margitot.
A hugenották azonban nem sokáig örülhettek
diadaluknak. Colignynak a királyra gyakorolt befolyása
már ekkor terhessé kezdett lenni Medici Katalin előtt.
Attól tartott, hogy ez az eszes hugenotta teljesen kiszorítja a befolyásából és egy Spanyolország elleni háborúval végzetes feladat elé állítja Franciaországot. Elhatározta, hogy az admirálist és párthíveit elteszi láb alól.
E politikaí gyilkosságot, amelynek Colignyn kívül Párizsban és az országban míntegy 12-13,000 hugenotta
esett áldozatul, 1572 augusztus 24-én, sz. Bertalan-nap
éjjelén megadott jelre hajtották végre Guise Ferenc
fiának, Henrik hercegnek a csatlósai Bourbon Henrik
és Valois Margit házasságkötésekor. Ez a hírhedt sz.
Bertalan-éji vérfürdő.
A HIRHEDT "SZ. BERTALAN-ÉJI VÉRFÜRDŰ" a későbbi célzatos történetirásban valóságos rémregénnyé duzzad. Különösen amikor az áldozatok számáról és arról
szól, hogy a pápa e vérengzés "sikeréért" Rómában hálaadó Te Deumot mondatott. Ezzel szemben a legkomolyabb
történeti bizonyosság, hogy ez nem az Egyház ügye,
hanem kizárólag a hugenották bosszújától félő, de egyébként
nagyravágyó Medici Katalin kétségbeesett tette volt. Medici
Katalinnak nem sikerült nagyellenfelét, Colignyt eltenni
láb alól és ezért ürügyül használta fel a kálvinistáknak
és magának Colignynak elkeseredett fenyegetéseit. Medici
Katalin parancsára a Párizsba lakodalomra sereglett hugenottákat, igen bő becslés szerint mintegy 2-3000 embert,
megölték. Párizs azonban nem maradt egyedül, az öldöklés a vidékre is átterjedt. Különösen oda, ahol az előző
években a hugenották rémtettei amúgy is vérig keserítették a francia lakosok türeimét. A vidéken legföljebb
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még 10 ezerre teszik a megölt hugenották számát. Semmiesetre sem szabad azonban legyilkolt "százezrekről" regélni.
ahogy azt az egyházellenes elfogultság teszi. De az áldozatok számától függetlenül, ez a gyilkolás bünös, erkölcstelen és politikailag is igen gyászos tett volt.
A történetkutatás világosan kimutatta, hogy az Egyháznak az egész vérengzéshez semmi köze sem volt, a
papság abban egyáltalában nem is vett részt, sőt épp a
katolikus papság (így a jezsuiták) igen sok üldözött hugenottának nyujtott menedéket, Magát Medici Katalint
tetteiben nem az Egyházhoz való ragaszkodás, vagy a
katolicizmus fanatikus szolgálása vezette, hanem kizárólag
hatalmi féltékenysége, amelynél fogva hol a hugenottékhoz pártolt, hol ellenük lépett föl. Tetteiért tehát a katolicizmust felelőssé tenni semmiképen sem lehet. A francia
király a külföldi udvarokba s így Rómába is úgy küldte
hírét az esetnek, hogy sikerült elfojtani egy ellene szőtt
összeesküvést. XIII. Gergely pápa tehát a kor kötelező
szokásai szerint a királyi család megmeneküléséért mondatott Te Deumot, nem pedig a vérengzés miatt, melynek
igazi lefolyásáról akkor még nem is tudott.

Ez a teljesen és kizárólag Medici Katalin politikai
bosszújából végrehajtott mészárlás azonban még szilárdabbá kovácsolta a hugenották egységét, míg a katolikusok erejét megosztották azok a "politikusok", akik a
hugenottakkal való megbékülés mellett foglaltak állást,
hogy véget vessenek az asszonyuralomnak. Közben meghalt IX. Károly is és Franciaország trónját az utolsó
Valois király, a feslett életű, hiú, elpuhult és piperkőc
III. Henrik foglalta el (1575-1589). Most a király öccse,
az alenconi herceg pártolt a hugenottákhoz és így még
a királyi család egysége is megbomlott. A nehéz helyzetet a király megoldani csak a beaulieui engedményekkel tudta, amikor nagy áron vásárolta meg a békét
a hugenottáktól, Szabad vallásgyakorlatot kaptak régi
területeiken, azonfelül olyan politikai jogokat és kiváltságokat is nyertek, amelyek a protestantizmus uralomrajutásához újabb nagy lépést jelentettek, de ugyanakkor
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Franciaország vészes politikai szétíorgácsolását hozták
magukkal.
Ezzel azonban új fordulat következett Franciaország belpolitikájában. A katolikusok vallásuk védelmére Guise Ferenc fiának, Henriknek vezetésével Lígába
tömörültek, amelyhez országszerte hatalmas tömegek
csatlakoztak. Még magasabbra törtek a mozgalom hullámai, amidőn az alenconi herceg halálával (1584) a legfontosabb kérdés vetődött fel: a gyermektelen III. Henrik
halála esetén ki legyen a király? Vajjon a királyi család legközelebbi vérrokona, Bourbon Henrik, a protestáns navarrai király foglalja-e el sz. Lajos trónját?

2.
A Líga mozgalma s a katolikus öntudat erősödése. IV. Henrik trónralépése és valláspolitikája. A hugenották újabb
cselszövései.

A Líga-mozgalom eláradt egész Franciaországon. Párizsban a Tizenhatok tanácsa alatt új liga alakult, mely az
előbbivel egyesült s a protestáns trónj elölt ellen foglalt
állást. Fülöp spanyol király és a svájci katolikus kantonok támogatást ígértek a szövetségnek, Bár a Lígával szemben a hugenották ellenligát alakítottak, amely
Angolországon kívül Svéd- és Dánországot s a német
protestáns fejedelmeket is felvette tagokul. ez a szövetség azonban egyelőre hátrányban volt a katolikus
Lígával szemben. Ez a körülmény 1585-ben arra kényszerítette III. Henriket, hogy a nemoursi rendeletet kiadja és a hugenottáknak eddig tett engedményeket visszavonja. A hugenotta háború azonban most
minden eddiginél nagyobb szenvedéllyel lángolt föl. Ez
volt a "három Henrik háborúja," melyet az egymással
küzdő három vezérről. Guise, Navarrai és Condé Henrikről neveztek el,
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A Líga élén álló népszerű Guise Henrik körűl
valósággal tombolt a katolikus párt lelkesedése. Családját Nagy Károlyra vezette vissza s kezdett szájrólszájra jámi az a hír, hogy épp ezért sokkal több joga
van a trónra, mint a Valois-házzal rokon Bourbon
Henriknek. Mikor a győzelmes csaták után megjelent
a fővárosban, olyan hódolattal fogadták, amilyen csak
a királyt illette volna meg. Ez azonban felkeltette
III. Henrik íéltékenységét, mert a főváros megvetette
őt. Most már ő is Navarrai Henrikhez közeledett. Hogy
a Guisektől szabaduljon, Guise Henriket és testvérét,
Lajos reimsi bíboros érseket megölette (1688). "Most
végre király vagyok" - mondta felszabadultan anyjának. Királysága azonban nem tartott sokáig. A Guisek
meggyilkolása felzaklatta az egész ország katolikus közvéleményét. A Líga fegyvert fogott. A Sorbonne pedig
feloldotta a népet a hűségeskü alól. A királynak menekülnie kellett. Navarrai Henrik táborába futott s a
hugenottákkal készült a Líga ellen. Tervét azonban
nem hajthatta végre. Egy fanatikus Iígapárti dominikánus tőre az ő életét is éppen úgy kioltotta 1589 augusztus l-én, mint ahogyan ő végzett politikai ellenfeleivel.
III. Henrikkel kihalt a Valois-ház. A trón egyetlen jogos örököse Navarrai Henrik lett. A Líga azonban nem ismerte el a protestáns herceget, aki az ellene
felsorakozó erők elől Normandiába kényszerült visszavonulni. Újból heves kűzdelem tört ki, amelyben mindkét fél roppant veszteséget szenvedett. Bár a huganották
teljes odaadással támogatták Henriket, a döntő győzelmet
mégsem tudta ellenfeleitől kicsikarni. A szörnyű veszteségek végül is arra bírták, hogy a vallási kérdés döntő
jelentősége előtt meghajoljon. 1593 július 25-én űnne
pélyesen bevonult a st. denisi székesegyházba és letette
a római katolikus hitvallást. Most már Párizs is megnyitotta előtte a kapuit, midőn pedig 1595 szeptember 17-én
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némi huzavona után, meggyőződvén a király megtérésének őszinteségéről VIII. Kelemen pápa is feloldozta,
egész Franciaország lelkesülten ismerte el királyának.
A Uga betöltötte hivatását és feloszlott.

A vallási háborűságok mérhetetlen károkat okoztak
a francia katolikus egyháznak. Az ország egyes részein,
különösen Languedocban és Dauphínében a kőzép
kor vallásos lelkületétől emelt templomok, az építészet
remekművei romokban hevertek, másokat profán célokra használtak, nem egyszer istállókká alakították, mint
Béziers gyönyörű katedrálisát.
A HITVALLÓ PAPSÁG nagyrészt áldozatul esett a szenvedélyek tüzének, de egy rész erkölcsi életével inkább hátrányára, mint előnyére szolgált a vallási életnek. Clairvauxban és Citeauxban, az életszentség egykori tűzhelyein,
annyi más kolostorhoz hasonlóan, teljesen kialudt a vallásos eszmények tüze. "E szent helyeket - írja emlékirataiban D'Avrigny jezsuita atya- meg kell tisztitani az
öreg szatiroktól, akiknek szemérmetlenségétöl hangos a
vidék." Hátrányos volt a katolicizmusra az alsó papság
súlyos anyagi helyzete is. Ez a papság úgyszólván koldustarisznyát hordott a vállán. Jövedelmeit a födecimátorok
az udvarban élő főpapok és az Egyház világi tisztviselői
nek javára annyira leszoritották, hogya nép szellemi
vezetése nagyrészben az alsó papság nyomora miatt esett
ki az Egyház kezéből.
A nagy egyházi javadalmak sem szolgálták nagyrészben rendeltetésüket. Sokszor hugenották birtokolták
vagy más világi célokra fordították. A püspökségek nagy
hányada állandóan betöltetlenül állott, vagy a püspökök,
mivel politikai pártok kreatúrái voltak, nem állottak hivatásuk magaslatán. Fiatalembereket puszta kérésükre,
sokszor tudásuk és erkölcsi életük minden vizsgálata nélkül szenteltek papokká. Tehát, ha a vallásháborúk alatt
a Ligának nagynehezen sikerült is megakadályoznia, hogy
protestáns kerüljön a trónra, a francia katolikus egyház
belső életében tovább burjánoztak a visszaélések.

E bajon egyedül a trienti zsinat kihirdetésével,
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rendelkezéseinek hivatalos elfogadásával és szerves
végrehajtásával lehetett volna segíteni. Ezt azonban
nemcsak a vallásháborúk alatt működő kormányoktól
nem lehetett elvárni, hanem a háborúk alatt kifejlődő
katolíkus-hugenotta hatalmi egyensúly (bár a hugenották a 16. század végén vagy csak mintegy 1/12 részét
tették ki Franciaország lakosságának) e téren IV. Henrik
kezét is megkötötte, jóllehet a zsinat teljesen egyházi
térre korlátozta rendelkezéseit és legfeljebb közvetve
érintett világi vagy vegyes űgyeket j VIII. Kelemen pedig még ezeken is túlmenve kijelentette, hogy eltekint
minden olyan rendelkezés kihirdetésétől, amelynek
életbeléptetése a királyság nyugalmát újra megzavamá.!
Igy történt, hogy bár IV. Henrik 1610 tavaszán a zsinati határozatok kihirdetésének már szővegét is megállapította, a hugenottáktól buzgón támogatott és mindinkább gallikán szellemű parlament nyomására kénytelen volt erről a szándékáról lemondani.
Ugyanilyen helyzet kényszerítette 1598-ban a nantesi ediktum kiadására is. E híres türelmi rendelet a
katolikus vallásnak államvallássá nyilvánítása után az
"úgynevezett reformált vallás" híveinek - "de la religion prétendue réformée", amint az ediktum szővegé
ben áll - a következő jogokat biztosította: az egész
országban bárhol lakhatnak, szabad vallásgyakorlatot
élveznek mindazokban a városokban és falvakban, ahol
ezt 1596 és 1597-ben tényleg gyakorolták. E jogból
csak a királyi székhelyeken, Párizsban és Párizs körül
5 márföldes körzetben, a püspöki székhelyeken, az
Alpokon túli területen és a hadrakelt seregnél zárja ki
őket az ediktum.
Teljes iskolaszabadságot élveznek, zsinatokat tarthatnak, iskolákat építhetnek. nyomdát alapíthatnak
mindazokon a helyeken, ahol szabad vallásgyakorlatuk
van. Teljes hivatalképességet nyernek minden világi
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méltóságra, de katolikus ünnepeken kötelesek minden
nyilvános munkától tartózkodni és kötelezőnek kell
elfogadniok mindazokat a házassági tilalmakat, amelyeket a katolikus Egyház kiszabott. E kiváltságaik politikai biztosítására IV. Henrik míntegy 200 katonailag
megerősített helyet bocsátott rendelkezésükre, amelyek.
ben az állampénztárból fizetett zsoldon 25 ezer embert
tarthattak fegyverben ugyanakkor, amikor a királyi
hadsereg békelétszáma csak alig 10 ezer fő volt. Beetőzte mindezt az engedményt, hogy a rendi gyülések
mintájára időnkint protestáns gyűléseket tarthattak,
továbbá a párizsi, rennesi és roueni parlamentekben
és a királyi udvarban külön érdekképviseletet nyertek.
A nantesi ediktum rendelkezései, különösen politikai és katonai vonatkozásban, legjobban mutatják,
hogy a protestantizmus önálló állammá küzdötte fel
magát abban az államban, amelyben a hugenották külön
érdekeit, tehát egy kisebbség politikai és vallási jogait
olyan fegyveres erő védelmezi, amelyet egy hivatalosan
is katolikus állam tart el és bocsát a protestáns kisebbség rendelkezésére. Az ediktum azonban így semmiképen sem tudta a vallási békét biztosítani. Váraikban
biztonságban éltek s erejük tudatában kereken eltiltották a katolikus vallásgyakorlatot. Sullynek, IV. Henrik
protestáns miniszterének is csak nagy erőfeszítéssel
sikerült elérnie, hogy e helyeken katolikus papok legalább
a kórházakban működhessenek szabadon, ha a nagybetegek a szeatségek kiszolgáltatására hívják őket.
Elbizakodottságukban attól sem riadtak vissza, hogy
magát IV. Henriket is figyelmeztessék arra, hogy ők
hatalmi tényezők akarnak maradni Franciaországban.
Igy Amiens és La Fére ostrománál csak oly feltétellel
voltak hajlandók csapataikat a király rendelkezésére
bocsátani, ha újabb engedményeket tesz nekik. E mellett
politikai szerveiket is annyira kiépítették, hogy az már

egyenesen bénítólag hatott Franciaország egész állampolitikai életére. Mikor tehát XIII. Lajos alatt olyan
újabb követelésekkel léptek fel, melyek az állami és
nemzeti egység rendszerébe nem voltak beilleszthetők
és e túlkapásukat azzal tetézték, hogy Angliára, Franciaország ellenségére támaszkodva fegyverhez is nyúltak, e nyilt hazaárulásra azután XIII. Lajos hatalmas
minisztere, Richelieu egyszerűen megfosztotta őket eddig
élvezett politikai kiváltságaiktól. A hugenotta helyőrsé
geket feloszlatta, de animesi rendelettel 1629-ben biztosította vallási és állampolgári jogaikat. Ezzel a hugenotta háborúk végleg befejeződtek s a protestantizmus
önálló állampolitikai szerepe végleg megszünt.

A trienti szent zsinat hivatalos kihirdetésének megtagadása gátolta ugyan a katolikus megújhodást, de azt
már legfeljebb csak elodázni tudta, érvényesülését
azonban nem birta megakadályozni. Azok a szellemi
erők, amelyek a vallási életet általában fellendítették,
utat törtek maguknak a hivatalos tényezőknek támogatása nélkül is.' Kétségtelen, hogy olyan belső erőforrá
sok táplálták e reformot, amelyek döntő történelmi
jelentőségűek. Ilyen volt pl, a francia néplélek erős
nemzeti egységérzete, amely a hugenotta gondolatvilágban és a hugenották politikai törekvéseiben a nemzeti
egység széthullását vette észre, ezért eleinte ösztönösen,
később azonban már tudatosan lépett fel a katolikus
vallás támogatására. Ezen az érzésen át vált a francia
klasszicizmus megalapítója. Pierre de Ronsard is a francia katolicizmus zászlóvivőjévé.P
CORRERO velencei követ jelentése érdekesen mutat rá arra
is, hogy a túlfűtött hugenotta szenvedély kílengései hogyan
változtatták meg a francia közvéleményt épp a pápaságról
az Egyház javára. liA vallásszakadás előtt - írja Correro
- a franciák általában kevés odaadást mutattak Róma
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iránt, mert a pápában inkább a rivális olasz uralkodót
látták, mintsem az Egyház fejét és a kereszténység legfőbb Pásztorát. A hugerrották fellépése után azonban
hamarosan ismét úgy kezdtek rá tekinteni, mint Krisztus
igazi helytartójára s ebben a felfogásukban annál jobban
megerősödtek, minél hevesebben támadták a pápát a kálvinisták. Még azok is, akik eddig a vallással keveset
törődtek, az átlagnál jóval nagyobb tisztelettel fordultak
feléje, hogy ezzel is megmutassák hugenottaellenes állásfoglalásukat. Rendkívüli mértékben emelte a Szentszék
tekintélyét az akkori pápának, V. Piusnak élete és uralkodása. Nagy tetszést váltottak ki a Rómában életbeléptetett reformok is. Mint hallatlan dolgot csodálták V. Pius
merev tartózkodását rokonaival szemben s azt, hogy ezeket nem tette grófokká vagy hercegekké. hanem meghagyta
addigi szerény hivatalukban. Ez a nép előtt már egymagában is elég volt a pápa mélységes tiszteléséhez, mert
ebből azt látták, hogyapápának nincsenek önző érdekei,
hanem csakis a közjóra törekszik s arra irányítja minden
gondolatát, hogy a tévtanokat megsemmisítse, az Egyházba
becsúszó visszaéléseket megszűntesse és a papságot visszavezesse az egyszerü és dicséretes életmódhoz.II a

Ugyanilyen kedvező volt a megújhodó francia
katolicizmusra a trienti zsinat határozatainak életbeléptetése Avignonban és Venaissinben, a pápaság franciaországi birtokain. Egyes reformszellemtől áthatott fő
papok, mint Angera, Aix, Reims, Rouen, Bourges,
Lyon, Tours, Narbonne, Bordeaux, Valence, Poitiers,
Embrun és Párizs érsekei, illetve püspökei a jópéldán
indulva, saját hatáskörükben már III. Henrik alatt
megkezdték a zsinati rendelkezések végrehajtását.
Kedvezőbbé vált a helyzet a katolikus reformok
nemhivatalos végrehajtására IV. Henrik alatt. Ekkor
már az egyházias szellemű kiválasztás a püspöki székek betöltésénél. ha még sok kívánnivalót hagyott is
maga után, hasonlíthatatlanul nagyobb mértékben érvényesült, mint elődei idején. Mindez pedig elsősorban
annak az egyetemes és az egész országra kiterjedő mun171

kának az eredménye, melyet a katolikus reformáció
nagy frontharcosai, a jezsuiták, kapucinusok, majd az
oratoriánusok, ferencesek s egyéb rendek végeztek,
hogy az összes társadalmi rétegekben megszilárdítsák
a régi vallási meggyőződés meglazult gyökereit. Olyan
közszellemet igyekeztek teremteni, amelynek befolyása
alól a kormányok sem vonhatták ki magukat s ha
hivatalosan nem ismerték is el a zsinatot, a közvélemény nyomása alatt el kellett tűrniök, hogy a püspökök végrehajtsák a zsinati reformokat, hogy a jezsuiták és az oratoriánusok szemináriumokat szervezzenek,
hogy ezzel visszaadják a francia társadalomnak azt,
amiben legnagyobb volt a hiány: a katolikus reformszellemmel áthatott papságot.
Igy a francia katolikus megújhodás kétfelől jutott
el a győzelemhez. A Guisek vezetése alatt lezajló
védelmi harc a hugenották politikai uralomra jutását
akadályozta meg. Az emberek lelkén végzett nagy átalakítás pedig olyan közszellemet teremtett, mely a
politikai élet irányításában is erősen éreztette hatását.

3.
A németalföldi hitszakadás meggyökeresedése. Il. Fülöp balfogásai mélyítik az ellentéteket. Drániai Vilmos mozgalmának sikerei. A katolikusok ellenállása az üldözésben.

A francia- és németországi valláspolitikai események
befolyása alatt nagy politikai megrázkódtatások között
nyert megoldást a vallási kérdés Németalföldön is. Ez
a terület szintén a Habsburgok birtokállományához
tartozott, 16 tartományra oszlott s felölelte a mai Belgíumot és Hollandiát.
A hitújítás németalföldi terjeszkedését már V.
Károly iparkodott megakadályozni intézkedéseivel.
Ezek közt volt főképen az egyházi inkvizíció beveze172

tése és a németalföldi egyházkormányzat átszervezésére
vonatkozó kísérlete. Az eddigi 4 egyházmegye helyett
18 püspökség felállítását tervezte, hogy a püspökségek
számának szaporításával biztosítsa az egyházkormányzat intenzívebb gyakorlását. Célját azonban nem érte
el. Az inkvizíciót bevezette ugyan, a püspökségek
területi átalakítására azonban már nem jutott ideje. A
protestantizmus így, ha nem is korlátlanul, de szabadabban terjedhetett Németalföldön. Mint annyifelé
Európában, úgy itt is a nemesség és gazdag polgárság,
ha nem akart is elszakadni az Egyháztól, de a liberális, erazmusi vallási felfogástól áthatva igen kapható
volt az új vallási elvekre. A birodalommal való élénk
kereskedelmi összeköttetés révén először a lutheri
vallásrendszer kezdett terjedni, később azonban a francia hugenották befolyása alatt a kálvinizmus is utat
tört magának, sőt erőszakosságával és türelmetlenségével amazt hamarosan háttérbe szorította, Az alsóbb
néposztályok körében terjedő és kommunista irányzatú
újrakeresztelők szektájának nem volt politikai jelentő
sége, a katolicizmus pedig a tartományok többségében
megtartotta uralkodó helyzetét.
V. Károly a legkeményebb eszközöktől sem riadt
vissza, hogy Németalföld vallási épséget biztosítsa és a
központi kormányzatot megerősítse. Ez utóbbira vonatkozó rendelkezései erősen megszorították a tartományok autonómiáját és még a rendiség jogait is, de V.
Károly alatt a szakítás mégsem következett be az
uralkodó és Németalföld között. Ennek több oka volt.
Igy a császár személyes fellépésének varázsa, Németalfölddel való nyilt és természetesen áradó együttérzése,
tökéletes flamand beszéde és a németalföldiekkel való
közvetlen modora teljesen meghódította a németalföldieket, pedig V. Károly univerzális politikája csöppet
sem kímélte Németalföld anyagi erőforrásait. E jó-
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viszonyhoz hozzájárult, hogy V. Károly ismerte a németalföldiek nemzeti érzékenységét és a politikai tisztségeket s a kormányzati szervek vezetését tisztán németalföldiekre bízta, úgyhogy közéleti szereplés tekintetében sem a nemesség, sem a polgárság nem érezte
magát mellözöttnek.
A POLITIKAI SZEREPET JÁTSZÓ főnemességnek különösen három tagja emelkedett nagy befolyásra és tekintélyre V. Károly alatt: az admirális Horn gróf, Egmont
gróf, a győzelmes hadvezér, Artois és Flandria kormányzója, de főképen Orániai Vilmos herceg, Holland, Seeland
és Utrecht helytartója, ki később a németalföldi protestantizmus vezére lett. Az orániai herceg nemcsak a németalföldi rendiség politikai jogainak volt egyik föképviselöje,
hanem mint a német Nassau-ház tagja, tehát birodalmi
rend, képviselője volt annak a politikai irányzatnak is,
amely Németalföldnek a Birodalomhoz való szorosabb
kapcsolatát kivánta. Pedig Németalföld nem a Német
Birodalom, hanem a Habsburg-ház birtokállományát
alkotta és a Habsburg-háznak V. Károly lemondásával
beálló kettészakadásakor Spanyolországhoz csatoltatott.
Vilmos kezdetben a lutheri vallásban nevelkedett, majd a
brüsszeli udvarban katolikus környezetben nőtt fel. De a
szász választófejedelem leányával kötött házassága és a
, Hessen-házzal való kapcsolata mind szorosabb kötelékekkel fűzte a német lutheránus fejedelmekhez és általában
a protestánsokhoz. Vallási tekintetben egyébként, legalább
eleinte, közömbös volt s a vallási kérdést is csak eszköznek tekintette politikai céljaira. Világosan kitűnik ez a
pápához és apósához, Móric szász választófejedelemhez
akkoriban irt leveleiböl.' E mellett éleseszű politikus,
nagyszerű emberismerő és megnyerő képességű diplomata.
Céljait titokban tudta tartani, de a legválságosabb helyzetekben is rögtön felismerte a tennivalókat.

Az uralkodó és Németalföld között a jó viszony
akkor változott meg, amikor V. Károly után Németalföld is II. Fülöp spanyol király uralma alá került.
Izig-vérig spanyol lelkületéböl, rideg és tartózkodó jelleméből teljesen hiányzott atyjának kőzvetlensége és
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szeretetreméltósága. Idegennek érezte magát Németalföldön, de Németalföld is idegenül fogadta. Az uralkodó és a nép lelke már akkor elszakadt egymástól,
amikor II. Fülöp először és utoljára megjelent Németalföldön. A németalföldi rendek már első politikai
intézkedésében észrevették a rendi jogok teljes megsemmisítésére irányuló törekvéseit. Hogy Németalföld
élére mint általános helytartót éppen féltestvérét, Pármai Margitot állította, még nem nyujtott alkalmat az
elégedetleneégre. Hogy azonban a hatalom igazi gyakorlását Granvella bíboros mechelni érsek, mint az
államtanács elnöke vette át, az éppen az államtanács
legtekintélyesebb tagjainak, így Hom és Egmont grófoknak és Orániai Vilmosnak sértette az érzékenységét, s a nem nemes és ráadásul idegen származású
elnök miatt megtagadták az államtanács ülésein való
részvételüket. A rendeletekkel való kormányzás és a
tartományi autonómiák elsorvasztása valláskűlőnbség
nélkül általános elégedetlenséget keltett és egész Németalföldet lázongásba hozta. Ennek egyik fővezére éppen
a katolicizmus feltétlen és törhetetlen híve, Egmont
gróf lett.
Ezt a nacionalista rendi mozgalmat, amely végül
is Granvella elbocsátásával végződött 1564-ben, a prédikátorok a kálvinizmus javára iparkodtak kamatoztatni.
A Fülöp-ellenes nemzeti ellenszenv jó alkalmat nyujtott azoknak a királyi rendelkezéseknek a támadására
is, amelyekkel az éppen olyan mértékben katolikus,
mint spanyol II. Fülöp a katolicizmust erősíteni és a
protestantizmus terjedését megakadályozni szándékozott.
E téren tett intézkedései nem jelentettek újdonságot,
csupán keresztülvitelét V. Károly végre nem hajtott
terveinek, a németalföldi katolikus egyházkormányzat
reformjának. Ez abból állt, hogy a püspökségek számát
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emeli, a németalföldi egyházmegyéket önállósítja, a kölni
és rheimsi érsek joghatósága alól pedig kivonja.
Ezek az intézkedések egy nacionalista mozgalom
keretébe is beillettek, protestáns részről mégis heves
agitálás indult meg ellenük. Az a hamis jelszó, hogy
a király püspökkinevezési joga és a püspökök politikai
jogai Németalföldön csak erősíteni fogják a spanyol
befolyást, a katolikusok nagy részét is megtévesztette,
mert nem látták át az egyházkormányzat reformjának
vallási célját és [elentöségét, A fényűző életű németalföldi katolikus nemességet egyébként anyagilag is érintette a püspökségek szaporítása, mert ez a nagyobb
egyházi jövedelmek csökkentését vonta maga után,
márpedig ezeket az ekkor általánosan dívó európai
szokás szerint a papi pályán működő nemesi sarjadékok élvezték. Mivel pedig Fülöp intézkedései ellen ezek
is állást foglaltak, nem csoda, ha a katolikusok nagy
tábora, főpapjaik példájára, együtt haladt a katolikus
egyházi reform ellenzőivel. Mindez pedig a protestánsok, főkép a kálvinisták táborát erősítette. Ennek élére
most Brederode gróf és Orániai Vilmos öccse, Nassaui
Lajos állott. Maga Orániai Vilmos, ha titokban támogatta is a mozgalmat, nyiltan még nem csatlakozott
hozzá és bár 1564-ben már tárgyalásokat kezdett a
francia hugenottákkal, vallási meggyőződését annyira
el tudta rejteni, hogy egyesek pápístának, mások kálvinistának vagy lutheránusnak tartották. 2
Az annyira sóvárgott békét Granvella eltávolítása
sem hozta meg. A protestánsok most már a trienti
zsinat ellen is harcot indítottak és 1565-ben az inkvi
zíció visszavonását kívánták a királytól." Ennek V. Ká
roly idejétől kezdve mintegy 2000-en estek áldozatul.
Közben erősítéseket is nyertek a Genfből, Német-, Franciaországból, meg Angliából beözönlő prédikátorokban,
akik elsősorban az alsó néposztályok tervszerű katolikus176

ellenes felizgatásával tőrekedtek a protestantizmust gyŐ..;
zelemre segíteni. Sikert különösen Flandria nagy kereskedő gócaiban és ipari városaiban értek el a munkások fellázításáva1. Gyalázó röpiratok ezrei forogtak közkézen falvakban és városokban az Egyház és a király
ellen. E kettőt: az Egyházat és a királyt most már
együtt emlegették mindíg, jóllehet a nemzeti mozgalomban a katolikusok éppen úgy ellenálltak a királynak, mint a kisebbségben lévő protestánsok.
Ilyen előkészület után 1566 augusztusában megkezdődött a templomdúlás, képrombolás és az Oltáriszentségnek eddig még hallatlan meggyalázása. Megbecsülhetetlen kincsek: kelyhek, szentségtartók, szobrok, képek, könyvek, kéziratok, műemlékek és sírhelyek pusztultak el. Antwerpenben egyetlen templom,
kolostor, kápolna, kórház sem maradt épen. Ekkor
rombolták le a város gyönyörű székesegyházát is.
Flandriában már augusztus 27-én 400-ra rúgott a lerombolt templomok száma. Csak Brügge, Cambrai és
Douai szabadult meg a rombolástól, ahol a katolikusok
éberek voltak és idejében felfegyverkeztek. Az ország
egy részében a katolikus istentisztelet teljesen megszűnt. Egy 1566-ban Antwerpenben tartott zsinaton
megalapították a kálvinisták németalföldi egyházi szervezetét is. Kitűnt azonban, hogy a fanatizmus ilyen vad
eszközeivel a katolicizmust még nem lehetett kürtani a
Németalföldön. A kormány leverte a lázadást, Orániai
Vilmos pedig, mint a mozgalomban leginkább kompromittált egyéniség, bár nyiltan nem vett benne részt,
kénytelen volt Németalföldről Nassauba menekűlní,
A békét azonban mégsem lehetett helyreállítani.
A királyi büszkeségében megsértett II. F űlöp a protestáns vandalizmusra maga is elhibázott taktikával válaszolt. Mint teljhatalmú megbizottját legkiválóbb hadvezérét, Alba herceget küldte a tartományokba. Alba kíméletVI
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lensége rémületbe ejtette az egész Németalföldet. Orániai
Vilmos hadseregének szétszórásával Alba herceg ugyan
hadvezéri tehetségéről is bizonyságot tett, de az ország
megbékítésére célzó politikájával elárulta kormányzásra
alkalmatlan voltát. A felkelésben ártatlan és királyhű
Egmont és Horn grófokat mint hazaárulókat kivégeztette,
megtorló törvényszékei igazságtalanul ítéltek, az iparra
és kereskedelemre kivetett könyörtelen adók az egész
ország gazdasági életét megfojtották. Ezért még azokat
is maga ellen hangolta, akik az augusztusi lázadást
elítéltek. A püspökségekre vonatkozó királyi rendeletet végrehajtotta ugyan, de a személyi kiválasztásban nem volt szerenesés. A kinevezett új püspökök
félénk emberek voltak s tevékenységüket megbénította
az a gyűlölet, amely bennük Alba politikájának embereit látta.
1572-től országszerte felkelések törtek ki, Orániai
Vilmos pedig ismét szervezni kezdte a menekülő protestánsokat és élére állt a szabadságharcnak, amely az
1576-ban kötött genfi békeszerződésben Németalföldnek mind a 17 tartományát egyesítette, jóllehet Orániai
Vilmos 1573-ban nyiltan is otthagyta eddigi lutheránus
hitét és a kálvinizmusra tért. Ezzel Holland és Seeland
tartományokban a kálvinizmus jutott uralomra, a katolikus istentiszteletet pedig, mint bálványimádást, könyörtelenül betiltották. A spanyol világhatalmat most már
erősen kompromittálta Németalföld. Csak Farnese Sándornak, Pármai Margit fiának sikerült megmentenie a
veszendő vil~ghatalom hírnevét. II. Fülöpöt rábírta,
hogy Németalföld nemzeti kiváltságait állítsa vissza,
mire 1578-ban a déli katolikus tartományok kiléptek a
békeegyezményből. Igy Németalföld 10 tartománya (a
mai Belgium) megmaradt Spanyolország és a katolikus
Egyház kötelékében, míg az északi protestáns tőbbségű
hét tartomány (Hollandia, Seeland, Utrecht, Geldern,
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Groeningen, Friesland és Oberessyl), vagyis a mai
Hollandia, 1579-ben egyesültek az utrechti únióban és
1581-ben mint protestáns vezetésü állam elszakadtak
Spanyolországtól, Az új állam élére Orániai Vilmost
állították helytartóként, örökösödési joggaL 1584-ben
bekövetkezett halála után fia, Móric, Anglia segítségével tovább folytatta a harcot Spanyolország ellen, míg
16ü9-ben a világhírű spanyol tengeri haderőnek, a
Nagy Armadának pusztulásával hanyatló Spanyolországot
hosszú fegyverszűnetre kényszerítette. A westfáliai béke
1648-ban véglegesen elismerte Hollandia függetlenségét.
jelentősége egyetlen állam
vallási életéből sem tükröződik vissza olyan tisztán,
mint Hollandiáéból. Az önállósuláskor a hatalomra jutó
kálvinizmus a katolikusokkal szemben mai szemmel
nézve is teljesen érthetetlen rendszabályokat léptetett
életbe. Az uralkodó államvallás kálvinista volt és e
mellett a lutheránus, ariminiánus s minden más protestáns felekezet szabad vallásgyakorlatot élvezett, sőt ezt
még a mohamedánokra is kiterjesztették. A katolikusokat pedig, bár az állam függetlenségéért vívott hősi küzdelemből éppen oly alaposan kivették a részüket, mint
a protestánsok, mégis megfosztották vallásuk szabad gyakorlatától. A katolikus papság nagy részének
menekülnie kellett, a püspökségeket eltörölték, az egyházi vagyont leíoglalták, katolikusok állami hivatalt nem
viselhettek és mondhatatlan akadályokat gördítettek
még a katolikus magán-istentisztelet gyakorlása elé is.
A helyzeten csak akkor történt némi enyhülés,
amikor a kormány IV. Henrik közbelépésére kénytelen
volt legalább a magán-istentisztelet gyakorlását megengedni a katolikusoknak, mire számos holland katolikus
pap visszatért hazájába. Csakhogy a kormányrendeletek
mindenfelé' megfeneklettek és értelmetlenné váltak a
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hatóságok katolikusellenes magatartása folytán. A vallásgyakorlási jogot például sok helyen úgy értelmezték.
hogy az a szentmisére és a prédikációra nem vonatkozik.
Csak a legnagyobb titokban lehetett szentmisét és szentbeszédet mondani, mert súlyos pénzbüntetésre ítélték
vagy a papot, vagy a szentmisén résztvevőket. A vallási
közállapotok egyébként tartományonkint különböztek
egymástól. Hollandiában és Utrechtben például, ahol a
katolikus lakosság nagy tömegben lakott, a büntetéseket enyhébben alkalmazták, ezzel szemben Seelandban,
ahol a katolikus és a protestáns lakosság keverten élt
egymásmellett, katolikus pap nem kapott engedélyt
állandó megtelepedésre,
KÜLÖNÖSEN SÚLYOS VOLT a helyzete azoknak a [ezsuitáknak és ferencrendieknek, akik VIII. Kelemen intézkedései folytán korán, már a 16. század végén letelepedtek
Hollandiában. A szentmisét csak a hajnali szürkületben
vagy az éjfél utáni órákban végezhették a titokban összegyűlt
hívőknek. Tartózkodási helyüket állandóan változtatniok
kellett. Volt eset, hogy az első jezsuitaknak 12 nap alatt
nyolcszor kellett máshová költözni. E kemény intézkedések annál keserűbben érintették a katolikusokat, mert a
hét tartomány közűl négyben : Utrechtben, Geldernben,
Frieslandban és Oberysselben a lakosság többsége katelikus volt.
Helyzetük bizonytalanságát növelte még az a körülmény is, hogy még az egykor megadott szűkkörű jogok
gyakorlása is hovatovább bizonytalan lett, mert a hatalmon lévő protestáns rendek újabb és újabb rendeleteket
hoztak s 1612-ben még azt is el akarták tiltani, hogy a
külföld ön tartózkodó holland alattvalók katolikus intézményeket látogassanak. Általános üldözéstől egyelőre nagy
számuk és Orániai Móric vallási köeönyössége miatt nem
is kellett tartaniok, helyzetük azonban rendkívül súlyos
volt. Brun prédikátornak 1675-ben Amsterdamban megjelent liA hollandok igaz vallása" c. könyve a holland
kormány mély vallásosságának bizonyítékául legfőbb érvként azt emlegette, hogyakatolikusoktól nemcsak elvette
templomaikat, iskolaikat és minden más intézményüket,
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hanem hogy még az állami állás okból is kizárta a katolikusokat és istentiszteletük megtartását mindenféle hivatalos zaklatással akadályozza.s

Ha azonban a jól megszervezett politikai hatalom
hosszabb-rövidebb ideig mereven szembe is állhatott a
nagy katolikus tömegek érzelmeivel, a lelkiség erejét
nemcsak hogy meg nem törhette, hanem azt az üldözések és zaklatások még szilárdabbá kovácsolták. A
holland katolikusok öntudata nemcsak a hitükhöz való
ragaszkodásban jutott kifejezésre, hanem abban a korlátlan áldozatkészségben is, amelyet az egyházi javaiktól
megfosztott katolikus papság fenntartásában tanúsítottak.
Papjaikat az anyagi gondoktól mentesítették, hogy
erőiket maradék nélkül a vallás ügyének szentelhessék.
Megfelelő papság utánpótlásáról a Kölnben alapított
papnevelőintézet gondoskodott, ennek fenntartását is
magukra vállalták.
Önfeláldozásuk nagysága és lelki szilárdságuk azokból az adatokból domborodik ki meghatóan, amelyeket
Bentivoglio bíboros 1622. évi jelentésében találhatunk.
Rovenius apostoli vikárius 1617. évi jelentésében még az
olvasható, hogy a katolikusok vallásszabadság tekintetében mélyen alatta állanak a Hollandiában található indusoknak és mohamedánoknak is. Ha a házasságukat nem protestáns lelkész áldotta meg, merő ágyasokként üldözték őket, ha gyermekeiket nem kálvinista
templomban keresztelték, pénzbüntetésben részesültek.
A zsidóknak is vannak zsínagögáík, minden szekta
élvezi a vallásszabadságot, csak a katolikusok kénytelenek áruraktárakba vagy magánházakba húzódni, ha
nagytitokban szentmisét akarnak hallgatni. ó
Az 1622. évi jelentés ezzel szemben már a holland
katolicizmus bámulatos lendületéről tanúskodik. A papság létszáma az üldözések ellenére is emelkedett. Az
első két jezsuita 1592-ben jött Hollandiába, 1622-ben
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már huszonketten működtek a tartományokban. Ugyanakkor a világi papok száma 220-ra emelkedett, de a
vallási szűkségletek és igények kielégítésére még ez a
szám sem volt elegendő. A katolíkus hitélet olyan
helyeken is újra lángra lobbant, ahol már 30-40 éve
nem volt katolikus istentisztelet. E mellett egyre emelkedett a katolikusok létszáma is, mégpedig nemcsak
természetes szaporodás révén, hanem annál az apostoli
buzgalomnál fogva, amellyel a holland papság a nemkatolikus hollandokra is kiterjesztette működésí körét.
A lendület mértékét legjobban mutatja az a tény, hogy
mikor az apostoli vikárius a huszas években keresztülutazta Hollandiát, Deventer környékén mintegy 12,000
embert részesített bérmálásban.
Dániában a katolikus megújhodást lehetetlenné tette a
politikai hatalom erőszaka. Itt az Egyház korlátlan
ura maga a király volt, mint az Egyház legfőbb püspöke.
Az egyházkormányzat teljesen a királyi kancellária
hatáskörébe tartozott, amely annyira vigyázott a lutheránus vallás kizárólagos uralmára, hogy még a protestánsok pietista mozgalmát is elfojtotta. Az 1648-i törvény
a lutheránus vallás gyakorlatán kívül eltiltott minden
más vallásgyakorlatot. Az 1683-i törvény pedig fejvesztés terhe alatt megtiltotta. hogy Dánia területén
katolikus pap tartózkodjék. 6 Ezek a törvények mint
kiáltó anakronizmus egészen a legmodernebb időkig
fennállottak.

4.
Az angol katolikusság sorsa. A Stuar/ok trónralépése. Az
1. Jakabhoz fűzött reménységek s a csalódás. Az ú. n. lőpor
összeesküvés. A király s a parlament vetélkedése és I. Károly
ingadozásai. Az ír és skót egyházüldözés.

A

katolikus megújhodás ügye Angliában sem mutathatott fel eredményeket. Itt az Egyház felemelkedésének
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kérdését nem annyira az Erzsébet alatt megindult üldözés
döntötte el, mint inkább az a körülmény, hogy Erzsébet
hosszú uralkodása alatt az anglikán egyház egyrészt
mélyen eresztette gyökereit az angol társadalom minden
rétegébe, másrészt a királyi család, illetőleg az állami
és az anglikán egyházi hatalom Erzsébet uralkodása
alatt szoros szővetségben fonódott össze. De az Erzsébet
alatt túlnyomó részben anglikánná lett parlament is
éppen olyan féltékenyen őrködött a kialakult vallási
viszonyok fenntartásán, mint ahogy maga a király is
az anglikán egyházban látta a királyi hatalom egyetlen
biztos támogatóját, főképen a királynak egyházi fő
hatóságát kereken tagadó katolikusokkal szemben.
A parlament féltékeny ragaszkodása az Erzsébet
alatt kiépített államegyházi rendszerhez kitünik már az
első egyházpolitikai határozatból is, amelyet Erzsébet
utóda, az 1603-ban trónralépő I. (Stuart) Jakab uralkodása első évében hozott: "Helytelen állítás volna, mondia a parlament - hogy az angol királyt abszolút
hatalom illetné meg vallásváltoztatás kérdésében, amitől
Isten óvjon, hogy ez egyáltalán joga lehetne halandó
embernek." 1 Valláspolitikai tekintetben tehát Erzsébet
hosszú uralkodása alatt a parlament azzal vált döntő
tényezővé, hogy a vallási téren hozott intézkedéseket a
parlament is szentesítette s így a parlament szintén
részesévé lett annak az egyházi joghatóságnak, amelyet Erzsébet elődei, VIII. Henrik, Eduárd és Mária,
majd kezdetben maga is kizárólag királyi jogként tekintett. Igy lehetővé vált nekik, hogy vallási kérdésekben
tetszésüknek megfelelő változásokat eszközöljenek.
Erzsébet után mindez már annál kevésbbé volt
lehetséges, mert a parlament az európai törvényhozások
történetében úgyszólván példátlan szívósságot tanúsított
jogainak védelmében és inkább utat nyitott egy polgárháborúnak, mintsem hogy feladja jogainak csak e~y

parányi részét is. Az anglikán egyház viszont azzal,
hogy a pápa egyházi főhatóságával a királyt ruházta
fel s így az egyházi hierarchiában a legmagasabb helyet
a király foglalta el, a királyság legtekintélyesebb hatalmi eszközévé vált, amelytől a király éppen azért
nem akart megválni. mert ezzel új hatalmának oszlopát
döntötte volna le.
Habár az Erzsébet által megindított üldözés alaposan csökkentette a katolikusok létszámát, mindamellett nem volt képes a katolicizmust teljesen elfojtani. Az anglikán lelkészség a katolikus papságot számbelileg rendkívül túlszárnyalta ugyan, de a számbeli
kisebbséget buzgalomban jóval pótolta a franciaországi
és római szemináriumokban nevelt angol papság, amely
börtönt, kínvallatást és a halált is hősiesen elviselte,
csakhogy lelki vigasztalásban részesíthesse honfitársait.
Ezeken a lánglelkű papokon kívül az angol katolikusok másik erősségét alkották a katolikusnak megmaradt
lordok, akiknek örökös felsőházi tagságát az angol
törvényhozásban csak az 1678-i törvény szüntette meg.
Ezek mindvégig kitartottak hitük mellett, bár a katolikus vallás gyakorlására kiszabott roppant pénzbüntetések hatalmas vagyonokat emésztettek fel Erzsébet
alatt, az üldözés enyhülése pedig már azért sem volt
várható, mert az Egyház Erzsébet törvénytelen származását nem törvényesítette s így uralkodásának jogos
voltát is tagadta.
Felcsillant azonban a változás lehetőségének reménye, amidőn Erzsébet halála után Anglia trónját Stuart
Mária fia, I. Jakab foglalta el (1603-1625). Anyja,
Stuart Mária ügyéért a katolikusok oly sok üldözést
vállaltak magukra, hogy joggal várhatták tőle sorsuk
jobbrafordulását és vallási üldözésük megszüntetését,
Maga Jakab mint Skótország királya valóban alkalmat
is szolgáltatott ennek a reménynek a táplálására. Kőr-
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nyezetében sok katolikus élt, s felesége Anna, bár titokban, de az ő tudomásával áttért a katolikus vallásra.
Ehhez járult az a nagyfokú idegenkedés, amelyet
a merev skót presbiteriánusok iránt tanúsitott, aminek
azzal is kifejezést adott, hogy Skóciában helyreállította
a püspöki méltöságot. Gyakran mellőzte azokat a szígorú rendszabályokat, amiket a skót protestáns rendek
hoztak a katolikusok ellen, a királyné pedig azt ígérte
a pápának, hogy a trónörököst katolikus vallásban
fogja nevelni. "Baszilikon dóron" (Királyi ajándék)
címü könyvének francia forditását is eljuttatta a pápához. Ez a könyv intelmeket foglal magában, amiket Jakab
fiához intézett. Kemény szavakkal ostorozza benne a
puritánokat, akik a hitszakadással Skótországot a romlásba taszították. Óva inti fiát, hogy szavuknak hitelt
ne adjon, mert sehol annyi ármányt, annyi hamisságot
nem fog találni, mint ezeknél a fanatikusoknál. VIII.
Kelemen rendkívül örült, amikor Jakab könyvét olvasta,
igaz, hogy később nagy volt a csalódása, amikor ugyanez
a könyv latin kiadásban került eléje. Ez ugyanis már
a katolikus Egyház és a pápa ellen olyan kifejezéseket
tartalmazott, hogy VIII. Kelemennek indexre kellett
tennie. Mindez persze csak később került napvilágra,
úgyhogy nem volt csodálható, ha az angol katolikusok
Jakabban Isten küldöttjét látták és az angol katolikus
nemesség maradék nélkül I. Jakab trónigénylése érdekében dolgozott.
Ezek mellett a tények mellett a pápával is felvett közvetlen vagy közvetett érintkezések az óvatos
VIII. Kelemenben is azt a reményt keltették, hogy
eljöhet az idő, amikor nemcsak véget érnek az angol
katolikusok szenvedései, hanem Stuart Mária fiával
elérkezik a katolikus Egyház űjraéledése Angliában is.
Igaz, hogy a katolikusok reménységére a skót katolikusüldözés egy-egy vad hulláma gyakran rácáfolt, de
185

a katolikus közvélemény előtt Angliában mégis elfogadhatónak láts}ott, hogy ezeknek Jakab azért engedett
időnként érvényesülést, hogy katolikus érzelmei gyanút
ne keltsenek sem a protestáns skót alattvalóiban, sem
Erzsébet királynéban.
IGY A REMÉNY TOVÁBB ÉLT a katolikusokban és trónralépését nemcsak az angol katolikusok fogadták örömmel,
hanem a Rómában tartott fényes ünnepi istentiszteletek
is a katolicizmus hajnalhasadásának a reményét jelképezték. Anglia északi részeiben ismét megkezdték a katolikus
istentisztelet nyilvános megtartását és amikor a puritán ok
a királynál azt a panaszt emelték, hogy rövid idő alatt
50,000 angol tért vissza a katolikus Egyházba, Jakab azt
válaszolta, "hogy próbáljanak meg ők is ugyanannyi spanyolt vagy franciát áttéríteni a malluk vallására". 2 Ez a
válasz a katolikusok reményét a legmagasabbra csigázta.
Még csak erősítette őket Anna királynénak a pápához
írt újabb levele, amely a legragyogóbb ígéreteket tartalmazta, s ezekhez még Lindsay angol követ kijelentései
is járultak. Ezek szerint a király hajlandó a katolikus
vallásra áttérni, mihelyt a pápa kijelenti, hogy a fejedelmek fölött nem igényel Iennhatőságot. Mindezek VIII. Kelemenben is éppen úgy meghatványozték a reménységet,
mint Jakab egyéb· ígéretei az angol katolikusokban. Igaz,
hogya protestáns Sully előtt tett kijelentéseinek már más
volt az értelme, mert ezek szerint már csak "jó viszonyt"
akart fenntartani a pápával, ha ez elismeri őt az angol
egyház fejének.
A katolikus Iotharínglai herceg egyik követe előtt
viszont Jakab úgy nyilatkozott, hogy az egyes vallások
között nem sok kűlönbséget talál és ha a magáét vallja
is a legjobbnak, nem államérdekből. hanem meggyőződés
ből, ez nem teszi őt türelmetlenné a másvallásúakkal
szemben. Ha egy zsinat összehívása nehézségekbe ütköznék, szívesen venné, jelentette ki a király, ha legalább
tudós férfiak ülnének össze, hogy kijelöljék a megbékélés
útját a különféle vallási felfogások között. Elismeri az
egyházatyák tekintélyét és sz. Ágostont sokkal többre
értékeli, mint Luthert, sz. Bernát is sokkal nagyobb az
ó szemében, mint Kálvin. Elismeri a pápát az Egyház
legfőbb fejének, a katolikus Egyházat igaz Egyháznak,
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Anyaszentegyháznak. Ha a római pápa csak egy lépést
is tenne az egység visszaállítása felé, ő azonnal hármat
tenne ebben az ügyben, üzente a király.s

Azonban Jakab ingadozása a dolgokat közvetlenül
angol katolikusok nagy részében már a trónralépés elején is kétségeket keltett és a pápának is hamarosan meg kellett győződnie, hogy a királyné ígéreteinek teljesítésére éppen olyan kevéssé számíthat, mint
ahogyan kételkednie kell a király jószándékaiban is.
Hiszen a király azt az előbbi ígéretét is hamarosan
kereken megtagadta. hogy az ifjú trónörököst katolikus
vallásban fogja nevelni. Az idő azokat igazolta, akik
Jakab legbensőbb és valódi meggyőződésének igazi
kifejezését azokban a kijelentésekben és szítkozódásokban látták, amikkel Jakab részegségében az Egyházat és a pápát szokta illetni. Ezek a megfigyelők
helyesen látták vagy legalább is helyesen gyanították,
hogy Jakab a pápával éppen úgy kétszínű játékot folytat, mint az angol és skót katolikusokkaI. Mielőtt trónralépett volna, majd később uralkodása elején, neki annál
inkább szűksége volt az angol katolikusok megnyerésére, mert a legtekintélyesebb főurak Erzsébet kíméletlen erélye ellenére is megtartották ősi hitüket. Ezeknek a gerinces katolikus főuraknak a király iránti
hódolata pedig még a Jakabnál kímagaslóbb tehetségű
királynőnek is állandó gondot okozott.
Jakab előtt csak egyetlen cél lebegett, a királyi
trón megszerzése és a hatalom megtartása. Ennek feláldozott míndent, királyi szót és becsületet egyaránt.
A presbiteriánusokat sem a vallási felfogásuk miatt
nem szenvedhette, hanem mert az uralkodásról vallott
nézetük ellenkezett Jakabnak a királyi hatalomról vallott korlátlanságával. A pápaság lelki főségét valló
katolicizmus éppen oly kevéssé illett bele az ő hatalmi
elgondolásába, mint a lelki főséget tagadó kálvinizmus,
szemlélő
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vagy ennek bármely széktája. A hatalmi korlátlanságnak ettől a groteszk képviselőjétől az élesebb szemű
megfigyelők valóban alig várhattak mást, mint rideg,
önző számítást, amely a katolicizmust akkor fogja sutba
dobni, amikor már nem lesz rá szűksége, Amíg ez a
helyzet be nem következik, addig megtűri őket, felelőtlen ígéretekkel el is csábítja őket, hogy azután
prédául vesse annak az erősebb politikai protestantizmusnak, amely viszont a maga hatalmát csak akkor
érzi bíztosítottnak, ha a katolicizmus elbukott. Jakab
uralkodása első éveiben a katolikus Egyházba visszatérők száma olyan arányokban kezdett emelkedni, hogy
ez őt már katolikusbarát színben tűntette fel a protestáns többség előtt.
Az 1605 február 10-én tartott titkos tanácson
azonban a király kijelentette, hogya legnagyobb fokban megveti a pápista vallást és ha azt kellene gondolnia, hogy a fia és örököse egykor a legcsekélyebb
türelmet is tanúsítja a katolikusokkal szemben, akkor
inkább szeretné őt eltemetve látni. 4 Az üldözés meg
is kezdödőtt a titkos tanácsnak azzal a rendeletével,
hogy a katolikusok ellen eddig hozott törvényeket a
legszígorübban hajtsák végre mindenfelé.
Az üldözésnek ez az első rohama annál véresebb
volt, mert a törvények végrehajtását a legfanatikusabb
puritánok kezére bízták. Az anglikán istentisztelet látogatását megtagadó katolikusokra, az úgynevezett rekuzánsokra nagy pénzbírságot szabtak és ha ezt nem tudták
fizetni, börtönbe vetették őket. A katolikusok kezébe
szerte az országban koldusbot került. A gazdagabbakat az anglikán püspökök kiátkozták az egyházból,
miáltal elvesztették polgári jogaik egy részét is. A bírák
nyiltan kijelentették, hogy a király vért kíván és a pápistákkal szemben ezentúl semmiféle kíméletet sem fog
tanúsítani.
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A reményeikben ismét megcsalatott katolikusok körében az üldözések oly nagy izgalmat keltettek, hogy
általános katolikus felkelés kitörésétől már csak a
pápai brévék tudták megmenteni Angliát. Ha azonban
a nyugalomra intő pápai levelek egy általános katolikus felkelést meg tudtak is akadályozni, annyira már
nem terjedt ki hatásuk, hogy egyesek lázadozását vagy
egyéni akcióit is vissza tudták volna szorítani.
IGY SZŰLETETT meg az úgynevezett "Iőporösszeesküvés"
(Gun Powder's Complott), amelyet néhány végsőkig elkeseredett előkelő angol nemes tervezett, hogy Jakabot
a parlament megnyitása napján, 1605 november 5·én az
egész törvényhozással együtt levegőbe röpítse és egy általános katolikus felkelés kirobbantásával a katolikusokat
megszabadítsa a meg nem érdemelt és kibírhatatlan üldözéstől. Az összeesküvők, élükön Catesbyvel, míntegy 30
hordó puskaport gyüjtöttek össze a parlament pincéjében
s ez elég is lett 'volna végzetes tervük kivitelére. A tervbe
alig nyolcan voltak beavatva. A katolikus papság egyáltalában nem tudott róla, csak közvetlenül a tett végrehajtása előtt szerzett róla értesülést Greenway atya. Neki
a tervet Catesby gyónás közben bevallotta és engedélyt
adott gyóntatójának arra, hogy főnökének, Gamet atyának is elmondhassa, de csakis a gyónási titok sértetlensége mellett.
Igy jutott a terv a két jezsuita tudomására, ezeket
azonban kötötte a gyónási titok szentsége és nem léphettek fel a terv megakadályozására, jóllehet mind a ketten
kétségbeesetten állapították meg a merénylet esztelenségét, amely csak még szigorűbb és általános katolikusüldözést vonhat maga után. Igy érkezett el a szerencsétlen
november 5-e, amelyen az összeesküvőknek borzalmas
tervüket végre kellett hajtaniok. Mindenre kész, önfeláldozó
emberük már meg is bujt a lőporos hordók között, hogy
magával együtt légberöpítse az egész házat, a dolog végrehajtására azonban mégsem került a sor, mert az összeesküvést az utolsó pillanatban megakadályozták. Legalább
így állapította meg az ügyészi vádirat, amelynek szavahihetőségét újabban kétségbe vonják.
Erre aztán be is következett mindaz, amitől a két
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jezsuita tartott. Már az első hivatalos hiradások, amelyekkel az összeesküvést a nyilvánosság tudomására hozták,
olyan ferdftéseket és célzatos kijelentéseket tartalmaztak,
amelyek nyiltan elárulták a szándékot, hogy az egész
merényletet az egész katolikusság rovására írják és a
tömeg szenvedélyeit a katolikusok ellen izgassák.

fondorkodásban maga Jakab állt első helyen. Már
a parlament november 9-én tartott megnyitó ülésén,
hogy végső csapást mérjen a katolicizmusra, egyrészt
magát a pápát tette felelőssé az összeesküvésért, másrészt pedig a katolicizmus erkölcsi rendszerét támadta
meg és olyan alantas vádakkal illette, amelyeket a
katolikus Egyház míndíg kereken eltiltott. A király
példáján induló protestáns államférfiak most már egész
nyiltan léptek fel olyan váddal, amely a pápa személyét akarta bünbakul állitani a világ ítélőszéke elé. A
fő törekvés azonban elsősorban arra irányult, hogy a
papságra rábizonyítsák az összeesküvésben való bármiféle részvételt és így az angol katolicizmust papjaitól
megfoszthassák és biztosabban kényszerithessék a hivatalos angol egyházba.
A hajszát elsősorban a katolikusok előtt nagy tekintélynek örvendő jezsuita tartományfőnök, Gamet ellen
indították meg és őt a tanúvallomásokról felvett jegyző
könyv meghamisítása alapján mint az összeesküvés
részesét három más rendtársával együtt a vérpadra
hurcolták. Miután a katolikus papság zömét börtönbe
vetették, a katolikusokat olyan hűségeskü letételére
akarták kényszeríteni, amely egyrészt a pápasághoz
való hűségüket tette volna kétségessé, másrészt az eskü
kétértelmű fogalmazása alapján bármikor lehetövé tette
a törvényszékek elé való állításukat. Felújították és
megszígorítottak az Erzsébet alatt hozott törvényeket,
amelyek a katolikusokat anglikán istentisztelet látogatására, a keresztség, a házasság és általában a szent-
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ségek protestáns szertartás szerint való vételére kötelezték.
Igaz, hogy ezek a törvények nem voltak véresek, de a katolikusokat érő hatósági zaklatások, a
katolikus istentiszteleten való részvételre kiszabott pénzbírságok és a börtönbüntetések olyan alattomos eszközei voltak az erőszakos katolikusirtásnak, amelyek
az üldözöttek kétségbeesését a végsőkig fokozták és a
katolikusok nagy részét arra kényszerítették, hogy hacsak látszatra is, átlépjenek a hivatalos egyházba. A
külföld és a katolikus fejedelmek előtt viszont az angol
katolikusok helyzetét hamis hírekkel sokkal kedvezőbb
színben tüntették fel, mint aminő ez valóban volt. Ez
az üldözés az erőszakot ügyesen tudta az álszenteskedésseI egybekeverni. Legkirívóbb példája volt ennek az
álszenteskedő erőszaknak, hogy maga a katolikus Anna
királyné is kénytelen volt az angol istentiszteletet látogatni és csak titkon hallgathatott mísét,
A hivatalos protestáns körök gyülöletére pedig
jellemző, hogy egy kiadott rendelet a katolikus istentisztelet látogatási tilalmát kiterjesztette a külföldön élő
angol katolikusokra is és még a katolikus nevelőinté
zetek növendékeit is kizárta az örökösödési jogból.
Másik jellegzetessége ennek az újabb üldözésnek az
volt, hogy míg a hivatalos anglikán egyház féltékenysége nyilt harcban állott a kálvinista purítanizmussal, a
katolikusok üldözésében e kettő nagyon is egymásra
talált.
Maga Jakab a puritanizmussal szemben szőges
ellentétben állott, de mégis csatlakozott a szővetség
hez, mert a katolikusokat sujtó pénzbírságokkal egyrészt állandó pénzzavarán tudott segíteni, másrészt a
királyi hatalom korlátlanságáról vallott nézetében állandóan !eszélyezve érezte magát, mert alattvalóinak egy
még míndíg tekintélyes része szilárd maradt a kato191

likus Egyház feje iránti hűségben. Félt, hogy esetleg
kiközösítéssel sujtja őt a pápa, ami által alattvalói az
akkori jogfeIfogás szerint felmentve érzik magukat az
állampolgári hűség alól és ennek politikai következményei még trónját is veszélyeztethetik. Hiszen szeme
előtt folyt le a francia példa, amely egy nálánál sokkalta nagyobb uralkodói egyéniségnek, IV. Henriknek
esetében hozta nyilvánosságra a katolicizmusban
parázsló lebírhatatlan erőt.
A fennálló hatalmi viszonyok és a pápai tekintély elvének érvényesülése állandó bizonytalanságban
tartotta és uralkodása valláspolitikai tekintetben a
következetlenségek holtpontjára került. Azért volt szűk
sége arra, hogy katolikus alattvalói államhűségi jóhírnevét megtépázza. mert így vélte hitelvesztetté tenni
a pápistaságot. Az üldözésre meg azért, hogy protestáns alattvalói előtt elkerülje a pápistaság gyanúját. A
kegyetlen büntetéseket pedig azért enyhítette, hogy
megszabaduljon a kiközösítés lidércnyomásától és mert
érdekeinek nemzetközi vonatkozású követelményei ezt
kívánták.
Ez a helyzet állott elő, amikor felmerült az a
terv, hogy fiát, a későbbi I. Károlyt IV. Fülöp spa
nyol király nővérével házasítja össze. Ez a házasság a
várható hozomány révén nagyot lendített volna pénzügyi nehézségein. Azzal pedig, hogy a Stuart-házat
rokonságba hozta volna a híres császári házzal, Jakab
vejének, Pfalzi Frigyesnek az ügyét is előmozdíthatta
volna. Ezek a körülmények a katolikusok helyzetét
Angliában egycsapásra megváltoztatták. A börtönök
megnyíltak, a ferencesek és a bencések újból nagyobb
számmal jelentek meg Angliában, a bírságok fizetését
felfüggesztették, a rekuzánsok büntetéseit elengedték s
a katolikusokat nem gáncsolták vallásuk gyakorlásában.
A katolikusok reményei ismét annyira fokozódtak,
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hogy csak maguknál a jezsuitáknál majdnem 3000
ember jelentette be visszatérését a katolikus Egyházba.
Csakhogy a remény derűs sugarai mögött árnyékként
húzódott meg a parlamentnek állandóan ellenséges
magatartása' a spanyol szövetség és az azzal kapcsolatos katolikus reneszánsz eshetőségeivel szemben.
A PARLAMENT Anglia világpolitikai [elentőségét a protestantizmus élén jelölte meg, ugyanakkor maga a tömeg
is vallási tüntetések keretében foglalt állást a király új
politikájával szemben. Az anglikán és kálvinista templomokban felajzott lelkiséggel imádkoztak ennek a politikának a bukásáért és a protestáns templomok sohasem
voltak olyan látogatottak, mint ekkor.! Hogya protestáns
angol tömeg ilyen politikai imádkozásra oly buzgón kapható
volt és hogy a katolikusok időszakos nyugalma már eleve
sem lehetett tartós, azt az anglikán egyház hivatalos és
általánosan használt imakönyvének bevezető naptára biztosította, ahol november 5. mint "a pápista összeesküvés
napja" volt feltüntetve és a november 5-én tartott hivatalos
istentiszteleten évről-évre hálaadó imával fordultak Istenhez,
hogy "csodálatos módon megmentette a királyi családot,
a nemességet. a papságot és az államot, akik a pápaság
árulása által eleddig hallatlan kegyetlenséggel voltak leölésre ítél ve, akárcsak a juhok". 6
A katolikusok helyzetének jobbra vagy balra fordulása tehát attól függött, hogy a király ellent tud-e állni
a parlamentben egyre erősödő kálvinista puritán elem
támadásának.

A parlament kilátásai a király állandó pénzzavarai
miatt annál biztosabbak voltak, mert az adó megtagadásával is kényszerithette a királyt álláspontja feladására. Midőn pedig a házassági tárgyalások a spanyol
királynak a pfalzi kérdésben történt állásfoglalása miatt
1624-ben végleg megszakadtak. Jakab engedett a parlament kívánságának és kihirdette azt a proklamációt,
hogy a misszionáriusok halálbűntetés terhe alatt kötelesek azonnal elhagyni az országot. A bíróságole és a
hatóságok újból felszólítást kaptak a katolikusellenes
VI
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törvények szígorű végrehajtására és mindazok elfogatására, akik a katolikus hatalmak követeinél istentisztelet látogatására megjelentek. A püspököket és a
királyi tanács tagjait véleményadásra szólították fel,
hogy miként lehetne a katolikusok gyermekeit a protestáns vallásra kényszeríteni, 7
Az üldözést azonban egyelőre még felfüggesztette a trónörökösnek hamarosan nyélbeütött új házassága egy másik katolikus hercegnövel. IV. Henrik leányával, Henriettel. XIII. Lajost, a fiatal királyné bátyját, ebben a házassági ügyben nemcsak az a politikai
cél vezette, hogy Anglia szővetségében olyan segítséget nyerj en, amely a császár és Spanyolország esetleg
ellenséges szándékaival szemben hathatósan biztosítja
F ranciaország politikai biztonságát, hanem az a remény
is, hogy a házasság könnyíteni fog az angol katolikusok
helyzetén. Ez látszott bizonyítani a házassági szerző
dést is, amely szerint az új királyné jogot nyer arra,
hogy tartózkodási helyein magánkápolnát tarthasson és
ebben katolikus istentisztelet tartassék, hogya szolgálatára rendelt személyzet katolikus legyen, továbbá,
hogy a születendő gyermekek 13 éves korukig anyjuk
nevelése alatt maradhassanak és a királynéval 28 pap
és 1 püspök térhessen Angliába.
Angol részről a politikai és a vallási kérdéseknek
összefüggése már komplikáltabb képet mutatott, mint
F rancíaországban, amint az már I. Károly (1625 -1649)
uralkodásának legelején is kitűnt. Károly az anglikánizmushoz elsősorban annak caesaropapizmusa miatt
éppen oly szívósan ragaszkodott, mint apja. Egyúttal
pedig mint az anglikán egyház legfőbb feje, a parlamentnek a vallási kérdésekbe való beleszólási jogát is
éppen úgy tagadta, mint Jakab. Ezzel szemben a parlament a vallási kérdést éppen olyan közügynek tekint194

vén, mint az állam kormányzását. Míg tehát Franciaországban a fejedelmi akarat vallási téren is érvényesülhetett, addig Angliában a királyi akarattal minden
vallási téren szemben állott a parlament.
Az ellentétet más tényezők is élesítették. Míg
Jakab és Károlya házassággal összekötött politikai
érdekből az anglikánizmushoz való ragaszkodás mellett
is hajlandó volt a katolicizmus megtűrésére, addig a
parlament a katolikusokkal szemben nem ismert vallási
türelmet. Hamarosan felvetődött az a kérdés is, hogya
királyné kápolnája nem fog-e egy katolikus tömőrülés
központjául szolgální. Vajjon Károly hogyan fogja teljesiteni azt az ígéretét, hogy nem tűr meg semmi olyan
mozgalmat, amely veszélyeztetné a protestantizmus
uralkodó helyzetét? Ezért már Károly uralkodásának
első évében erélyesen követelte a pápisták és a rekuzánsok elleni törvények teljes végrehajtását. A parlament és a király között tehát a béke és az egyetértés
csak akkor jöhetett volna létre, ha a király olyan
protestáns hercegnővel kötött volna házasságot, akit a
parlament ajánlott volna.
Viszont a királynál éppen úgy, mint egykor atyjánál, a házassággal kapcsolatban politikai elgondolás
is előtérbe lépett, mely a dinasztikus érdekkel függött
össze szorosan. Arról volt szó, hogy II. Ferdinánd
győzelmei következtében a protestánsok ügye politikailag a legrosszabbul állt a kontinensen. Ha mármost
a spanyol házassági terv megbukik és egy spanyolangol háború tör ki, vajjon Anglia megállhatja-e helyét
a még mindíg hatalmas Spanyolországgal szemben
Franciaország szővetsége nélkül? A belső viszonyok
tehát Károly trónrajutásával is ugyanazok maradtak,
mint Jakab uralkodása alatt voltak. Egyik oldalon állt
az uralkodó, aki a katolikusokat politikai okokból
megtűrte, de a fejedelmi abszolutizmus elvét vallotta, a
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másik oldalon a. parlament nézett vele farkasszemet,
mely a katolicizmussal szemben türelmet nem ismert
és a hatalomra céltudatosan tört. A dolgok lényege
okozta tehát, hogy az államhatalmat képviselő két fél
egymás iránt bizalmatlan volt. Ez a bizalmatlanság a
parlament részéről már Károly trónralépése idején
abban nyilvánult meg, hogy alV. Eduárd óta minden
királynak megszavazott tonna- és hajópénzt I. Károlynak csak egy évre szavazta meg, hogy a király így
politikai terveiben s tetteiben teljesen a parlamenttől
függjön.
Az így feszülő kölcsönös bizalmatlanságból és
lappangó harcból is csak a katolicizmus húzta a rövidebbet. A parlament a maga makacs türelmetlenségében mindent felhasznált a katolikus angolok elnyomására. A katolikusgyűlőlet már annyira beidegződött
ebbe a politikai testületbe, hogy az angol alsóházban
I. Károly idejében alig merülhetett fel akár anyagi,
akár katonai vagy politikai természetű tárgyalás, amit
összefüggésbe ne hoztak volna a katolikus kérdéssel.
Erre legjellemzőbb a parlament 1629-i kifogása Károly
önkényes tonnapénzbehajtásával szemben. Ebben az
a tétel áll, hogy aki a pápaságnak vagy az arminianizmusnak kedvez, vagy aki a tonnapénzt beszedi
vagy befizeti, egyaránt ellensége az angol birodalomnak
és a szabadságnak. "Valóban ritka egybekapcsolása ez
a lelki meg a pénzügyi panaszoknak és ígéreteknek"
- kiált fel maga a protestáns Ranke is."
Az angol alsóházat azonban már valósággal hisztériás gyűlölet szállta meg a katolikus Egyházzal szemben. Szenvedélyes hangon panaszkodtak azért, hogy a
katolikusok száma napról-napra emelkedik, hogy számuk
már ezrekre rúg még olyan grófságokban is, ahol előbb
már alig lehetett katolikust találni. Az angol katolikusok
ősi" hitükhöz való ragaszkodására viszont jellemző, hogy
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a németalföldi, francia- és spanyolországi szemmanumokban nevelkedő buzgó angol papokat, meg az
Angliában műkődő katolikus angol papokat, kiket a
világi katolikusok oly önfeláldozóan támogattak és akiket a trienti reform szelleme fütött, még a háromnegyedszázados üldözés sem tudta eltántorítani apostoli
hivatásuktól. A katolikus államok követeinek londoni
kápolnáit és a királyné nyilvános kápolnáját lelkes
tömegek töltötték meg az Egyház ünnepein.
Ha a katolikusok létszáma a három milliónyi
lakosságból már csak 150,OOO-et tett is ki, az ősi katolikus
vallás még mindíg nagy hatással volt az angolokra.
Számosan voltak, akik nyiltan az anglikán vallást gyakorolták ugyan, titokban azonban katolikus papot tartottak a házukban, hogy legalább a régi vallás kegyelmeiben halhassanak meg. A katolikusok élén még mindíg igen előkelő családok állottak, sőt a királyi tanács
tagjai között is voltak, akik köztudomásűlag a katolicizmushoz húztak. 9 Önkénytelenül felmerül itt a kérdés,
mekkora elfogultság vezethette a liberális történetírást, amikor Angolországnak hatalmi erőszakkal és
szívós fanatizmussal végrehajtott és fenntartott nagy
hitszakadása láttára mindmáig a türelmetlenség, a fanatizmus és a vakbuzgóság vádját szórja következetesen
a 17. század katolikus megújhodására és véres szabadságharcára.

Tagadhatatlan, hogy L Károly is sok esetben
kimutatta a bizaimát katolikus alattvalói iránt. Senkit
sem utasított el magától pusztán azért, mert valaki
katolikus volt. A királyi hadsereget a megbízhatatlan
puritán tisztektől megtisztította és helyükben katolikusokat alkalmazott. A felületes szemlélő előtt mindez
azt a látszatot keltette, mintha az angol katolikusok
helyzete nem is lett volna nyomasztó és elviselhetetlen.
Ha azonban tekintetbe vesszük azt a fonák állapotot,
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amelyben a katolikusok a király és a parlament között
acsarkodás következtében örlödtek, egyszeriben
nyilvánvaló lesz, hogy ha a parlament győz, szükségszerüen bekövetkezik a katolicizmus bukása.
A katolikusok helyzetét világosan szemlélteti az
is, hogy ha a parlament a katolikusokra bírságot szabott ki, a király kénytelen volt azt behajtani, de azután
titokban visszafizette a károsult katolikusoknak. Annyit
jelentett ez, hogy a király vallási kérdésben is kénytelen volt engedni a parlamentnek, jóllehet éppen e téren
tagadta a leghatározottabban a parlament jo~át. A katolicizmus viszont a gyűlölködő parlament állandó támadásának volt kitéve, amely a királynál sokkal nagyobb
erőt jelentett. A parlament katolíkusgyűlőlete annál
magasabb fokra hágott, minél inkább valószínűnek látszott, hogy a király a katolicizmus visszaállítására
törekszik, bár ez a feltevés minden alapot nélkülözött.
Az újabb támadások előkészítésében a főszerep
a katolikusokra szórt gyanúsító rágalmaknak jutott.
Mindenütt és mindenben katolikus összeesküvést kerestek. Az írek és a skótok felkelését is az angol katolikusoknak tulajdonították. Mindezek persze alaptalan híresztelések voltak, de viszont kapóra jöttek egyrészt a
katolikusellenes tőmegszenvedélyek szítására, másrészt
pedig arra, hogy a parlament ismét felvonulhasson a
katolikusok ellen. Míg az 1643-ik évi parlament azzal
az intézkedéssel akart végső csapást mérni a katolicizmusra, hogy valamennyi katolikus gyermeket protestáns
vallásban kellett nevelni és a fegyvertartó katolikusokat
hazaárulóknak mondta ki, ugyanekkor a tömeg már
nyiltan azzal a követeléssel lépett fel, hogy a katolikus
istentiszteletet mint bálványimádást semmiféleképen se
engedélyezzék Angliában.
A katolikusgyűlőlet olyan magasra hágott, hogy
még a királyné kápolnájába is betörtek, felszerelését
feszülő
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összezúzták, a képeket megsemmisítették, az oltárképet
pedig, Rubens egyik mesterművét, a Themsébe vetették.
Nem sokkal később az alsóház rendeletet adott ki, hogy
a régi vallásra emlékeztető minden templomi tárgyat
meg kell semmisíteni. Ekkor kerűlt Cheapside híres
képe is, amely a keresztrefeszített Jézust ábrázolta s
amely London és az angol művészettörténet legrégibb
s egyik leggyönyörűbb műemléke volt, a tömeg őrjöngő
tüntetése közt máglyára.
Hogy mennyi valótlanság volt abban a vádban,
hogy a király a katolicizmus visszaállítására törekszik,
mindennél fényesebben az bizonyítja, hogy Károly
legbizalmasabb embere, Wentworth Tamás, a későbbi
Strafford lord vitte a katolikus íreket a végső pusztulásba, amikor Gardiner szerint már csak a között lehetett választaniok, hogy vagy protestánsok legyenek,
vagy kivándoroljanak, vagy pedig saját házuk előtt
akasszák fel magukat."
Skóciában I. Károly alatt szintén feléledtek az Erzsébet
idején hozott katolikusellenes törvények. A régi vallás
gyakorlásának tilalma, a katolikusok javainak elkobzása,
a katolikus gyermekek protestáns vallásban való nevelésének kényszere voltak azok az eszközök, amelyek
a skót katolicizmus megfojtására a legalkalmasabbnak
látszottak. Mindehhez pedig Károly hozzájárult, hogy
ne tűnjön fel skót alattvalói előtt katolikusbarát színben,
A helyzet világosan mutatta Angliában a katolicizmus gyönge helyzetét. Ez a kép ráadásul egyre sötétebbé vált a király és a parlament harcának kiélesedésével. A királyságnak 1649-ben végbement letörése
és a protestantizmus széles rétegeinek uralomrajutása
pedig éppen a 17. század közepén hirdette az ősi angol
katolicizmus végleges eltemetését.
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Az írországi vallási fejlődés útja szorosan összefügg
azokkal a véres küzdelmekkel, amiket ez a szabadságszerető és ősi hitéhez ragaszkodó nép folytatott az
angolok ellen.
ANGLIA már a 12. század óta igájába akarta hajtani a "zöld
szigetet", törekvései azonban megtörtek az írek ellenállásán, nemzeti szokásaikhoz és egyszerű jellemükhöz való
ragaszkodásukon. Annyi mégis sikerült Angliának, hogy
Irország nagy részére kiterjesztette föhatöságét. Ezekre a
területekre, az irektől elvett birtokokra angolok telepedtek, az elnyomó angol uralom pedig gondoskodott, hogy
a dublini ir parlamentben az angol telepesek és ezek ivadékai nyerjék el a többséget.

Az anglikán egyház és az angol cezaropapizmus
megalapítása új megpróbáltatásokat hozott az írekre,
Ettől kezdve nemcsak függetlenségüket kellett védelmezniök, hanem véres üldözést vállaltak magukra katolikus
vallásuk megtartásáért is. Az elnyomásra forradalmakkal
feleltek, ezek legyőzését kegyetlen bosszú követte, úgyhogyavallásvédelmi harcok vérrel áztatták az ír földet.
A parlament, ősszetételéből kifolyólag, már VIII.
Henrik alatt elfogadta a királyegyházi íöségét, Erzsébet alatt (1560) pedig az államegyházat hitrendszerével
együtt kötelezővé tette egész Írországban. A nép azonban visszautasította a rákényszerített vallást és hősiesen
kitartott ősi vallása mellett. Püspökei közül is csak
kettő tántorodott meg hitében, úgyhogy az ír alkirály
jelentése szerint (1566) az anglikán vallás csak Armagh,
Meath és Dublin környékén tengődött, a többi helyeken ismeretlen maradt.U
BORZALMAS VOLT azonban Erzsébet bosszúja is. Az
ellenálló püspököket kegyetlenül büntette. Cashel érsek
és Mac-Brien püspök lábára bőszárú, olajjal töltött érc- és
ólomcsizmát húztak s addig hevítették a tűz felett, míg
a hús darabokban nem mállott le a lábukról. Egyszerű
embereket elfogtak, templomba zártak és rájuk gyujtották,
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bénákat, vakokat sem kímélve, ha a pápát ismerték el az
Egyház fejének. u 1601-ben a Hugh O'Neil-Iéle felkelés
leverése után' 3 600,000 hold földet vettek el az írektől
s helyükbe angol és skót protestánsokat ültettek. I. Jakab
alatt 2, majd I. Károly alatt 5 millió hold földet koboztak
el tőlük. A katolikus papokat száműzték Irországböl, az
írek ezreit rabszolgákul adták el Nyugatindiába. Emel·
lett szörnyű vérfürdő emésztette az ír nép számát. CromweIl Olivér tűz- és vértengerbe fojtotta az utóbb I. Károly
érdekében történő felkelést, de a katolikus II. Jakab
érdekében történő felkelésre is keservesen ráfizettek
(1689). III.Orániai Vilmos az 1691. limericki szerzödésben
szabad vallásgyakorlatot igért ugyan nekik, de szavát
nem tartotta meg.
Ujabb birtokelkobzások a művelhető ír földnek 10/U
részétől fosztották meg az ireket. Ismét újabb rendszabályok kizárták őket a hivatalviselésből, a parlamentből.
Földbirtokot nem örökölhettek, ha csak anglikánok nem
lettek, protestánstól nem vásárolhattak. ajándékul el nem
fogadhattak és 30 évnél hosszabb időre bérbe nem vehettek. Iskolákat nem nyithattak. Iparukat és kereskedelmű
ket kiviteli tilalommal tették tönkre. Betetözésül a földjeiktől megfosztott, azokon legfeljebb csak bérlőkként gaz·
dálkodható ír katolikusokat még a protestáns papságnak
járó tized és stóla fizetésére is kényszerítették.
Csak 1782-ben kapták meg a jogot, hogy az anglikán
püspök hozzájárulásával iskolát nyithassanak, 1791-ben
pedig szabad vallásgyakorlatot nyertek. Helyzetük mindamellett csak lassan javult, míg végre az 1829. parlament
eltörölte a Test-aktát s ezzel a katolikusok, tehát az írek
is polgárjoghoz jutottak.
E szörnyű üldözések alatt azonban az ír katolikusok
hite s egyházhűsége csak erősödött.

5.
Svájc különleges helyzete a nemzetközi szellemi életben. A
vallási megoszlás és a katolikus talpraállás. Borromei sz.
Károly, a jezsuiták s a kapucinusok tevékenysége.

kicsiny svájci köztársaság fekvésénél fogva, de kűlő
nösen a rajta keresztülvezető alpesi át járók miatt már

A
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a korai középkortól kezdve jelentős szerepet játszott
a politikai eseményekben és eszmeáramlatokban. Az
európai hadrendszerek 16. századi fejlődése, amely
Európa-szerte a zsoldos seregeknek juttatta.a vezető szerepet, még inkább emelte Svájc katonai ielentöségét.
A kitűnő és megbízható svájci gyalogság ettől kezdve
értékes hadiegységekként jelent meg a spanyol, francia
és itáliai harctereken. Ez a katonai jelentőség veszített
ugyan értékéből a Svájcot is megosztó vallásszakadás
következtében,' de kulturális jelentősége változatlanul
fennmaradt. Egy vallásilag protestáns Svájc már közvetlen szomszédságánál fogva is állandó veszedelemmel
fenyegethette Itália vallási egységét. Svájc vallási viszonyai tehát az Egyház és papság szempontjából nagyobb
jelentőségűek voltak, mint ahogy ez felületesen nézve
látszott.
Bár a katolikusok győzelme Kappelnál a kantonok részére vallásszabadságot biztosított, de a vallási
kérdés ezzel még nem jutott nyugvópontra. Solothurn
csatlakozása után hét tisztán katolikus kantonnal [Schwiz,
Zug, Uri, Unterwalden, Freiburg, Luzern és Solothurn)
szemben csupán négy tisztán protestáns kanton állt (Bern,
Zürich, Basel és Schaffhausen), míg kettőben a lakosság megoszlott a katolikusok és protestánsok között. Itt
ugyanis a vallási hovatartozás megállapítása nem a kantoni
hatóság, hanem - mint Erdélyben is - a községele jogkörébe tartozott. Igy Glarusban, Appenzellben és Wallisban a katolikusok, míg Graubündenben a protestánsok
voltak többségben.
A katolikusok kantoni előnyét azonban gyengítette a protestáns kantonok lakosainak magasabb létszáma., Bern, a legnagyobb kanton, a protestantizmus
fővédője volt s egymagában 32,000 fegyverest tudott
kiállítani. E mellett a protestáns közhangulatot bizonyos
mértékben a nacionalizmus is erősítette, amihez a
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kálvinízmusban rejlő fejlettebb támadókészség mint
lélektani tényező is járult. Ezt táplálta az az elszánt
küzdelem is, amit a katolikus Freiburg támogatott
s amit Bern a Savoyai-ház ellen vívott, míg Freiburg
püspöke a savoyai herceg oldalán foglalt állást.
A protestánsok heves támadó készségével szemben viszont egyenrangú tényezőként a katolikus kantonoknak és községeknek a katolikus valláshoz való törhetetlen és szívós ragaszkodása állott szemben. Vallásuk védelmére bármikor készek voltak fegyvert is ragadni.
Körükben az egyes községele protestáns hajlandóságát
szintén nem türték, a protestáns vallásra áttérő lakosságot vagy az Egyházba térítették vissza, vagy ha vonakodtak, kivándorlásra is kényszerítették, mint ez a tessini
Locarnóban, Glarusban és más helyen történt 1555ben. A vallási kérdés egyébként annyira lefoglalta Svájc
közéletét, hogy pl. Appenzell kanton épp vallási megoszlása miatt vált ketté és oszlott két részre: Belső
és Külső-Rhodenre.
A vallás e belső dinamikus hatásait Svájcban erő
sen befolyásolta még a F raneia- és Spanyolország között
fennálló politikai ellentét is. Különösen érezhető volt
ez Graubünden és a Ráti Alpok vegyes vallású völgyeiben. Itt a katolikus községele az Alpok legfontosabb
átjárói mentén terültek el s rajtuk keresztül vezettek a
spanyol Milánót és a spanyol Németalföldet összekötő
utak. E falvak spanyolpártiak voltak, a protestánsok
falvai viszont a franciák pártján állottak.
A vallási kérdés azonban a belső politikát is befolyásolta. Vallási alapon jött létre Bern befolyása alatt
a nyugati protestáns szővetség és az Ú. n. aranyszövetség, mely a hét katolikus kantont egyesítette." Ennek
tagjai megfogadták, hogy állhatatosan és szilárdan kitartanak katolikus vallásuk mellett, benne élnek és érte
halnak s erre nemcsak magukat, hanem utódaikat is
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kötelezik. Ha a szővetség bármely tagját, akár vallása
miatt, akár egyéb ürüggyel támadás érné, a szővetség
társak egész erej ükkel segítségére sietnek, míg csak az
ellenfelet megadásra nem kényszerítik. Ha pedig a szövetség bármely tagja ettől az ősi vallástól el akarna szakadni, ezt a többiek teljes erejükkel kötelesek megakadályozni és az ízgatókat megbüntetni. E két sző
vetséggel Svájc voltaképen két vallásilag elhatárolt részre
feleződött. A protestáns részre, mely a francia segítségre és a katolikus aranyszövetségre, amely a spanyol
erőkre támaszkodott. Kettejük között foglaltak helyet a
vegyes vallású vidékek. Ezek a vallási kérdésekben
még súlyos belső konfliktusokon mentek keresztül.
Hogy azonban a kantonok többsége a katolikus
vallás mellett határozottan állást foglalt, nem jelentett
annyit, mintha a svájci katolicizmus nem nélkülözhette
volna a zsinat szellemében való megúihodást. A pápai
nunciusok és Borromei sz. Károly jelentései egybehangzóan jelzik azt a veszedelmet, amely az egyébként
vallásos katolikus svájci népet elsősorban a vegyes vallású vidékeken (különösen Graubündenben és Wallis
egy részében) az ágyasságban élő, lanyha papság részéről
fenyegette. Ezek a papok egyes helyeken szállodák at,
vendéglőket nyitottak, másutt kereskedéssel foglalkoztak,
hogy pótolhassák azokat a jövedelmeket, amiket még
gyér javadalmukból is kegyuraiknak kellett beszolgáltatniok.
Ezenfelül a protestantízmusnak egyes püspökségek
területén történő nagyarányú térhódítása már a katolicizmus puszta létét is fenyegette. Igy volt ez a baseli
püspökség területén is, ahol SO községben mintegy
40,000 lélek tért át a kálvinizmusra, úgyhogy végül
maga a megyéspüspök is kénytelen volt székhelyét a
besanconi püspökséghez tartozó Pruntrutba áthelyezni.
E hatások alatt a vallási életbe is aggasztó visszásságok
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csúsztak be. Ilyen volt pl. egyes helyeken az a szokás,
hogy a gyónók csak általános gyónást végeztek és a
bűnök felsorolását egyszerűen elhagyták, és jellemző,
hogya gyóntatók mégis feloldozták az ilyeneket. 3
Zavarólag hatott a vallási élet elmélyülésére az
is, hogy a világi hatóságok sűrűn beleavatkoztak az
egyházi [ogszolgáltatásba. Ez abból a számtalan kiváltságból származott, amelyet a pűspőki segítségtől megfosztott svájciak a hitújítás idején a pápától nyertek,
amidőn magukra hagyatva, fegyverrel voltak kénytelenek vallásukat megvédelmezni. Igaz, hogy ezeknek az
idejétmult kiváltságoknak fenntartásához azért ragaszkodtak, hogy a katolikus vallást csorbítatlanul megőriz
hessék, de a papság és a világi hatóság között mégis
sűrűn fordultak elő ellentétek, amelyek minden jószándék ellenére is alaposan megtépázták a vallási életet.
E fonák helyzetet Pallavicini és Della Torre pápai
nunciusok oldották meg, akik kényes jogi problémák
kibogozásával eltávolították a reformok akadályait.
A reform megindításának oroszlánrészét Borromei
sz. Károly végezte. Milánó érseke volt, akinek egyházi
joghatósága alá tartozott Svájc is, és így a bíborosi
testűletben Svájc protektora lévén, kűlőnős figyelemmel
kísérte a svájci nép vallási viszonyait. Vizitátori körútjain szerzett tapasztalataiból tudta a svájci nép nagy
részének ősi hitéhez való őszinte ragaszkodását, ami
nagy örömmel töltötte el őt, másrészt azonban aggodalommal kellett látnia, hogy a svájci papság nagy része
teljesen alkalmatlan a reformszellemű papi hivatás betöltésére. Ezért elsősorban arról gondoskodott, hogy a
Jézustársaság vezetésére bízott milánói szemináriumban
elegendő számú és új szellemű papság nevelkedjék a
svájci hiány pótlására. A Szeritszéknek pedig önálló
svájci nunciatúra és jezsuita kollégiumok felállítását
javasolta. Egyidejűleg kapucinus missziót is indított a
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köztársaságban. bár ennek megtelepülését a protestánsoknak egyelőre sikerült megakadályozníok, 4
Ez a körülmény azonban csak elodázta, de végleg már nem tudta megakadályozni Svájc katolikus
rnegújhodását. A katolikus kantonok vezetősége már
1568-ban elhatározta egy jezsuita főiskola felállítását.
E kívánság a rendtagok hiánya miatt egyelőre nem
teljesülhetett.
LUZERN VÁROSÁNAK 1570-ben XIII. Gergelyhez intézett
ezirányú kéreimét a pápai testörgárda svájci származású
ezredese, Jost Jegesser is támogatta, és ez már meghallgatásra talált. "Miután már annyit hallottunk a kiváló Jézustársaság műkődéséről, - írják a kérvényben - és kiküldöttek útján magunk is meggyőzödtünk e Társaság tagjainak életéről és mindez teljesen megnyerte a tetszésünket, azért arra kérjük Oszentségét, hogy hozzánk is kűld
jön e derék férhakból." Ez őszinte és egyenes lélekből
jövő kérésnek XIII. Gergely nem állhatott ellen. A Társaság rendfőnöke 1574-ben két felszentelt és egy laikus
rendtagot küldött Luzernbe mint első jezsuitákat Svájc
területére. Feladatukká tette a prédikálást, a szeatségek
szolgáltatását, a betegek, kórházak, börtönök látogatását. A jezsuita hithirdetőknek a nyert utasítás szerint
prédikációikban szorgosan kerülniök kellett a becsmérlő kifejezéseket, még az eretnek tévedések cáfolásába sem
volt szabad belemelegedniök, hanem csakis arra kellett
törekedníök, hogy a katolikus tanítás a lelkeket minél
alaposabban áthassa s főképen arra kellett vígyázniok,
hogy életmódjuk követendő példaképen tündököljön. fl

A svájci katolikus megújhodás tehát a jezsuiták luzerni megjelenésével kezdődött. A városi tanács
és a nép lelkesedéssel fogadta őket. Már 1577-ben
megnyílt a kollégium a város legszebb palotájában. A
városnak ezt az áldozatkészséget a rend viszonozta.
Már 1595-ben 12 laikus testvér és felszentelt jezsuita
müködött Luzernben. A nép hétköznapokon is tömegesen látogatta templomukat.
Müködésüket kiterjesztették a Luzern-környéki
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katolikus községekre is. A nép mindenütt tömegesen
tódult gyóntatószékeikhez. Renward Cysat luzerni városi
jegyző feljegyzése szerint évenkint átlagosan 6000-en
áldoztak, s a luzerni gimnázium évkönyveinek adataiból
tudjuk, hogy míg 1575-ben az egész városban csak
300 áldozás volt, addig 1588-ban csak egyedül a jezsuiták kápolnájában 10,168-an, 1589-ben 12,OOO-en, 1595ben pedig már 15,400-an járultak a szentáldozáshoz.
E számokban azonban nincs benne a húsvéti áldozók
száma, akik a plébániatemplomban áldoztak. 6 Mindezzel szorosan összefüggött a város erkölcsi emelkedése is, de főképen a papság életmódja változott meg
igen előnyösen a jezsuita példák nyomán.
A luzerni kollégiumct 1591-ben hamarosan követte a pruntruti kollégium felállítása. Tíz évvel előbb
vették át a jezsuiták a freiburgi főiskolát, mire a városi
tanács 1581-ben a polgároknak megtiltotta. hogy fiaikat ezentúl is Genfbe, Bernbe vagy más protestáns
városokba kűldjék magasabb kiképzés végett. Minden
polgárnak nyilvánosan le kellett tennie a katolikus hitvallást, az idegeneknek pedig távozniok kellett a városból, ha a tanács rendelkezésének nem tettek eleget.
A jezsuiták müködése nemcsak a vallási életet lendítette fel, hanem a városban is pezsdülő gazdasági életet teremtett. Itt élte utolsó éveit a nagy német
jezsuita, Canisius sz. Péter is. Itt virágzott fel csodaszépen a svájci férfiak legelső Mária-kongregációja,
mely szintén e Szent alapítása volt 1588-ban. A nép
annyira kereste gyóntatószékeiket, hogy 1584-ben 5
gyóntató 8 napon át alig hagyhatta el gyóntatószékét.

A Jézustársaság mellett különösen a kapucinusok
vették ki részüket a svájci katolikus újjászületés munkájából. Uri kanton tanácsának sürgetésére jöttek
Svájcba, mert amint ez a tanácsnak Borromei
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Károlyhoz írt levelében olvasható - a kapucinus atyák
mintaszerű élete nemcsak a svájci papságra, hanem a
világiakra is jó hatással lesz, azonkívűl prédikálásukra
nemcsak a katolikusoknak van szűkségűk, hanem az
Egyház ellenfeleinek is, akik őket mindenfelől körülveszik. Működésüket főleg a jezsuiták körzetén kívül
eső és jobbadán vegyes vallású területeken fejtették
ki. A szűklátókőrű helyi papság az új szerzetesek önfeláldozó munkáját túlzásnak tekintette és kezdetben
a katolikus lakosság is barátságtalanul, sőt sokszor
ellenszenvvel fogadta őket. Rendházaik száma azonban rövidesen mégis lS-re emelkedett, jeléűl annak
az ellenállhatatlan lelki erőnek, ami műkődésükből kiáradt.
Mindenütt megjelentek, ahol a katolicizmust bármilyen veszély fenyegette. Ök mentették meg az appenzelli katolicizmust, amely 1580-ban már úgyszólván
csak a kanton székhelyére, Appenzellre szorítkozott, de
itt is alig mert megnyilatkozni. Működésük elsősorban
a katolikus öntudat felkeltésére irányult. Munkájukat
mindenfelé csodálatos eredmény követte. Ahol fellépésük előtt húsvét táján alig 40-50 ember járult a
szentségekhez, 1588 Gyertyaszentelőjén már 1825 egyént
gyóntattak meg a kapucinus atyák, köztük 290 protestánst. A kanton Grub városkájában 60 évi szünetelés
után ismét megkezdődött a katolikus istentisztelet. Más
helyeken is olyan eredményeket értek el, hogy már
felmerült a remény, hogy az egész kanton egységesen
visszatér a katolikus Egyházba. Ezt azonban, mint már
említettük, a protestánsoknak azzal sikerült megakadalyozniok, hogyakantont kettéosztották. 7
A svájci katolicizmusnak a legnagyobb szelgálatot azonban mégis Wallisban tették. Itt a Berni és Riiti
Alpok közt fekvő protestáns kőzségek szövetkezése
1602 óta teljesen körülzárta Wallis katolikus községeit.
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Helyzetük annál fenyegetőbb volt, mert sem Riedmatten sitteni püspök (1565-1604) nem állt közjogi helyzete magaslatán, az alsópapság nagy része pedig egykedvűen szemlélte a protestánsok terjeszkedését. A
magára hagyatott népet annyira megfélemlítette a protestáns kisebbség kezében lévő közigazgatás, hogy amikor a Szentszék intézkedésére két francia kapucinus
megjelent Wallisban, a katolikus népet sehogy sem
tudták "templomba terelni". A kapucinus atyák tehát
a munkahelyeken és piacokon keresték fel őket, míg
végül is eloszlott ídegenkedésük.
A hitüket bátran megvalló katolikusok száma az
első nehézségek után oly mértékben emelkedett, hogy
Bem hatalmi szóval lépett fel ellenük és az "istentelen
kapucinus csőcselék" kiűzését követelte a püspöktől.
A kapucinusok azonban a megrettent püspök szavára
sem tágítottak, hanem inkább segítőtársakat kértek. Két
német s egy francia rendtársukkal megerősödve olyan
ellenállhatatlan buzgalommal mentek neki újból a kűz
delemnek, hogy tevékenységük egész Wallist magával
ragadta s megtörte a protestáns hatalom makacs ellenállását is. A Vispiben 1604-ben tartott rendkívüli kantoni
gyűlés a katolikus vallást uralkodó vallásnak nyilvánította egész Wallis területére. A protestánsoknak két
hónap leforgása alatt vagy vissza kellett térniök az
egykor elhagyott katolikus Egyházba, vagy el kellett
hagyniok Wallis területét.
Hasonló szenvedéllyel tört ki a küzdelem Graubündenben is a katolikusok és a protestánsok között.
Itt jezsuiták dolgoztak a vallási élet emelésén, de kizárólag szellemi és lelki térre korlátozták működésü
ket. Oly eredménnyel dolgoztak, hogy véget vetettek
azoknak a véres, belső zavargásoknak is, melyeket a
kűlpolitikaílag fontos katolikus Veltlin városka miatt a
francia-spanyol ellentét támasztott. Maga a graubünVI
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deni vallási kérdés csak 1626-ban nyert megoldást,
amikor Francia- és Spanyolország közt megkötött
monzóni szerződés értelmében Veltlin is tagja lett ugyan
a graubündeni kantonnak, de Francia-. és Spanyolország közösen garantálták ott a katolicizmus egyeduralmát. Ily sok nehézség árán ettől kezdve a vallási
kérdés békés mederbe terelődött Svájc terü1etén. A
katolikus hitélet fellendült, a jezsuiták és kapucinusok
házai mellett a megreformált bencés kolostorok is gyujtópontjaivá váltak a katolikus megújhodásnak. A püspöki
székeket a zsinat szellemének megfelelő püspökök
foglalták el és a 17. század harmincas éveinek nunciusi
jelentései már a svájci katolikus hitélet teljes felvirágozásáról számolhattak be a Szeritszéknek. 8
6.
Lengyelország s a katolikus megújhodás. Ennek egyik vezéralakja: Báthory István király. A tuthén úniós mozgalom.
A katolikus megújhodás Lengyelországban.

Lengyelország népét a katolikus kereszténység talajából kinövő polgáriasodás éppen úgy a nyugati kultúrközösség tagjává avatta, mint Nyugat-, vagy Középeurópa bármely más katolikus államát. Ebből a helyzetből kifolyólag az Európán végigviharzott szellemi
mozgalmak nem hagyták érintetlenül Lengyelországot
sem. Igy jutott el Lengyelországba a hitújítás is, hogy
alaposan felforgassa a nyugati kultúra legkeletebbre
nyúló területének békés vallási viszonyait. A királyválasztásokkal járó küzdelmek és paktumok termékeny
talaj ul szelgáltak a hitújítás terjedésére.
A belső küzdelmek alatt a protestantizmus először
egyenjogúságot vívott ki magának. Ezzel azonban nem
érte be, hanem a II. Henriktől 1572-ben kicsikart és
utódaitól megerősített varsói határozat a nemességnek
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is megadta azt a jogot, amely a protestantizmust delelöre
juttatta Lengyelországban. Ez voltaképen a "cuius regio,
eius religio" elvnek alapos kitágítását jelentette, mely
még a német szokást is túlszárnyalta. Mert míg Németországban csak a territoriális fejedelmek jutottak el az
egyházi joghatóság teljességéhez, addig Lengyelországban a nemesség is ura lett jobbágyai lelkiismeretének.
A protestantizmus uralmának mértékét mutatja, hogy
a hitújítás idején mintegy 4000 templom (akkoriban
igen nagy szám volt ez) került protestáns kézre.
A protestantizmus fölénye azonban nem tartott
soká Lengyelországban. A katolikus újjáéledés szelleme
sok nehézségen át itt is diadalra tört.
Elönyére vált a katolicizmusnak, hogy míg Lengyelországban a könnyen hevülö nemesség menedéket
nyujtott mindenféle európai menekült protestáns szektának (zwingliánus, szociniánus, anabaptista, unitárius,
csehtestvér stb.], addig épp e szekták olyan gyülölettel
állottak egymással szemben, hogy ez ellen még az
1570-ben kötött sandomiri protestáns egyesség is képtelen volt megoldást találni. Viszont a vallási egység
visszaállítását súlyosbította, hogy a lengyel föpapság
általában nem állott hivatása magaslatán. 1 Igya protestantizmus Mazóvia kivételével Lengyelország minden
tartományába befészkelödött, söt eljutott még a püspöki
székekig is.
A protestantizmus terjedését döntőleg segítette
elö a lengyel nemesség íéltékenysége az egyházi rend
kiváltságaira, különösen a püspöki törvényszékek széleskörű joghatőságára, E kiváltságokban a maga szabadságának sérelmét látta, míg a protestantizmusra legalább
kezdetben úgy tekintett, mint az abszolút szabadság
védőpajzsára. A protestantizmusnak ez a vonzó varázsa
csak akkor kezdett oszladozní, amikor a trienti zsinat
befejezése után Commendone pápai legátus megjelent
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Lengyelországban. Az ő befolyása alatt előkelő családok
tértek vissza a katolikus Egyházba, így Radzivill Kristóf
Miklós herceg, a protestantizmus íötámogatőjának, a
"fekete" Radzivill Miklósnak a fia. Másrészt különösen
Hosius ermlandi püspök támogatásával a jezsuiták is
megkezdték müködésüket.
A lengyelországi katolikus megújhodás rendszeres
megindítása azonban a lengyel királlyá választott erdélyi
fejedelem, Báthory István (1576-1586) nevéhez
fűződik, Báthory István a katolikus megújhodás korának
kétségtelenül egyik legszilárdabb egyénisége. Restauráló
munkáját már Erdélyben megkezdte, ahol lehetövé
tette, hogy a katolikus urak legalább birtokaik középpontján tarthassanak egy-egy katolikus papot. Mint a
katolikus Egyház rendíthetetlen híve, az Egyház régi
fényének és tekintélyének visszaállítására törekedett
Lengyelországban is. E téren nagy segítségére volt,
hogy Lengyelországban valamennyi külföldi követ közül
csak a pápai legátusnak volt meg az a kiváltsága, hogy
négyszemközt tárgyalhatott a királlyal. Minden más
követnek a királlyal való tárgyalásánál legalább egy
szenátornak is jelen kellett lennie. Természetes és
magától értődő, hogy a legátusok ezt a jogot törekedtek
is felhasználni a protestantizmus terjedésének megakadályozására, majd később a katolicizmus fellendítésére.
Báthory mellett egy hasonlóan kiváló tehetségű
jezsuita, Possevino legátus töltötte be a tanácsadó szerepét. Ez a körülmény igen jelentős hatással volt Lengyelország vallási kialakulására. Maga Báthory is jól látta,
hogy a mozgalom megindítására mely eszközök a legalkalmasabbak. Lengyelország földrajzilag és politikailag
egyaránt veszélyes helyzetben volt: keleten az ellenséges görögkeleti moszkovita, nyugaton pedig a protestáns svéd, délen a mohamedán török ellen kellett
védekeznie. A királyi hatalom megkötöttsége egy Stájer
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Ferdinánd-féle restauráció lehetőségeit kizárta, azért a
katolikus újjászületés útját úgy vetette meg, hogy a
katolikus megújhodás terén kifejtett müködése teljesen
szellemi síkon mozgott. A püspökségeknek kizárólag
.katolikus papokkal való betöltése és az a pápai nunciusra
ruházott jog, hogya püspököket hitéleti szempontból
bíróí széke elé idézheti és el is mozdíthatia, lehetövé
tette, hogya püspöki székeket egyházi szempontból
megbízható egyénekkel tölthették be. Másrészt pedig
annál a jelentős és befolyásos pozíciónál fogva, amelyet
a lengyelországgyűlésen elfoglaltak, a püspökök politikailag is megerősítették a katolicizmus helyzetét.
Legdöntőbb szerepet azonban itt is a jezsuiták
játszották az ország katolikus újjászületésében. Gyors
és nagy eredményeik bámulatot keltenek ma is. Egész
városok és vaidaságok tértek vissza az Egyházba már
első fellépésükre. A krakkói egyetem tanári testülete
már 1578-ban elhatározta, hogy csak olyanokat ruház
fel akadémiai fokokkal, akik előzőleg esküt tesznek a
trienti zsínatra." A király támogatásával tehát jezsuita
kollégiumok létesültek, hogy új szellemmel telítsék az
új generációt és biztosítsák a jövőt a katolicizmusnak.
Az új szellem fészke az István király által alapított
wilnói egyetem lett. Ezenkívül a trienti zsinat rendelkezéseinek végrehajtása, a szerzetesrendek reformja, a
király buzgó vallásos élete és ama határozott kívánsága,
hogy az emberek térítése kizárólag a meggyőzés alapján
történjék, politikai téren pedig a katolikus Zamoiskipárt fölkarolása ~ mindez olyan szellemi hullámzást
idézett elő Lengyelországban, hogy már előre érezhetővé
vált a reformszellem, a katolikus megújhodás lebírhatatlan diadala.
Báthory István uralkodása tehát a katolicizmus
szempontjából korszakalkotó jelentőségű volt. Az általa
elvetett mag csak halála után kelt ki, a Zamoiski-
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párt segítségével trónra jutott III. (Wasa) Zsigmond
svéd hercegnek, Jagelló Katalin fiának uralkodása
(1587-1632) alatt. A jezsuita kollégiumokból kirajzó
ifjú lengyel nemesség első csapata a katolikus megújhodás szellemét magával vitte a politikai küzdőtérre is.
Ennek a jelentősége könnyen megérthető a jezsuita
iskolákból kikerülő új nemzedék számából. A poznani
gimnáziumukban már 1596-ban 800 növendék tanult
és körülbelül ennyire rúgott a wilnói növendékek
száma is. Igaz, hogy ebben a számban benne van az
ugyanott velük együtt nevelkedő protestáns nemes ifjak
száma is, de a protestáns ifjúság. jezsuita iskolákban
való nevelése nemhogy hátráltatta, hanem alaposan elő
mozdította a katolikus megújhodás terjedését. A másvallású tanulók csak az összes tanulóknak előírt prédikáción voltak kötelesek megjelenni, egyébként az iskolai
szabályok nem akadályozták őketvallásuk gyakorlásában,
sőt a katolikus diákoknak szígorűan tilos volt bántalmazni őket vallásuk miatt. Ezzel nemcsak a vallási
téren szikrázó feszültséget enyhítették a protestáns és
katolikus nemesség között, hanem elérték azt is, hogy
a protestáns ifjak míndgyakrabban tértek át a katolikus
vallásra.
A türelemmel és szelídséggel párosult bölcseségnek ezen a téren annál gyümölcsözőbbé kellett válnia,
mert a jezsuita iskolák egyrészt szellemi fölényükkel
hódítottak, másrészt pedig már úgyszólván behálózták
egész Lengyelországot. Poznan, Braunsberg, Wilno,
Poltava, Jaroszlau, Lublin, Niesvies, Riga, Dorpát, Polock, Krakkó, Lemberg, Danzig, Thorn nemcsak jezsuita
székházak. hanem egyúttal a lengyel tudományosság
szellemi gócpontjai lettek. A hitújítás alatt számbelileg megfogyatkozott katolikus papság sorait is jezsuiták egészítették ki, úgyhogy Zsigmond uralkodása
alatt Lengyelországban 400 lengyel nemzetiségű jezsuita
214

működött és a lengyel jezsuita rendtartománynak két
részre való oszlása is szűkségessé vált. Igy keletkezett
a litván és a tulajdonképeni lengyel rendtartomány.
Tagjai elárasztották Lengyelországot. sőt a lengyel
határokon túlmenve, Magyar- és Oroszországba is bevitték a katolikus megújhodás szellemét. Lengyelországot elsősorban ez a szellemi, valláserkölcsi és tudományos mozgalom vitte vissza a katolikus Egyházba." E
szellemiség mellett azonban III. Zsigmond tántoríthatatlan katolikus felfogása és szeplőtlen magánélete éppen
ilyen jelentős tényező volt a nagy lengyel átalakulásban.
A lengyel királyok hatalmi súlyát a nemességnek
úgyszólván királyi jogaival szemben voltaképen a tisztségek betöltésére vonatkozó királyi jog tartotta fenn.
Lengyelországban minden tisztség, kis- és nagyméltóság betöltése a király jogkörébe tartozott. Ha tekintetbe vesszük, hogy a tisztségek és méltóságok száma
míntegy 20,OOO-re rúgott, akkor megérthetjük, hogy
ennek a jognak a gyakorlása mit jelentett politikai és
vallási téren. A lengyel nemességet voltaképen ez a
jog tette a királytól függővé és ez biztosította a király
akaratának érvényesülését, tehát eredményesen lehetett
felhasználni a katolikus megújhodás érdekében is."
A katolikus nemességnek nyujtott méltóságok
adományozásával a békés térítés már Báthory István
alatt megkezdődött, lll. Zsigmond pedig általánossá
tette ezt a királyi kegyet. Lelkiismeretbeli kötelességének tartotta, hogy közígazgatásí, katonai, bírói méltóságokba és tisztségekbe csakis katolikusokat helyezzen. Ezen a téren vallott felfogására a legjellemzőbb,
hogy - amint Ranke mondja - a pomerániai vajdaságot főképen azért adományozta Mortargen Lajosnak,
mert ez viszont a jezsuitáknak ajándékozta thomi házát. ó A király e magatartásának hatása érezhetővé
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vált Lengyelország egész terűletén. Legfeltűnőbben azonban a lengyel-porosz vidékeken volt tapasztalható,
ahol előbb a nemesség és a városi polgárság egyformán a protestantizmushoz szegődött, de a király magatartása a nemessége t visszavitte a katolicizmus táborába, úgyhogy a protestantizmus ezen a vidéken úgyszólván kizárólag a városokba szorult.
A katolikus reformszellem természetes következménye volt a lengyel katolikusok ama törekvése, hogy
azokat a templomokat, amelyeket egykor katolikus
hívők a pápa hozzájárulásával emeltek, de a hitújítás
idején protestáns kézre kerültek, visszavegyék és ismét
az Egyház jogos tulajdonává tegyék. A püspökök egymásután jelentették be igényeiket, elsősorban az elkobzott plébániatemplomokra. ITI. Zsigmond támogatta
is ezeket a törekvéseket. Midőn ezzel szemben a protestánsok az 1572-i varsói szövetkezés alapján a lelkiismereti szabadság kölcsönös védelmére hivatkoztak, a
király nem habozott kijelenteni, hogy éppen az egyenlő
védelem elve követeli meg, hogy a jogtalanul elvett
templomok visszaadassanak egykori tulajdonosaiknak.
Ezen az alapon 1598 végéig sikerült is az egykori
katolikus templomok felét, mintegy 200 plébániatemplomot visszaadni katolikus rendeltetésének. Az előre
törő szellem azonban e téren sem nyugodott, míg csak
valamennyi templom vissza nem került, úgyhogy csak
Danzigban tartották meg a protestánsok továbbra is
az egykori katolikus plébániatemplomot.
A nemesség tömeges visszatérésével járt a katolicizmus politikai megerősödése is. Azelőtt a szenátus
a nemesség nagy részének hitehagyása következtében
mindinkább protestáns színezetet nyert, most lassan
visszaszerezte katolikus jellegét. E mellett tovább folyt
a katolicizmus hitbeli megerősödése is. A lengyel püspöki székekbe most már a reformkor szellemétől át216

hatott egyének kerültek, akik főpapi kötelességeik
komoly teljesítésével, egyházmegyéjük lelkiismeretes
vezetésével és főleg a hivatásuk magaslatán álló buzgó
papság nevelésével olyan új korszakot nyitottak meg
Lengyelország közéletében. hogy Malaspina nuncius
már 1598-ban azt a jelentést küldhette Rómába, hogy
"ha VIII. Kelemen uralkodása kezdetén úgy látszott,
mintha a protestantizmus a katolikus vallást teljesen
kiirtaná Lengyelországban, most viszont a katolicizmus
temeti el az eretnekséget". 6
A protestánsok 1606 és 1607-ben mégegyszer
megkísérelték előbbi befolyásuk visszaszerzését, erősza
kos megmozdulásuk azonban az űjú lengyel nemesség
részéről olyan szenvedélyes megtorlásban részesült,
hogy végleg le kellett tenniök arról az ábrándról. hogy
Lengyelország vezetése valaha is a kezükbe jusson.

A katolikus fellendülésnek e sikerei ismét felszínre
hozták a nem egyesült ruth ének (ruszinok) visszatéritésének a gondolatát is. Nagy tömegeiket a hitszakadás kűlőnősen a 16. század elejétől hódította el a
lengyel katolikus egyháztól. Tömegesen pártoltak el
GaIíciában, Podóliában, Wolhyniában és Ukrajnában
éppen úgy, mint a fehér és fekete oroszok Litvániában. Az első, aki visszatérésük ügyét ismét felvetette,
a katolicizmus nagy lengyel apologétáia, Skarga Péter
jezsuita volt. 1577-ben megjelent nagy munkájával
megvetette a ruthén únió alapjait. Az ő nyomain
haladt Possevino, amidőn XIII. Gergely megbízásából
nekilátott a lengyelországi ruthén és orosz ifjúság nevelésére szolgáló intézmények alapításához és egy görög
kollégium szervezéséhez Rómában. A tanítás és a meggyőzés szellemi fegyvereit az únió keresztülvitelében
éppenúgy a jezsuiták vették a kezükbe, mint a protestantizmus elleni küzdelemben.
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A Wilnából mint központból kiinduló szellemi
mozgalom hamarosan nagy hullámokat vetett, egyúttal
azonban nehéz akadályba is ütközött a legnagyobb
ruthén mágnás, a kievi vajda, a szakadárság fővédője,
Ostrogsky Konstantin személyében, akinek a kegyurasága alá 1000 ruthén templom és a lucki meg a
pinski ruthén püspökség tartozott. A hatalmas kievi
vajda ellenállásával szemben már Báthory István is
kénytelen volt elejteni úniós terveit, ugyanígy volt
kénytelen tenni Zsigmond király is uralkodása első
éveiben. Az únió gondolata azonban mégsem aludt ki
az első sikertelenaégre. Politikai okokból különösen
Zamoiski kancellár nem nézte jó szemmel a szakadárságot, mert ez Oroszországgal lelki közösséget is jelentett. Ez pedig Lengyelország területi épségére beláthatatlan és állandó veszedelmet jelentett.
Maga a szikra, amely az únió gondolatát egyszerre tömegmozgalommá lobbantotta, magából a ruthén
egyházból indult ki. A ruthén egyház belső élete mély
süllyedés képét tárta fel éppen akkor, amikor a mellette élő katolikus Egyház erkölcsi színvonala csodás magasságig emelkedett. A püspöki székeket pénzen vagy protekcióval szerézték meg s ez a ruthén
egyházban is az erkölcsi süllyedést vonta maga után,
mint annakidején a katolikus Egyházban.
Az egyházkormányzat és a papnevelés elhanyagolása az alsópapság nagy szellemi és erkölcsi eldurvulásával járt. A rúthén papság körében oly nagyfokú
tudatlanság kapott lábra, hogy ma már érthetetlennek
látszik, miképen lehetett ilyen emberekre bízni a
nép lelki vezetését. A papság úgyszólván csak írni és
olvasni tudott. A hittudományban való jártassága csak
a katekizmus felületes tudásáig terjedt. Míg a nép hitélete csak az istentisztelet kűlsőségeire és a böjtök
szigorű megtartására szorítkozott, addig a nemesség
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lenézte és megvetette az erkölcsileg és szellemileg
egyaránt lebukott papságot. Azok a ruthén főpapok
pedig, akiket magasabbrendű lelkiség vezetett, a bajok
gyógyítását éppen úgy legfőbb egyházi hatöságuktöl,
a konstantinápolyi patriarchától várták, mint maga
Zsigmond király is. Csakhogy Jeremiás patriarcha
lengyelországi időzése 1589-ben nemcsak nem orvosolta az erkölcsi bajokat, hanem úgy látszott, mintha
az erkölcsi süllyedés megállítása neki nem is lenne oly
fontos, mint ahogy azt Lengyelország várta volna tőle.
A patriarcha inkább arra törekedett, hogy egy független
moszkvai patriarchátus felállítása révén a ruthéneket
visszatartsa a katolikus Egyházzal való egyesüléstől.
E csalódás okozta, hogy Zamoiski és Zsigmond
király is a cselekvés terére léptek, hogyaruthéneket
Konstantinápoly helyett Rómával egyesítsék. Zsigmondot most is elsősorban lelki okok bírták a cselekvésre, Zamoískí kancellárt ellenben főként politikai
meglátás lendítette élénk tevékenységre. Mellettük állt nagy tudásával a mozgalom igazi lelke, Skarga
Péter és Terlecki Cirilllucki keleti püspök, aki hanyatló
egyházmegyéje erkölcsi felemelkedését és jövőjét csak
a katolikus Egyházzal való kapcsolatban látta. Testvérként állt mellette lucki katolikus püspöktársa, Madejovski Bemát. Hamarosan csatlakozott hozzájuk egy
újabb erőteljes egyéniség is: Poeiej Wladimir keleti
püspök, majd a pinski püspök, abresti archimandrita
és végül maga a kieví metropolita, Rakoza Mihály· is.
1595 június havában Brestben tartott gyülésükön kimondották, hogyegyházaik és híveik megmentésére,
Zsigmond király tudtával, elszakadnak a pogány török
szultántól függő konstantinápolyi patriarchától, tanításukból elhagynak minden olyan tételt, amely ellenkezik a római katolikus vallás tanításával és csatlakoznak a katolikus Egyházhoz, melyet egykor elhagytak
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őseik.

Csak azt kívánták, hogy a Szentatya hozzájárulásával megtarthassák keleti szertartásaikat. Miután a
nyilatkozat aláirására megnyerték távollevő ruthén
püspöktársaikat is, a nyilatkozatot Zsigmond és Malaspina
nuncius elé terjesztették. A király kijelentette, hogya
csatlakozó ruthén egyházak elnyerik mindazokat a jogokat és kiváltságokat, amiket a katolikus Egyház élvez
Lengyelországban: püspökké csak ruthéneket nevez ki
és ezek teliesiogn tagjai lesznek a lengyel szenátusnak
Is, VIII. Kelement örömmel töltötte el a nagy győze
lem hire és a Rómába érkező keleti szertartású püspököket atyai szeretettel fogadta vissza az Egyház kebelébe,?

MIG AZONBAN a püspöki kűldőttség Rómát járta, idehaza
Ostregsky vajda a lengyel protestánsok támogatásával hatalmának minden eszközét latba vetette, hogy az úniót
megakadályozza. Az egyesülni nem akarók részéről a harc
szellemi vezetését egy Konstantinápolyból lengyel földre
menekült görög kalandor, Nikéforosz vette kezébe. Mellette Lukarisz Cirill mint az alexandriai patriarcha megbizottja, küzdött a legnagyobb szenvedéllyel az egyesülés
ellen. Ez különben is sokat veszített azzal, hogy a lembergi és przemysli püspökök Ostrogsky párt jához csatlakoztak. Az úniótól húzódó tömegre azonban a legnagyobb
hatást az állandóan köztük élő alsópapságnak az úniótól
való idegenkedése gyakorolta. A Rakoza halála után kievi
metropolitává kinevezett Pociej müködését a keleti alsópapság bujtogatása annyira megbénította, hogy 1606-ban
végre maga is arra kényszerült, hogy székhelyét az ellenséges érzületü tömeg fenyegető magatartása miatt Kievből
Wilnába helyezze át. Ostrogsky halála után ugyan maguk
a katolizáló Ostrogsky-ivadékok is az únió mellett foglaltak állást, de ennek létrejöttét egy új akadály, a jeruzsálemi patriarcha által felizgatott ukrajnai kozáklázadás tette
lehetetlenné.

Igy 1620-ban maga Zsigmond is kényszerült vísszalépni attól, hogy az úniót politikai eszközökkel eről
tesse. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az únió
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békés lelki eszközökkel való terjedése csendben tovább
ne folyjon még a legszenvedélyesebb politikai harcok
közepette is. Ennek eredményét legjobban az mutatja,
hogy Lengyelországban az egyesült ruthén egyháztartomány a 18. század elején már 9 egyházmegyét foglalt
magában. Ezeket a szép és biztató eredményeket azonban nagyrészben megsemmisítette Lengyelország ismételt felosztása. Ez az egyesülést fokonkint megszűntette,
különösen Lengyelországnak azokon a részein, melyeket Oroszország tartott megszállva 1918-ig.
7.
III. Zsigmond a svéd trónon. Kísérlet a svéd katolicizmus
fölélesztésére. A sikertelenség politikai és vallási okai.

m.

Zsigmond lengyel királynak svéd trónfoglalási kísérletével kapcsolatban ugyancsak Lengyelországból indult
ki Svédország rekatolizálásának a terve.
Wasa Gusztáv azzal fenyegette meg Helsigland
lakóit, hogy ha el nem fogadják azonnal a lutheri hitet,
léket vágat a Deelen-tó jegén és valamennyiüket belefullasztja.1 Az ilyen kegyetlen módon terjedő hitújítás
és Wasa véres intézkedései sem tudták azonban első
pömi az egykor virágzó és dicső svéd katolicizmus
nyomait. A bőjtöket a svédek pontosan megtartották. a
megholtakért állandóan imádkoztak tovább is és közismert Mária-tiszteletükhöz hűségesen ragaszkodtak.
Possevino 1578-i jelentése erről meghatóan beszél." Az
ország földrajzi viszonyai is sok tekintetben hozzájárultak ahhoz, hogy a katolikusok a véres üldözés ellenére
sem tűntek el végkép Svédországból.
Magában a királyi családban is tovább éltek a
katolikus hagyományok s ez többeknél a katolikus
Egyházhoz való visszatérésre vezetett. A nép érzületére való tekintettel egyes régi katolikus szertartásokat

221

az új lutheránus rítus bevezetésénél tovább is fenn
kellett tartani és ugyancsak fenntartották a püspöki
szervezetet is. Mindez a nép nagy tömegénél a régi
vallásra emlékeztetett. Maga III. János. svéd király
(1568-1592), aki Wasa Gusztáv második fia volt és
ennek utóda lett, katolikus feleségének, a lengyel Jagelló
Katalin befolyására nemcsak visszatért a katolikus
Egyházba, hanem azt is elhatározta, hogy Svédországot
újra egyesíti Rómával. Ennek előkészítésére kiváló
jezsuitákat hívott az országba, hogy egyrészt lelkileg
munkálják az egyesülés talaját, másrészt közvetítsék a
tárgyalást a Szeritszékkel. Közben maga ügyes tapintattal azon dolgozott, hogy az egyesülés zökkenés nélkül mehessen végbe. Alig szűnt meg ugyanis atyja
trónrajutásával a Dániával még 1397-ben kötött kolmari
únió (bár a westerasi egyezmény 1554-ben a királyságban a Wasa-házat tette öröklődővé), az új uralkodóház férfitagjai a trónigénylés tekintetében egymással
szemben állottak.
Wasa Gusztáv legidősebb fiának és utódának,
XIV. Erlknek egész uralkodását lefoglalta öccseivel,
Jánossal és Károllyal, a sudermanlandi herceggel vívott
küzdelme. Most az ingadozó Jánossal az erőskezű Károly
állott szemben és a katolikus s Egyházhoz hajló király
ellen a protestánsokat gyüjtötte táborába. A király az
ellenzéktől megijedt, de a katolikus hitre való áttérését is
inkább előnyös politikai kilátás, semmint erős meggyő
ződés vezette. Most ahhoz a felemás megoldáshoz folyamodott, hogy 1576-ban új liturgiát szerkesztett a svédeknek ("János király Vörös-könyve") és Rómába felterjesztette azokat.a feltételeket, amelyek szerinte alkalmasak volnának a Rómához való visszatérésre. Miután
az új liturgiát a svéd protestáns püspökök és a lelkészség egyetemes gyűlése is elfogadta, majd hozzájárult
ahhoz az országgyűlés is, úgy látszott, hogy a katolikus
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újjáéledés egy csapásra

győzelmet arat

Svédországban.

Az egész akció azonban megfeneklett, mert Róma az
elébe szabott feltételeket nem fogadhatta el az Egyház és
a katolikus hit sérelme nélkül. Bár a pápa a király jóindulata iránt kifejezésre juttatta legmesszebb menő hajlandóságát, mégsem tudtak megoldásra találni, pedig
az új liturgiában ismét az áldozat jelentette a szentmise lényegét, azonban a kétszínnel való áldozás, a
papok házasodása, a szentmisének svéd nyelven mondása és a holtakért való imádság eltörlése olyan kívánságok voltak, amelyeket Rómának vissza kellett utasítania épp a várható következmények miatt.
A visszautasítás a királyt annyira e1kedvet1enítette, hogya maga szerkesztette liturgiát megtartva.
véglegesen visszavonult a katolizáló mozgalomtól. Visszavonulása annyira a protestantizmus malmára hajtotta a
vizet, hogy 1587-ben már kényszerítve érezte magát
annak a kijelentésére, hogy az istentisztelet szertartásain
semmit sem fog változtatni és a tisztségeket kizárólag
protestánsokkal fogja betölteni. Mindebben azonban
nem csekély szerepet játszott az a körülmény is, hogy
János király feleségének, a buzgó katolikus Jagelló
Katalinnak halála után a fiatal, 16 éves, makacsan protestáns Gunnila Bielkével lépett házasságra. Ez azután
a király lelkében mindazt lerombolta, amit Katalin
épített a katolicizmus javára.
A katolikus restauráció reményei azonban mégegyszer feléledtek, amidőn III. János 1592-ben meghalt és fia, a Jagelló Katalintól származó és katolikus
vallásban nevelkedő Zsigmond lengyel király 1593-ban
Svédországba indult, hogy elfoglalja atyja trónját és
svéd királlyá is koronáztassa magát. Az új király trónfoglalása a restauráció tekintetében annál sikeresebbnek ígérkezett, mert több püspöki szék, valamint az
upsalai érseki szék ugyanekkor megüresedett és új
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fel, hogy ezeket a méltóságokat megegyénekkel töltik be.
A trónfoglalás sikerében a svéd katolikusok a
legnagyobb reménykedéssel bíztak és maga VIII. Kelemen is annyira bizott, hogy az útrakelő királyhoz külön
követet küldött olyan utasitásokkal, amelyek a koronázással kapcsolatban felmerülhető valamennyi kérdésre
megfeleltek. Csakhogy mialatt Zsigmond a királynéval,
Malaspina nunciussal, két jezsuitával és nagyszámú
lengyel nemessel, míntegy 400 főnyi fegyveres kísérettel Svédország partjaira érkezett, azalatt Svédországban olyan események történtek, amelyek mind
a trónfoglalás ügyében, mind a vallási kérdésben döntő
súlyúak voltak. Az elhalt király öccsének, Károly
sudermanlandi hercegnek a személye körül viharzottak az események. Károly herceg ugyanis már a míndinkább visszavonuló János király életében is úgyszólván királyi jogokat gyakorolt Svédország egy részében
és bátyjával szemben a protestánsok élén állott. Céltudatos politikai tevékenységű és határozott ember volt,
aki a kínálkozó alkalmakat ügyesen tudta kihasználni j
a protestánsoknak valóban volt okuk benne bízni.
Mivel attól tartottak, hogy Zsigmond akadálytalan trónfoglalása és a királyi hatalom átvétele válságba
sodorja a svéd protestantizmust, azért kihasználták azt
az időt, amely János halála és Zsigmond trónralépése
közben eltelt, és addig is minden eszközt felhasználtak
a katolikus gondolat győzelmének megakadályozására.
Első lépésük az volt, hogy Károly herceget Zsigmond távolléte idejére kormányzóvá választották. Az
1593-i upsalai gyűlésen újból kihirdették az augsburgi
lutheránus hitvallást, eltörölték III. János liturgiáját és
az istentiszteletből mindent száműztek, ami a katolicizmusra emlékeztetett. A lutheránusság egyeduralmának
biztosítására a kálvinizmust éppen úgy eretnekségnek
lehetőség tűnt

felelő

224

és üldözendőnek nyilvánították, mint a katolicizmust.
Az egyházi állásokat és a püspöki méltóságokat, amelyeket Róma oly fontosaknak tartott, egytől-egyig
lutheránusokkal töltötték be, upsalai érsekké pedig
Angermannus Ábrahámot tették, aki a katolicizmus
leghevesebb ellensége volt. A lutheri protestantizmus
még sohasem volt ily kizárólagos an a hatalom birtokában. Befolyása alatt már a királyra is csak úgy tekintettek, mint valami idegen trónkövetelőre, mint pártütőre, aki veszélyezteti az igaz vallás uralmát. Ugyanezt állapítja meg maga a protestáns Ranke is. Mind
nyiltabban és leplezetlenebbül jelentkezett az az elgondolás, hogy a törvényes katolikus örökös helyett
a sudermanlandi herceget, a protestantizmus előharco
sát ültetik Svédország trónjára.
Ilyen körülmények között lépett Svédország földjére 1593 szeptember 3-án Zsigmond lengyel király.
Az események gyorsan torlódtak egymásra. A Károly
vezette küldöttség elsősorban azt követelte Zsigmondtól,
hogy távolítsa el környezetéből Malaspinát és fogadja
el az upsalai gyűlés határozatait, hogy a vallási viszonyokon nem változtat, a püspöki kinevezéseket jóváhagyja és az állásokat csakis protestánsokkal tölti be.
Zsigmond visszautasította ezeket a jogtalan és túlzóan
egyoldalú követeléseket, melyek semmi érvényesülést nem
akartak engedni a nagyszámú svéd katolikusságnak.
Hallani sem akart a pápai nuncius eltávolításáról és
joggal hivatkozott arra, hogy amíg Svédország a
moszkvai, sőt a tatár követeknek is szabad mozgást
enged, addig Zsigmond sem foszthatja meg ettől a pápai
követet. Az upsalai határozatokat, melyeket távollétében hoztak, érvényteleneknek jelentette ki, a protestánsok kizárólagos hivatalviselési követelését pedig
azzal utasította vissza, hogy ezt már János király
visszavonta 1591-ben. A Károly herceggel egyetértő
VI
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protestáns lelkészek izgatása azonban egyre szította a
szenvedélyeket.
MÁR AZT IS Zsigmond királynak rovására írták, hogy
drottnínghalmi kápolnájában egy jezsuitának szállást adott,
hogy ott katolikus istentiszteletet tartson és a környék
katolikusait szentségekben részesítse. Svédországban tehát
Stuart Mária esete ismétlődött meg, hogy azok az alattvalók, akik maguknak teljes vallási szabadságot követeItek, ugyanezt megtagadták saját királyukt6I. Hiába jelentette ki Zsigmond, hogy a protestánsok vallásgyakorlatát
nem fogja akadályozni, de viszont azt kívánta, hogy katolikus alattvalói is részesedjenek ugyanebben a szabadságban. Károly herceg meg az upsalai érsek vezetése alatt
álló nemesség nagynehezen csak a királynak volt hajlandó
megadni azt a jogot, hogy házikápolnájában saját személyének csendben katolikus szentmisét mondjanak, ellenben makacsul követelte, hogy katolikus szent miséke t mondani és azokon résztvenni általában szígorüan tilos legyen.
Ugyancsak lázasan követelték ők, hogy Svédországban
állami hivatalt kizárólag protestáns vallású polgár nyerhessen. Sőt még azzal a követeléssel is fölléptek , hogy
a templomokban és az iskolákban csakis a lutheránus
hitvallást legyen szabad tanítani.

A király fölháborodva utasította vissza ezeket a
teljesen jogtalan és erőszakos követeléseket. Mikor
azonban a protestáns fenyegetések olyan jelleget
öltöttek, hogy már személyes szabadságát sem érezte
biztonságban, a kényszer hatása alatt elfogadta ezeket
a koronázási feltételeket, de a pápai nuncius előtt írásba
foglalta, hogy a koronázási esküt erőszakkal csikarták ki tőle és ezért lelkiismeretben nem is érzi kötelezőnek. Ezt mutatják egyébként azok az intézkedések
is, amelyeket közvetlenül a koronázás után tett a katolikusok javára. Állami tisztségekre és közjogi méltóságokra katolikusokat is felemelt és négy protestáns
helytartót megesketett, hogy Svédországtól való távolléte alatt a katolikus vallást és a katolikus állampolgárokat védelmezni fogja. Házakat vásárolt, ezekben kato226

likus szentmísék végzésére kápolnákat rendezett be és
katolikus papokat nevezett ki. A koronázás után maga
is nyiltan gyakorolta vallását, hogy ezzel is bátorítsa
alattvalóit katolikus hitük megvallására,
Amikor azonban a király visszatért Lengyelországba, fékeveszett gyűlöletben tört ki a rombolás,
a svéd katolicizmust végleg eltipró düh. A katolikus istentisztelet céljait szolgáló házakat lerombolták,
és mindent, ami az ősi vallásra emlékeztetett: tárgyakat, kolostort, templomot, képeket, műkincseket ledöntöttek és tönkre zúztak. gyakran a jóérzésű vagy
katolikus parasztság elkeseredett ellenállása ellenére is.
Nem nyertek kíméletet az ősi svéd szentek nemzeti
ereklyéi sem.
Az 1595-i sűderköpingi országgyűlés eltiltott minden katolikus vallásgyakorlatot és szigorűan elrendelte,
hogy a lutheránus valláson kívül valamennyi felekezet
hívei és lelkészei 6 hónapon belül kötelesek elhagyni
Svédországot. A katolikusüldözést kiterjesztették a
wadstenai apácákra is, bár azok a svédek nemzeti
szentjének, sz. Brigittának sírjánál szentelték életüket
Isten imádására. A még Svédországban található néhány katolikus papot is kiűzték és az upsalai érsek
vezetése alatt olyan fanatikus üldözés indult meg a papjaitól megfosztott régi hit ellen, aminőhöz hasonlót
Svédország története nem tud felmutatni. A községekbe templomvizsgálók szálltak ki és a népet erő
szakkal kényszerítették a protestáns istentiszteleten való
részvételre. Az ellenszegülőket megkorbácsolták, sőt
maga az érsek erőteljes fiatalembereket vitt magával
körutazásaira, hogy a térítésnek ezt a gyakorlati megoldását az ő felügyelete alatt hajtsák végre. Ha azonban a gyűlölet és az erőszak a katolikus szentmiséket
ki is tudta irtani Svédországban, az ősi hit emléket
mégis fenntartották a félreeső falvak. Ezekben a régi
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szertartás maradványai a nép megható ragaszkodásával
szinte máig fennmaradtak.
Nagy politikai tervek kapcsán Zsigmond mégegyszer megkísérelte, hogy Svédországot átszervezze.
Ha egyszer sikerül a Balti-tengert hatalmába ejtenie
és Svédországot a katolicizmushoz vissza tudja vezetni,
akkor Svédország úgy léphet fel, mint a katolicizmus
és a nyugati kultúra északeurópai zászlótartója. A katolikus Svédország hajóhada állandóan sakkban tarthatja
a protestáns Angliát, Poroszországot is bármikor elragadhatja Brandenburgtól és míg így egyfelől döntő
csapást mérhet a protestantizmusra, a majd katolikussá
lett Finnországon át kérdésessé teheti a szakadárság
uralmát Oroszországban is. Ilyen nagy tervekkel kötött
ki Svédországban másodszor Zsigmond király 1598-ban.
Csak 5000 főnyi lengyel hadat vitt magával, mert nem
is merte gondolni, hogy Svédország ellenálljon törvényes királyának.
Csakhogy míg Zsigmond Svédország felé evezett,
Károly herceg a hatalom igazi birtokában készült fogadására. A király Stockholm felé indította a csapatait,
amelyekhez Upland felől a finneknek kellett volna csatlakozníok, Ezalatt Károly is elindította seregeit, de nem
fogadni, hanem elüzni a törvényes királyt. Kétszer csaptak össze Stangebrónál, Az első csatában Zsigmond
győzött, de lengyel katonáit eltiltotta a legyőzött svéd
csapatok üldözésétől. A svéd király nem akart svéd
vért ontani s felfüggesztette a harcot. A második összecsapásnál már Károly kerekedett felül, de ő már annál
inkább tobzódott a lengyel vér kiontásában. A lengyel
király elvesztette a harcot, a világszép terv köddé foszlott, mely minden bizonnyal egész Európa politikai és
egyháztörténeImét máskép alakította volna s talán hazánk törökdúlását is meggátolta volna. Károly herceg
lépett Svédország trónjára és egy negyedszázad mulva
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Gusztáv Adolf vezetése alatt (a Zsigmond-féle roppant
tervekkel homlokegyenest ellentétes irányban) épp a
protestantizmus élére állította Svédországot.

8.
A katolikus reformkor Magyarországon. A katolicizmus helyzete a 17. század elején. Paphiány. A reformpüspökök. A fezsuiták. Az újjáéledés előhaladása. A protestáns reakció. Pázmány
Péter. Visszatérések az Egyházba. Erdélyi vallásügyi fejlődés.
A protestantizmus előretörése. Báthory István a katolicizmus
megmentéséért. A jezsuiták működése és üldözése. Az unitáriusok ellen.

A szellemi élet közössége hazánkat minden szállal a
nyugati kereszténységhez fűzte, természetszerűleg következett tehát, hogy a 16. század nagy vallási forradalma és a katolicizmus megúihodása szintén jelentős
történelmi helyet foglalt el a magyar történet fejezetei
között is. Természetes azonban, hogy anagy történeti
folyamatok a magyar földön nem lehettek egyszerű
másolatai a nyugatinak. Ha kisérő jelenségei tűntetnek
is fel rokon vonásokat, ám a magyarországi katolikus
megújhodás éppen úgy, mint egykor a hitújítás, a maga
történelmi fejlődésében nagy eltéréseket mutat a
nyugatitól.
Ez összefügg a magyar nemzet sajátos jellegével. e
korbeli kűlőnleges helyzetével, politikai és területi megosztottságéval. Ez a szétosztottság : Erdély és a királyi
Magyarország, de főkép a török birtoklás az ország
közepén, az állandósult háborúk és az ezekkel összefüggő politikai-s vagyoni bizonytalanság, meg az ország
égető sorskérdései mind-mind késleltették a magyar
katolikus megűjhodást, Csak jóval .az általános európai katolikus megújhodás után vehette kezdetét a
magyar katolikus egyház restaurálása, mégpedig első229

sorban a királyi Magyarországon, a mai Felvidéken és
Nyugatdunántűlon. Az egész ország területén pedig
érthetően csak a felszabadító háború után indulhatott meg a katolikus újjáéledés és valójában belenyúlt
a lS. század közepébe, holott Európában az újjáéledés
kora már száz évvel előbb lezárult a westfáliai békével. Nyugateurópában az északi részek kivételével a
katolicizmus már jelentősen megerősödött politikai erejében is, amikor nálunk még az 161S-i országgyülésen is az ellen kellett hadakoznia, hogy a katolikus főurakat és püspököket ne lehessen kényszeríteni
arra, hogy katolikus templomokat engedjenek át protestáns istentisztelet céljaira.
A Német Birodalomban a protestáns tőbbségű
fejedelemségek mellett már kialakultak a tisztán katolikus territóriumok is, nálunk pedig egy gazdag nagyszombati lutheránus polgár, Asztalos András még 160S
március S-án is dicsekvő hangon írja Szenczi Molnár
Albertnek, hogy immár a prímások székvárosában,
Nagyszombatban is külön iskolamesterük és prédikátoruk van a lutheránusoknak, akik a szószékről bátran
"prédikálnak a katolikusok, a pápa, az érsek és a
káptalan ellen. Most nyilván nagy bátorsággal hirdettetik
az evangélium Pozsonyban, Szombatban, Komáromban,
Győrött, Somorján és Sellyén. A jezsuitákat be sem
bocsátják az országba. Sok helyen, ahol a háború
(Bocskay felkelése) előtt be sem mert menni a lutheránus
prédikátor, most immár a pápistákat be sem bocsátják!"!
E megkésett jelenségek mellett a magyar katolikus újjáéledés útjában is feltalálhatók azok az akadályok,
amelyek Európa-szerte megnehezítették a katolikus
megújhodás érvényesülését.
A német territoriális fejedelmek "cuius regio, eius
religio" alapelvből terelték alattvalóikat abba a felekezetbe, amelybe akarták. Ez a jog nálunk is teljesen
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érvényesült a birtokos nemességnél. Az a nemes, vagy
az a főúr, aki magánkegyúri jog alapján protestáns
prédikátorokat helyezett el birtokain, nemcsak protestánssá tette ezeket a területeket, hanem a német protestáns fejedelmekhez hasonlóan, csakis saját felekezetét
türte meg birtokán. A katolikus papnak vagy távoznia
kellett, vagy át kellett térnie valamelyik protestáns felekezetbe. Az eltávolítás gyakran igen durva eszközökkel
történt. Ungnád Ádám a ferenceseket valósággal kipőr
költe Galgócról. rájuk gyujtotta a kolostort.! Ezeken a
területeken tehát a katolikus szentmisék és szentségek
megszűntek, az ősi hitéhez ragaszkodó magyar jobbágy
népre pedig kemény büntetés, gyakran súlyos pénzbírság,
vagy kipellengérező kaloda várt, ha meg merte kísérelni,
hogy katolikus területre menjen gyónni, vagy szentmisét
hallgatni. Igy történt ez a katolikus Nagyszombattal
szomszédos semptei Thurzó-birtok jobbágyaival is."
Mivel pedig az ország legnagyobb birtokosai, két-három
család kivételével protestánsokká lettek, a katolicizmus
helyzete még a királyi területen is úgyszólván teljesen
kilátástalan volt.
A helyzet annál komorabb volt, mert e kor
emberei nálunk éppen úgy, mint egész Európában, nem
ismerték a vallási türelmet s már a katolikus ébredés első
megmozdulásaiban is a pápisták gonosz igyekezetét
látták a kereszténység ellen és féltékenyen nézték. A
protestáns prédikátoroknál kialakult az a gondolat, hogy
Isten a szentmis és bálványimádásba tévedt magyar katolicizmus miatt sujtja a nemzetet. Ez az elvakult gondolkodás csak még jobban növelte az addig is sokszor
kibírhatatlan felekezeti idegeskedest és türelmetlenkedést,
amely sokszor már a katolicizmus emlékein is igyekezett
dühét kitölteni. Példája ennek Rudolf országbírája. az
ecsedi ágból származó Báthory István, hatalmas főúr,
aki számtalan nagyértékű müvészi katolikus egyházi
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ruhának, könyvnek, kehelynek volt birtokosa. Végrendeletében úgy intézkedett, hogy "a miseruhák gyöngyeit,
aranyát, ezüstjét fejtsék le, vagy az ötvösök a nemesfémet égessék ki belőlük, csak vissza ne kerüljenek a
pápisták birtokába. Meg kell semmisíteni a könyveket
is, de azok táblája iskolába való gyermekeknek könyveit
kötni jó lészen". Ha azonban e kívánságát sem lehetne
teljesíteni s attól kellene tartani, hogya könyvek ismét
pápista kézre kerülnek, akkor "rakassanak nagy tüzet
s mind megégessék őket s tegyék porrá . . . nem akarom, hogy többé bálványozásra keljenek a ti lelketek
alatt". Ugyanígy Istenre kényszeríti Nádasdy Ferencnét is, hogy a neki hagyományozott kelyhet "sohl'!.
pápista kezekbe ne fordítsa"."
Nem hiányzott az a főúr sem, akihez hasonló
Németországban is bőven akadt, aki a jobbágyait az
egyházi parancsok megszegésére, pénteki húsevésre és
ünnepnapokon munkára kényszerítette. Mintha csak
lutheránus szász fejedelmekről mintázták volna Thurzó
Györgyöt, a későbbi nádort, a hazai lutheránusok fő
pátrónusát, aki az erdélyi rendek kűldöttsége előtt
1601-ben azt a véleményét nyilvánította, hogya katolikus és lutheránus vallás szabad gyakorlatát meg kellene
engedni, egyéb eretnekséget azonban el kellene nyomni,"
bár, mint láttuk, ezt a nagylelkű türelmet katolikus
jobbágyaival szemben maga sem gyakorolta. Egyébként
ez a politikai szempontok szerint irányított vallási
türelem maga is csak addig talált hangokra. amíg a katolikus újjáéledés élénkebb ütemekben nem kezdett kibontakozni. Mihelyt ez bekövetkezett, a színleg katolikus
barát lutheránus kölcsönösség szász mintára nálunk is
katolikusellenes protestáns szővetséggé alakult át, amelyben a lutheránusok és a kálvinisták minden éles belső
vallási torzsalkodás ellenére is együttesen fordultak a
katolikusok ellen.
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MAGUK A PROTESTÁNS prédikátorok, akárcsak másutt
Európában, bőven gondoskodtak a magyar katolicizmus
erkölcsi hitelrontásáról és meggyülöltetéséről. "Mert arra
képest, - írja megtérése történetében Veresmarti Mihály
kálvinista prédikátor - amit prédikátoroktól, iskolamesterektől s egyéb emberektől a pápisták felől hallottam vala,
nem ítéltem, hogy ég alatt a pápistáknál dögletesebb nép
lehessen.?" E téren minden más írótól eltekintve a kálvinista Melius Juhász Péter buzgólkodott Iegfanatikusabban.
1568-ban Nagyváradon megjelent munkájában "a sz. Jánosnak tett jelenésnek igaz és írás szerint való magyarázatában" a pápaság és hierarchia ellen intézett támadás a
maga egészében ma alig kerülhetne sajtó alá.

Mindezek mellett a katolikusok hitbeli megújhodásának és öntudatra ébredésének legnagyobb akadálya
elsősorban mégis abból a nagy magárahagyottságból állott
elő, amelynek oka az elképesztő paphiány volt. Míg
a mohácsi vész előtt egyedül a ferencesek szígorű ágának, a cseri barátoknak 70 kolostoruk volt míntegy
1500 szerzetessel,? addig mindössze 80 év mulva, 1600
táján az egész országban alig volt többé 300 katolikus
világi pap és szerzetes. 8 A kolostorok példátlan pusztulásának ideje volt ez a korszak! A bencés és cisztercita
rendi élet annyira szűnetelt, hogy az 1638-i nagyszombati
zsinat a kolostori javakat már nem is akarta visszaadni
ezeknek a szerzeteseknek. A szerzetesi, sőt általában
a papi életet is úgyszólván csak az itt-ott megmaradt
pálos és ferences töredékek mentették át a későbbi
korra. Ök járták vándorpapokként a sivárrá pusztult
országot, hogy a vallási vigaszra szomjazó lelkeknek
hirdessék az Isten igéjét. A lelkesedés és önfeláldozás
természetesen mégsem tudta pótolni a papság végzetes
hiányát, annál kevésbbé, mert a közbiztonság és az
utazás borzalmai megsokszorozták a nehézségeket.
Ezzel szemben a protestáns magyar főurak bőke
zűen gondoskodtak a prédikátorok neveltetésérő!. Ezek
német, holland és svájci protestáns főiskolákban neve-
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lődtek, majd onnét
erőszakkal elfoglalt

hazatérve, átvették az elárvult, vagy
katolikus egyházi javadalmakat és
plébániákat. Szép számban jelenhettek meg a törökhódoltsági területen is, ahol a katolikus vándorpapoknál
sokkal szabadabban is mozoghattak, mert a török őket
nem tartotta olyan veszedelmeseknek, mint a "bécsi
király" vallását hirdető katolikus papságot. Igy történt,
hogy elsősorban a borzalmas katolikus paphiány miatt
a Nagy-Alföld nagyobb része is elszakadt az Egyháztól
és a hitújítók zsákmánya lett.
A katolikus papság e nagyarányú megfogyatkozásáért a török hódításen kívül főkép az egyházi
birtokokat elfoglaló főurakat terheli a felelősség, mert
az egyházi birtokok elrablásával elsősorban a papnevelés anyagi feltételeit vonták el, míg a kisebb javadalmakat protestáns prédikátorokra ruházták. Ugyanakkor a
javadalmaiktól és minden megélhetésüktől megfosztott
katolikus püspökök létfenntartásukat állami és politikai
szolgálatuktól remélték. A nagy egyházi birtokok elrablásának felekezeti jelentősége abból is kitünik, hogy
nemcsak a 18. század protestáns történészei, mint
Schmal András és Klanicza Márton, hanem még a
modern protestáns egyháztörténetek is lehetőleg a főúri
birtokok szerint adják elő az új hit terjedését." Súlyos
mulasztás terheli azonban a papnevelés akadályozásában
az uralkodókat is, akik a püspöki székeket éveken át
üresen hagyták, rendszeresen nem akarták betölteni
azokat, a még megmaradó javadalmak nagyrészét is
elvonták egyházi rendeltetésétől.
Volt sok hiba a főpapságban is. Az erőteljes bihari
jobbágyivadékból esztergomi érsekké (1573-1586) lett
Telegdi Miklós szavai szerint ezek a főpapok csak
"arra figyelmeztek, hogy egyikből a másik püspökségbe
mehessenek, hogy több jövedelmük lehessen". Némi
mentséget adnak a fennmaradt számadások, melyek azt
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bizonyítják, hogy a főpapi jövedelmek is nagyon megcsappantak. Magának Telegdinek a szegénységet is
élénken megviIágítja a végrendelete, amely szerint az
esztergomi káptalan tagjainak egy-egyezüstkanalat
hagyott, a temetésen résztvevő kanonokoknak pedig
mindössze egy-egy forintot tudott rendelni. Kutassy
János esztergomi érsek jövedelme már aránylag tetemes
összegre, évi 45,000 forintra rúgott, ebből azonban csak
az újvári katonaság eltartása évi 42,000 forintot emésztett föl s ezenkívül saját tisztjeit is fizetnie kellett, úgyhogy a papnevelésre bizony alig juthatott némi ősszeg.!"
A katolikus paphiány még Pázmány idejében is
aggasztó mértékben jelentkezett. A török hódítás előtt
900 plébánia volt az esztergomi egyházmegyében, míg
jóval a török kiüzése után a 18. század első negyedében is alig müködött ugyanott 100 fölszentelt pap.
Papok híján jámbor világi férfiakat, ú. n. licenciátusokat voltak kénytelenek alkalmazni, kik kereszteltek,
eskettek, temettek, előimádkoztak és felolvasták a
részükre készített írott prédikációkat. Mérhetetlen csapás volt, hogy alig volt katolikus népiskola, mert a
templomokkal együtt ezeket is elragadta a protestantizmus. "Pedig alig van nemzet, - kesereg Pázmány amelynek oly nagy érzéke volna a klasszikus műveltség
iránt, mint a magyarnak l" Papnevelő is csak egyetlen
volt Nagyszombatban, az is mindössze 12 kispap részére.
Amíg tehát egyik oldalon a "cuius regio" és a kegyúri
jog teljes érvényesülést biztosított a protestánsoknak,
addig másfelől a katolikus újjáébredésnek éppen a legnélkülözhetetlenebb feltétele, a papság hiányzott.
Hogy a helyzet még súlyosabb legyen, az erkölcs
és tudás terén még ez a gyérszámú papság sem felelt
meg azoknak a követelményeknek, amiket a korszükséglet megkívánt volna. Pázmány is keserűen panaszkodik, hogy papjai közül sokan megházasodtak vagy
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nyilvános ágyasságban élnek, ám kellő szígorral mégsem léphet fel ellenük, mert helyükbe nem tud jobbakat helyezni. Ha pedig elüzné őket, akkor protestáns
prédikátorok szállnák meg a megürült plébániákat. Az
esztergomi érsekséghez tartozó barsi főesperesi kerületben pl. még az 1626-i vizitáció is csak 13 törvényesen felszentelt és nőtlen papot talált az ott műkődö
33 lelkész kőzőtt, de még azok ellen is volt panasz,
mert közülük nem egy minden püspöki engedély nélkül oda ment lelkipásztorkodni, ahová neki tetszett. l l
Mintha csak a nyugateurópai jelenségek megkésett ismétlődéseit szemlélnök a magyar földön.
Az volt a legnagyobb kérdés, vajjon ilyen körülmények közt lehet-e módot találni arra, hogy az Egyház hazánkban ismét felemelkedjék nagyelesettségéből
és régi erőiben megúiulva visszaszerezze elveszett tekintélyét és híveit. Anyagi erőforrásaitól megfosztva, papság és templomok nélkül, a protestáns nyomdák pergő
tüzében, szinte emberfölötti feladatnak látszott ez. A
katolikus hit szíkrája azonban a legsötétebb időkben sem
aludt ki teljesen hazánkban. Ezenkívül I. Ferdinándban
(1526-1563) buzgó támogatóra is talált a magyar
katolikus Egyház.
Az ő idejében tartott országgyűlések, melyek legtöbbj én személyesen is résztvett, bőven foglalkoztak
vallási kérdéssel. Már a trienti zsinat befejezése előtt
olyan törvényeket hoztak, amelyek igen sokszor szószerint egyeztek a zsinatnak később kihirdetett határozataival. Elrendelték a lefoglalt egyházi birtokok visszaadását, püspöki vagy főesperesi vizitációk megtartását.
hogy elmozdíthassák és megbüntethessék azokat, akik
felszentelés nélkül végeznek papi funkciókat, vagy a
katolikus vallás tanításával ellenkező tanokat hirdetnek.
Feljogosították a püspököket, akik a magyar alkotmány
szerint közjogi méltóságok is, hogy bírói székük elé
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idézhessenek minden katolikus papot és protestáns
lelkészt egyaránt, hogy az egész országban a katolikus
vallás zavartalanul hírdettessék.P
A törvény becikkelyezésétől azonban hosszú út
vezetett a végrehajtásig. A protestáns főurak az egykor
elfoglalt katolikus egyházi javadalmakat és tizedeket
nem adták ki kezükből, prédikátoraikat megtartották.
sőt hatalmuk tudatában attól sem riadtak vissza, hogy
még püspöki székhelyekre is protestáns lelkészeket
erőszakoljanak. A városok pedig a maguk hatáskörében
követték a főurak példáját. A magyar főurak vallási
felfogásával maga Ferdinánd sem volt tisztában. Megtévesztette őt a lutheránus rendek magatartása. Az
országgyűléseken ugyanis élesen tiltakoztak az ellen,
mintha ők eretnekek volnának, vagy mintha új hitet
vallanának, sőt nem is egyszer katolikusnak vallották
magukat. Az is előfordult, hogy protestáns közületek
kemény büntetésben részesítették a Szűz Mária ellenes
prédikálást. Nem volt ez szokatlan jelenség Nyugaton
sem és nem is szándékos megtévesztés céljából történt,
hanem vallási tájékozatlanságból, meg a hitújítóknak
bizonytalan hitrendszeréből származott. F erdinándot
azonban ez a viselkedés annyira rnegzavarta, hogy
a vallásűgyi törvények végrehajtását nem egyszer olyanokra is rábízta, akik a hitújítás legbuzgóbb apostolai
voltak, mint pl. Révay Ferenc, aki magával Lutherrel
is levelezésben állott.
Egyébként a birodalmi és erdélyi ügyek, a török
hódoltság sajátos helyzete is gyakran tehetetlenségre
kárhoztatta F erdinándot a vallási kérdésekben. Egyes
országgyűléseken a királyi propozíciók a vallási törvények végrehajthatatlansága miatt sokszor szemrehányásokat is tartalmaztak, de mégis maradt minden a
régiben. Papnevelők nem emelkedtek, a lutheránus
prédikátorok és protestánsok száma egyre tovább növe-
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kedett, sőt a kálvinizmus is mindjobban megkezdte
terjeszkedését, bár a lutheránus rendek az 1538-i
országgyűlés en nagy lelkiismereti nyugalommal követelték a kálvinista lelkészek és hívek kíméletlen száműzetését. "Püspökök nem lévén, tájékoztat Pázmány
a Kalauzban - a füst és háborűségok zavarai alatt
becsúszának-mászának az új tanítók."
A helyzet határozottan rosszabbodott a katolicizmusra Miksa király alatt (1564-1576). Az új király
nyiltan hangoztatta a lutheránizmussal való rokonszenvét és eltiltotta a trienti zsinat rendelkezéseinek általános kihirdetését. Uralkodása alatt a protestantizmus
rohamosan gyarapodott, sőt többségre emelkedett. Ekkor
szakadtak el az Egyháztól a Zrínyiek, Bánffyak,
Batthyányak, Széchyek, IlIésházyak, Nyáryak, az ecsedi
Báthoryak, Lórántffyak, Rákócziak és a Homonnai
család egyes tagjai.

A

katolikus megújhodásnak szelleme azonban ilyen
ellentétes erők gátjain túl is eljutott hazánkba. Az új
szellem első képviselője a nagyműveltségű Oláh Miklós
esztergomi érsek lett (1553-1568), a kiváló humanista
és éles tekintetű államférfi. Biztos szemmel nézte a
vallási kérdés alakulását, de felismerte a baj gyógyítását is. Az 1556-i nagyszombati zsinaton megvetette az
első igazi papnevelő alapját és Miksa ellenére is kihirdette a trienti zsinat rendelkezéseit. Példáját követte
Draskovich György, majd egy-két kivétellel valamennyi
magyar püspök. A nép és az előkelő katolikusok hallgatag beleegyezéssei elfogadták s mint Franciaországban, hazánkban is a szokás emelte törvényerőre. A
reformok bevezetésére zsinatokat tartott, a joghatósága
alá eső területekről vagy elmozdította a prédikátorokat,
vagy korlátozta túlzó működésüket és elrendelte,
hogy papi funkciókat csakis felszentelt pap végezhet.
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A Jézustársaság front ja ez időben már megmozdult Európában. Oláh Miklós is, mint Nyugat-Európa
többi reformpüspöke, szintén a jezsuita rendhez fordult, hogy a katolikus megújhodás munkája hazánkban
is az ő szakavatott kezükbe kerüljön. A fennforgó nehézségek legyőzése után 1561-ben megalakult a nagyszombati jezsuita kollégium. mint az első jezsuita település hazánkban. Itt működött az első magyar jezsuita,
Horváth Péter is, aki 1558-ban lett a rend tagja és
1566-ban mint rektor tanított Nagyszombatban." A
kollégium azonban 1567-ben tűzvész áldozata lett s a
Jézustársaságnak nem volt otthona, ahol fenntarthatta
volna magát, tehát el kellett hagynia hazánkat.
Oláh Miklós után Verancsis Antalnak 5 évig
tartó érseksége következett, kinek halála (1573) után
20 éven át széküresedés állt be az esztergomi érseki
székben éppúgy, mint a katolikus újjáéledésben. Ezekben
az időkben már a kálvinizmus is annyira megerősödött,
hogy arája féltékenykedő lutheránizmustól teljesen függetleníthette magát. A két protestáns felekezet
elválása a tarcali, debreceni és hercegszőllősi zsinatokon és az 1591-i csepregi kollokviumon ment végbe. H
Mégsem mondható, hogy az ébredő katolicizmus
Oláh halála után teljes őntudatlanságba esett volna
vissza. A korszellem hatása az időleges depresszió ellenére is tovább működött. Ez nyilvánult meg Telegdi
Miklósnak, 1573-tól 1586-ig az esztergomi érsekség
adminisztrátorának, egy erőteljes magyar jobbágyivadéknak műkődésében. A paphiány pótlására a leghatásosabb eszközhöz, a betűhöz fordult, hogyavallásvezetést
nélkülöző néptömegek necsak ellenséges támadásokból ismerjék meg az Egyház tanítását. Felállítja a
vallásszakadás korában az első magyar katolikus sajtót
és útjára bocsátja a nagy jezsuita, Canisius Péter világhírű katekizmusának magyar fordítását. 1577-ben ki239

adja az evangélium magyarnyelvű magyarázatait, hogy
segítségére legyen a falvakon tanító licentiatusoknak.
ÉBERSÉGRE INTI a híveket, hogy lépre ne menjenek a
hamis próféták tévtanain. "Veszedelmes. dolog is azok
után indulni, - figyelmeztet itt Telegdi - akik nem
mindnyájan együtt, hanem ki imitt, ki amott mutogat]a
Krisztust. Némelyik az Augustana Confessióra, némelyik
a Calvinus vélekedésére mutat. Némelyik Flacciushoz
igazít tégedet, ezek viszont egymást kárhoztatják. Hogy
kérkedhetnek tehát avval, hogy nálok a Krisztus, nálok
az igazság, ha az ő tulajdon egymás ellen való írásuk
bizonyítja, hogy sem egyiknél, sem másiknál nincsen? Tekintsd meg a régi keresztyéneknek mind az egész világon
kiterjedt sokaságát és kérd meg tülük: hol vagyon a Krisztus, hol az igazsá~? Egy szájjal és nyelvvel mindnyájan
azt felelik, hogy Rómában, a római egyhazban."!"

Szellemi téren kifejtett tevékenysége azonban
nem merítette ki őserej ü energiáját. Kánoni látogatásai
alatt az egyháztól elpártoló papokat visszatérésre bírta,
azokat pedig, akik felszentelés nélkül müködtek, az
egyházmegye területéről való távozásra kényszerítette.
Attól sem riadt vissza, hogyamakacskodókkal szemben karhatalmat vegyen igénybe, mint ahogy bírói
széke elé idézte a hatalmas főurakat is, mint pl. Balassa
Jánost, aki a Szentháromság-tagadó Bornemissza Pétert
még Nagyszombatba, a prímások székhelyére is beerőszakolta prédikátornak.
Míg Telegdí sajtótámogatásával személyesen vette
fel a küzdelmet a protestantizmussal szemben, addig
Draskovich György kalocsai érsek és györi adminisztrátor a jezsuitákat telepítette vissza 1586-ban és ellátásukra adta a semptei javadalmat, Rudolf pedig az
éppen megüresedő turóci prépostságot adományozta a
Társaságnak, hogy annak jövedelméből kollégiumot,
gimnáziumokat és papnevelőintézetet alapítson.
E jelenségek élesen kiríttak abból az általános hazai
szemléletből, amely a vallási kérdések megítélésében
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uralkodott. Hiszen ekkor már úgy látszott, hogy a
katolikus vallás teljesen elvesztette a talajt Magyarországon és a lutheri meg a kálvini felekezet egymás
közt dúló torzsalkodásainak már csak azt kellett eldönteniök, hogy az ősi hit sírja fölött melyik felekezet fogja magához ragadni az országos vezető szerepet.
Történetírásunk a katolikus megújhodásnak ezt a hősi
és ébredő erőlködését, az akarásnak ezt a tudatos, de
még megfelelő erőket nélkülöző feszüléseit mint alig
számottevő jelenségeket szokta itt-ott szóbahozni. A
kor protestáns rendjei azonban éberebbek voltak mai
történetírásunknál is. Az 1576-i országgyűlésen már
igen hevesen tiltakoztak Telegdi ellen, míg 1587-ben
hangosan követelték a protestáns rendek, hogy a
turóci prépostságot haladéktalanul vegyék vissza a
jezsuitáktól. A katolikus ébredezést követő érzékeny felhorkanásaik már ideges aggodalmakat árultak el.
Természetes is volt ez, hiszen már a magyar főurak
közt is egyre gyakrabban történtek visszatérések őseik
egykor elhagyott katolikus hitéhez. Forgách Simonnak, a törökverő hősnek konvertita fia, Ferenc már a
veszprémi püspöki székben ült, a tudós Monoszlay
András, a bolognai és bécsi egyetem kiváló hallgatója,
már pozsonyi prépost, a bihari ősnemes család ivadéka,
az ugyancsak konvertita Pázmány Péter már a világhírű tudósnak, sz. Bellarminónak könyveit bújta,
pedig ez a szent jezsuita az ő nagy tudásával és cáfolhatatlan érveivel már igen sok kellemetlen fejtörést
okozott a magyar protestáns prédikátoroknak is.
A vallásügyí helyzet megváltozására az sem maradt
hatástalanul, hogy a lutheránus meggyőződésű Miksát
Rudolf követte a trónon (1576-1608). Az erőszakkal
térítő protestáns zsoldos vezérek: az Ungnadok és a
Svendi Lázárok helyét, a nyugati helyzetváltozásnak
megíelelöen, most már katolikus zsoldos vezérek fogVI
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lalták el, akik a zsoldos katona erőszakos természetét
éppen úgy megőrizték, mint protestáns elődeik,
csakhogy míg az erőszakos térítések és templom-foglalások előbb a katolikusok rovására történtek, addig
most a visszafoglalások és visszatérítések kezdődtek
meg. Azonban mégis mutatkozott egy nagy kűlönbség.
Míg az újjáéledő katolicizmus az évtizedes erőszakra
itt-ott legfeljebb elszigetelt és kiprovokált atrocitásokkal válaszolt, addig a protestánsok tiltakozása az egyre
öntudatosabban újjáéledő katolicizmus ellen egyhangúan,
élesen és gyakran igen fenyegető en jutott kifejezésre.
A 16. és 17. század fordulóján Forgách Ferenc
állt a támadás középpontjában, aki 1596-tól nyitrai
püspök és kancellár, 1607-től pedig esztergomi érsek
lett. Forgáchot kutatásai s vallási meggyőződése térítette vissza az Egyházba és irányította a papi pályára.
Római tanulmányai, különösen Bellarmino előadásainak
hallgatása még inkább megszilárdították meggyőződésé
ben s abban az elhatározásában, hogy életét a magyar
katolikus megújhodásnak szentelje. A magas egyházi
méltóságok, amelyekre eljutott, gyarapították azt a
tekintélyt, amelyet előkelő származása, tettereje és
tudománya kölcsönzött neki. Mint nyitrai püspök első
sorban káptalanján kezdte meg a reformokat, mindíg
szem előtt tartva a felülről jövő példa hatását. 1602ben kiadott rendeletében a kanonokoknak kötelezővé
tette, hogy káptalani székhelyükön lakjanak, a főespe
resi vizitációkkal pedig alapos tájékozódást nyert egyházmegyéjében a katolicizmus valódi helyzetéről. Ez a
tájékoztatás azonban nem nyujtott örvendetes képet.
Nyitra, Turóc, Liptó és Árva megyében még egy 1613ból származó kimutatás szerint is csak 48,673 katolikus
volt, ezeknek az előbb katolikus vármegyéknek 178,513
főnyi lakosságaból." A nagyobb helyeken, mint Komjáton, Galgócon. Irmelyen, Nyitrán, sőt magán a pűs242

pöki székhelyen is protestáns prédikátorok és nyomdák müködtek zavartalanuL Pedig ez a terület a katolikus magyar király területe volt. Veresmarti Mihály,
a nagyhírű, később konvertita prédikátor, az esztergomi érsek, illetve a nyitrai püspök birtokain csak
Tardoskeddet és Mocsonokot, továbbá Surányt és Selylyét említi mint olyan helyeket, ahol katolikus papok
müködtek.
A kötelességteljesítő és a jogosságért küzdő Forgách sem türhette a protestáns prédikátoroknak korlátlan tevékenységét és ahol csak szerét ejthette, mindenfelé hittérítő prédikációkat tartott, a prédikátorokat
távozásra szólította fel, az egykor katolikus templomokat visszavette és újból megkezdette a megszüntetett
katolikus szentmiséket. Igy történt Nyitrán, Galgócon
és a püspökség jószágain. Példáját mások is követték,
mint Pethe Márton kalocsai érsek és szepesi prépost,
III. Zsigmond lengyel király segítségével a Szepességben, továbbá Kutassy János esztergomi érsek és királyi
helytartó, Most már kűlsö köntösben is nyiltan mutatkozott, hogy a katolicizmus feltartóztathatatlanul megindul
hívei visszahódítására és vissza fogja követelni jogait,
amelyektől megfosztották azok, akik igyekeztek kihasználni alélt helyzetét.
A KATOLIKUS MEGÚjHODÁS előmozdítására a Jézustársaság felkarolásával tette meg Forgách a leghatásosabb
lépést. Draskovich György alig telepítette vissza a jezsuitákat és működésük máris nagy eredményeket mutatott
fel. Járták a vármegyéket prédikálva, térítve és kiszolgáltatva a szentségeket. Minden esztendőben újabb hódítás és új térítésele dicsőítették Iáradságukat. Kiváló tagok
működtek közöttük, mint Szántó István, akinek lángoló
hazafisága és a római Collegium Hungaricum körül kifejtett propagálása nagyot lendített a magyar katolícizmuson.
Híres vitatkozó és térítő volt, különösen a nemesség
térítésében ért el nagy eredményeket.!?
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Valamennyit felülmúlta a fiatal Pázmány P éter,
a magyar katolikus megújhodás legékesebb dísze. Forgách
udvarába fogadta a fiatal jezsuitát. Itt a radosnyai várban 1603-ban írta meg Pázmány "Felelet Magyari István
protestáns prédikátornak az ország romlásának okairól"
írt könyvére. A Felelet azt mutatta, ho~y Oláh és Telegdi
szellemi arzenálja kibövült, az Egyháznak új és modern
védők álltak az oldalára, akiknek ragyogó szellemi fegyverzete verhetetlenül felülmúlta a prédikátorokét. A jezsuita
téritések és visszatérések méreteire rávilágit már Bocskaynak 160S-ben tartott korponai országgyűlése, amelyen
a protestáns rendeket a jezsuiták eredményei annyira
felizgatták, hogy a magyar jezsuitáknak az ország területéről való könyörtelen száműzetését követelték. Pázmány
térftői működése szintén jelentős eredményt mutatott fel
már szereplése kezdetén, Forgách püspök testvéreinek,
Zsigmondnak és Mihálynak a visszatéritésében.

Bizonyos, hogy a rekatolízálás munkáját, hathatósan támogatta Rudolf állásfoglalása is. Ezt megcáfolhatatlanul bizonyítja Belgíojoso zsoldos kapitánynak
a kassai főtemplom visszafoglalására 1603-ban kiadott
királyi parancsa. Rudolfot ebben a rendelkezésében az
a jogfelfogás vezette, hogy királyi városok a király
tulajdonát képezik és így a nyugateurópai és hazánkban is érvényesülő "cuius regio, eius religio" elve
alapján a király jogosult arra, hogy mint földesúr maga
szabja meg a városok vallását, mínt ahogy ez a Német
Birodalomban is oly sok helyen ment végbe. A kassai
polgárság viszont tiltakozott ez ellen és kijelentette,
hogy ők nem jobbágyai őfelségének, hanem szabad
rendek s ennek folytán a földesúri jog nem alkalmazható rájuk, sőt maguk is gyakorolták a földesúri jogot,
amikor a város vezetősége éppen e jogi alapra való
hivatkozással kényszerítette Kassa polgárságát a protestáns vallásra. Bár a magyar jogfejlődés a nemesség
és a városok rendísége között lényeges különbséget
tüntetett fel, mégpedig a városi rendiség hátrányára, a
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városi polgárság a szokásjog alapján mégis annyira
beleélte már magát a "cuius regio, eius religio" gyakorlásába, hogy még a város területén saját kúriájában
lakó nemes embert is el akarta ütni vallása szabad
gyakorlásától, ha katolikus volt az. Igy történt ez a
Tokajban élő nemes Bornemisszáné esetében, aki 1603ban csak karhatalom igénybevételével tudta elérni,
hogy nemesi kúriájában katolikus szentmisét mondathasson."
Mindamellett az ekkor még protestáns többségü
nemesi rendek is a kassai polgárság önkényes jogfel.Iogását tették magukévá s mivel Rudolf kamarai politikája, a birtokelkobzások, a kincstári perek és a zsoldos csapatok íosztogatásaí amúgyis elviselhetetlen teherként nehezedtek az országra, az 1604-i országgyülésen a helyett, hogy a török háború folytatásához szükséges anyagi megajánlásokról tárgyaltak volna, ami
az egész magyarság létérdeke volt akkor, inkább arról
vitáztak, hogy az ősi kassai katolikus sz. Erzsébetnagytemplomot adják oda a protestánsoknak. Ezen
kívül csupa kicsinyes dolgokkal vesződtek, így Forgách
Ferencnek katolikus újjáébresztő műkődését tartották
magukra nézve sérelmesnek, de ugyanakkor olyan
vallásűgyi követelésekkel állottak elő, amelyek alkalmasak voltak a katolikus megújhodás továbbfejlődé
sének megakadályozására. Rudolf király ezeket a
javaslatokat nemcsak törölte, hanem az országgyűlés
eléje terjesztett 21 cikkelyéhez még egy 22. cikkelyt is
csatolt, amelyben megerősítette "sz. Istvánnak, a magyar nemzet apostoli királyának s más Istenben boldogult magyar királyoknak" a római katolikus hit
érdekében bármikor kiadott törvényeit és megtiltotta.
hogy az országgyűlésen közügyek tárgyalását bárki is
késleltethesse a vallási ügyek és sérelmek folytonos

elöhozásával.'"
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Tagadhatatlan tehát, hogy a katolikus újjáéledés
Rudolf idejében már királyi védelmet élvezett, de
merőben téves lenne az a felfogás, mintha a magyar
katolikus megújhodás kizárólag Rudolf személyétől
függött volna, tőle elválaszthatatlan lenne, vagy vele
azonosíttatnék, egyszóval mintha Rudolf nélkül csak
eredménytelen szellemi kísérlet maradt volna. Erre a
történelmi események megdönthetetlentil rácáfolnak.
Bocskay felkelése győzelmet aratott Rudolf fölött,
akinek az 1606-i bécsi' békében hozzá kellett járulnia
a nemesek, a királyi városok, a Szentkorona alá tartozó mezővárosok és a végvári vitézek szabad vallásgyakodatához a "katolikus vallás sérelme nélkül" .
Ezen felül le kellett mondania az 1604-i országgyülés
22. cikkelyéről és el kellett fogadnia, hogy a jezsuíták,
a katolikus megújhodás legképzettebb vezérei ne kaphassanak birtokot. Még nagyobb politikai sikert arattak a még míndíg többségben lévő protestáns rendek,
amikor a tehetetlen és uralkodásra képtelen Rudolfot
letették az 1608-i országgyűlés en. Ekkor a vallásgyakodat szabadságát a falvakra is kiterjesztették és elrendelték, hogy "minden vallásnak vagy hitfelekezetnek saját fellebbvalói, szuperintendensei legyenek". Ez
viszont annyit jelentett, hogy a püspöki joghatóságot
többé nem lehetett kiterjeszteni a püspökök birtokain
élő protestáns prédikátorokra. Az országgyűlés egymásután két protestáns nádort is választott, a kálvinista
I1lésházy Istvánt, majd a lutheránus Thurzó Györgyöt,
akik a nádori méltóságot ügyesen fel is használták
felekezetük javára. A katolikus öntudatra ébredést
azonban a protestantizmusnak ezekkel a nagy politikai
sikereivel sem lehetett késleltetni és az tovább haladt
a politikai vereségek s Rudolf bukása ellenére is, úgyhogy Rudolf utóda, IL Mátyás (1608-1619) halálakor
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a katolicizmus ugyan még nem volt többségben, de
igen szilárdan tartotta magát.
A katolicizmus előretörése nagyrészben Forgách
Ferenc vezetése alatt ment végbe. Ö irányította a harcot, amelynek politikai porondján erőteljes bajvívóként
személyesen védelmezi az Egyház jogait s gyöngíti az
ellenfél hadállásait. Szellemi téren a lelkek meghódítására a Forrókat, Dobokaiakat, Vásárhelyieket, Káldiakat küldi előre, hogy nagy rendtársukkal, Pázmánnyal
az élen nagyszerű győzelmet arassanak a protestáns
prédikátorok felett.
Ettől fogva egyre jobban elhalkul a protestáns
rendek követeléseiben a "vallásszabadság". Ennek a
fogalomnak azonban az akkori gondolkodásban más
értelme volt, mint a maiban. Ama kor emberei a vallásszabadság követelésén csakis a maguk vallásának szabad érvényesülését értették és nem a másét. A magyarországi lutheránus rendek is csak akkor barátkoztak
meg a kálvinistákra is kiterjedő vallásszabadság gondolatával, amikor észrevették, hogy a katolikus vallásra
egyre sürübben térnek vissza és e miatt Ienyegetve
érezték magukat túlsúlyukban. A bécsi békét megelőző
tárgyalások alatt azonban még mind a két magyarországi protestáns rendiség: a kálvinista éppúgy, mint
az evangélikus, egyformán tiltakozott az erdélyi rendeknek amaz indítványa ellen, hogy a vallásszabadság
az unitáriusokra is kiterjedjen. A protestantizmusra áttérni nem akaró Ráczkövi Ambrus katolikus lelkész
megkínzatása a Bocskay-féle felkelés alatt nem egyedüli példája a vallási türelmetlenségnek. Az európai és
hazai gondolatfejlődés egész folyamata azt bizonyítja,
hogy a vallásszabadság mai értelmezésének visszavetitése a 17. századba merőben téves és történetietlen
elképzelés. Annak a kornak az emberei nem ismerték
a mai értelemben vett vallásszabadságot. Ez csak a 18.
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század szülötte, bár maga a "vallásszabadság" kifejezés
a maitól elütő értelmezésben főképen protestáns részről hallatszott, mégpedig annál hangosabban, minél
inkább erősbödött a katolicizmus.
1608 után következő évek a belső egyházi szervezet kiépítésének évei a hazai protestantizmus történetében. Az 1610-i zsolnai zsinaton Thurzó György
nádor elnöklete alatt, 1614-ben pedig Szepesváralján
a nádor öccse, Thurzó Kristóf szepesi és sárosi főispán
alatt a tiszáninneni lutheránusok (evangélikusok) építették ki szervezetüket, míg a kálvinisták (helvét hitvallásúak, vagy reformátusok) az 1610-i váradi, az 1612-i
kövesligeti, az 1615-i és 1626-i komjáti és az 1635-i
bodrogkeresztúri gyüléseken állapították meg egyházi
és nevelésűgyí szervezeteiket. Hasztalan tiltakozott ellene
Forgách s hasztalan cáfolta e zsinatok összehívásának
jogosságát maga Pázmány is, a szervezkedés megtörtént s így belsőleg szilárdabbá, egyúttal azonban hozzáférhetetlenebbekké is tette a protestáns felekezeteket.
Mutatja az is, hogy ettől fogva ezek egyre jobban elzárkóztak a katolikus Egyháztól s az újraegyesülés
reményei hazánkban mindinkább sorvadtak. Az egyházi
szervezete közé elsáncolt protestantizmus gondolkodása
és nemzeti érzésvilága is mindinkább elkülönül a katolikus magyarokétól. ami a magyar lélekben Mohács óta
tátongó szakadéknak áthidalását még nehezebbé tette.
Keserűen panaszolja már Pázmány is, hogy "az kik
legértelmesebbnek ítéltetnek is közületek, ha tőlünk
könyvet adnak kezökben, elvetik és azt mondják, hogy
ők fel nem háborítják lelkiismeretük csendességet".
Erre világít rá az a harc is, .amely a katolikus lelkiség iránt megértőbb szemmel tekintő pietista irányzat
terjedése ellen megindult a hazai protestáns felekezetek részéről,20
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E súlyos világnézeti akadály ellenére a magyar katolicizmus tovább haladt hódító útján. Forgách mellett,
különösen érseksége óta, mindinkább előtérbe lépett
Pázmány Péter. Az 160S-i országgyülésen, a Jézustársaság védelmében már a politikai kűzdőtéren is bemutatkozik. Müködésének oroszlánrésze azonban még
az irodalomra esik. 1609 és 1616 között írt vitázó
munkáinak száma már egy tucat volt.
Pázmány 34 műve közül 22-t magyarul írt. Ezek
közül legnevezetesebb és a magyar szellemtörténetben
kétségkívül leghatásosabb munkája az [Hodoegus] "Isteni Igazságra vezérlő Kalauz", melynek három kiadását Pozsonyban nyomtatták (1613, 1623 és 1637-ben)
középfólíó kötetben, 1048 lapon, Ez a rendkívűli hatású
mű valósággal megfordította a magyarországi szellemi
élet fejlődésének irányát s annak új lendületet adott.
MAGA A MŰ három főrészre oszlik és XV. "könyvből"
[részböl] áll. Az első részben bölcseleti bizonyítékokkal
bizonyítja, hogy csak egy Isten van és a hit szükséges,
de "az igaz hit a keresztyénségen-kivül nem találtatik".
Mivel a kereszténység közt sok felekezet van, azt is bebizonyítja, hogy "az emberi okosságból vagy a szent Irás
fundamentumiból világosan látszik, hogy a Római Gyülekezettől elszakadott vallások igazak és Isten-előtt kedvesek nem lehetnek". A második részben megmagyarázza
a keresztények közt dúló egyenetlenkedések gyökereit és
biztos mödot mutat ezeknek megszüntetésére, Az Egyház
krisztusi eredetét fejti ki és a római pápa tekintélyét
"derék bizonyságokkal állatja". A harmadik részben végül
a nagyon erősen megtámadott és vitatott kérdéseket veszi
szemügyre és kimutatja, "hogy semmit az újítőknak sem
kedvez a szent Irás, sőt ha okosan egybehordjuk és nem
facsarjuk tétova agyaskodásunk szerént, mindenekben a
mi tanításunkat erössíti" .

Legjobban az a mód kelti fel csodálatunkat, ahogy
érveit elénk tária e művében Pázmány. Csodálatraméltó az az otthonosság, ahogyan idézi a Szentírást,
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az egyházatyák és egyháztudósok rengeteg írását s a
katolikus hittudósok műveit. Legbámulatosabb a saját
korának vitairodalmában való jártassága. Nemcsak a
magyar protestáns írókra terjed ki figyelme, hanem
egész Európa íróit felöleli. Nagyjából számítva e mű
vében Pázmány állandóan idézi e kor 70 katolikus,
50 lutheránus és 30 kálvinista írójának műveit, nem
számítva ebbe a hitújítóknak : Luthernek, Kálvinnak,
Bezának, Melanchtonnak és Zwinglinek rengeteg írását.
Es ennek a 170, 180 írónak műveit Pázmány mind
olvasta, fejezet és lapszám, sőt igen sokszor különböző
kiadások szövegeltérései szerint idézi azokat, hozzáteszi
a mű megjelenésének helyét és idejét is. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy nem volt és máig sincs olyan ember
az egész tudományos világban, aki annyira ismerte volna
a hitújítás korának irodalmát, mint Pázmány Péter, ez
a kivételes magyar lángelme.
Ehhez a roppant tudáshoz hozzájárult a vitatkozásra való rátermettsége. Vitatkozása nem lassú, hanem
élénk és villogó, mint a villám csap le sokszor ellenfelének gondosan rejtegetett sebezhető pontjára. Érvelései oly gyorsak, mintha a logika villogó pallosát látnók harcedzett magyar kezekben. Mesterien ért ahhoz,
hogy ellenfeleit saját fegyvereivel gyűrje le: a lutheránusok ellen kálvinista írók műveiből idéz és viszont.
Ahová Pázmány szava vagy írása elhatott, ott a hitújítás szellemi és erkölcsi fegyverzete csorbultan töredezett le. Ettől kezdve a protestánsok hitvitái elhalkultak és inkább erőszaki tényekbe, a jezsuitákat kitiltó
országgyűlési határozatokba és fegyveres, törökkel megalkuvó felkelésekbe, meg végnélküli és eredményes
sérelmi politikába vetették bizodalmukat.
A Kalauz a katolikus hitvitázóknak valóságos
fegyvertárává lett. Hazai protestánsaink nem is tudnak
rá válaszolni, hanem lefordították latinra, hogy Baldul250

nus Frigyes wittembergi tanárral írassák meg cáfolatát.
Balduinus hosszú tíz éven keresztül tudta csak elkészíteni cáíolat-kísérletét, amelyre Pázmány nyomban és
most már végleges győzelemmel magyarul válaszolt
(A setét hajnalcsillag után bujdosó lutheristák vezetője,
1627), "mert ha másnak szabad a magyar nyelvre deákul felelni, engem sem tilthat senki, hogy magyarul ne
írjak a deák nyelvre". Nyelvkincsét népi bordákban
szővi és mondatszerkesztéseinek kissé barokkos kerete,
meg a sajátos bihari nyelve lesz azután megalkotója a
magyar könyvnyelvnek (Toldy). Veszedelmes vitatkozó,
egyik-másik műve olyan vihart vert a protestánsok
kőzt, hogy évekig beszéltek tételeiről. A besztercebányai országgyűlés Pázmányt "mint rossz hazafit és
közcsendháborítót örökre számüzetésre" ítélte. Az 16ü9-i
országgyűlés protestáns rendjei pedig egyenesen a jezsuiták kiűzését kívánták Kálvinról megjelent könyve miatt,
a nádor is csak alig tudta lecsillapítani a forrongó
kurtanemeseket. Irói niüködésén felül mint szónok, halhatatlan érdemeket szerzett. Nem érzelmeket akart
korbácsolni, hanem az értelmet meggyőzni. Irása és
szónoki működése érdemelte ki a "magyar bíboros
Cicero" jelzőt, hiszen írásaival és szavával csak a főúri
családok kőzűl harmincat térített vissza az Egyházba.
Belátta, hogy a magyar katolikusság főleg képzett
és buzgó papok hiánya miatt jutott válságba és ezért
elsősorban a papnevelés s ezzel kapcsolatban a világi
katolikus értelmiség nevelésén fáradozott. Igy lett ő a
legbőkezűbb iskolaalapítónk. Egymillió forintnál többet
áldozott 33 nagyobb és sok kisebb alapítványára. Nagyszombatban egyetemet, ugyanitt szegény nemesi ifjaknak nevelőintézetet és papneveldét [Adalbertínum] alapított. Bécsben papnevelőintézetet(Pazmaneum), Pozsonyban jezsuita kollégiumct alapított nyomdával, Érsekújvárott ferences zárdát létesített. A nagyszombati feren251

ceseknek elrendelte, hogy az ott élő tót lakosságnak
rendszeres tót istentiszteleteket és állandó felnőtt-hit
oktatást tartsanak, mivel a tót népiség fennmaradását
munkálta, - Bár igen sokszor panaszkodott, hogy a
magyar nemzet politikai helyzete olyan, "mint az ajtó
és küszöb közé tett ujj" a török és német közt, mégis
az uralkodóházhoz való feltétlen ragaszkodás hive volt,
mert hazánk felszabadítását egyedül tőle remélte. Ám
magyarságát sohasem hallgatta el, az erdélyi fejedelemséggel szemben sem volt oly szigorú állásponton, mint nagy
kortársa, Esterházy Miklós nádor. Tudott hinni az ország
politikai és lelki egységében és mindenekfölött bizott
a magyar nép fensőbbséges erejében és erkölcsében.
Egyénileg szigorü, de szeretettelies magyar főpap volt.
Főleg leveleiből tűnik elénk Pázmánynak igazi sajátsága:
bihari magyar nemesi volta. Rendkivül fejlett szociális
és gazdasági érzéke volt, Isten előtt mélyen megalázkodó, meleg és őszinte vallásosság ihlette egész lényét. 21
Ezalatt más eszközökkel is tovább folyt a katolikus újjáéledés munkáia, A jezsuita missziók eredményei már nagyjelentőségű megtérésekben jelentkeztek.
A turóci, szentkereszti, bícseí, újvári, kísmartoní, nógrádi, lévai, komáromi, homonnai, ungvári jezsuita rendházak a térités gócpontjai. Rendkivüli hatást keltett
Veresmarti Mihály hires kálvinista prédikátor megtérése,
majd Homonnai Drugeth György országbíróé. az északkeleti részek hatalmas főúráé és Esterházy Miklósé, a
későbbi nagy nádoré. Forgách Miklós, Erdődy Zsuzsanna, Rákóczi Pál, a későbbi erdélyi fejedelem öccse
birtokain is folyik a visszatérítés. Velük jobbágyaik ezrei
tértek vissza az Egyházba, birtokaikról a prédikátorok
eltűntek s a kegyúri jog alapján katolikus papok foglalták el helyüket.
Még nagyobb lendületet vett a folyamat, amidőn
Forgách halála után 1616-ban Pázmány Péter foglalta
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el az érseki széket. Szellemének győzelmes fölénye
nemcsak saját korát árasztotta el egy tüneményes
értelmiség és dúsgazdag lelkiség lenyűgöző kisugárzásával, hanem ki nem alvó fényként ragyog évszázadok
mulva is a magyar föld felett. Működésének sajátos
merészsége és lendülete, az érvek verhetetlen sorakoztatása abban leli erejét és magyarázatát, hogy Pázmány
magyar volt vérének minden sejtjében, érzésének átfogó,
nagyszerű erejében. "Én is szinte oly magyarnak tartom magamat, mint akárki! - hangoztatja Pázmány
a maga önérzetes magyarságát a lutheránus ThurzöGyörgy nádornak. - Noha most az sok hadak kőzőtt
megaprösodott az Pázmány nemzetség, de azt megbizoníthatom, hogy Szent István király idejétül fogva
jószágos nemes emberek voltak az eleim. Az anyám
Massai nemzet volt. Az nagyanyám Csáki Miklós leánya
volt. Ártándi Kelemen, Czibak Imre közelvaló attyafia
voltak az atyámnak!" 22
PÁZMÁNYNAK azt az önfegyelmét, amely meg tudta akadályozni, hogy az érzelmek árja szenvedéllyé, az erő pedig
eröszakosságá ne fajuljon nála, a Jézustársaság nevelőisko
lájából vitte magával az egyházi és politikai életbe. Ez
mérsékelte benne - amint találóan állapítja meg Szekfű
Gyula - azt a bővérű magyar úri temperamentumot,
amely társait annyi konfliktus ba keverte, ez a diszciplína
óvta meg attól, hogy az érzelmek korlátlan érvényesülése
meg ne zavarja látása tisztaságát. Viszont a legindulatosabb támadások sem tántorftották el meggyöződésétől s
a helyzeteket mérlegelni tudó értelmisége olyan súlyt kölcsönzött akaratának, amely a politikában is biztosította
vezéri tekintélyét.
Nem volt kisebb méretű egyéniség kora másik nagy
bíborostársánál. a francia Richelieunél. Csakhogy Pázmánynál az államérdek nem jelentkezett abban az öncélú
machiavellis politikai színezetben, mint francia kortársánál,
mert Pázmány politikai ténykedésében a lelki szempont
mindíg eligazító és rendező szerepet játszott.
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Bár Pázmány a magánkegyúri jog és a "cuius
regio eius religio" elvének ielentöségét teljesen elismerte,
de lelkületét a külső tömeges megtérések nem elégítették ki, ez a katolicizmus szellemétől való eltávolodást
jelentette volna. Pázmány lelkületét az uraikkal együtt
katolikussá lett jobbágyság ezreinek belső meggyőző
dése és hitbeli megizmosodása is foglalkoztatta, hogy
ellenállókká és öntudatos katolikusokká legyenek. Ehhez
pedig elsősorban papokra volt szűkség. Ezért hoz annyi
áldozatot, ezért nem ismer fáradságot, munkát, nehézséget, amikor a papnevelés megvalósításáról van szó,
A legkiválóbb jelölteket Rómába küldi tanulni. Ott
nevelődött Lippay, Szelepcsényi, később mindkettő
esztergomi érsek lett, Bosnyák István, a későbbi nyitrai
és Jakusics György báró veszprémi püspök.
Papnevelésre létesítette a bécsi egyetem mellett
a máig is fennálló Pázmáneumot, amely 1624-ben
nyílt meg 17 növendékkel. A Pázmáneum alapítását
követte a nagyszombati papnevelőintézet felállítása.
Főpaptársait rábírta, hogy ők is hozzájáruljanak ennek
fenntartásához, mert Pázmány viszont vállalta az általuk
küldött növendékpapok neveltetését. Pedig ekkor a
püspökök fenntartási hozzájárulása egyes szegény püspökök esetében nem haladta meg az évi 2 forintot sem,
legnagyobb összeg pedig évi 150 forint volt. A papnevelők mellett nem feledkezett meg a világi ifjak
neveléséről sem. E végből két kollégiumct alapított
Nagyszombatban, egyet nemes és egyet nem nemes
ifjak nevelésére. Mindezt betetőzte 1636-ban a nagyszombati (a mai budapesti) egyetem alapításával, hogy
- mint maga mondja az egyetem alapító levelében,
"előmozdítsa a katolikus vallás terjedését, emelje a
magyar nemzet díszét és az Egyház s állam igazgatására alkalmas férfiak neveltessenek" .
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ALLÁSOS szellemű kulturális intézmények vezetését
Pázmány a Jézustársaságra bízta "mivel ők, mint mondja Isten különös kegyelmével megáldva leghűségesebben fáradoznak az ifjúság nevelésen". A Társaság megfelelt a beléje
helyezett bizalomnak. A nagyszombati kollégium olyan hírnévre emelkedett, hogy protestáns nemesek is igen szívesen
küldték oda fiaikat. Tanulóinak száma már 1618-ban közel
600-ra rúgott. 23 A nevelés mellett a jezsuiták nem hanyagolták el térítő munkésságukat sem, 1623 és 1625 között
445, 1629 és 1630-ban pedig 313 protestánst vezettek
vissza az Egyházba, köztük a Thurzó-család két tagját,
Adámot és Mihályt, Thurzó Szaniszló özvegyét, Illésházy
nádor leányát, sőt egy szuperintendenst is. Nagy eredményt
mutatott fel az 1616, pécsi misszió, amelyen 100 protestánst térítettek vissza.

Pázmány buzgón támogatta a Jézustársaság hítmunkásságát. A jezsuiták hitterjesztő munkájáról
magyar földön csak elszórt adataink vannak. Tudjuk,
hogy behatoltak a török területre is, hogy vigasztalást
nyujtsanak a magárahagyott magyar jobbágyságnak. A
rend ezirányú feladatainak megíelelöen munkálkodtak
a keresztény magyar foglyok kiszabadításán is, amiben
gyakran szép sikereket értek el.
A protestánsok haragját legfőképen az keltette
fel a magyar jezsuiták ellen, hogy bemerészkedtek
abba a Szepességtől Kassán és a Tiszán át délnek
húzódó területre, amelynek protestáns kizárólagosságát
csak a Báthoryak somlyói uradalma szakította meg és
több főúr visszatérésével megtörték e politikai szempontból is nagyjelentőségű protestáns tömb szilárdságát,
Ezen az óriási területen előbb csak egyetlen katolikus pap
műkődött, az emlitett Báthory-birtokon. Szenvedélyesen
zúdultak fel ellenük az indulatok. A protestáns gyűlé
sek a jezsuiták "erőszakosságától" visszhangoztak. bár
mint Esterházy Miklós írta, - "hatalom és fegyver
az ő kezekben nincsen, az mellyel másokat se religiójukban, sem egyébképen opprimálhatnának s tudomátérítő

255

nyok ellen akinek mi kérdése vagyon, nyuljon meg
tudománnyal hozzájuk s ne karddallv'" Csakhogy éppen
ezzel a tudománnyal volt nehéz versenyre kelni. A
jezsuita térítések eredményét legjobban az mutatja (természetesen ebből Pázmány ezirányú munkásságát sem
szabad figyelmen kívül hagynunk), hogy az 1618-i
országgyűlésen a főrendek tábláján már a katolikusok
voltak többségben.
Természetesen minél nagyobbak voltak a veszteségek,
annál hangosabb volt a panasz a protestánsoknál. Az
1618-i, de még inkább az 1619-i országgyűlésen főkép
az erőszakos templomfoglalások vádját emelték a katolikussá lett főurak ellen. Különösen Pázmányt, Esterházyt, Wesselényit és Alaghyt támadták e miatt, viszont
a katolikusok ugyanezen az alapon az akkor még
protestáns Zrínyi György, a Thurzók, a Széchyek és
ll1ésházyak ellen emeltek panaszt. Bizonyos azonban,
hogy az a kegyúri jog, amely eddig a protestantizmus
fő emeltyűje volt, a főurak tömeges megtérésé után
már nem az ő előnyükre, hanem hátrányukra szolgált,
Ha a kegyűr megtérésével a birtokon lévő templomban a jobbágyság ismét katolikus szentmisét és katolikus hitoktatást lesz kénytelen hallgatni, félő, hogy
elvész a protestantizmus hirtelen szerzett tőmeghódí
tása. A protestáns rendek tehát új kívánsággal álltak
elő. Azt követelték, hogy az áttérő főurak a templomokat hagyják meg protestáns jobbágvaiknak, vagy
legalább engedjék át a protestáns istentisztelet céljaira
is. Az egykori protestáns idők joggyakorlatával szemben
merőben ellentétes és újszerű volt ez. Mert ha itt-ott
elő is fordult a templom közös használata, a visszatérő főurak azonban a kivételeket nem voltak hajlandók általános jogszabályként elfogadni. Mivel pedig ez
az új követelés a nemesi birlokjog érintetlenségét is
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sértette, azért a protestánsok követelése megtört a
politikai eszméin nevelkedett katolikus és
protestáns nemesség ellenállásán. A vallási ellentétek
egyébként már annyira kiéleződtek, hogya felsőmagyar
országi protestáns főurak már heteken át a katolikusoktól különválva tanácskoztak az országgyűlésen.
Ugyanezt a jelenséget láttuk a 17. század első tizedében tartott német birodalmi gyűléseken is.
Bethlen Gábor támadásai a királyi Magyarország
ellen még keményebb próbára tették a katolikus megújhodást. A Bethlen-féle besztercebányai országgyűlés
1620-ban a győri, nyitrai és egri püspökségeken kivül
a többi püspökségeket mind eltörölte, az egyházi vagyont sorra lefoglalta és a püspökök kinevezését és javadalmazását a protestáns fejedelem hatáskörébe utalta.
Igy nemcsak hierarchiájától, hanem egész kormányzati
szellemétől is meg akarta fosztani a magyarországi
katolikus egyházat. A katolikus újjászületést azonban
sem ez, sem Körössy Márk esztergomi kanonok, Grodecz Menyhért és Pongrácz István jezsuita atyák kegyetlen legyilkolása Kassán (1619 szeptember 7-én), sem a
katolikusokat megfélemlítő protestáns erőszakosságok
nem voltak képesek visszaszoritani. Hasztalan mondták ki országgyűléseken Pázmánynak és a jezsuitáknak
száműzését, a katolikus élet már oly mélyen eresztette
gyökereit, hogy onnan többé senki sem téphette ki.
1625-ben már a katolikusok fő világi oszlopa, Esterházy Miklós, lett a nádor. Zrinyi György, Batthyány
Adám és Nádasdy Ferenc megtérésével pedig úgyszól.
ván az egész Dunántúl katolikussá lett. A Révayak
megtérése viszont az északnyugati lutheránusokat fosztotta meg erős támaszaitól, a Perényiek és Rákócziak
katolizálásával pedig a tiszáninneni protestáns tömb
hullott széjjel.
Bár a protestánsok a nagy veszteség ellenére is
Werbőczy
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szívósan ragaszkodtak a templomokra vonatkozó követelésükhöz, e tekintetben csak az 1645-ben aláírt linzi
békében sikerült eredményt elérniök. Ekkor azonban
már nem élt a nagy Pázmány, aki 1537 március 19-én
halt meg Pozsonyban, a magyarság akkori fővárosá
ban, ahol máig is áll sírja. A linzi béke I. Rákóczi
György erdélyi fejedelem magyarországi hadjáratát
fejezte be, amelyet a harmincéves háborúkor svédfrancia szővetségben viselt III. Ferdinánd magyar király
ellen. Itt kimondták, hogy ezentúl még a jobbágyokat
sem szabad vallásukban háborgatni s a protestáns
papokat a protestáns városokból és falvakból tilos elmozdítani. Az 1646-i országgyűlés is megerősítette e
pontokat és a követelt 400 templom közül 90-et visszaadott a protestánsoknak. Ahol ezt nem kapták vissza,
ott viszont telket kaptak és azon építhettek templomot.
Végül a protestáns jobbágyok mentesültek mindazoktól az anyagi kötelezettségektöl, amelyeket eddig a
katolikus plébánosoknak fizettek.
A linzi béke eredményei tehát a protestantizmus
előnyét szolgálták, mert a birtokos nemesek áttérése
után a jobbágyság, ha akart, megmaradhatott protestáns hitében. Ezzel az előnnyel szemben azonban a
katolicizmus nem politikai hadállásokat, hanem olyan
erőt állított szembe, amely hatásaiban könnyen tudta
ellensúlyozni amazt. Ez volt a katolicizmus nagy hitbeli elmélyülése, amely különösen a Mária-kongregációk népszerűsége révén, az ősi magyar Mária-kultusz fellendülésében jutott kifejezésre. Nyomában feléled annak az emléke, hogy Szűz Mária hazánknak
Védőasszonya. pátrónája, akinek még a legnagyobb
magyar király, sz. István ajánlotta fel országunkat. A
fogalmak összekapcsolásából megszűletik a Regnum
Marianum gondolata, mely egyébként már sz. László
idején is tudatos volt a magyarság körében és amely258

ben a nemzeti gondolat a katolikumból meríti legbősé
gesebb táplálékát. Politikai ideállá sz. István Birodalmának visszaállítása, a területi integritás válik, mint
ahogy ez a gondolat uralkodott a katolikus megújhodás
két legnagyobb vezére, Pázmány és Esterházy Miklós
politikájában is. A nemzeti gondolat viszont erősíti a
vallási meggyőződést, amely most már feltartózhatatlanul halad a teljes győzelem felé.
Erdélyben a vallásűgyi fejlődés vonala eltért a királyi
MagyarországétóI. A gazdag erdélyi szász polgárság a
lutheri hitújításban a maga sajátos német nemzeti öntudatának kiteljesedését látta. Védelmüle alatt a prédikátorok mind sürűbben ellepték Erdély városait és
csakhamar társakra találtak a rendi fegyelmet megünő
erdélyi szerzetesekben és védelmezőkre az egyházi
vagyonokra vágyó magyar nemességben. De az erdélyi
politikában megnyilvánuló szeparatista szellem is hamarosan kezdte éreztetni hatását a vallási kérdésekben.
Fráter György és Losonczi István, a temesvári hős
minden lehetőt elkövetett a katolicizmus védelmében.
A kűlsö hatásokkal szemben azonban kevés ellenállást
tanúsító Izabella királyné és az ő befolyása alatt a
szász eredetű vallásújító, Heltai Gáspár már János
Zsigmond uralkodása kezdetén, még Fráter György
életében szabad mozgást nyert Erdélyben.
A protestantizmus nem egyszer talált oltalmazóra
magában a török udvarban is, amelynek érdekeihez
sokkal közelebb állt egy protestáns hűbérállam. mint
a magyar királlyal még azonos vallásban is találkozó
Erdély, amelyben a közös vallásból származó szellemközösség révén, az egyesülési törekvések is hatékonyabban fejlődhettek volna. Igy alakult ki az a helyzet, hogy Fráter György meggyilkolása (1551) és a hős
Losonczi Istvánnak Temesvár romjai alá temetkezése
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után (1552) a katolicizmus támasz nélkül maradt
Erdélyben. Az ötéves átmeneti idő, amikor Erdély
Ferdinánd nevében Castaido zsoldosainak önkénye
alatt nyögött, még hátrányosabb volt a katolicízmusra, A spanyol zsoldos tehetetlen, de erőszakos
uralmának az lett a visszahatása, hogy János Zsigmondot visszahívták 1556-ban, ami nemcsak a politikai
szeparatizmus győzelmét, hanem a katolicizmus bukását is jelentette Erdélyben. Az újból meginduló protestáns propagandaban a katolikusok elnémultak, mert
tiltakozó felszólalásukkal "könnyen a hazafiatlanság
gyanújába kerültek volna". 25
Míg az ifjú fejedelem gyámja, Petrovics Péter
hatalmas pártfogása alatt már a kálvinizmus is megkezdte terjeszkedését Erdélyben, addig a megfélemlített katolicizmusnak tehetetlenül kellett néznie kolostorai Ieldűlását, szerzetesei üldözését, Bornemissza
Péter erdélyi püspök elüzését, a váradi, csanádi és
erdélyi püspökségek megszüntetését, az egyházi vagyon
teljes lefoglalásat és papságától való teljes megfosztását.
Mindezt betetőzte az 1566-i tordai országgyűlés,
amelynek 10. cikke a katolikus papságot is kitiltotta
Erdélyből. "Végezetre szól a híres cikk - miért
hogy az Úristennek jóvoltából az evangéliumnak világosságát az ő felsége birodalmában mindenütt felgerjesztette és kivánja, hogy az hamis tudomány és tévelygések az anya szent egyházból kitisztíttassanak, egyenlő
akarattal végeztetött, hogy az aféle egyházi rendben
való személyek, akik az pápai tudományokhoz és emberi szerzéshez ragaszkodnak és abból megtérni nem
akarnak, az ő felsége birodalmából mindenünnen kíígazíttassanak. " Ugyanez a törvénycikk feloszlatta az utolsó
katolikus papi testületet, a váradi káptalant és elrendelte, hogy "az váradi káptalannak ő felsége jövő virágvasárnapot hagyta, kik ha meg akarnak térni, házok260

ban, szőllőjükben, marhájokban, jószágoktól elválva,
kiket ő felsége magának akar tartani, békességben megmaradhatnak, ha pedig az Istennek igéjét nem akarják
venni, szabadon elbocsáthassanak't.'" Ezek után történelmi komikumként hangzik az ugyanebben az évben
Szebenben ta.rtott országgyűlésnek határozata, amely a
katolikusoknak is vallásgyakorlatot biztosít, de a nélkül, hogy visszavonná az előbbi határozatokat.
A vallásügy tovább fejlődik, azonban a katolikus
vallás gúzsbakötve marad az új alakulás alatt is
az immár túlnyomó többségben protestáns Erdélyben.
János Zsigmond amilyen gyorsan elhagyta a katolicizmust,
éppen olyan gyorsan hagyta el a lutheránus meggyőző
dését is a kálvinizmusért. Ez a változás nála lengyelországi tartózkodása idején Blandrata György befolyása
alatt ment végbe. Mikor azután Erdélybe visszatért,
ezt a kálvinista irányzati befolyást még csak növelte
Dávid Ferenc hatása, aki a fejedelmet végleg eltántoritotta a lutheri irányzattól és a kálvinizmusba terelte.
Idejét múlta tehát minden olyan jámbor törekvés, amely
János Zsígmondot a katolikus Egyházba akarta volna
visszaterelni. A fejedelem egyelőre legfeljebb arra mutatott hajlandóságot, hogy a lutheri és kálvini tanrendszer
között fellép ő ellentétek összeegyeztetésére "egyességi
módozatot" keressen. Minthogy azonban e szándék a
két felekezet éles hittani vitáin megfeneklett, anyja,
Izabella királyné halála után nyiltan a kálvinizmus, vagy
ahogy ott nevezték: a "szakramentárius" irány mellé
állott.
A fejedelemnek ez a többszörös pálfordulása azonban korántsem járt azzal a megsemmisítő hatással a
lutheránusokra, mint amilyen rombolólag hatott a katolicizmusra, midön első ízben változtatta hitét s hagyta el
az Egyházat. Első vallásváltoztatása a katolicizmus megsemmisítésére hozott törvényekkel míntegy államvallássá
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emelte a lutheri hitvallást. Pedig ugyanakkor a magyarországi törvényhozás szelleme még csak mintegy megtűrte a hitújítást. Éppen azért, mivel az erdélyi vallásfejlődésben a lutheri hitvallás szinte államvallási rangra
emelkedett, a fejedelmi hatalom már nem terjedhetett
annyira, hogy egy űiabb fejedelmi valláscserével egyszerűen félretolja az uralkodó vallást, amelyet a szász
közösség, főleg az évszázadokon át sokfelé kifejlődött
szász autonómia is védelmezett, ezzel pedig még a fejedelem sem tartotta tanácsosnak, hogy ujjat húzzon.
Ilyen helyzetben csak kompromisszum állíthatta
vissza Erdélynek megzavart vallási békéjét. Ezt hozta
meg az 1553-i országgyűlés 5. cikke, amely az egyenetlenkedés megszüntetésére és az ország nyugalmának
helyreállítására elrendelte, hogy ezentúl míndkét félnek
szabad legyen azt a vallást követnie, amelyik neki
tetszik; úgy azonban, hogy ha a lelkipásztor valamely
városnak vagy községnek a kolozsvári egyház (kálvinista)
vallását és tanát akarja hirdetni, arra a népet nem erő
szakolhatja, hanem azt a vallást kell hirdetnie, amelyet
az illető város vagy község óhajt, különben az ellenkező prédikátor elmozdítható. Ez követendő a szebeni
(lutheránus) egyházban is. Ha pedig valaki a lakosság
közül azt a hitfelfogást akarja követelni, amelyet lakóhelyén nem gyakorolnak, vallása gyakorlására átmehet
arra a birtokra vagy községbe, ahol az ő hitvallásának
megfelelő vallás gyakorlata van megállapítva. A zárt
vallási egység tehát nem birtok szerint jelentkezik,
mint a királyi területen, vagy anémet territóriumokon,
ahol a földesúr vagy a fejedelem vallását követi a
jobbágyság, hanem a hitélet egysége városok és falvak
szerint nyert szabályozást. A vallás megállapítója tehát
nem a földesúr, hanem a kőzség, ami fejlettebb közjogi érzékre és nagy szabadságszeretetre vall.
Ez a helyzet azonban nem [elentett végleges meg-
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állapodást. A kálvinista Dávid F erencék szerint a kereszténység még nem volt visszaállítva eredeti tisztaságában, még sok volt a kálvinista hitrendszerben is az
Antikrisztus. Éppen ezért minden "emberi találmányt"
elvetve, már letértek a kálvinizmus útjáról is és Kálvin
szavai szerint a Szentháromság-tagadó "pestises szörnyeteg", Blandrata nyomán az "ariánus", vagyis az unitárius
hitre tértek át a befolyásuk alatt álló János Zsigmond
fejedelemmel együtt. A fejedelem tehát rövid idő alatt
katolikus, lutheránus, kálvinista, végül unitárius vallású
lett, ami akkoriban nagyon is sűrűn fordult elő a katolicizmusról letértek közt. A fejedelem új vallásának
szintén érvényesülést kellett szerezni, annál inkább, mert
hatalmas pártíogők révén a nép között is kezdett
terjedni az új ariánizmus, Hosszú, heves és kíméletlen
viták, unitárius lelkészek elűzése, könyvek elégetése
előzte meg az 1568-i tordai országgyűlést. Ez végűl is
úgy rendelkezett, "hogy midőn helyökön az prédikátorok
az evangyéliumot prédikálják, hirdessék kiki az ő értelme
szerént ... ezért pedig senki az superintendensök közül,
se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassák és
nem engedtetik ez senkinek, hogy senkit fogsággal vagy
helyéből való promoveálással fenyegessőn az tanításért,
mert az hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészen, mely
hallás Istennek igéje által vagyon".
A fejedelemnek tehát, hogy immár negyedik vallását is elfogadtassa, megokolásában ahhoz a lutheri elvhez
kellett fordulnia, mely a vallási meggyőződést a szabad
papság elve alapján teljesen egyéni jognak hirdette,
amit azonban a belőle következő mérhetetlen vallási zűr
zavar miatt már Luther is korán kényszerült kárhoztatni
és korlátozni, Egyébként, ha az erdélyi országgyűlés a
protestáns vallásgyakorlat közeégenkinti egységét fel is
oldotta és az igehirdetésnek szabadságát meg is hozta,
ez kizárólag az unitáriánizmus érdekében történt. A
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vallásszabadság modem gondolatát tehát távolról sem
jelenthette, mert a katolikus vallásgyakorlat továbbra
is éppúgy elnyomva maradt, mint ahogy az 1566-i
országgyűlés rendelte. Különben kétév mulva az 1570-ben
tartott országgyűlés is visszavonta az igehirdetés korlátlan szabadságát, arra kérve a fejedelmet, hogy Isten
tisztessége és a fejedelmi méltóság tekintetéből a mindenféle eretnekségek hirdetőit és "efféle káromlásokat"
büntesse meg. Ezzel a vallási szabadságot fejedelmi korlátozásnak vetették alá épp azok, akik egykor az Egyház
felügyelő hatalmát tagadni igyekeztek. Ha az unitárius
vallás szabadságot nyert is, ám csak úgy, "hogy az
religió dolgában semmit ne innoválhasson, hanem az
miben találtatott, azon állapotban maradjon". Mindazonáltal a katolikusok és a görögkeletiek elnyomása és az
igehirdetés másirányú korlátozása mellett is érdekes
jelenség a zárt vallási egység széttörése és a négy
különböző vallásnak együttélése. Ehhez hasonlót e
korban nyugaton csak Svájcban, a Graubündeni Alpok
egyes zárt völgyű községeiben találunk, ahol egyik vallásrendszer sem lévén képes a másikat legyőzni, katolikusnak és protestánsnak bele kellett nyugodnia, hogy egymásmellett éljenek.
A protestáns felekezetek ilyen helyzetéből érdekesen lendült a katolikus vallás erdélyi íeilödése. Az
újjáéledésre irányuló mozgalom az eddigiek után csakis a fejedelemtől indulhatott ki. János Zsigmond halála
után 1571-ben Báthory István személyében erre alkalmas egyéniség is került a fejedelmi székbe. Báthory
István azok közé a kevesek közé tartozott, aki katolikus
vallása mellett a legnagyobb megpróbáltatások közepette is szilárdan kitartott. Lengyelországi uralkodása
azt bizonyítja, hogy ezt a hűséget nemcsak mindvégig
megőrizte, hanem vallásának felemelése is szívén feküdt.
Mivel azonban az akkori erdélyi vallási viszonyok
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mellett nem foghatott nagyobb szabású reformokhoz,
mint fejedelemnek meg kellett elégednie azzal, hogy a
katolikus reformok útját csak előkészíti. Restaurátori
müködése voltaképen márlengyelkirálysága(1576-1586)
idejére esik.
Mint lengyel király érintkezésbe lépett a Jézustársaság lengyelországi tarlományfőnökeivel és azt a
kérést terjesztette a rend főnöke elé, hogy Erdélybe
küldjön tíz-tizenkét jezsuitát, akik az erdélyi ifjúság
nevelésével majd előkészítik a katolicizmus megűjhodá
sát. Öccse és utóda, Kristóf fejedelem támogatásával a
rend tagjai 1579-ben meg is jelentek Erdélyben. A
fejedelem még az ez évben megtartott országgyűlésen
elfogadtatta a rendekkel, hogy a jezsuiták letelepedése
ellen nem gördítenek akadályokat. A társaság az első
település helyét a fejedelmi udvarban és Kolozsvárott
találta meg. Itt hamarosan megnyitotta gimnáziumát,
amelyet Báthory István a bölcsészeti és hittudományi
kar megszervezésével főiskolai rangra emelt, a lefoglalt
egyházi birlokokból visszaváltotta Erdély legősibb bencés apátságát, a kolozsmonostori apátságot, mely magánosok kezén volt és a jezsuita rendnek ajándékozta
s ezzel megalapította a kolozsvári jezsuita kollégíumot
is. Az első települések mellett a rend hamarosan otthont
talált Gyulafehérvárott is. Időnként megjelentek egyes
főurak házainál, városokban és nagyobb községekben.
köztük Nagyváradon is, ahol életre keltették az elnémított katolikus hitéletet. A váradi jezsuiták között a
tősgyökeres magyar származású Szántó István keltette
a legnagyobb hatást. Prédikációira ezrével tódult a
hallgatóság. Szent Egyed temploma, amely egyedül
maradt meg a váradi katolikusok kezén, szük lett a
tömeg befogadására, úgyhogyaszószéket a templomon
kívül kellett felállítani, hogy az összesereglettek hallgathassák Szántó beszédeit. Itt ismerkedett meg Szántó
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a bihari kálvinista alispán fiával, a tizenkétéves Pázmány
Péterrel, akinek az Egyházba való visszatérését az anyai
oktatáson kívül Szántó Istvánnak köszönheti a magyar
katolicizmus.
A jezsuiták müködése oly eredményes volt, hogy
a protestáns rendek felfigyeltek rájuk és már az 1581-i
országgyülésen, amelyen Kristóf fejedelem kiskorú fiát,
Zsígmondot fejedelemmé választották, arra kérik a fejedelmet, "h<?gy ha valamely város, avagy falu találkoznék, akik Onagyságát efféle római religión való tanítókért megtalálnák'', csak akkor küldjön ilyet, már mint
jezsuitát oda, ha a lakosság felénél több katolikus találtatik a községekben. "de 10-20 emberért, kik derék
társaságnál kevesebben volnának, meg ne háborítson
Önagysága se városkát, se falukat".
A kérést csakhamar élesebb és támadóbb fellépés
követte. A jezsuiták alig pár évi működése nagy eredményekkel járt a katolikus Egyházra. A Báthory-családon kívül már Keresztury Kristóf, a nagybányai és
kővári kapitány, Jósíka István, Wesselényi Ferenc,
Sombory László, Géczy Ferenc, Lázár István, a Kornissok és Hallerek, előkelő erdélyi főrangú családok
is nyiltan kiálltak az Egyház mellett. A közrendűek és
a jobbágyok között is sokan voltak, akik visszatértek
őseik katolikus hitéhez. A székelyföld, községek, városok lakói tömegesen hallgatták a hozzájuk érkező
jezsuita atyákat.
Az 1588-i enyedi országgyűlésen összesereglett protestáns rendek már attól kezdtek félni, hogy ha a katolikusok megerősödése ilyen mértékben halad, hamarosan sor fog kerülni a protestáns kézen levő, elfoglalt
katolikus egyházi javak visszavételére is. A katolicizmus további térhódításának tehát útját akarták vágni
a protestánsok. Hasztalanok voltak a fejedelemnek hadi-,
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pénzügyi és igazságügyi tervei, a protestáns rendeket
egyszeriben nem érdekelte Erdély nehéz külpolitikai
sorsa, hanem mindenekelőtt arról kívántak tanácskozni,
ami az "Isten dicsőségére" tartozik és azt követelték
a fejedelemtől, hogy a jezsuitákat, mint a haza ellenségeit üzze ki Erdélyországból. Hasztalan vetették fel
a jezsuíták, hogy ha Erdélyben mindenki számára szabad a vallásgyakorlat, miért ne lehessen szabad ez éppen a katolikusoknak is. Most már mindkét fél, a kálvinista és az unitárius, akik előbb engesztelhetetlen
ellenfelek voltak, egyhangúan fordultak a jezsuiták és
az általuk képviselt katolikus ügy ellen. Állásfoglalásuk
most már oly éles volt, hogy a fejedelemnek azt sem
sikerült elérnie, hogy legalább egyetlen helyen, Kolozsmonostoron maradhassanak meg a jezsuiták. Hozzá kellett
járulnia ahhoz a könyörtelen végzéshez. hogy a Társaság
tagjainak 25 napon belül kivétel nélkül el kell hagyniok
Erdélyt, kolostoraik és kollégiumaile többé ne lehessenek és jezsuitát senki se tarthasson a házánál. A katolikus megújhodás szempontjából azonban e végzés ellenére is nagy eredménye volt a [ezsuíták működésének.
A hitvalló főurakra való tekintettel az országgyűlés
kénytelen volt hozzájárulni, hogy mind a fejedelem,
mind pedig a katolikus vallású főurak birtokuk közepén
tarthassanak egy papot, akinek ellátásáról azonban
nekik kellett gondoskodniok.
Báthory Zsigmond után különösen Bocskay fejedelemsége (1603) óta a fejedelem vallásának megfelelően a fejedelemség is kálvinista színezetet nyert. Ez a
folyamat Bethlen Gábor alatt (1613-29) még jobban
kialakult és utóda, I. Rákóczi György idején (1630-48)
véglegesen megerősödött a kálvinisták belpolitikai uralma.
Bethlen néhány jezsuitát beengedett ugyan Erdélybe,
mert ez beUlett az ő nagyvonalú politikai terveinek
távlatába, de a katolikus vallás gyakorlatát akadályozó
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rendeletek és végzések továbbra is érvényben marad-

tak. Csak látszateredményt jelentett az az újítás, hogy
az erdélyi katolikus Egyház az ő idejében felsőbb vezeis nyert egy vikárius személyében. A fejedelemtől
függö püspöki vikárius müködését annyi megkötöttség
akadályozta, hogy az újítás valójában csak üres délibábja volt a katolikus hierarchiának és legkevésbbé
sem volt alkalmas arra, hogy újabb lendületet adhasson
a katolikus megújhodásnak.
Miután a lutheránus felekezet a szászság védelme
alatt biztosította szabadságát, már csak az volt a kérdés, hogy a hivatalos jellegü kálvinizmusnak sikerül-e
megtartani uralmát az unitáriánizmussal szemben, amelynek egy szélsőséges irányzata az 1579-i innovációs
tilalom ellenére is, különösen a nép között, erősen kezdett terjedni. Ez az új irányzat a keresztény hitrendszerből már mindent elvetett és Péchy Simon pártfogása
alatt mint a zsidózó k vagy szombatosok szektája kizárólag az ószövetség vallási kereteit fogadta el. A
szombatot ünnepelték és zsidó ritus szerint élték le
vallási életüket. Erösítést nyertek a Bethlentől Erdélybe
beeresztett spanyol zsidókban. Egyébként már Bethlen
is fellépett az unitáriusok ellen. Papjaikat Háromszékből, Udvarhelyszékből elüzette, elvette templomaikat
és az 1579-i vallásrendszeren megmaradó unitáriusokat
is a kálvinista superintendensek joghatósága alá helyezte.
L Rákóczi György egész lelkiségével fordult az unitáriánizmus ellen, amelyben a kálvinista vallás uralmának legnagyobb ellenségét látta, de különben sem szerette
az unitárius vallási irányzatot.
Megtörésükre a szombatosok ügye nyujtott jó
alkalmat. Az 1638 július l-én Désre összehívott gyülés
azt a feladatot kapta, hogy megállapítsa, "kicsodák
azok a szombatosok, akik a recepta unitaria religiéből
exorbíttattanak a judeizmusra" .Akik elismerték az 1579-i
tőt
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hitvallást, hogy Jézus Krisztust imádják és a keresztelést a Szentháromság nevében végzik, nem érte bántódás, akiket azonban judeizmusban találtak, bíróság elé
állították. Százával kerültek nehéz sáncrnunkára vagy
börtönbe, míg csak a melléjük adott kálvinista lelkészek hatása alatt át nem tértek a kálvinista vallásra.
Ez egyúttal szabadulásukat is jelentette. Az ú. n. dési
komplanácíó azonban nemcsak a szombatosokat törte
meg, hanem alkaimul szolgált az unitárius vallási gyakorlat korlátozására is és biztosította Erdélyben a kálvinizmus hivatalos iellegét.
Ennek a helyzetnek a fenntartása és a kálvinizmus vallási hegemóniájának megszilárdítása volt a célja
a II. Rákóczi Györgytől 1653-ban kiadott Approbata
Constitucíónak, amely valósággal megdermesztette a
17. század közepén Erdélyben uralkodó vallási viszonyokat.

9.
Túl az Öceánokon. Az első tériiéseh. Az amerikai spanyol
hithirdetés kulturális jelentősége. Közép- és délamerikai hithirdetés. A paraguayi jezsuita állam.
Amidőn VI. Sándor pápa 1493-ban az Azorí-szíge-

teken

keresztülmenő délvonallal

az Európán kívül

fekvő

világrészek birtokát az akkor két nagy tengeri hata-

lom, Spanyolország és Portugália között szétosztotta,
arra kötelezte a hatalmak kormányait, hogy az elfoglalt és még elíoglalandó területeken kötelesek támogatni a kereszténység terjesztését. Az Egyházból tehát
még süllyedő korának holtpontján sem hiányzott az
isteni igehirdetés kötelességének tudata. Már Kolumbust
12 misszionárius kísérte második útjára 1493-ban. Ettől
kezdve a felfedezett területeken megszakítás • nélkül
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folyt az evangélium hirdetése és az egyházi hierarchia
fokozatos kiépítése. Nyugatindia szigetvilágában már
1511-ben megszervezték az első püspökséget. A Fülöpszigeteken 1595-től már 5 püspökség. állt a manilai
érsek alatt. Portugál Előindia gócpontjában, Goában
1534-ben szervezték meg a püspökséget, amely a Fokföldről Japánig terjedő hatalmas portugál gyarmatbirodalmat ölelte fel, majd ugyanitt már 1541-ben szemináriumot is szerveztek a bennszülött indiai növendékpapság számára.
De ennél is mennyivel szélesebb távlatok nyiltak
meg az egyetemes Egyház előtt, mennyivel nagyobb
mértékben kellett kibontakoznia a Világegyház körvonalainak a katolikus lelkiség páratlan kivirágzásának a
korában! Európai arcvonalokon küzdő csapatainak kűlő
nitményei a tengereken túl is megjelentek, hogy felvegyék a régi téritők, a ferencesek és a dominikánusok
tevékenységének fonalát, majd a reformok tisztító vizében felújult régiekkel megerősödve, még eddig ismeretlen népek között is hirdessék azt a tanítást, amely
nemcsak Európáé, nemcsak a fehér emberé, hanem
míndenkié,
Nehéz, gyakran emberfeletti feladatot kellett az
evangélium nagyszerű hőseinek vállalniok. Nemcsak
természetes akadályokat, vizek, őserdők, sivatagok,
úttalan terep nehézségeit kellett legyőzniök, nemcsak
ismeretlen félvad népek gyanakvásával, gyakran ellenséges fogadtatásával kellett megküzdeníők, hanem ami
még ezeknél is kétségbeeitöbb volt, sokszor a vértanúsággal szerzett eredményeket is alig voltak képesek megtartani európai hitsorsosaiknak, keresztény fajtestvéreiknek erkölcsileg semmivel sem menthető példája miatt.
A fegyveres hódítók kapzsisága, kincsvágya és kicsapongásai ugyanis gyakran botrányos ellentétben álltak
azokkal az elvekkel, amiket a hittéritők Amerika vagy
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Ázsia népeinek hirdettek. Gyakran csodálkozva, csalódva kellett e szegény népeknek látniok, hogy a fehér
ember mily megvetessel teszi túl magát azon a tanításon, melyet éppen az ő papjai hirdetnek.
Sok, szemügyre nem igen vett kérdéssel és ténnyel
kerülünk szembe, ha az amerikai hithirdetést nézzük.
Mindenfelé szeretnek vérforraló részleteket írni a spanyol
hódítóknak kegyetlenkedéseiről. Tagadhatatlan, hogy e
tekintetben a katonák ismert könnyebb lelkiismerete és
kalandvágya sok kilengest okozott. Nem szabad azonban elfeledni, hogy a spanyol konkvisztádorok magukkal hozták európai spanyol hazájuk történetét is, mely
évszázadokon át halálhörgéstől és a mozlim uralomtól
volt vemhes. Az Újvilág spanyol hódítóinak állandóan
eszében forrott a spanyolországi mozlim brutalitás,
Hokam kalifának véres mulatsága, a fejjel lefelé keresztrefeszített háromezer quadalquiviri spanyol nemes,
a malagai véres éjfél és a lojai mór vérengzés, ahol
a hitükhöz hű spanyol nemeseket állati kegyetlenséggel gyilkolták le a mór hódítók. A spanyol konkvisztádorok pedig azért mentek az Újvílágba, mert a mozlim birodalmat hátba akarták támadni India felől. Ezért
nevezték az Újvilág lakóit "indiánoknak" is, mert azt
hitték, hogy Indiában járnak s nem az Újvílágban.
Érthető, hogy az Újvilág bennszülöttein szinte véres
bosszút álltak spanyol honfitársaiknak évszázados kegyetlen mozlim elnyomása miatt.
Sokfelől érthető, de különösen furcsa felfogás alakult ki a világtörténelmi közvéleményben Amerika meghódításáról. Csak az azték kultúra rombadőltét siratják, de az északamerikai protestáns gyarmatosok kegyetlen indiángyilkolása sohasem zavarta a világ történelemkönyveinek lelkiismeretét. Az angolszász gyarmatos ma sem akar mást, mint csak gyarmatos lenni és
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még ma is, szinte félezer évvel az Újvilág meghódítása
után az embertelen négergyűlölet és indiánundor csak
az északamerikai protestáns államokban dühöng, míg
a spanyol hódítók földjén máig is ismeretlen. Az Újvilág meghódításakor a pápa kötelezőleg parancsolta a hódítóknak, hogy az új népeket Krisztus
aklába is hozzák be, neveljék és civilizálják őket. A
spanyol királyok e feladatukat sohasem feledték el, ha
a spanyol gyarmatosok meg is feledkeztek néha erről.
Pontos adatok egész sora beszél a világ egyik
legpáratlanabb kultúrlendületéről Mexikóban. Alig száz
évre az azték főváros elfoglalása után, 1625-ben egy
angol protestáns utazó, Thomas Gage ment a főváros
ból Chiapába, ahol a domonkosok missziója állott. Feltűnt neki, hogy "sehol a világon nincs annyi indián pap
és nemes, mint itt. Don F elípe de Guzmán, a kormányzó is rendkívül gazdag indián férfi, aki paripáiról
és versenyistállójáról híres. Bátor ember, aki szembeszállt a guatemalai kancelláriával is városa kiváltságaiért. Azok a gyönyörű városok, templomok, tornyok
és várak, meg a drágaíém, fa és más szobrok s domborművek a spanyolok és domonkosok nagy nevelőrnun
káját dicsőítik az indiánoknál" . Mexikó utolsó azték
fejedelmének, Montezumának egyik fia spanyol grand
lett s évente 24 ezer dollár jövedelmet húzott. Ennek
egyik leszármazottja pedig Mexikó alkirálya lett és
ezzel jó pár száz évvel megelőzte az északamerikai
Egyesűlt Államokat, ahol még máig sem volt soha indián
elnök vagy államtitkár.
Ennek a maga nemében máig is páratlan bennszűlött kultúrlendűletnek két nagy forrása volt. Az első
lendület a pápától indult ki és végrehajtói a szerzetesek voltak, akik a civilizálást az igehirdetés következményének és fokmérőjének tekintették. Ez annál is
fontosabb, mert a délamerikai és középamerikai indiá272

nok sem írni, sem olvasni nem tudtak, papságuk není
volt tanítótestület. A spanyol király már 1550-ben
parancsot adott a bennszülöttek oktatására. A domonkosok tartományfőnökéhez irt levelében "lelkére köti,
nézzen utána, hogy az indiánokat tanitsák meg spanyolul imi-olvasni". Az Egyház ingyenes népiskolákat
állitott fel minden községben. A középamerikai
indián-nevelés két vezére: Juan de Zurnérraga. Mexikó
első érseke és egy egyszerű flamand ferences segítő
testvér, Pedro de Gante voltak. Ez utóbbi V. Károly
császár vérrokona és az indián közoktatásügy megszervezője volt. Munkájuk eredményét mutatja, hogy még
ma is, a százéves állandó egyházgyűlölő forrongás ellenére is 30 ezer katolikus népiskolát tartanak ~zámon,
ahol félmilliónál több gyermeket nevelnek. Mindegyik
iskola az Egyház alapítása. Ez a mérhetetlen munka
annál jelentősebb, ha elgondoljuk, hogy feltűnő en kevés
pap élt ott. Cortés csak sürgős kérésre tudott 12 ferencest kapni 1524-ben és csak két év mulva jött ismét
12 domonkos, kik közül pár nap mulva 5 meghalt,
4 pedig visszatért Európába. Kétévenkint jött 10-12
szerzetes csupán. Még kétszáz év multán is, 1723-ban
mindössze 2396 szerzetes működött, vagyis mindenegyes szerzetesre többezer tanuló jutott. A neveléstörténet máig is csak dicsérő szóval tud megemlékezni
Zurnérraga érsekről, aki már 1538-ban, tehát 16 évvel
Mexikó meghódítása után rögtön elrendelte az indián
leányok iskoláztatását és apácák hiányában külön bennszülött indián tanárnőket képeztetett ki. Pedro de Gante
hires leánynevelő intézete [Colegio de Nifias] már 1548ban működött. Igen érdekes ezzel kapcsolatban megemliteni, hogy az Északamerikai Egyesült Államokban
viszont a népiskolai oktatást csak 1789-ben kezdték el
Bostonban, de a leányok ott is csak áprilistól októberig járhattak iskolába, mégpedig 1825-ig csakis elemi
VI

273

18

iskolába. Mindez tehát 240 evvel később, mint a le·
nézett spanyol katolikus kolonizáció terűletén. Mikor
New- Yorkban 1829-ben megengedték a leányok rendszeres főiskolai oktatását, a protestáns lelkészek élesen
tilalmazták azt. Középamerikában pedig épp az Egyház
szorgalmazta és védte már 280 évvel előbb!
Spanyol birtokokon született meg az a mainapig
is modem eszme, hogy a bennszülött indiánokat fő
iskolai oktatásban is kell részesíteni. Ez hosszú év·
századokon át gőgös élcelődés tárgya volt a protestáns gyarmatokon. Alig 12 évvel az után, hogy Cortés
elfoglalta Mexikót, 1534 január 6-án Tlaltelolcóban már
megnyílt a Colegio de Santa Cruz, a Szent Keresztíöískolq, mely néhány év mulva már saját indián professzor-testülettel is rendelkezett. Nem csoda tehát, ha
Thomas Gage oly nagyon lelkendezett Chiapában, hiszen
1533-ban ott három főiskola közül kettő kizárólag az
indíánoké, egy a spanyoloké meg a kreoloké volt. Don
Antonio de Mendoza V. Károly császártól már egyetemalapításra kér engedélyt és a hódítás után 23 év mulva,
1553 június 3-án meg is nyílt Mexikóban Ifa királyi
és pápai egyetem", melyet a világhírű salamancai egyetem rangjára emeltek, 80 évvel a mi nagyszombati
egyetemünk alapítása előtt! Az előadás nyelve a spanyol
és az indián volt. Mindez pedig egy évszázaddal hamarább, mint ahogy az északamerikai Harvard-egyetem
egyáltalán megnyitotta volna kapuit, ahol sohasem
tanítottak bennszülött indián nyelven. Mikor a Harvardegyetem megnyílt, akkor Spanyolamerikában már három
egyetem működött,
,
Mire az Egyesült Allamokban angolul kezdtek
nyomtatni, már azelőtt száz évvel csak magában Mexikó
városban tizenkét különféle indián nyelven jelentek meg
nyomtatott könyvek. A mexikói egyetem orvosi fakultása már 204 évvel hamarább működött, mint amikor
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a Harvard-egyetem egyáltalán megnyílt. A mexikói
egyetemen a kórbonctant már 87 évvel előbb tanulták
rendszeresen, mint amikor az angol William Hunter az
első bonctani iskolát megnyitotta Európában.
Mivel a rabszolgaság a pogányság rikító maradványa
volt, III. Pál pápa kiadta híres bulláját a rabszolgaság
eltörlésére 1537 június 2-án, és kiközösítéssel sujtotta
azokat, akik rabszolgát tartani merészelnek. Ezzel a
nagy keresztény tettel a pápa rengeteg ellenséget szerzett az Egyháznak és lángragyujtotta az egyházellenes
mozgalmakat. Az Egyház és a papság nagy bennszülöttvédő tevékenységének volt köszönhető, hogy évszázadok mulva Spanyolamerikában sehol sem dúlt rabszolgaháború, ami viszont az Északamerikai Egyesült Allamok belső békéjét oly hosszú ideig feldúlta és megmérgezte. A szerencselovagok semmit sem tehettek,
hiszen főleg V. Károly császár, de a többi spanyol
király is e tekintetben őszinte segítséggel állott a pápaság és a papság mellett. A császár 1542-ben Új Törvényt adott ki a gyarmatosokra is kötelezőleg és 1551ben Luiz de Velasco alkirály elrendelte az összes rabszolgák szabadonbocsátását. A szareneselovagok kapzsisága elkeseredett küzdelembe kezdett. A bányatulajdonosok szabotálással és a bányajövedelem magas
adójának beszüntetésével Ienyegetőztek. Az alkirály
válasza azonban ez volt: "Az indiánok szabadsága
sokkal fontosabb, mint a világ minden ércbányája s a
bányáktól kapott koronajövedelem egészen más természetű, míntsemhogy az isteni s emberi törvények megszegését megengedetté tenné!" Ez a bátor szó 150
ezer indián férfirabszolgának adta vissza szabadságát,
ami kb. ugyanannyi családot jelentett,
Az indiánok szociális helyzetén még nagyobbat
lendített az encomienda és a repartimiento gazdálko275
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dási rendszernek a rabszolgaság megszűnésével beállott
átalakulása. Ezek ugyanis amolyan gyarmatpolitikai
egységek voltak, amelyeken a gyarmatos bizonyos bíróí
jogokkal is rendelkezett. Eddig hajnaltól estig kellett
az indiánoknak dolgozniok és reggel meg este egyórás
hitoktatást kaptak. A pápai bulla ezentúl csak tízórás
munkanapot engedett meg Spanyolamerikában, ami az
egész 17. században valóságos forradalmi jelenség volt.
Az egyházűldöző Erzsébet angol királynő Shakespeare
idején tizenkétórás munkanapot írt elő ugyanekkor,
hogy a pápai bullával dacoljon és hogy a munkásokat
így kiszipolyozva megalapozhassa Anglia rnerkantílpolitikáját. A pápa ellenben nem engedte még azt sem,
hogy 20 napnál tovább dolgozzék másnak szolgálatában az indián, utána tíz napig saját házatáján és birtokán kellett dolgoznia í azonkívül a bennszülött munká-.
sokat rokkantság, meg betegség ellen is gazdájuk terhére biztosíttatta. Ez volt a mai országos társadalombiztosítás őse 400 évvel ezelőtt, pápai rendeletre. Ez a
gazdasági rend tudta biztosítani az indiánok gazdasági
és kulturális föllendülését, de mérhetetlen rágalomhadjáratot és gyűlöletet keltett a szomszéd Északamerikai
Egyesült Államok protestáns gyarmatosai körében, akik
azután ügyesen szították a gyűlölködést a spanyol
korona és a pápaság ellen, ami később évszázados
forradalmakban viharzott föl. Ez teszi érthetővé, hogy
a forradalmak voltaképen mindíg újabb indiánelnyomást és egyházüldözést robbantottak ki, főleg amikor
a szabadkőművesség vette kezébe a forradalmak vezetését. 1
Ha a pápai szó véglegesen és egyszerre nem is
vetett véget a visszaéléseknek, ha az egyéb természetű
akadályok tovább is gátlói ag hatottak ahitterjesztésre,
ez mégis sikeresen, sőt nagyszerű eredményekkel haladt
előre. A hit tántoríthatatlan ereje, egyesülve az örök276

életű emberi lélek önfeláldozó szeretetével, olyan méretekben győzte le az akadályokat, hogy XV. Gergely a
missziók szervezése és központi irányítása érdekében
szűkségesnek látta a "Congregatio de propaganda fide",
vagy a Hitterjesztési Kongregáció felállítását (1622). Ezt
1627-ben követte a "Collegium Urbanum", a missziós
papok speciális kiképzésére VIII. Orbán pápától alapított
szeminárium felállítása.

missziók műkődési területe általában két fő részre
oszlott. A nyugati Amerikát, a keleti pedig Ázsiát, Indiát,
Kínát és Japánt foglalta magában. A kettő között foglalt helyet Afrika, amelynek egyes vidékeire már ekkor
szintén sikerült a kereszténységnek behatolnia.
Amerika óriási kontinensén a katolikus missziók
Kőzép- és Dél-Amerikában találtak termékeny talajra.
Brazíliában, a La Plata-államokban, Paraguay és Uruguayban, az inkák földjén, Peruban, BoIíviában, Venezuelában a megtérők milliói közt már 1610-ben 5 érsekség, 27 püspökség és 400 kolostor végezte az evangélium hirdetésének munkáját és látta el az egyházkormányzatot.
Közép-Amerika szigetvilágában emelkedett történelmi hírnévre Las Casas Bertalan (1474-1566), a
híres dominikánus szerzetes, az indiánok védelmezője,
mint a spanyol konkvisztádorok kegyetlenségének és
becstelenségének ostora, aki tizenkétszer kelt át az Újvilágból Európába, hogy panaszt emeljen a gyarmatosok visszaélései ellen, akik a kereszténységet Amerikában mindennél jobban lejáratták.
Peru szerzetes hódítói között Solanói sz. Ferenc
és Limai sz. Róza mellett is kiemelkedett Lima püspöke,
a perui egyház szervezője, sz. Turib (1538-1606), aki
mint előkelő világi méltóság betöltője, az egyházi rend
felvétele után· 1581-ben nyerte el a püspöki széket.
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Vele mélyhitű, modern, teljesen európai mödon műkődő
buzgó főpap jelent meg Dél-Amerikában, aki Peruban
szemináriumokat, iskolákat, kórházakat emelt, zsinatokat tartott, ellenőrizte papjai műkődését, misszionáriusait elküldte mindazokra a vidékekre, amelyek lakosságuk számánál és fekvésüknél fogva alkalmasak voltak
arra, hogy újabb gócpontjaivá váljanak a katolikus kultúra terjedésének Peru széles terűletén.
B razilia evangelizálása annyira a Jézustársaság
kiemelkedő munkája, hogy a brazil nemzetet a [ezsuiták alkották meg. 2 Közülük különösen d'Anchieta,
1578-tól a rend braziliai tartományfőnöke és de Vieira
Antal, a portugál történelem egyik legügyesebb diplomatája, vált hiressé. Vieira 1652-től az Amazontól északra
fekvő vidéken téritett és mintegy 50 indián közeéget
hódított meg a kereszténységnek. Amerre megjelent
társaival, szavának ékesszólásával - tökéletesen beszélte
az indián nyelvet - és szeretetteljes modorával megnyerte az indiánokat, akik ezrével fogadták el tanítását és 1658-ban már ünnepélyes hálaadó misét mondhatott, hogy több mint 100,000 indiánt keresztelt meg.
A legszebb és egyúttal legérdekesebb világtörténeti eredményt mégis a La Plata mentén, Paraguayban
érték el a jezsuiták. Itt alapitották meg a hires paraguayi "redukciókat", más néven a paraguayi jezsuita
államot.
Tucumán püspöke, Don Francisco Vittoria hivására 1558-ban jezsuiták jelentek meg Assuncionban,
Paraguay fővárosában, amelyet mintegy 50 évvel ezelőtt
alapitottak a spanyolok. A vidékeket keverék indián
törzsek lakták, akiket eddig a püspöknek sem sikerült
a kereszténységre térítenie és lázongás aikkal sok gondot okoztak a spanyol uralomnak a La Plata völgyében. A jezsuiták braziliai sikerükre támaszkodva, örömmel fogadták el a meghivást és az indiánok térítésében
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használt módszerüket itt is hamarosan eredmények
kisérték. Munkájukat folytatva az őserdők mélyéig benyomultak, csak a hit és emberszeretet pajzsát hordozván magukkal. Midőn már nagy csoportokat megtéritettek, elhatározták, hogy neofitáikat, akiket a szeretet
minden gyöngédségével elhalmoztak, keresztény falvakban, úgynevezett "redukciókban" egyesítik. A spanyol
kormány 1609-ben hozzájárult a jezsuita atyák tervéhez, csupán hűségesküt és elég alacsony fejadót kívántak e falvak lakosságától. Ettől kezdve a redukciók
száma egyre emelkedett, míg elérte a 30-at, több mint
150,000 lakossal. Ezzel a "paraguayi keresztény köztársaság" megalakult.
Az új állam különbözött minden eddigi államberendezéstől. A lakosságot a jezsuiták, akik az egész
államot vezették. megtanították földművelésre, iparra
és megismertették velük a művészeteket, az indián
lakosság képességei szerint. Anyagi vonatkozásban "a
képességek szerinti munka és szűkséglet szerint való
részesedés" volt az uralkodó jelszó a kőztársaságban.
A tulajdon a kőzősségé, amely azonban mindennel ellátta tagjait. Természetesen minden a Jézustársaság
tagjainak felügyeletével és irányításával történt. Az élet
napi beosztása hasonlított a jezsuita kollégiumok életrendjéhez. Reggelenkint, napfelkelte előtt megszélalt az
ébresztő. Szentmise után a csoportok zeneszóval vonultak munkahelyeikre, valamelyik szentnek a képét maguk
előtt hordva. Mindnyájan egyformán öltözködtek, egyformán táplálkoztak, a lehető legteljesebb egyenlőség
szerint, Minden redukciónak volt két iskolája és egy
kórháza, papjainak igazgatása alatt, akik nemcsak a
vallási szűkségletek kielégítésére voltak hivatva, mint
európai társaik, hanem ők voltak a kőzségek elöljárói,
ők végezték a közigazgatást és ők szolgáltatták az igazságot is. Az özvegyek, árvák, elaggottak, betegek el·
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látását azok abirtokrészek biztosították, amiket "Isten
birtokának" neveztek és amelyeket közösen műveltek.
Az élet középpontjában a vallás állott. Az Oltáriszentséggel tartott körmenetek, amelyeken az egész lakosság résztvett a maga különböző kongregácíóíval, énekés zenekarával, polgárőrségének századaival, a feldíszített utcákon, mozsarak durrogása közepette, voltak a
legnagyobb, legpompásabb nemzeti ünnepek."
Mintegy 150 évi fennállása után egy egyházellenes hangulattól fütött portugál brutalitás vetett véget a
redukcióknak, amelyekben még a humanisták is, sőt
Montesquieu és Voltaire is a humanizmus elveinek, a
szocialisták pedig a szocialista állam gondolatának rendszeres megvalósulását látták, jóllehet nem jelentett mást,
mint a Jézustársaság szellemének és fegyelmének gyakorlati alkalmazását egy nép életszükségletéhez.
Észak-Amerika területén a katolikus mísszíók
két hatalmas 'területen virágzottak fel: Kaliforniában,
amelynek vallási és gazdasági megtermékenyítese egyformán a jezsuiták érdeme s akiknek munkáját sz.
Ferenc fiai folytatták, továbbá Kanadában, amelynek széles térségein szintén sz. Ignác fiai hirdették
ferences sorstársaikkal együtt az evangéliumot. Munkájuk talán itt, a harcias huron és irokéz indián törzsek
között volt a legnehezebb, akiknél csak 1646-49-ben
is 6 jezsuita szenvedett borzalmas kínok közt vértanúhalált.
10.
A hittérítés fellendülése Azsiában: Elő- és Hátsó-Indiában.
Japánban és Kínában. Xavéri sz. Ferenc. Nobili Róbert és
Ricci Máté.

Elöindiában a portugál kezdeményezések után a térítés akkor vett igazi lendületet, amikor a Jézustársaság III.
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János portugál király kérésére rendelkezésére bocsátotta erőit és a Társaság egyik legfőbb dísze, sz. Ignác
társa, Xavéri sz. Ferenc 1542-ben mint misszionárius
és pápai legátus megjelent Indiában. Jellemző a vallási
állapotokra, hogy először a goai keresztényeket kellett
keresztényibb életre bírnia, azután a már megkeresztelt, de minden lelki támaszt nélkülöző bennszülötteket
kellett a hitéletbe újból bevezetnie. A beauvaisi kollégium egykori tanára, Aristoteles ragyogó szavú magyarázója, Xavéri sz. Ferenc, csengetyűvel a kezében járta
fáradhatatlanul India partjait, Ceylon, Malakka és a
Molukki-szigetek falvait, hogyacsengetyű hangjával
hívja maga köré a lakosságot, férfiakat és gyermekeket, hogy hirdethesse az evangéliumot és keresztelhessen. 1544-1547-ig terjedő indiai tartózkodása alatt
ezreket keresztelt meg a társadalom minden osztályából, a páriáktól a legmagasabb kőrőkig. Ekkor Malakkában egy "a lelkiismeretet és a szív békéjét" szerető
japánnal ismerkedett meg, akit megkeresztelt. Az új
hívővel való érintkezés azonban olyan erővel hatott
rá, hogy 1549-ben maga is Japánba ment és a közben Indiába jött rendtársaira bízta a már megtért hindűk hitbeli megerősítését és további vezetését. Ettől
kezdve India lett a jezsuita missziók egyik legkedvesebb talaja. 1600 körül már két rendtartományt szerveztek, amelyben 1660-ban már 400 jezsuita szentelte
életét India megtérítésének.
Közülük különösen de Nobili Róbert ért el nagy
sikereket, aki 1608-tól főleg a brahmánok előkelő osztályának megtérítésén munkálkodott. Az ú. n. alkalmazkodási rendszert használta, amelyet a jezsuiták
Indián kívül másutt is, különösen Kínában nagy sikerrel használtak j így, a kereszténység a bennszülött népek
sajátságaihoz jobban hozzásimulva gyorsabb ütemben terjedhetett. Ez az alkalmazkodási módszer abban állt, hogy
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a legszükségesebb hitbeli, szertartási előírások megtartásán kívül mindenben a bennszülöttek szokásait, ruházatát, sőt templomstílusát is használták. Nem adta fel
ez a rendszer a kereszténység egyetlen tételét sem, de
a szeatségek kiszolgálásánál. az istentiszteleti szertartásoknál elhagyott olyan részleteket, amik a primitív
népek ősi szokásaival ellenkeztek, vagy olyan visszatetszést szültek, hogy használatuk magának a keresztény tanításnak elfogadását akadályozta volna.
Másutt a szertartásokkal kapcsolatban olyan kűl
söségeket is felvettek, amelyek a népi lélek előtt a
kereszténység átvételét előmozdították. Ezt a módszert
XV. Gergely 1623-ban engedélyezte s vele a jezsuiták
Dél-Indiában olyan eredményeket értek el, hogy a
hívők száma 1700-ban már 150,000 főre emelkedett.'
A ferencesek és kapucinusok azonban ekkor oly heves
támadást intéztek az alkalmazkodási rendszer ellen,
hogy a pápa 1704-ben pápai követet küldött az ügy
megvizsgálására. aki 16 ilyen malabári szokást kárhoztatott, amiket XIV. Benedek el is tiltott 1744-ben kiadott
bullájában. A kérdés egyúttal kirobbantotta az Ú. n.
ritusviszályt, ami a maga kísérőjelenségeível sokat
ártott az indiai katolicizmusnak.
Hátsó-Indiában a térítés nagyobb lendülete
szintén két jezsuitának, Buzoninak és de Rhodesnek,
Annam apostolának a fellépésével kezdödött. 1660
körül már míntegy 300,000-re rúgott a hátsóindiai
katolikusok száma, de az 1663-ban kezdődő és megszakítás okkal a 19. századba is átnyúló üldözések az
eredmények jórészét megsemmisítették.
Legnagyobb sikerrel indult a tengerentúli katolikus misszió Japánban. Már Xavéri sz. Ferenc, ki
1549-1554-ig téritette a japánokat, "lelke örömének"
mondta ezt az országot. A nyomdokaiba lépő jezsuiták méltó követei voltak a nagy úttörőnek. Előkelő
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daímiók, japán főnemesek hallgatták a tanítást, amely
Buddha nirvánája helyett az örök élet szépségét állította
e hazáját mindennél jobban szerető vezető társadalmi
rétegnek. 1560 körül már 4 daimió vette fel a keresztséget, sőt előkelő boncok, buddhista papok is tértek
a kereszténységre. A legjobban azonban Nobunaga
1565-ben kezdődő kormányzata segítette elő Japánban
a katolikus Egyház terjedését, a missziós papságnak
adott teljes mozgási szabadsággal. E kedvező kőrülmé
nyek hatása alatt a katolikusok száma 1580 körül már
200,OOO-re, a templomok száma pedig 250-re emelkedett és XIII. Gergely már előkelő japán követséget
fogadhatott Rómában 3 daimió vezetésével. Utóda, a
szolgából sagűnná emelkedő Tajkozáma, a pogány
boncok ama vádjára, hogyajezsuiták a spanyol uralom kémei, üldözni kezdte a keresztényeket. l597-ben
26-ot keresztre feszíttetett Nagaszakiban.
A kereszténység azonban tovább terjedt az üldözés ellenére is. 1614-ben már egy millióra rúgott a
számuk, amikor Daifuzáma szigorú és több évtizedre
terjedő újabb üldözést kezdett ellenük. Elrendelte a
misszionáriusok száműzését, valamennyi katolikus templom lerombolását és halált szabott a keresztény vallás
gyakorlására. A kivégzettek száma egyetlen évben,
1624-ben 30,000-re rúgott. l640-ben új rendelet jelent
meg, amely szerint "míg nap fog sütni az égen, keresztény nem léphet Japán területére". A házak küszöbére
keresztet véstek vagy festettek, hogy mindenkinek rá
kelljen lépnie, ami a pogány japán kormány szemében
egyet jelentett a hithagyással. Bár ez a kegyetlen
törvény csaknem kétszáz évig, 1867-ig tartott, a katolicizmus megíogyatkozva és titokban mégis tovább élt
Japánban. A francia misszionáriusok l865-ben mintegy
20,000 japán katolikust találtak Nagaszaki környékén,
akik mihelyt a törvény megengedte, azonnal nyiltan
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csatlakoztak az Egyházhoz. Bihlmeyer a legújabb kutatások alapján a nagy üldözés okait elsősorban a boncok irigy féltékenységében. másodsorban a kálvinista
hollandok cselszövéseiben és nem utolsó sorban a
fülöpszigeti spanyol misszionáriusok ideözönlésében és
a bennszülött papság utánpótlásának hiányában látja.
Japánhoz hasonlóan biztatóan szép sikerekkel indult
meg Kínában is a katolikus hitterjesztés. A kereszténység először a Hongkonggal szemben fekvő portugál gyarmaton, Makaóban jelent meg, ahol 1576 óta
püspökség kormányozta a gyérszámú katolikus egyházat. Xavéri sz. Ferenc vágya, hogy Kínában hirdethesse
az evangéliumot, nem sikerült ugyan, rendtársai azonban követték a szándékát, és megjelenésükkel Kína
katolizálása is nagyobb lendületet vett. Ennek az érdeme
főkép három jezsuita nevéhez fűződik: Ricci Mátyáséhoz, aki 1583-tól Kína apostola, SchalI Ádáméhoz, aki
1619-től és Verbiest Ferdinándéhoz, aki 1659-től müködött a kínaiak között.
Az ősi műveltségű és a kultúra magas fokán álló
roppant birodalomban tisztelettel fogadták a nagytudományú jezsuitákat, akik nem hithirdetéssel kezdték
müködésüket, hanem azzal, hogya császárnak távcsövet ajándékoztak. Euclides geometriáját kínai nyelvre
fordították, térképeket készítettek és tökéletesítették a
birodalom határait védelmező erődöket. A kormány
előtt nyiltan megvallották. hogy papok, akiket Kína
jó hírneve hozott az országba, hogy itt éljék le életüket. Csak egy sarkot kívántak, ahol templomot és házat építhetnek, hogy az Ég királyát szolgélhassák, akit
ők imádnak.f A természetfeletti dolgok iránt érdeklődő
és az elmélődésre hajló kínai jellem kedvezően fogadta
a kívánságot s Van-li császár Ricci és társa, Ruggieri
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atya rokonszenves fellépésétől meghatva, 1601-ben
megengedte nekik a Pekingben való megtelepülést.
A kínai nyelvet és írást tökéletesen ismerték a
páterek, a kínai hagyományokat és szokásokat az elő
kelő lelkiség sajátsága szerint figyelmes tiszteletben
tartották és a kínai vallásrend ismeretében elmélyültek,
és így most már könnyen hozzáférhettek a kínaiak
finom és érzékeny lelkületéhez. Beszélgetésbe bocsátkoztak tudósaikkal és bölcselőikkel, akik közül nem
egyet meggyőztek a katolikus vallás szépségéről és
igazságáról. 1605-ben már 200 kínai katolikus állott lelki
vezetésük alatt. Az alsóbb néposztályokat e nagytudású európai papok gyengéd közeledése, az ősök
hagyományos tiszteletének kegyeletes fenntartása hozta
közel és nyerte meg a kereszténységnek. 1610-ben
Ricci meghalt és Longobardi atya vette át a misszió
vezetését. 1596 óta működött Kínában és a kínai
kereszténység terjedése érdekében ő szervezte meg
azt a katolikus "kínai szertartást", amely kínai szertartások hozzáadásával módosította a katolikus vallás
általános szertartásait, de a lényeg sérelme nélkül. A
hatás nagyszámú és feltűnő megtérésekben csakhamar
jelentkezett is.
.
A tanítás szabadsága és az eredményes térítés
tovább folyt a mandzsu dinasztia alatt is, amely 1644-ben
foglalta el a mennyei birodalom trónját és a tudományok
aranykorát hozta Kínában. A jezsuiták nemcsak szívesen
látott vendégei lehettek a császári udvarnak, hanem a
császár a pekingi császári matematikai és csillagvizsgáló
intézet vezetését is Schall, majd Verbiest atyára bízta.
Ilyen kedvező viszonyok között a térítés is sikeresen
folytatódott. Helyi üldözések és vértanúság nem hiányzottak ugyan, de 1664·ben már míntegy negyedmíllíó
keresztény volt Kínában. 1690-ben a Szentszék már
felállította a pekingi és nankíngí püspökségeket. Erre
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annál nagyobb szűkség volt, mert Kanghi csaszar
1692-ben az egész birodalomban engedélyezte az evangélium hirdetését, ami a katolikusok számának rohamos
emelkedését vonta maga után. 1700-ban már egy millióra
rúgott a keresztények száma.
Ezalatt azonban már közeledtek a kínai katolikusok megpróbáltatásának évei. A spanyol ferencesek és
dominikánusok, akik a 17. század elejétől szintén megjelentek Kínában, a jezsuitákétól elütő módszert alkalmaztak a térítésben s bár IV. Pál a kínai nyelv használatát is engedélyezte a szentmisénél, VII. Sándor pedig
a kínai szertartásokat engedélyezte, a ferences és dominikánus térítők ezt is éppen úgy támadták, mint a
malabári szokásokat Indiában. Toumon pápai legátus,
aki a kűlönleges szertartásokat 1711-ben felűlvizsgálta,
kivetnivalóknak találta azokat, XI. Kelemen pedig
helybenhagyta a legátus ítéletét. A ritusviszály azonban
károsan befolyásolta a kínai hittérítést.
A vita a császárokat és magát a népet is bizalmatlanná tette a kereszténység iránt, amelynek igazságait
a körülötte feltámadó viták következtében most már
kétkedve fogadták. Most már az üldözések is gyakoribbakká váltak és megkezdődött a misszionáriusok kiűzése Kínából. Csak a jezsuiták mozoghattak szabadon
tovább is mint udvari matematikusok, csillagászok és
művészek. A Jézustársaság feloszlatása azután végső
csapást mért a kínai katolicizmusra. A többi szerzetesrend és a párizsi missziós szeminárium nem volt elegendő, hogy a jezsuíták helyébe misszióspapokat küldjön. A 19. századba már csak míntegy 200,000 kínai
mentette át a katolicizmust.
Indián, Kínán és Japánon kívül Ti b e t b e is behatoltak a jezsuiták 1603-ban. Példájukat az olasz
kapucinusok is követték. 1704-ben eljutottak egész a
fővárosig, Lhasszáig, tartós sikert azonban egyik rend sem
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ért el a kűlőnleges tibeti viszonyok miatt, ahová fehér
ember alig tehette be a lábát.
Afrikában a katolikus mísszíók a Kongó terű
letén, Angolában, Mozambiqueben, majd F elsöguineában, Madagaszkárban és Abesszíniában hirdették az
evangélimnot. Jezsuiták, ferencesek, kapucinusok és
sz. Vince papjai keresték fel Afrika vidékeit. A hitterjesztökre gyakran kegyetlen halálveszedelmek vártak e földrészen, ezek azonban csak acélozták a kor nagy hittérítőinek akaratát. Bár az eredmények sokszor - mint
Abesszíniában - csak átmenetiek voltak, a következő
század misszionáriusai még több százezerre becsülték
azoknak a keresztényeknek a számát, akiket Afrikában
találtak.

11.
VIII. Kelemen. Védekezés a spanyol túlsúly ellen. A hitegység megóvása. Amolinizmus. Giordano Brúnó. V. Pál.
Szociális politikája. Egyénisége. Sarpi egyházforradalmi
tevékenysége.

Az Egyháznak a lelki megújhodás korában Európában
és a tengereken túl elért eredményeit külsöleg az
1600-i szentév méretei tükröztetik vissza leghívebben.
Százezres tömegek zarándokoltak Rómába, hogy hódoljanak Krisztus földi helytartója, a pápa előtt. Nagy számban voltak köztük protestánsok is Európa minden
országából. A kiváncsiság hajtotta őket, hogy lássák a
fényes szertartásokat, amiket szerintük pénzügyi számításból rendezett a pápa. Mikor azonban látták az ősz
VIII. Kelement, amint fáradtságot nem ismerve, betegen
is sorra látogatja Róma főtemplomait, fogadja a zarándokokat, asztalánál kiszolgálja a szegényeket és a pápaság "gőgjére" alaposan rácáfoló alázattal végzi a lábmosás szertartását, egyszeriben meggyőződtek, hogy a
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szentév nem pénzügyi spekuláció és a pápa nem lehet
a gyűlölt Antikrisztus, akinek a hitújítók kezdet óta
festegették. Ebből s közvetlen tapasztalásból eredtek
azok a megtérések is, amelyekkel az Egyház gyarapodott épp e szentév alatt. Akár 3 millióra tesszük a
szentévi zarándokok számát, - mint egyesek számítják
- akár 1.200,OOO-re, ahogyaszámításaiban mindíg
óvatos Pastor is teszi, a szentév mérlege föltétlenül azt
bizonyítja, hogy a Szentszék ismét visszanyerte azt a
vonzóerőt, amiből a reneszánsz és a nagy vallásszakadás hullámverésében annyit veszített.
Bár e nagy siker elsősorban a reformpápák műkő
désének az eredménye, azonban, ha velük le is zárult
a megújhodás hőskora, utódaik mégis folytatták az
elődök reformmunkáját. Az egyházi élet egész területére
kiterjesztették gondoskodásukat s így az érdemszerzés
elismeréséből az utódok sem zárhatók ki.
Hogy a már nekilendült reformmozgalom zavartalanul ment diadala felé, az annak is köszönhető, hogy
e pápák müködéséből nagy rész esik a diplomáciai és
politikai élet területére is. Igy érték el, hogy az európai
viszonyokra gyakorolt hatásukkal egyrészt a pápaságót
mentesítették az egyoldalú hatalmi befolyásoktól, másrészt háttérbe szorítottak egy esetleges államegyház
alapítására irányuló minden törekvést. E téren magában
a bíborosi testületben is nehézségekre találtak. Ennek
egyes tagjai vagy az egyik, vagy a másik hatalomnak
a kegyeit élvezték, gyakran tekintélyes évjáradékok
formájában, az egyes európai hatalmak pedig a pápává
választásnál sokszor erőszakos beavatkozástól sem riadtak vissza, ha érdekeik érvényesítéséről volt szó, 1 Az
Egyházi Állam gazdasági és szociális viszonyainak, a
megüresedő pápai hűbérek jogi helyzetének rendezése,
a pápaság itáliai tekintélyének fenntartása, mind olyan
feladatok voltak, amelyek megoldását többízben is kísér-
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ték fenyegető konfliktusok. E kérdések megoldását
azonban mégsem lehetett elodázni, mert vallásűgyikérdésekkel is vonatkozásban álltak, mint e kornak általában majdnem minden politikai problémája.
Bár a római kúria belső életét, különösen az egyes
pápák uralkodásakor erősen érvényesülő nepotizmus
révén oda nem való visszaélések meg is zavarták és
így a pápaság emelkedésében a reformpápák kora után
némi hanyatlások is mutatkoztak, azonban főleg az
első nagy reformpápák után az egyházi élet tisztaságára
alig esik árnyék. A pápák életén és müködésén első
sorban a feddhetetlen papi jelleg mutatkozik diadalmasan.
V. Sixtus halála után spanyol befolyásra egymást
követőleg három pápát: VII. Orbánt, XIV. Gergelyt
és IX. Incét választották meg, akik azonban összesen
alig egy évig (1590 szeptembertől 1591 decemberig)
uralkodtak. Utánuk a firenzei Aldobrandini-családból
származó VIII. Kelemen (1592-1605) emelkedett a
pápai trónra. Az új pápát mély vallásosság és tökéletes
becsületesség jellemzik. Ez a lelkület íratta elő vele,
hogy a bíborosi testületbe csakis olyanokat vegyen fel,
akiknek feddhetetlen élete és fényes tehetségei elő
nyére válnak az Egyháznak. Igy emelte a bíborosi
méltóságra korának két tiszta és nagyegyéniségét,
Baronius Cezárt, a híres történetírót és Bellarmino
Róbertet, a Jézustársaság örök díszét, a későbbi pápajelölteket, akikben bíboros társaik is a Szentszék legméltóbb képviselőit látták. Bellarmino később mint
szenttéavatott egyháztudós tündöklik az Egyház történetében. Kár, hogy ez a kiváló pápa gyakran fellépő betegsége miatt rokonainak nagy befolyást juttatott
az egyházkorményzatban. Közülük Pietro Aldobrandini
bíboros jutott a legkiválóbb szerephez, Tehetségével
hasznára vált ugyan az Egyháznak, de közismert vagyongyüjtő szenvedélye mégis kedvezőtlen hatást váltott ki.
VI
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VIII. Kelemennél alig volt szélesebb látókörű politikus és kiválóbb, megfontoltabb diplomata. Törekvése
elsősorban arra irányult, hogy az európai hatalmaknak
a pápaságra nyomasztóan túltengő befolyását csökkentse
s szabadabb mozgást biztosítson a Szeritszéknek.
Elsősorban a spanyol befolyás enyhítése volt a
Szeatszék feladata. Spanyolországban akkor II. Fülöp
(1556-1598) uralkodott. A leghatalmasabb világbirodalomnak ez a nagy, de szerencsétlen politikájú önkényura, a világtörténelemnek ez a legnagyobb bürokratája
a maga elgondolásaiban ízig-vérig katolikus volt. Politikai terveiből a katolicizmus sohasem hiányzott és pillanatig sem habozott, ha a katolicizmus érdekében és
védelmére harcba kellett vetnie Spanyolország félelmetes erőit. Csakhogy a katolicizmus erőteljes megvallása
oly magától értődő volt nála bármi vonatkozásban is,
hogy ez a hatalmas spanyol királyban a katolikus öntudatnak túlzó természetességet fejlesztette ki. Az ő személyisége és a katolicizmus fogalma nála már olyan
felbonthatatlan egységben olvadt össze, hogy Spanyolország politikai érdekét és az Egyház érdekét már
nem tudta egymástól megkülönböztetni.
Nem állítható, hogy II. Fülöpnek ez a merev meggyőződése nem a legtisztább forrásból fakadt, vagy
hogy az Egyház védelmében önző politikai számítás
vezette volna. A spanyol befolyás korlátlan érvényesülése azonban az Egyházat igen könnyen olyan örvényhez vezethette volna, mínt azelőtt a feudalizmus. Ez is
annakidején a világi hatalomnak az Egyház belső életébe való olyan hatalmi belenyúlása volt, amely az
Egyház és az egész kereszténység erkölcsi integritását bontotta meg és amelyből csak VII. Gergely és a
vele egyveretű pápák emberfeletti erőfeszítései bírták
kemény harcok árán kiszabadítani az európai civilizácíót, Ez a lehetőség most is annál is inkább fenye290

gette a Szentszéket, mert II. Fülöp legtisztább szándékból ugyan, de az Egyházat úgyszólván korlátlan
királyi felügyelet alá rendelte a maga birodalmában.
Az egyházi jövedelmeket tetszés szerint használta fel,
a főpapi, káptalani és apáti székeket kénye-kedve szerint töltette be, a pápai bullák kihirdetését saját önkényes királyi akaratától tette függővé, általában a
király az egyházi életben, főleg az egyházkormányzat
egész területén mélyrenyúló beavatkozást erőszakolt ki.
Igy az Egyházat Spanyolországban és tartományaiban
annyira megfosztotta a szabad mozgástól és függetlenségétől. hogy az ő egyházpolitikai terveiből. ha lényegileg nem is, de valójában mégis csak egy megbéklyózott államegyház ijesztő méretei tárultak fel.
Ez az egyházpolitika jogilag ugyan nem volt kitérvezve, és még csak rejtett cél sem irányult arra, hogy
egy olyan államegyházat készítsen elő, mint amilyennek létrehozásán a francia legistálc és a párizsi parlament
gallikán tanácsai mesterkedtek, azonban az egyetemes
Egyházra mégis beláthatatlan veszélyt jelentett. Hiszen
már Spanyolország egyházi életében is mutatkoztak
éppen a világi hatalom túlsúlya miatt olyan visszaélések a főpapi székek betöltésénél is, amelyek sehogy
sem illettek a megújhodó katolikus szellembe. Éppen
VIII. Kelemen, a 17. század első pápája trónralépésekor, 1591-ben jelent meg Juan Nova Davila: "A fejedelmi jogok védelme" (Apologia de iuribus principalibus
defendendis et moderandis iuste ad catholicum Hispaniae regern Philippum) c. kétkötetes müve, amely a
Szeritszék jogainak egyházi téren való megszorítását, a
fejedelmi jognak pedig olyan mértékű megduzzasztásat
hangsúlyozta, hogy VIII. Kelemen kénytelen volt ezt
a művet a tiltott könyvek közé tenni. 2 Gaetani Camillo
alexandriai patriarcha, Spanyolország pápai nunciusa
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a királynál az Egyház jogai és szabadsága érdekében
sikra szállt ugyan, de nem sok eredménnyel.
A helyzetet az Egyházra nézve súlyosbitotta még
az a körülmény is, hogya nápolyi királyság révén
II. Fülöp Itáliára is döntő befolyást gyakorolt. A pápaságot tehát az a veszély fenyegette, hogy II. Fülöp
egyházpolitikai felfogása Itália kisebb államaiban is
követőkre talál és a pápaság még saját földjén, magában Itáliában is elvesziti befolyását.
VIII. Kelemen nagyvonalú és békés természeténél fogva nem gondolt a spanyol birodalommal való
erőszakos szakításra. Ez ugyanis egyrészt egy újabb
hitszakadással fenyegetett volna, ami egyáltalában nem
illett a katolikus megújhodáshoz, másrészt meg a Nagy
Armadának, a világhírű spanyol tengeri haderőnek
megsemmisítése után is túl hatalmas volt a spanyol
király és a pápa nem tartotta az Egyház érdekében
állónak és célravezetőnek a nyilt politikai harc kirobbantását. A nehéz kérdés megoldására tehát a politika
békésebb eszközét választotta. Szakítás helyett ellensúlyt keresett, amely az egyoldalú spanyol túlsúlyt képes
visszaszoritani, hogy a Szeritszék az ellentétes irányú
külső erők közepette is biztositani tudja függetlenségét.
Ezt a nélkülözhetetlen politikai egyensúlyt VIII.
Kelemen Franciaországban találta meg. A Lígához való
jóviszonyt, elődeinek politikai hagyományaihoz hiven,
még IV. Henrik megtérése előtt is ápolta. Azzal a spanyol tervvel szemben azonban, hogy a francia trónra
IV. Henrik unokája, Izabella infánsnő kerüljön, tartózkodó álláspontot foglalt el. Midőn pedig IV. Henrik
a katolikus hitvallást 1593-ban letette s VIII. Kelemen
meggyőződött a megtérés őszinteségéről. 1595-ben a
francia királyt visszafogadta az Egyházba. Igy Franciaországban előmozdította a belső béke helyreállitását, a
megbékélt és megerősödő országban a katolicizmus hat292

hatós támogatást nyert, a Szentszék pedig olyan katolikus
hatalomra talált, amely megfelelt a pápaság erkölcsi
és politikai érdekeinek is.
Az idők hamarosan igazolták is VIII. Kelemen
bölcs politikáját. Hogy a ferrarai örökösödési kérdésben
a Szentszék II. Alfonz estei herceg halálával 1597-ben
megüresedő pápai hűbért bekebelezhette, az főkép
IV. Henrik támogatásainak volt köszönhető. Később
ismét Franciaország közvetített V. Pál pápa és Velence
között s ezzel sikerült ezt a kőztársaságot is visszatartani a vallásszakadástóI. Viszont 1598-ban a vervinsi
békét VIII. Kelemen közvetítette Francia- és Spanyolország között és így lehetővé tette, hogy a hitélet a
külső békét is visszanyert Franciaországban lendületet
vegyen, Spanyolország előtt pedig dokumentáltassék,
hogy a Szentszéket nem ellenséges indulat vezeti.
A nagy diplomata pápa lépéseit az angol kérdésben nem koronázta hasonló siker. I. Jakab kétszínű
politikája még a távoli kilátásait is elvette annak, hogy
Anglia visszatérjen a katolikus Egyházba.
AZ EGYHÁZ FŰGGETLENSÉGÉNEK és a megújhodás
akadályainak elhárítására fordított fáradozás án kívül
VIII. Kelemen éberen őrködött a hitrendszer belső egységének a megőrzésén is. Alatta indult meg a vita az Ú. n.
moIinizmus felett, amely Molina Lajos spanyol jezsuitának 1588-ban megjelent könyve nyomán keletkezett. A
spanyol dominikánusok arra hivatkoztak, hogy a tudós
jezsuita az isteni kegyelem és a szabadakarat viszonyának
fejtegetésében eltér Aquinói sz. Tamástól és éles támadást intéztek a szerző ellen. Mivel a meröben hittudományi vita a kívánatosnál hevesebb mértéket öltött, VIII.
Kelemen egy külön bizottságra, a "Congregatio de auxiliis gratiae" -ra bizta a kérdés megvizsgáIását és eltiltott
minden vitát. V. Pál 1607-ben feloszlatta ezt a bizottságot és magának tartotta fenn annak eldöntését, hogy Molina
felfogása helyes-e, vagy sem.
Ugyancsak a hitrendszer egységének megbontása
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miatt került VIII. Kelemen alatt az inkvizíció törvényszéke
elé nolai Giordano Brúnó (1548-1600), egy kilépett
dominikánus, aki mint az előretörő természetbölcseleti
felfogás egyik harcias képviselője, nemcsak a filozófiának
a teológiától való őnállósítását hirdette, hanem bizonyos
fokú panteista elveket is hangoztatott és az egész keresztény vallásrendszer ellen durva támadásba kezdett. Mivel
egyéb dogmakon kívül Krisztus emberséget is tagadta,
az inkvizíció törvényszéke előbb fogságra, majd tanításához való csökönyös ragaszkodása miatt halálra ítélte és
1600 február 17-én a római virágpiacon (Piazza dei Fiori)
máglyán elégették az akkori szokás szerint, Ez a szigorű
ítélet jelezni akarta azt is, hogy az Egyház nem enged
játékot legszentebb hitelveivel. A természettudományos
fejlődés később Giordano Brúnó tanait sorra cáfolta.

Kelemen halála és XL Leó 25 napos pápasága után
Baronius megválasztása ellen Spanyolország élesen tiltakozott és így Borghese Kamilló, mint V. Pál
(1605-1621) került a pápai székbe. Az új pápát előd
jeihez hasonlóan mély vallásosság hatotta át. Naponkint hallgatott szentmisét, buzgón látogatta Róma templomait s mint VIII. Kelemen, ő is gyakran órákat töltött a gyóntatószékben, ahol a római köznépet gyóntatta. Életmódját a legnagyobb egyszerűség jellemezte.
Magával szemben gyakran a fukarságig takarékos volt,
annál megértöbb volt azonban a nélkülözőkkel szemben. Az Egyházi Állam szegényeinek és nincsteleneinek ellátása egyetlen elődjénél sem szerepelt a pápai
háztartás költségvetésében olyan nagy tételekkel, mint
V. Pál uralkodása alatt.
A szociális gondoskodás terén azonban nem elégedett meg a szegények támogatásával. Az alsó néposztály részére hatalmas gabonaraktárt építtetett, amit
elsőrangú búzával töltött meg, hogy a nélkülözők akkor
se legyenek ínségnek kitéve, amikor rossz termések
miatt éhség fenyeget. A raktári búza árát olyan alacsony
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összegben szabta meg, hogy a legszegényebb ember is
megvásárolhatta. A jobbmódúak a pápai gabonaraktárakból nem vásárolhattak. A szegényebb családok is
csak annyit vehettek, amennyi föltétlenül szűkséges volt
ellátásukra, hogy így az árdrágítést szorgos an elkerülje
és a kenyér csakugyan azoknak az asztalára kerüljön,
akiknek részére a pápa szociális gondossága szánta. A
tartományok kormányzóinak ellenőrzésével a részrehajló és megvesztegethető bírákat keményen büntette
és így gondoskodott a jogrend megszilárdításáról. A
földmüvelés, ipar és kereskedelem érdekében kiadott
intézkedéseivel pedig hathatósan hozzájárult az állam
gazdasági életének emeléséhez.
AZ EGYÉNI TISZTASÁG és az átfogó szociális gondoskodás e kiváló képviselöjénél azonban a nepotizmus ismét
érvényesült. Rokonai, a Borghesék, földvásárlásaik révén
az Egyházi AlJam régi nagy családjainak, a Colonnáknak
és Orsiniknek az örökébe léptek. Később, már V. Pál
után, az Aldobrandinikkel való összeházasodásuk folytán
ez a család lett Itália leggazdagabb nemzetsége. Ez ugyan
nem V. Pál műve volt, de a rokonainak nyujtott kedvezés már az ő idején is annyira szemet szúrt, hogy anagy
Bellarmino biboros lelkiismereti kötelességének tartotta
a Szentatya figyeimét felhivni erre. a Ez a nepotizmus azonban korántsem hasonlított a régi reneszánsz-pápák botrányos nepotizmusához. A pápa nemcsak egyházi javakat
nem ajándékozott rokonainak, hanem még rokona,
Scipione biboros is úgyszólván semmi befolyást sem gyakorolt rá, úgyhogy még azokkal a gazdag ajándékokkal
és jövedelmező máltóságokkal sem tudott semmire sem
menni, amikkel a külföldi udvarok elhalmozták a hatalmasnak vélt rokont.

Az Egyházi Állam érdekében végrehajtott műkő
désén felül is a katolikus Egyház érdekeinek általános
előmozdítására fordította V. Pál a legfőbb gondot.
Borromei Károlynak szenttéavatásában (1610) a katolijelentőségének
átérzése éppen
kus megújhodás
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úgy kifejezésre jutott, mint abban a munkájában,
amellyel a missziók fellendítés én dolgozott. Az oratoriánus szerzetesek szabályainak megerősítése, a Jézustársaság és a kapucinus rend érdekében tett intézkedései, nunciusainak teljesítményei mind azt mutatják,
hogy uralkodása alatt hivatása magaslatán álló, a feladatokat mélyen átérző és nagy munkabírású, erős
egyéniség őrködött sz. Péter székében Krisztus hagyatéka fölött.
Politikai érzék tekintetében V. Pál nélkülözte
VIII. Kelemen éleslátását. Vele olyan egyéniség jutott
a pápai székbe, aki az Egyház hivatását és a Szentszéknek a népekre és fejedelmekre gyakorolt jogkörét
a középkori nagy pápák szellemében fogta fel és az
volt az erős meggyőződése, hogy erős akarattal a pápaság és a papság tekintélyét a régi nagy tradíciók szellemében tovább is fenntarthatja. Arn nem vetett számot
az idők változásával és azzal, hogy akor felfogása
messze eltért már a régi hagyományoktól. Ez a felfogás és a körülményeknek ellentéte sodorta Velencével olyan konfliktusbal amelynek tragikus kimenetelétől csak az a viszony tudta megmenteni az Egyházat,
amelyet még VIII. Kelemen bölcsesége hozott létre a
pápaság és Franciaország között.
Az egyházias szellem lassú elvilágiasodásával és az
egyházi tekintély hanyatlásával párhuzamosan Európaszerte éles támadások léptek fel az egyházi kiváltságok
ellen. Hozzájárult ehhez, hogy a művelődés terjedésével a tudomány is megszűnt kizárólag a papság műkő
dési tere lenni. A jogtudomány művelésében mindinkább
előtérbe nyomult a világi elem, amely ennek folytán
mind nagyobb és nagyobb szerephez jutott az államok
törvényhozásában és kormányzásában. Ez a világi elem
műveltség és tudomány, sőt jelentőség szempontjából
is egyenrangúnak kezdte magát érezni a papsággal és
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féltékenységgel nézett a papság ősi kiváltságaíra, amelyek az egyházi rendnek az övénél magasabb társadalmi pozíciót és tekintélyt biztosítottak. Az egyházi
kiváltságoknak tehát ez a mindinkább előretörő polgári
réteg lesz a legkíméletlenebb ellensége. A társadalmi
fejlődésnek ezt a vonalát nem lehetett már visszaszorítani. A pápaság viszont a trienti zsinat rendelkezéseinek végrehajtásával az Egyház tekintélyét ismét
helyreállította és befolyását arra is felhasználta, hogy
azok a sérelmek is reparáltassanak, amelyek az Egyházat a papság kiváltságainak megcsonkításával érték.
Mindez már előre vetette árnyékát annak, hogy az
Egyház és az állam között hovatovább igen élesen fog
a harc kirobbanni.
A pápaság különösen Itáliában törekedett az egyházi kiváltságok teljes visszaállítására. Törekvéseiben
nemcsak jogi, hanem történelmi alapra is támaszkodhatott. Itália függetlenségének évszázadokon át a pápaság volt a legodaadőbb előharcosa. Itália elsősorban a
pápaságnak köszönhette, hogy nem került idegen, német
uralom alá. A pápaságnak tehát megvolt a történelmi
jogcíme arra, hogy szavának döntő súlya legyen Itáliában. Ebben a tekintetben különösen Velencével állottak fenn ellentétek a köztársaság és a Szentszék
között.
Veleneére mint a keleti kereskedelem fő közvetítöjére a mohamedánsággal és a keleti kereszténységgel
való állandó érintkezés sem az államvezetés, sem a
világnézet szempontjából nem maradt hatástalanul.
Kormányzati tekintetben ez a keleti hatás sajátságos
alkotmányszervezetében, igazságszolgáltatásának
az
európai viszonyoktól elütő, szokatlan titokzatosságában
és az államhatalom korlátlanságáról való felfogásban
jutott kifejezésre, míg vallási téren közönyösségben és
látszat-vallásosságban nyilvánult. A páduai egyetemen
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még a 17. század első felében is szabadon hirdethették az averrhoizmust, az államvezetésből pedig teljesen száműzték a vallási szempontokat. Ugyanígy nyilt
titok volt a protestáns kereskedők és Woton angol
követ vallási propagandája is.
Az általánosságban uralkodó merkantil Ielíogásra
a szígorübb erkölcsi normákat követelő reformszellem
éppen oly feszélyezően hatott és nem talált kedvezőbb
fogadtatásra, mint ahogy gyűlölettel tekintettek az egyházi kiváltságokra és a papságnak arra a törekvésére
is, hogy e kiváltságokat fenntartsa. A kormányzatot a
pápasággal szemben is olyan ellenséges érzűlet töltötte
el, hogy a túltelített légkörben az első alkalomnak ki
kellett robbantania az ellentéteket. Ez az alkalom
el is következett, amikor 1604-ben a kormány két
katolikus papot világi törvényszék elé állított. A köztársaság hatóságainak a vallásos élet területére való
szüntelen beavatkozása (templomok és kolostorok zaklató felülvizsgálása, a püspökök kinevezési jogának
gyakorlása, a placetum szigorú kezelése, a papságnak
az állami hivatalokból való kizárása) egyébként is azt
a gyanút keltette Rómában, hogy az állam az Egyházat teljesen hatalma alá akarja gyűrni.
V. Pál pápát már az 1604 és 160S-ben hozott
velencei törvények is megdöbbentették. Ezek szerint
templomok, kolostorok, kórházak vagy ezekhez hasonló
intézmények alapítása csak a szenátus kűlőn engedélyével történhetett. Hasonlóképen állami engedély kellett ahhoz is, hogy valaki egyházi személynek földbirtokot eladjon vagy adoményozzon. Kétségtelen, hogy a
felfelé törő állami túlsúly e kísérlete évezredes egyházi
jogokat sértett, V. Pál tehát, akit hivatása teljesítésétől
emberi tekintetek sohasem voltak képesek visszatartani,
az egyházi büntetést kilátásba helyezte és így akarta
a kőztársaságot a két törvény visszavonására és a világi
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bíróság elé állított papok egy házi bíróság elé való utalására kényszeríteni. Velence ezzel szemben az államjogra hivatkozott és nemcsak megtagadta a pápa követeléseinek teljesítését, hanem 1606-ban újabb törvényt
hozott. E szerint azok az egyháziak, akik valamely
fekvőseget örökbérletbe adtak egy világinak, azt többé
nem vehetik vissza saját haszonélvezetükbe. E mellett
azzal a kívánsággal is fordult a pápához, hogya velencei patriarchát mentesítse az olasz püspökök azon kötelezettsége alól, hogya pápai megerősítés végett püspöki
vizsgálatra legyen köteles megjelenni Rómában.
Az ellentétek annál inkább kimélyültek, mert
amíg a pápa a régi egyházi kiváltságok sérelmeinek a
reparálását és az új egyházellenes törvények visszavonását szorgalmazta, addig a köztársaság az Egyházat teljesen az államhatalom alá akarta rendelni. Azt a követelményt állította fel, hogya velencei egyházi alapítványok csak bennszülötteknek legyenek adományozhatök, a pápai bullák csak állami hozzájárulás után legyenek kihirdethetők, minden papi gyülést ellenőrizhesse
nek és minden pénzküldeményt Rómába eltilthassanak. 4
A meghozott és tervbevett törvények nemcsak az Egyház szabadságának teljes elfojtását jelentették, de nyilvánosságra hozták a köztársaságnak azt az eltökélt
szándékát is, hogy nem akar békét. Hogy még az
optimisták szeméről is eltávolítsa a hályogot, 1606
januárjában dogévá választotta a Róma-ellenes párt
fejét, Leonardo Donatót. akivel a polgári társadalomnak az a rétege került uralomra, amely a Róma elleni
harcnak lelki alkatából kifolyólag is a legtürelmetlenebb
képviselője volt.
A kormány, hogya várva-várt küzdelemben egyházi oldalról is támogetásra találjon és a velencei társadalom vallásos rétegének bizalmát is biztosítsa, olyan
tollharcot készített elő, amelynek diadalában feltétlenül
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bízott és amelynek élére egy államilag· fizetett államteológust állított, a szervita rend velencei tartományfőnökét, Paolo Sarpit. A szenátus választása a maga
céljai szempontjából a legalkalmasabb emberre esett.
A természettudományok terén [óhírű, éleseszű szerzetes vallási téren azt a reneszánsz-típust képviselte,
amely minden belső meggyőződés nélkül élt s egy vallásrendszerhez sem ragaszkodott, hanem állandó ingadozással majd ide, majd oda hajolt a nélkül, hogy szilárd
álláspontot tudott volna elfoglalni akár az egyik, akár
a másik irányban. A kortársak jelentései titkos protestánsnak tüntették fel. A pápaság ellen vezetett harcban valóban attól sem riadt vissza, hogy előkészítse a
protestantizmus útját Velencében, de viszont amint
semmi kűlönbséget nem tudott tenni a kálvinizmus és
a lutheránizmus között, éppen úgy az Egyházból való
kiközösítése (1607) sem akadályozta meg abban, hogy
tovább is misézzen,
Az egyik történetíró szerint Sarpi elgondolásainak végpontjában egy pápa nélküli katolikus Egyház
állott, mások szerint életének egyetlen célja volt a
pápai tekintély letörése. De bármi vezette is, annyi
bizonyos, hogy a pápaság iránt érzett engesztelhetetlen
gyűlölete és vallási téren elfoglalt kétszínű magatartása
míntegy predesztinálta a Róma elleni küzdelemre, E
lelkülete mellett ragyogó vitatkozó képesség és lendületes szónoki erő jellemezte. Rejtett céljai elleplezésére
a katolicizmus palástját terítette magára. Míg Velencére
nézve az isteni kegyelem különös jótéteményének hangoztatta, hogy az igaz hitet megismerte és elfogadta,
addig minden lehetőt elkövetett, hogy a bekövetkezendö interdiktumot a közvélemény előtt úgy állítsa
be, mint a pápaság túlkapásából eredő érvénytelen
eszközt arra, hogy a pápaság világi dolgokban is korlátlan hatalmat szerezzen, amelynek minden megnyilvá300

nulását a kormánynak joga és kötelessége megtiltaní.
A fejedelmi és állami hatalom, hirdette, egyedül Istentől származik, tehát mind a világiak, mind az egyháziak
engedelmességre vannak kötelezve iránta. A papság
kiváltságai nem isteni eredetűek, hanem a fejedelmek
ajándékai. A fejedelem az Egyház általános védője,
tehát egyedül az ő tetszésétől függ a papság kinevezése éppen úgy, mint a pápai bullák kihirdetése. A
fejedelem le sem mondhat erről a jogáról, még ha
akarna is, mert ezt a jogot úgy kell tekintenie, mint
a neki adott hitbizományt, melyet sértetlenül kell átszármaztatnia utódj aira.
Ahol az elvek és felfogások ilyen éles ellentéte
állott egymással szemben, ott a harcnak ki kellett
törnie. A velencei kormány merev állásfoglalása, amely
majdnem kétszáz évvel megelőzte II. Józsefnek szélső
séges egyházpolitikáját, széttépte a békés megoldás
legkisebb lehetőséget is. V. Pál 1606 április 7-én kimondta a dogéra, a szenátusra és az egyházi tanácsosokra az Egyházból való kiközösítést, a kőztársaságot
pedig interdiktum alá vetette. Ezzel a harc, mint azt
az előkészületekből is várni lehetett, teljes erővel indult
meg. A doge erre válaszul felszólította a papságot, a
világiakat és a szerzeteseket egyaránt, hogy a pápai
bullát olvasatlanul dobják félre, a szentmise eltiltását
pedig ne vegyék tudomásul. Előállott tehát az a helyzet, hogy ugyanaz a fórum, amely a vallási elveket
teljesen kizárni törekedett a kormányzatből. a szentmise mondásának és a szeatségek kiszolgáltatásának tilalmával szembehelyezkedett, hogy így megtévessze azokat is, akiket még áthatott a vallásos érzület. Aki a
kiad ott állami rendelethez tartja magát, azt a kormányzat a köztársaság teljes támogatásáról biztosította, aki
azonban a pápa rendeletének engedelmeskedik vagy
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menekülést kísérel meg, többé nem térhet vissza a
köztársaság területére.
A rendeletre olyan hatósági terror következett,
aminőhöz hasonlót keveset ismer a történelem. A templomokat, kolostorokat, zárdákat és plébániákat világi
hatósági személyek járták be, hogy megállapítsák, hogy
kik vonakodnak a papság közül szentmisét mondani.
A szenátus 1606 szeptember 26-án kiadott rendelete
a gyóntatószék függetlenségét is megsértette és elrendelte, hogy a "püspökök gondoskodjanak, hogy a
gyóntatók zavart ne okozzanak a gyónók lelkiismeretében"." És ugyanakkor, amikor a doge a pápai nunciust
azzal fenyegette meg, hogy Velence az Egyháztól is
kész elszakadni, viszont nyilvános könyörgő imákat
rendelt el az "ártatlanul megtámadott" köztársaságért.
A dogénak ez a kétszínű egyházpolitikai játéka aztán
kész prédára vetette a tájékozatlan híveket.
A hatósági terrornak és a velencei kormány kétszínű játékának mindenesetre azt kellett jelentenie, hogy
a doge és a szenátus a velencei köztársaság ingatag
vallási viszonyai ellenére sem bízhatott a harc döntő
sikerében. A kísérő jelenségek valóban olyan képet
tártak a szemlélő elé, hogy ezeknek a velencei kormányt, a Signonát is mindenképen gondolkodóba kellett
ejteniök. Míg egyes templomok pusztán a pápaság
elleni tüntetésből telve voltak a gazdag és előkelő
polgárságnak épp azzal a rétegével , amely pedig a
maga merkantilista felfogásából és a szellemi korlátoltság gőgje folytán már régen nem járt templomba, addig
a vallásos lelkületű néprétegek tömeges processziókban
egyesültek, hogy az interdiktum visszavonásáért imádkozzanak. Ugyanakkor azok, akik az állam és az Egyház harcában vallásos öntudatuknál fogva az Egyház
oldalán állottak és a misehallgatástól tartózkodtak, hogy

302

függetlenségüket megtarthassák, falusi jószágaikra vonultak vissza.
Érdekes volt ebben a harci kavarodásban, hogy
a Signoria, saját rendeletével ellentétben, a jezsuiták
menekülését viszont nemcsak nem iparkodott megakadalyozni, hanem tőle telhetőleg elő is mozdította, Mindez
azért történt, hogy megszabaduljon attól a szerzetestársaságtól, amely a vallásos tömeg előtt bírt tekintélyével
szembeszállhatott volna a világi hatósággal és nagyon
bizonytalanná tehette volna annak győzelmét. A jezsuíták mellett a másik két reformrend, a kapucinusok
és a teatinusok álltak ellen a terrornak a leghatározottabban. Közülük is többen elmenekültek, vagy megmaradtak állásfoglalásuk mellett és börtönbe jutottak.
Ezalatt Sarpi kettőzött erővel folytatta a munkát,
hogy a pápai bulla érvénytelenségéről meggyőzze a
meghajolni sehogy sem akaró tömeget. Ezen a téren
végzett munkája már olyan szélsőséges elvek hangoztatásában nyilvánult, hogy a protestáns elemek reménykedéssel, a katolikusok viszont aggodalommal abban a
hitben voltak, hogy Itáliában egy új Luther támadt,
aki a katolikus világ középpontjában fogja végrehajtani az Egyháztól való elszakadást. Magában a bíborosi
testületben is többen tartottak ettől. Maga V. Pál is
csalódott az interdiktum hatásában és hajlandó lett
volna a harcot befejezni, ha az Egyház méltóságát és
jogait sértő törvényeket Velencében visszavonják!
Viszont Velencének is látnia kellett, hogy a kettős
játékot nem folytathatja tovább. Egyrészt nem tudta
alattvalói lelkületét tovább gúzsba kötni, másrészt csalódott abban az elgondolásban is, hogya többi európai
uralkodók is magukévá fogják tenni a köztársaság ügyét.
Jóllehet követei a külföld előtt úgy tüntették fel a köztársaságot, mint a fejedelmi jogok védelmezőjét a pápaság erőszakos követelésével szemben, a korszellem
303

mégis erősen ellenállt a jozefinista elvek e korai életbeléptetésével éppen úgy, mint ahogyan rövid életű lett e
földön annakidején II. Frigyesnek Monarchia Sículája
is. Az interdiktum a katolikus udvarokban éppen ellenkező hatást keltett, mint amilyet a köztársaság várt.
Savoya, melynek támogatására pedig Velence biztosan
számított, az interdiktumot kihirdette és a velencei követnek eltiltotta a szentmise látogatását. Rudolf császár a
velencei követtől szintén megtagadta a kihallgatást,
miniszterei pedig megszakították a vele való érintkezést.
A spanyol királyi udvar kápolnájából kizárták a velencei
követet, Varsóban pedig a követ nemes társait is kiutasították a templomból. Legnagyobb csalódást azonban
az keltette a köztársaságban, hogy IV. Henrik megtiltotta.
hogy a velencei követ résztvegyen fia keresztelőjén."
Ugyanez a csalódás érte a kőztársaságot, amikor
a küzdelmet fegyveres térre akarta átvinni. Ha a protestáns államok, mint Anglia és Hollandia hajlandók is
voltak fegyveresen segíteni, hogy ezzel a hitújítás útját
előkészítsék Itáliában, az olasz fejedelmek viszont
visszautasították a velencei kívánságokat, mert nem
akarták hazájukat forradalomba kergetni egy protestáns
előretörés miatt, Du Plessis Momay, a francia hugenották feje, nagy terveket szőtt ugyan Velencével,
IV. Henrik azonban leintett minden mozgalmat és megtiltotta, hogy Velence katonákat toborozzon Franciaországban egy pápaellenes háborúra. Ezzel azután el is
hervadtak Velence háborús reményei.
A Franciaország nélkül túlmerész vállalkozásáról
le kellett mondania és kénytelen volt elfogadni IV. Henrik
közvetítő ajánlatát, amelyet a pápai udvar is kedvezően
fogadott. Ennek alapján Joyeuse bíboros segítségével
létre is jött a megegyezés. A pápa az interdiktumot és a
velejáró misetilaimat visszavonta, Velence viszont a
bíróság elé állított papokat átadta a pápai törvény304

széknek es az Egyházra nézve sérelmes három törvény
végrehajtásáról is lemondott. Azok a papok, akik a
pápai rendeletnek engedelmeskedve börtönbe kerültek
vagy elmenekültek, szabadlábra kerültek, illetőleg visszatérhettek - a jezsuiták kivételével. Ebben a tekintetben még IV. Henrik rendkívüli tekintélye sem tudta
engedékenységre bírni a köztársaságot és a pápa végül
is kénytelen volt elfogadni, hogy éppen leghűségesebb
katonái maradjanak kitiltva a velencei köztársaság területéről, ahová csak míntegy 50 év mulva térhettek vissza.
A kibékülés azonban, amelynek árát elsősorban
a Jézustársaság fizette meg, nem volt őszinte. A Sígnoria
részéről tovább folyt a pápához hű papok üldözése és
a protestantizmus talajának további előkészítése. Ebben
a főszerepet egy Fra Fulgenzío nevű szerzetes játszotta.
Mindez azonban csak addig tartott, míg IV. Henriknek
erről az ügyesen kieszelt tevékenységről kézzelfogható
bizonyíték nem jutott tudomására. Ha a köztársaság
iránt ugyanis barátságot is tanúsított, de az ő elgondolásába egy protestáns Velence sehogy sem illett bele.
Midőn tehát a protestantizmus velencei akciójáról tudomást szerzett, bizonyítékait nyilt ülésen tárta a velencei
szenátus elé. Ez IV. Henrik tekintélyével már nem mert
szembeszállni, Fra F ulgenziót a prédikálástól eltiltotta,
Sarpi műkődésí körét pedig megszorította, Ezzel
IV. Henrik ki nem heverhető csapást mért azokra,
akik a protestantizmust Itáliában is meg akarták honosítani. Sarpi visszavonulása közben még egy végzetes
csapást akart mérni az Egyházra, amidőn megírta a
trienti zsinatnak az Egyházra nézve kompromittáló és
szándékosan ferde beállítású történetét, amelyről azonban egy széles alapokon nyugvó történeti kutatás bebizonyította, hogy hamisításokon alapszik. 7
Ha Velencében a koraszülött jozefinista szellem
nem is ült el végleg, mindenesetre az idők szelét
VI
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mutatia, hogy Sarpinak 1623-ban bekövetkezett halálakor a szenátus elhatározta, hogy monumentális szobrot
állíttat emlékének.

A németországi vallási ellentétek V. Pál alatt fejlődtek
harmincéves háborúvá. A háború vallási jellegát átérezve, teljes erővel sietett II. Ferdinánd támogatására.
A győzelmes császárt ösztönözte, hogy a téli király,
V. Frigyes felett aratott győzelmét iparkodjék kiaknázni
a katolicizmus javára.
V. Pál mint született római, nagy fogékonyságot
tanúsított a művészetek, különösen az építészet iránt
is. Utak, források, kutak nyitásán, új paloták és templomok építésén kívül az ő nevéhez fűződik sz. Péter
templomának a befejezése, amely mai alakját Bramante
és Míchelangelo terveinek Maderna javaslatára történt
megváltoztatásával nyerte. Az eredeti terv Maderna
kivitelében annyiban szenvedett változást, hogy az eredeti görög kereszt alakú alaprajz egy hatalmas hosszanti
hajónak hozzáadásával a római kereszt alakját vette fel
és ezzel lehetővé vált, hogy a régi Nagy Konstantinféle bazilika egész területe is egy tető alá jusson az
új bazilikával. E hozzátoldást viszont máig is sokan
nehezményezik, mert így Michelangelo gigantikus kupoláiára a kilátás eltelódott és a Sz. Péter-tér közepéről
nézve e kupola már szinte elbújik a meghosszabbított
főhajó homlokzata mögé, A vatikáni titkos levéltár
megszervezésével és az anyag rendezésével V. Pál a
történelemtudománynak tett nagy szelgálatot.
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12.
XV. Gergely. A pápaválasztás szabályozása. A "De propaganda fide" megezeroezése. Szentiéavatások. VlII. Orbán.
Hadi intézkedései. A breviárium és az ünnepek új rendezése.
A Galilei-per. X. Ince. Törekvés a keleti egyház visszatérítésére. A ianzenizmus elítélése.

Pál után Alessandro Ludovisi bolognai érsek lett a
pápa XV. Gergely néven (1621-1623). Bár uralkodása rövid ideig tartott, de áldásos volt az Egyházra.
Reformjai közül elsősorban a pápaválasztásnak a
katolikus megújhodás szellemébe illő szabályozása emelkedik ki. Jelentősége abban az általánosan ismert
viszonyban nyer kifejezést, amely az Egyház sorsa és
a tiara viselőinek belső lelki mivolta között az egész
történelem folyamán fennállt. Amíg a pápákat a római
nép és papság választotta, vagy a császár akarata kényszerítette a kereszténységre, a választásnál érvényesülő
párt- vagy politikai szempontok hatása alatt gyakran
kerültek méltatlan egyének is sz. Péter trónjára,
vagy a jobbak is alig voltak képesek kibontakozni az
érdekeknek abból a hálójából, amelynek megválasztásukat köszönhették.
Ezekből a bajokból keresett megoldást II. Miklós
pápa 1059-ben, majd a 12. század végén a III. lateráni
zsinat, mely a bíborosok jogkörébe utalta a pápaválasztást és megállapította, hogy a pápaválasztás érvényességéhez a szavazatok kétharmad része szűkséges, a
népet és a császárt pedig megfosztotta a választásba
való beleszólástól. A 14., 15. és 16. század forgataga
azonban ismét veszélyeztette a független pápaválasztást.
Az európai hatalmak gyakran erőszakkal, legtöbbször
azonban politikai nyomással vagy - mint már említettük - a bíborosok jóindulatának megnyerésére fordított nagy pénzösszegekkel iparkodtak a választás esé307
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lyeit a maguk javára billenteni, hogy a pápaság erkölcsi és politikai súlyát érdekeik szolgálatába állíthassák.
Ha a reformpápák idején a bíborosok testületében
általánosan uralkodó szellem az Egyház egyetemes érdekeit meg is védelmezte a széthúzó érdekek felülkerekedésétől, egyes katolikus hatalmaknak, kűlőnösen Spanyolországnak mégis sikerült a választásokat nemcsak befolyásolni, hanem az ú. n. ius exclusionis, akizárási
jog segítségével megakadályozni, hogy a neki nem
tetsző egyéniség pápává választassék. VIII. Kelemen, a
diplomata-pápa, politikai eszközöket használt fel, hogy
e megaiázó helyzetet megváltoztassa.
XV. Gergely "Aeterni Patris" (1621) és "Decet
Romanum Pontificem" c. bullájában (1622) a pápaválasztás reformjában kereste azt a módot, amellyel az
illetéktelen beavatkozások elháritásával a lealázó helyzetből kiemelheti a pápaságót.
E pápai bullák a pápaválasztás három formáját ismerik el. Az első a felkiáltással történő választás,
amikor a bíborosok mintegy természetfeletti sugallat
hatására minden előzetes márlegelés nélkül egyhangúlag
kiáltanak ki valakit pápává. Ennek érvényét már egyetlen ellentmondás megsemmisíti. A második mód a nyilt
megegyezéssel történő választás. Leggyakoribb azonban
a titkos szavazással megejtett választás, amelynek érvényességéhez a szavazatok kétharmadán felül még egy
szavazat szükséges,
A választás megkezdésekor a szavazó bíborosok
egy-egy szavazólapot kapnak, amelyre mindegyik felírja saját nevét és annak a bíborosnak a nevét, akire
szavazatát adja. Mielőtt a lapot a szavazatok gyüjtésére szolgáló kehelybe dobnák, mindenkinek kűlön
kűlőn meg kell esküdnie, hogy arra szavazott, akit
lelkiismerete szerint legméltóbbnak talál a pápai trónra.
A választási szabály bármely részének megsértése ki308

közösítést von maga után. Ha az első szavazásnál egyik
jelölt sem kapta meg a törvényben előírt szavazattöbbséget, akkor új szavazás következik. Ennél már a szavazókat az első szavazat nem köti, hanem mindenki
arra szavazhat, akire akar.
EZ A VÁLASZTÁSI RENDSZER, amely fő vonásaiban ma
is érvényben van, alkalmasnak bizonyult a pápaválasztás
függetlenségének biztosítására, bár ezt még befolyásolta
a már fentebb említett jog, amelyet a 17. század közepétől
nemcsak a spanyol, hanem a francia király és a német
császár is igényelte, bár ez természeténél fogva inkább
csak negatív jogot jelentett. Utoljára I. Ferenc József
alkalmazta, amidőn az 1903·i konklávén Rampolla bíborost kizáratta a pápává választhatók sorából. X. Pius
1904-ben azután e visszaélésnek további alkalmazását kiközösítéssel eltiltotta.
A missziók egységes vezetésére szervezte XV. Gergely a már említett nagyjelentőségű "De propaganda
fide" kongregácíót, a máig is híres Hitterjesztésügyi
Kongregációt, Kiterjesztette sz. József és sz. Anna tiszteletét. Az előbbinek ünnepét is ő állapította meg március 19-re. Ö avatta szentté Loyolai Ignácot, Xavéri
Ferencet, Néri Fülöpöt és Avilai Nagy sz. Terézt, a
katolikus megújhodás nagy apostolait.
Az ő halála után a Barberini-csaIádból származó VIII.
Orbán (1623-1644) foglalta el a pápai trónt. Erős akaratú, önálló egyéniség, aki az egyházi és politikai ügyek
vezetésében is alig engedett beleszólást a bíborosoknak.
Uralkodásának nagy részét az Egyházi Állam katonai
megerősítésének és területe gyarapításának gondja foglalta le, ami érthető, mert akkor folyt a harmincéves
háború. Rómában arzenálokat, fegyverraktárakat létesített, az Egyházi Állam területét katonai erődök felújításával biztosította. A Revere-nemzetség kihalásával
1631-ben az Urbino hercegséget mint megüresedett pápai
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hübért visszacsatolta az Egyházi Államhoz. Ezzel érte
el az Állam területének legnagyobb kiterjedését. A
IL Vince gonzagai herceg halálával meg üresedő birodalmi hűbér, Mantua birtoka a császár akaratával szemben az ő kívánságának megfelelően került a francia
Nevers herceg birtokába.
Trónralépésével egyidőben került Franciaországban a hatalom élére Richelieu. A pápa elfogadta e
bíboros politikai gondolatmenetét és a harmincéves
háborúban csak politikai kérdést látott, l a császárt nem
is támogatta, svéd-francia háború folyamán sem. Ez
mindenesetre súlyos politikai tévedés volt a pápa részéről, éppen abban a korban, amikor a vallási és politikai kérdések szemmelláthatóan kapcsolódtak egymással és alig történhetett politikai esemény, amely ne járt
volna vallási téren is fontos következményekkeL Midőn
a protestantizmus németországi nagy sikerei más meggyőződésre bírták, már késő volt. Richelieu politikája
nem igazodott a pápa kívánsága szerint.
Az uralkodása alatt érvényesülő nepotizmus már
általános ellenszenvet keltett Rómában, mert családjának
több tagja erkölcsileg is méltat1an volt a pápa kedvezéseire és utódát szigorű fellépésre kényszerítette ellenük.
Pápasága alatt történt a papi zsolozsmáskönyvnek,
a breviáriumnak új revíziója. Általános tetszést keltett
a régi szép himnuszoknak jobb latinra való átültetése
és modernizálása. Ebből a munkából a költői érzékű
pápa is kivette a részét. Ö rendezte a megsokasodó
ünnepnapok kérdését is "Universa per orbem" kezdetü
bullájával (1642). Az ünnepnapok nagy száma már a
középkor végétől sok vitára adott alkalmat. Az első
nagyobb. erre vonatkozó rendezés Campeggío bíboros
pápai követ végrehajtásában történt a regensburgi birodalmi gyülésen (1524) Németországra és a környező
keleti államokra vonatkozóan. Ez a rendelkezés a szi310

gorú munkaszünettel megtartandó ünnepek számát a
vasámapok kivételével 35-ben szabta meg, míg a többieken csak a szentmisehallgatásra kötelezte a hívőket,
de a munkát megengedte. Franciaországban a bordeauxi
zsinat rendezte e kérdést 1538-ban. VIII. Orbán bullája
a püspökök kérésére 31-ben állapította meg az ünnepek számát. Ehhez járultak még az egyházi védőszen
tek kűlőnleges és a nemzeti szentek országos ünnepei.
A püspököknek új ünnepnapok bevezetését a pápai
bulla megtiltotta. ~
VIII. Orbán uralkodása alatt fejeződött be a híres
és az Egyházzal szemben évszázadokon át ellenséges
színezettel beállított Galilei-per.
1543-ban jelent meg Kopemikus frauenburgi kanonoknak korszakalkotó munkája: "De revolutionibus
orbium coelestium, " amely az addigi földközéppontos
világrendszer kétezeréves tanával szemben a napkőzép
pontos rendszer gondolatát íeitegette. Nyolcvan évig
nemcsak szabadon tanulmányozhatták Kopemikus felfogását, hanem könyvét egyetemeken, mint pl. a híres
salamancai egyetemen is, hivatalosan elrendelt tankönyvként használták, amint ezt az 1561 és 1594-ből
fennmaradó feljegyzések mutatj ák, S Ez annak volt
köszönhető, hogy Osiander, Kopemikus munkájának
első kiadója, a műhöz írt elöszavában megjegyezte,
hogy Kopemikus a maga álláspontját nem mint határozott tételt és igazságot, hanem csak mint tudományos
föltevést fejtegeti, mínek . alapján a világegyetem több
problémája könnyebben megfejthető és az égitestek
mozgását és pályáját könnyebben meg lehet magyarázni. Osiander kijelentése nem fedte ugyan a valóságot, mert Kopemikus igaz és megcáfolhatatlan' tudományos tételnek tartotta felfogását,4 de tudta, hogy ennek
nyilt hangoztatása akkor még kellemetlen következményekkel járt volna, tehát mint igazságot nem erősza-
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kolta a közőnségre. Éppen ezért szabadon volt tanítható s olvasható és felfogásáról sokan vitáztak az egyházi természettudósok közül is.
A KOPERNIKUSI GONDOLAT csak akkor lett nagy világnézeti ellentétek forrásává és került a tiltott könyvek
jegyzékébe, amikor Galileo Galilei, korának kiváló olasz
fizikusa, aki egyúttal matematikus is volt, 1613·ban Kopernikus tételét mint határozott igazságot kezdte fejtegetni.
Ma már megállapítható, hogya természettudománynak még
Newtonra és Bradleyre kellett várnia, hogy az új tantétel
feltétlen igazsága igazolható legyen. Ilyen körülmények
között történt, hogy Caccini dominikánus a firenzei Santa
Maria Novella templomában Józsue könyvére hivatkozva,
feltűnő támadást intézett Galilei és egyben a Kopernikusféle napközéppontos rendszer ellen 1614-ben. Most már
a kérdés a Szent Officium törvényszéke elé került. A
tanulmányozások és vizsgálódások még a következő év
decemberében is folytak, amikor Galilei önszántából
Rómába ment. Félévig maradt itt s ez idő alatt pergett
le első pere.
Az első tételt (a Nap a világ mozdulatlan középpontja) a Szent Officium bölcseletileg lehetetlennek és
formailag eretneknek nyilvánította, mert ellenkezik a
Szentírással s az egyházatyák magyarázatával. A második
tételt (a Föld nem középpont. nem mozdulatlan, hanem
naponta megfordul tengelye körül) az ítélet szintén filozófiai
szempontból képtelennek, teológiailag pedig tévesnek
nyilvánította s éppen ezért mint megdönthetetlen igazságnak a hirdetését szóban és írásban megtiltotta. Galilei
személyével azonban a legkíméletesebben jártak el. A
bíborosok a legnagyobb előzékenységet tanúsitották iránta,
sőt maga V. Pál pápa is csaknem egyórás kihallgatáson
fogadta. A bíróság Bellarminót bízta meg/hogy az ítéletet
Galileivel közölje s rábírja annak elfogadására. Miután ez
megtörtént és Galilei az itélet előtt meghajolt, a per véget
is ért.
Ettől kezdve csend borult a kopernikusi tantételre.
Megvá1tozott azonban a helyzet, amikor a becsvágytól is
fütött, nyugtalan természetű Galilei "Dialogo" címü új munkájában a Kopernikus-féle rendszert ismét mint cáfolhatatlan igazságot kezdte hirdetni. Hogy műve kinyomtatá-
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sához egyházi jóváhagyást nyerjen, 1630-ban Rómába
ment. VIII. Orbán és több bíboros barátságosan fogadta
a 70 éves ősz tudóst és jól is indultak a jóváhagyásra
vonatkozó tárgyalások. E tekintetben különösen Riccardi
pápai udvarmester járt Galilei kezére s úgy látszott, hogy
munkája néhány szövegbeli változtatás után magában
Rómában kerül sajtó alá.
Ekkor azonban Galilei mel!gondolta magát és
barátjának, Castelli bencés tudósnak a biztatására visszatért Firenzébe s kéziratát ott bocsátotta a helyi inkvizitor
és az apostoli helynök cenzúrája alá. Ennek elnyerése
után azonban a könyv jogtalan és megtévesztő módon
hagyta el a nyomdát. Az "imprimatur" alá nem a firenzei
helynöknek, hanem a pápai udvarmesternek a neve
került. Igy a munka ismét a római inkvizíció törvényszéke elé került, amely átvizsgálás után 1633-ban megidézte Galileit. Arra a kérdésre, hogy az 1616-i tilalmat
miért szegte meg, Galilei kijelentette, hogy ha a "Dialogo"
megírásakor szakkifejezésekben tévedhetett is, ez azonban
tpégsem fejezi ki a kopernikusi tételről alkotott felfogását.
Ö az új tantételt csak mint puszta feltevést tárgyalja s
egyben rámutat fogyatékosságára is. Mindamellett a törvényszék megállapította a Galilei kijelentései és munkájának
tartalma között fennálló ellentétet, Galileit az 1616-ban
kiadott tilalom megszegése miatt fogságra ítélte. a büntetést azonban felfüggesztette. Galilei vissza is tért Firenzébe,
ahol a sienai érsek villájában élt és itt is halt meg
1642-ben, miután a haldoklók szentségeiben és pápai
áldásban részesült. Hogy perének tárgyalásakor dacosan
dobbantott volna és azt kiáltotta volna: "és mégis mozog
a föld", az manapság is közszájon forog ugyan, de már
régóta cáfolhatatlanul bebizonyították, hogy merő mese.

A Galilei-kérdéssel kapcsolatban nem Galilei elítélése, hanem Kopernikus tanításának eretnekségként
való megbélyegzése és indexre tétele adott alkalmat
az Egyház támadására, mert tagadhatatlan, hogy az
Egyháznak egy előkelő, bár nem csalatkozhatatlan
bizottsága tévesnek jelentett ki egy merőben természettudományi tételt, amely később igaznak bizonyult és
1624-től 1757-ig a tiltott könyvek jegyzékében foglalt
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helyet minden olyan munka, amely ennek a tételnek
igazságát hirdette. Természetesen ez a bizottság, mégkevésbbé az Egyház, nem érdemli meg azt a rágalomhadjáratot, amelyben Galilei tételeinek elítélése miatt
míntegy 150 éve része van. Hiszen itt egy másfélezer
éves természettudományi világszemlélet felforgatásáról
volt szó, aminek látszólag még a Szentírás is ellent-

mondott."
Mindazonáltal az objektív történetírás egyoldalúnak bélyegzi azokat az Egyház hitelének megrontására
irányuló támadásokat, amiket ebből az ügyből kifolyólag intéztek ellene. Nem szabad felednünk, hogy a
kopernikusi tétel Galilei idejében még nem volt tudományosan bebizonyítva és a teológusok legnagyobb
része éppen ezért nem volt hajlandó sutba dobni a
másfélezer éves világszemléletet.
Nemcsak a katolikusok, hanem elsősorban a
protestánsok fogadták bizalmatlanul Galilei tételeit,
pedig ők a haladás nevében törtek az Egyház ellen.
Luther az ő asztali beszédeiben egyenest egy bolond
agyában fogant gondolatnak jelentette ki Kopernikus
állítását. Melanchthon pedig szemfényvesztésnek minősí
tette. A katolikus Egyház sohasem nyilatkozott így
Galileiről. A protestáns Kepplernek kopernikusi nézetei
miatt kellett elhagynia wűrttembergi hazáját. Calovius
lutheránus szuperintendens 1659-ben a Szentírás tekintélyére hivatkozva önérzettel és örömmel állapította
meg, hogy az ő hitvallásának tudósai "az utolsó
emberig" elvetik a Föld mozgásának tanát, amit egyébként a protestáns Kohlreiff a ratzeburgi dómban tartott
prédikációjában még 1744-ben is az ördög istenkáromló
sugallatának nyilvánított. 6
A katolikus és protestáns teológusoknak ezzel az
általánosan uralkodó véleményével szemben a katolikus tudósok már Kopernikus előtt is, a 14. század314

ban foglalkoztak a Földnek tengelye körüli mozgásával. A párizsi Oresme Miklós a Szentírásnak a tantétellel ellenkező passzusát a népies kifejezésböl folyó
látszatnak ítélte. Cusa Miklós bíboros, Cesarini Julián
tanítványa (1401-1464) is hirdette a tengelykörüli
forgást, míg Colcaguini pápai protonotárius már Kopernikus előtt tanította, hogy a Nap áll és a Föld mozog.
Az első katolikus tudós, aki Kopernikussal szemben, bár csak mársékelt módon, a Szentírást állította
síkra, Clavius Kristóf volt 1581-ben. Viszont Pázmány
Péter azt tanította a gráci egyetemen, hogy a Szentírás felhozott helyeiből semmi sem következtethető
Kopernikus tanítása ellen. 7 Érdekes jelenség, hogy
Kopernikus könyvét az Index-kongregáció sem ítélte
megsemmisítésre, hanem, hogy "omnino pro utilitate
Reipublicae Christianae conservandos et sustinendos
esse" ,8 vagyis "a kereszténység általános javára mindenképen rnegörzendőknek" nyilvánította.
Utolsó pápája volt ennek a korszaknak VIII. Orbán
utóda, a Pamphili családból származó X. Ince (16441655). Megválasztása Richelieu utódának, Mazarinnak
akarata ellen történt. Pápaságára árnyékot vet az a
nagy befolyás, amit bátyjának özvegye, Donna Olympia gyakorolt a Szeritszékre. Már Ranke megcáfolta
azokat a rágalmakat, amelyek a 70 és 80 év közötti
aggastyánt a sógornőjével hozták össze és makulátlan
jóhírét beszennyezték. de mégis megbotránkoztató volt
az a nagy hatalom, amelyben ennek a nagyravágyó
asszonynak a pápai udvarban része volt.
E zavaró körülménytől eltekintve, uralkodása nem
maradt eredmények nélkül. Hogy a nagyszeru Chigi
nuncius a westfáliai béketárgyalásokat nem volt képes
a katolicizmusra kedvező irányba terelni, az inkább
elődje tévedésének tulajdonítható. X. Ince mindent el315

követett e tekintetben, ami a pápaságnak még mődiá
ban volt. Porlugáliával szemben elődje politikáját
követte és IV. János király követeitől Spanyolországra
való tekintettel megtagadta az audienciát és királyságának elismerését.
Nagy buzgalmat fejtett ki a mísszíók előmozdítására.
Különös szeretettel fordult a keleti kereszténységnek a
nyugati Egyházzal tervezett egyesítése felé. Az e cél
érdekében működő szerzeteseket kűlön kiváltságokkal
látta el. Legfontosabb lépése mégis az volt X. Incének,
hogy 1653 május 31-én határozott állást foglalt a
katolikus hitrendszer egységére e korban a legfenyegetőbb veszedelemmel, a janzenizmussal szemben és
az ypemi püspök ,,Augustinus"-ának öt tételét hittanilag tévesnek nyilvánította.

13.
A barokk jelleg. mint a katolikus megújhodás kifejezője. Egyházi, történelmi és természettudományos haladás a barokk korszakban. A barokk építészet és festészet.

A művészettörlénet, de újabban a szellemtörléneti
irány is, barokk kornak nevezi a 17. századot, a katolikus megújhodás korszakát. Ennek a kormegállapításnak alapját az az új forma szolgáltatia, amelyben a
kor lelkisége, szellemi sajátossága természetének és
rendeltetésének megfelelően az élet, az irodalom és a
művészet síkjára vetődött. A történelmi, de különösen
az antik világ műalkotásainak szemléletébe merűlö
művészeti kritika, főképen Burckhardt, a kiváló svájci
műtörlénész nyomán, de kevés megértéssel a rendkívüli lendülettel feltörő katolikus lelki restauráció nagyszerű dinamizmusa iránt, még napjainkban is hajlandó
a 17. század barokkalkotásainak stílusát művésziet1en
ségnek, vagy a művészet hanyatlásának deklarálni,
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mínt ezt Benedetto Croce is tette 1925-ben tartott
előadásaiban.1 Holott a barokk-művészet tanulmányo-

zása később már Burckhardtot is előbbi véleményének
megváltoztatására kényszerítette. "A barokk iránt való
tiszteletem úgyszólván napról-napra emelkedik - írja
1875-ben Rómából keltezett levelében - és majdnem
hajlandó vagyok az élő építőművészet betetőzésének
tartani," mert nemcsak a célszerűség, hanem a szépség is megnyilatkozik alkotásaiban."
Ez a megállapítás már teljesen megfelel a történelmi tárgyilagosság követelményének. A barokk kifejezésmód valóban a 17. század nagyeszményének, a
katolikus megújhodásnak a szolgálatában áll abban a
törekvésben, hogy a lelket ismét készségessé tegye a
katolikus életideál befogadására, éspedig - amint ezt
Burckhardt is elfogadja - olyan eszközökkel, amelyek a célszerűség mellett az eszmény szépségét is kifejezik.
A katolikus eszménynek az élet síkjára eső vetülete elsőnek a szentek sorát állítja elénk. Ezek első
sorban az új életstílus képviselői. Lelkük hatalmas
dinamikája áttöri az egyéni élet korlátjait. A lelki
energiák tömeget keresnek, hogy a vonzás törvényei
alapján magukhoz emeljék az elesetteket. Tevékenységük nemvárt lendületet adott a hitéletnek, a lelkiségükből kisugárzó erők pedig hihetetlen tömegeket térítettek vissza az Egyházba. Szalézi sz. Ferenc egymagában kereken 70,OOO-et. Példájuk és a lelkükben élő
tűz ereje új rendeket hívott életre, megtisztította a
régieket, - és az élet új felfogásának hatása a protestánsoknál is új utakat nyitott a lelki életben való
elmélyülésre, amint ezt később a pietisztikus irány
kialakulásánál fogjuk látni.
Ugyanez a lelkület hozta életre a tengerentúli
missziókat is. A protestánsok követték ezt a példát is,
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bár a nagyobb jelentőségű protestáns missziós tevékenység már a 18. és 19. századra esik, az európai
protestáns államok és az Északamerikai Egyesült Államok gyarmatbirodalmának végleges kialakulásával és
kereskedelmi érdekeikkel kapcsolatban. A katolikusokét
messze felülmúló anyagi áldozattal vezetett protestáns
misszionarizmus Kínában és Koreában több mint félmillióra, Elő-Indiában mintegy másfél millióra emelte
a protestánsok számát. Dél-Afrikában is másfél milliót
hódítottak meg maguknak a négerekböl, bár ezzel egyidő
ben az etiópizmusnak nevezett forradalmi mozgalom is
utat tört magának a négerek között. Közép-, Kelet- és
Nyugat-Afrikában, hozzászámítva Guineát is, több mint
egy millióra rúg a protestáns négerek száma. Labrador
és Grönland eszkirnői teljesen, Alaszka lakói pedig
feleszámban protestánsok. Észak-Amerika keresztény
indiánjainak mintegy fele katolikus és fele protestáns,
míg négerei nagyobb részt protestánsok. Oceánia és Újzéland bennszülött keresztény többsége protestáns.
E mellett a legutóbbi időkben az Északamerikai Egyesült Államok modemizálta is a protestáns missziós
tevékenységet. Azonban ezt is, mint egyéb protestáns
missziós eredményeket nagyban gyengíti a szektákra
szakadás és a kereszténység felületes felvétele és tökéletes át nem értése. A katolikus missziós eredmények
ezzel szemben, ha lassabban haladnak is, de biztos
alapokon nyugszanak és számbelileg is messze felülmúlják a protestánsok által elért eredményeket.s
Az új életstílus kialakítása mellett az új idők
szelleme nagy lendületet adott a tudományosságnak
is.4 Elsősorban természetesen a teológia emelkedése ötlik
a szemlélő elé, hiszen a fő feladat az Egyháznak és
igazságainak, a hittételeknek a megvédelmezésében
állott. Ebben a tekintetben már a trienti zsinat vette a
kezdeményezést a kezébe, támogatva a humanístáktól,
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e kor tudós szellemeitől, akiknek tudományát az Egyház főleg nyelvészeti téren fordíthatta a javára, a Szentírás és egyéb őskeresztény irodalmi hagyatékole helyes
megértése és tanulmányozása kapcsán. A patrisztikai
és teológiai forrásanyag feltárásával kapcsolatban a
történelemtudomány jutott nagy szerephez, különösen
Baronius rendkívüli munkaerejének megindulásával.
Ugyanazt a célt szolgálta a katakombák tanulmányozása, amely külön tudománykörré alakult.
A teológia szolgálatában kifejlődő tudományos
lendület főleg Itáliában, Spanyol-, majd Franciaországban
és Belgiumban vett lendületet, főleg a Jézustársaság
és a dominikánusok által, de hasonlóan erős művelökre
talált a spanyolországi salamancai, avillai és coimbrai,
a belga Iöweni és a párizsi Sorbonne egyetemeken.
A salamancai egyetem főkép a filozófia és az erkölcstan felvirágoztatásával szerzett érdemeket a hittudomány
fejlesztése terén.
Személy szerint a teológia legkiválóbb művelői
ként a sok között is a következőket kell kiemelnünk:
Canisius német jezsuita (1531-1597), később szent,
főművével, a Katekizmussal. Molina Lajos spanyol
jezsuita (1535-1600), a szabadakarat és az isteni kegyelem viszonyának magyarázója. Bellarmino Róbert olasz
jezsuita (1542-1621), később szent, korának legragyogóbb elméje. Nagy tanítványa, Pázmány Péter magyar
jezsuita (1570-1637), Suarez Ferenc spanyol jezsuita
(1548-1617), a "második Ágoston", hatalmas gondolkodó, nagy teológus, bölcselő és moralista, Az államéletről írt fejtegetései még ma is aktuálisak.
A protestánsok nevesebb hittudósai a következők
voltak: Chemnitz Márton (1552-1586), a lutheri és
melanchthoni protestantizmus egyeztetője. majd a lutheri
ortodoxia híve, Bullinger Henrik (1504-1575), Zwingli
utóda, Beza Tivadar (1519-1605), Kálvin utóda.
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Ha azonban a barokk korban a tudományok
között a teológia vitte is a vezérszerepet, ez még nem
jelentette a szellem teljes egyoldalűságát, egyéb tudományág fejlődésének elfojtását. Maguk a reformpápák
sem utasitották vissza a profán tudományokat, sőt fejlesztésükre egyetemi tanszékeket állítottak és anyagi támogatásukkal is hozzájárultak a tudomány emelkedéséhez.
Ebben az a gondolat vezérelte az Egyház fejeit, hogy
míg a felületes tudományosság, a félműveltség kárára
van az Egyháznak, addig az igazi tudomány nincs
ellentétben a katolikummal, a katolikus hitrendszerrel.
A katolikus megújhodás korában tehát tér nyílt a
természettudományok fejlődésére is, sőt művelőik
között kiváló egyházi férfiak is feltűntek tudásukkal és
felfedezéseikkeL A gazdag csillagászati ismeretet igénylő
naptárreformot Clavius jezsuita (1537-1612) készítette.
Kiváló helyet biztosított magának a csillagászatban három
más jezsuita is, Lo ng o b ar dí Miklós, SchalI Ádám
és Rho Jakab. A csillagászatban használható első
távcsövet Scheiner Miklós jezsuita készítette, Zacchi
jezsuita pedig feltalálta az első tükrös távcsövet. Ricci
Máté jezsuita (1553-1610) elkészítette Kína térképét.
más jezsuiták Tibetben, Mongölíában vettek fel pontos
térképeket. Jezsuiták fedezték fel a Mississippit, a Rio
Grande torkolatát, aHimalájában Davaldzsiri hegységet.
Heigel Boldizsár jezsuita már 1588-ban megírta Ásványtanát, a Kristálytan megalapítója pedig a
konvertita Steno Miklós. Mariotte francia bencés
gáztörvényeket fedezett fel, az első léggömbtervet is
jezsuita készítette, míg az első léggömböt Gusmao
portugál pap szerkesztette meg. A természettudomány
egyéb ágaiban is számtalan katolikus pap szerepel, de
az oly 17. századi nevek is, mint a protestáns Keppler,
Gericke, Boyle, Huyghens, a katolikus Helmont,
Harvey, Pascal stb., annak a bizonyítékai, hogya
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A római Ges ú-templom egyik oldalolt ára.

hitbéli fellendülés és a tudomány emelkedése nem
állnak egymással ellentétben.
A világi bölcselők közül Descartes, Malebranche, Pascal, Leibniz a nagy nevek a 17. században.
A költészetben az angol Shakespeare, Swift, a spanyol Cervantes, Lope de Vega, az idealista Calderon, a francia Corneille, a nemes Racine, a német
Abraham a Santa Clara, ágostonrendi szerzetes. A
barokk vallásos szellem megnyilatkozásai hangzanak a
magyar Balassa Báltnt és Zrínyi Miklós ajkáról
és az olasz Torquato Tassoéról. Az egyházi zenében az olasz Pal estrina nyitja meg az újkort. Az ő
nyomán halad Gregorío All egr i. Németországban az
evangélikus Bach Sebestyén az egyházi zene legkiemelkedőbb alakja.

A jelzett korszellem kifejezését kereste a barokk építészet is. A lényeg abban állt, hogy megfelelő kűlső
formát találjon a léleknek az Istenhez emelésére és
Isten-keresésre indítsa a lelkeket. Ez a gondolat természetesen elsősorban a templomépitésben ölthetett . legmegfelelőbb külső alakot.
Az új szellem dinamikája nem tűrte a klasszikus
világ megszekott templom-formáinak nyugalmát. Dinamikus mozgást kívánt, felfelétörést az örök Istenhez,
akinek végtelenségéből hiányzik a pogány istenek
elemberiesitése. Az új léleknek új templom kellett.
Új, élő forma után vágyott, amelynek minden részletében saját lendülete tükröződik, e mellett azonban
összhangba foglalja a kultúrát és a vallást, a természeteset és a természetfelettit. S mindezt olyan stilusban,
amely eleget tesz a cél nagyságának és szépségének s
megfelel a dualisztikus emberi természet tisztult törekvéseinek.
Az új templom elsősorban az Isten igéjének törneVI
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ges hallgatására alkalmas térség kiképzését, az Oltáriszentség méltóságának megfelelő elválasztott szentélyt
és az áhítatban való elmerülés zavartalauságát biztosító
helyeket kívánta. Igy jött létre a szépség és lelki
szűkséglet egyensúlyából Vignola mesteri alkotásában
a római Gesú-templom az oldalhajókat helyettesítő
kis kápolnákkal, mint a barokk építészet remeke és a
barokk templomok mintája,
Igaz, hogy az új léleknek megfelelő lendület a
barokk építészet egyes részleteiben természetellenes
jelenségeket is felmutat, mint a kifordított csuklójú, kicsavart lábú szentek, ruha, melyet szél sodorít, míg az
alak mögött álló fák levelei rezdületlen nyugalommal
állanak. Hasonlóan furcsán hatottak, de csak a klasszikus stílus szempontjait figyelőnek. a pusztán dekoratív
célból alkalmazott, terhet nem tartó oszlopok is, azonban helyesen mutat rá Weingartner,5 hogy a barokk
alkotásnak az egész mű egysége a harmónia szépségét
kölcsönzi, amint az a környezetbe művészi szemmel
beépített palotáknál is megragadja a szemlélöt, mint
pl. a bécsi Belvedere, vagy Schönbrunn, de méginkább
a melki apátság nagyszerű harmóniája a környezettel.
Az antik formáktól való szabadulás tehát, amire
egyébként Míchelangelo lángelméje adta meg a bátorítást, nem művészietlenség, nem ízléstelenség, hanem az
új léleknek természetes kifejezési formája, igazi művé
szet, a nagy dimenziók megszervezése és művészetté
emelése. Másképen jezsuita stílusnak is nevezik.
A festészetben a barokk fényhatással dolgozik.
Tárgyai a vallásos jelenetek, tájképek, arcképek. Legjobban a spanyol festőket ragadta meg: Murillo, Velasquez, Zurbaran a legjelesebb képviselői. Olaszországban a Caracci-testvécek, Caravaggio, Guido Reni. Legkiválóbb valamennyi között Rubens és a hollandi
Rembrandt. Rubens jeles követője Van Dyck, kiváló
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mester Potter, Jordans, az osztrák Maulpertsch, a magyar
Mányoky és Kupeczky,
JEGYZETEK.
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HATODIK FEJEZET: A HARMINCÉVES HÁBORÚ.

1.
Németország valláspolitikai viszonyai a harmincéves háború
előtt. A katolikus-protestáns ellentét k(éleződése. Pfalz és a
kálvinizmus szerepe. Donauwört. Az Unió és a Liga megalakulása.

katolikus világi és egyházi fejedelmektől, főleg
az utóbbiaktól végrehajtott újítások s restaurációk mind
nagyobb izgalmakat keltettek a német protestánsok
körében. Annál érthetőbb ez, mert a katolikus rendeket és fejedelmeket a katolicizmus belső egysége politikai téren is egységes fellépésre képesítette. Nem így
állt azonban a helyzet a protestánsoknál. A protestantizmus vallási szubjektivizmusa már magának az augsburgi hitvallásnak egységét is kikezdte, annyira, hogy
az ebből folyó ellentéteket nem tudta kiküszöbölni a
vallási egység helyreállítására 1580-ban szerkesztett
"Egységformula" (formula concordiae) sem. Pedig a protestáns vallási állapotok elfajulását a választófejedelmeken
kívül 20 herceg és fejedelem, 38 birodalmi város, 30
birodalmi gróf s lovag és mintegy 8000 prédikátor aláírása bizonyította. E mellett változatlanul állott a lutheránusok és a kálvinisták közt dúló vallási vetélkedés,
amelyet a szász, illetve a pfalzi választófejedelem képviselt a köréjük csoportosuló fejedelmi házakkal.
Ez az ellentét elsősorban a lelkészek és tisztviselők kölcsönös elűzésében nyilvánult meg, de sokszor
engesztelhetetlen személyi ellentét is fejlődött belőle,
amely átcsapott a politikai térre is. Bár a katolikus
újjáéledés előhaladása a protestánsokat időnkint közelebb
hozta is egymáshoz, a vallási ellentétek azonban
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mégis megbénították a protestáns fejedelmek egységes
politikai összefogását. Kitűnt ez az 1591-ben Torganban összehívott protestáns fejedelmi gyűlésen, ahol még
helyeslésre talált az öreg Ulrik, lutheránus mecklenburgi
herceg kijelentése, hogy csak az igaz vallás követőivel
köthet szővetséget.!
A protestáns táborban azonban ekkor már a kálvinista Pfalz tartomány emberei vitték a szót. IV. Frigyes
választófejedelem nemcsak a merev kálvinizmusnak
volt a képviselője, hanem fáradhatatlan hirdetője volt
az összes protestáns felekezetű fejedelmek politikai
összefogásának is a katolikus fejedelmek és a birodalmi
rendek ellen, hogy a katolikus megújhodás továbbhaladását politikai eszközökkel gátolják, ha szellemi fegyverekkel nem boldogultak. Erre irányuló lázas tevékenysége, nyugalmat nem ismerő agitációja egyrészt egyéni
tekintélyét emelte, másrészt, különösen a 80-as évektől kezdve, egyre növelte a píalzi táborhoz csatlakozó
fejedelmek és birodalmi rendek táborát. A birodalmi
gyűléseken az adminisztrátori kérdésben megnyilatkozó
protestáns vélemény hangja már minden- eddiginél élesebben hangzott, úgyhogy az 1594-i birodalmi gyűlésen
már hevesebb jelenetekben nyilvánult meg a katolikus
és a protestáns rendek ellentéte.
EZT AZ ELLENTÉTET a 16. század legvégén továbbmélyítette a protestáns fejedelmek állásfoglalása a most már
katolikus többségű Birodalmi Kamarabíróság (Reíchskammergericht] ítélkezéseivel szemben.
E politikai, de egyúttal hatáskörénél fogva vallási
jellegű legiöbb birodalmi törvényszék elé a 16. század
utolsó éveiben négy panaszt terjesztettek: a karthauziak
Oettíngen gróf ellen, a straszburgi Szent Margit-apácarend
a városi tanács ellen, a speieri püspök pedig a badenbadeni örgróf ellen kolostorrablás miatt, a karmeliták
Hirschorn birodalmi lovag ellen konventjük gabonajövedelmének eröszakos elrablása miatt kértek jogorvos-
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lást és szigorú ítéletet. A törvényszék a bűnös vádlottakat elmarasztalta.
Erre az 1603. évi birodalmi gyűlés protestáns rendjei már Ienyegetöleg válaszoltak. Hiszen nagyon kérdéses
volt, vajjon mi lesz a következménye, haa törvényszék
esetleg törvénytelennek fogja nyilvánítani mindazokat a
lefoglalásokat, amik az 1552·i passaui egyezmény óta
történtek. TiItakoztak hát az ítéletek ellen és kijelentették,
hogy nem fogadják el kötelezönek. A helyzet annál feszültebb lett, mert Pfalzhoz, a protestáns álláspont képviselöjéhez most már a brandenburgi választófejedelem s vele
a legtöbb protestáns rend is csatlakozott. A Birodalom
kettészakadását egyelőre csak a császár öccsének, Mátyás
főhercegnek diplomatikus fellépése akadályozta meg.2

Az ellentétek kirobbanását ügyes diplomatikus
lépésekkel el lehetett ugyan odázni, de végső megoldását már megakadályozták az el nem hárítható körülmények. Az újjászületett katolicizmus élni akart és követelte mindazt a jogot, amit a birodalmi alkotmány és
a törvények biztosítottak neki. A protestantizmus az
idők változását nem akarta tudomásul venni, ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, amit a katolikus hanyatlás
korában sikerült elérnie, bár a vallási újjáéledés most
már a katolicizmus előnyére változtatta a helyzetet.
Mert ha a választófejedelmek tanácsában a katolikus
és a protestáns tagok számbeli egyensúlyban voltak is,
azonban a szász választófejedelmek, a lutheri tanítás
legerősebb oszlopai országos érdekből és a kálvinista
előretörés iránti ellenszenvből közvetítő politikát folytattak, ami gyakran meghiúsította Pfalz szélsőséges
kálvinista politikáját. A fejedelmi tanácsban már a katolikusok voltak többségben, míg a városi tanácsokban
a protestánsok. A birodalmi gyülés tanácsai között
azonban a városi tanácsok álltak tekintély szempontjából a leghátrább. A politikai helyzetnek erre a változására az eddig gyakorolt befolyás elvesztésétől félő
protestáns fejedelmek már az 1608-i regensburgi biro-
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dalmi gyűlésen tagadni kezdték, hogy a többség döntése mindenkit kötelezne, amit pedig eddig mindíg vallottak. Meg voltak ugyanis győződve arról, hogy az
V. Albert unokája, Miksa bajor herceg vezetése alatt
álló katolikus fejedelmek éppen olyan határozottan követelik majd vissza az Egyház jogait, mint amilyen merevséggel ők ragaszkodtak mindenhez, amit egykor elvettek az Egyháztól.
A VALLÁSI KÉRDÉSBÖL fejlődő ellentét mindinkább kiélesedett és fenyegető jelleget őltött a donauwörthi eset
tárgyalásánál. Donauwörth városkája a rajta keresztülvezető utak révén fontos hely volt a Duna mellett és a
folyó gátjainak karbantartásáért értékes privilégiumok
birtokába jutott. Benne volt a Szentkeresztről elnevezett
kolostor [Heiligen-Kreuz], mely híres búcsújáróhely is volt.
A hitújitáskor a városi elöljáróság és a lakosság nagy
része protestáns lett. Ettöl kezdve a kolostor látogatottsága
csökkent, de a kolostor és a város vezetői között mégis
tűrhető volt a viszony, mert a kolostor apátjai a városi
tanácsra való tekintettel csak kevés és egyszerű körmeneteket tartottak. Uj apátja, Lénárt azonban, akit a városi
tanács ellenkezése ellenére választottak meg a kolostor
fejévé, a megújhodó katolicizmus szellemének megfelelően
felújította az istentiszteletek fényét is. A körmeneteket
ismét régi pompában, zászlókkal , teljes egyházi dísszel
tartotta meg. Az ünnepi körmenetet azonban egyik alkalommal a protestáns lakosság durván megtámadta, a tanács
pedig fenn akarta tartani a régi korlátozásokat. Az ügy
az udvari tanács elé került, amely a várost a jogtalan és
durva sértés miatt birodalmi átokkal sujtotta, ennek végrehajtásával pedig Miksa bajor herceget bízta meg és hozzájárult Donauwörthnek Bajorországba való bekebelezéséhez. Az esemény a birodalmi gyűlésen a protestáns fejedelmek között olyan izgalmat keltett, hogy Píalz és Brandenburg követei a protestáns rendek nagy számától kísérve
1608 áprilisában elhagyták Regensburgot, ami Rudolfot a
birodalmi gyűlés felfüggesztésére kényszerítette.

A birodalmi gyülés feloszlását azonban még ennél
is végzetesebb lépés követte. 1608 május 12-én IV.
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Frigyes pfalzi választó vezetése alatt Ahausenben,
brandenburgi területen létrejött a német protestáns
fejedelmek fegyveres Úníöia. Alapitó tagjai voltak Pfalz,
Würtemberg, Baden, Ansbach, Kulmbach, Pfalz-Neuburg, amelyekhez később más német protestáns fejedelmek is csatlakoztak. Külföldi támogatást az Únió
Franciaországnál és a protestáns Hollandiánál talált.
Az Únió megalakulását azonban a katolikus fejedelmek sem nézték tétlenüL Feleletül megalkották a
Katolikus Lígát 1609 júniusban. Vezére Miksa bajor
herceg, alapítói az egyházi választófejedelmek, 5 délnémet püspök, a kempteni hercegapát és az ellwangeni
hercegprépost voltak, később azonban kiegészűlt a
katolikus birodalmi rendek nagy számávaL Ezzel a Birodalom két fegyveres táborra szakadt. Úgy látszott, hogy
a fegyveres ellenfelek már abban az évben a jülichelevei örökösödési viszálynál összemérik erejüket, de
a Birodalom szerencséjére ez a kérdés megegyezéssel
végződött s vele kapcsolatosan Wolfgang Vilmos píalzneuburgi palotagróf katolikussá lett s országát is katolizálta (1614), János Zsigmond brandenburgi választófejedelem viszont kilépett a lutheránus felekezetből és
a kálvinizmusra tért át.
E közben a katolikus újjáéledés eredményeit is
nagy veszedelem fenyegette, amelyet a Habsburg-házban Rudolf és testvérei, különösen Mátyás főherceg
között fellépő szakadás idézett elő. Ennek kapcsán
Rudolf Alsó- és Felső-Ausztriát, Morva- és Magyarországot kénytelen volt Mátyásnak átengedni 1608-ban,
úgyhogy csak a császári koronát és Csehországot tarthatta meg, de az utóbbit is csak azzal a feltétellel,
hogy a cseh protestánsok részére felséglevelet adott
ki 1609 július 9-én, amely minden alattvalójának vallásszabadságot biztositott, a lutheránus rendeknek, uraknak, lovagoknak és a királyi városoknak pedig jogot
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adott arra, hogy birtokaikon és a királyi területeken
is iskolákat és templomokat építhessenek. Hasonló védelemben részesült a sziléziai protestantizmus is. Míg
Mátyás új országaiban kényszerült vallási engedményekre, azalatt Rudolfot a mindinkább erősbödő
beteges íéltékenysége a protestáns Únió felé sodorta.
Határozatlanséga, mint annyi más kérdésben, ezen a
téren is megfosztotta ugyan aktivitásától, 1612-ben
bekövetkezett halála azonban már nem jelentett veszteséget a katolícízmusra,
Ezalatt a katolikus és protestáns ellentét még
jobban kiéleződött a Birodalomban. Az 1613-i regensburgi gyűlésen, Mátyás (1612-1619) trónralépésének
második évében már a Liga és az Únió teljesen felkészülve és szervezetten jelent meg. Egyik fél sem
volt hajlandó engedni álláspontjából. A Liga bizaimát
szilárd egysége erősítette, az Únió tekintélyét pedig
Pfalzi Frigyes angol házassága és a Dániával kötött 15
éves szővetsége emelte. Az ellentétek kiegyenlítéséről
annál kevésbbé lehetett szó, mert mind a két fél fegyveres erőre támaszkodott. Igy a birodalmi gyűlésnek is
eredmény nélkül kellett végződnie. Németország felett
a fegyverbe szállt táborok állandó veszedelmet jelentettek. A vallási feszültségnek csak parányi szikrára
volt szűksége, hogy nyilt polgárháború törjön ki, amely
lángbaborítja az egész Birodalmat.
2.
A harmincéves háború kitörése és jellege. X. Ferdinánd első
győzelme. A visszaállitási rendelet. A svéd és francia beavatkozás. A béketárgyalások. Az Egyház veszteségei. A háború
hatása a Német Birodalomra.

Németországnak hatalmi állását és tekintélyét több
mint két évszázadra tönkre tette és az egész Biroda331

lomnak felbecsülhetetlen károkat okozott ez a háború,
mely vallási kérdés miatt tört ki. Ezért is nevezik sokfelé "vallásháborúnak" i pedig tévesen. mert igen soká
csakis belpolitikai, később külpolitikai téren dúlt. Klostergrabenben és a csehországi Braunauban két katolikus egyházi birtokon a protestánsok templomot építettek, amelyet a prágai érsek és a braunaui apát bezáratott, illetve leromboltatott. A cseh protestánsok
1617-ben Mátyásnál kerestek orvoslást vélt sérelmeikre.
A vallási ellentétek tüzében égő egész Németország
figyelme, a Lígéé és az Únióé is, egyformán a cseh
eseményekre szegeződött. Mátyás a Rudolf-féle hitlevélre hivatkozott, amely templomépitésre csak királyi
területen adott engedélyt, s a cseh protestánsok kérését
mint jogtalan kívánságot elutasította, Nem volt ez akkor
hallatlan dolog Európában, ahol a politikai hatalom
mindeníelé csak a maga vallása gyakorlását engedélyezte.
A cseh protestánsok azonban azzal a jogi fikcióval érveltek, hogy az egyházi birtok is királyi, és Thurn Mátyás
gróf vezetése alatt fegyveres felkelésben törtek ki.
Közben Mátyás meghalt (1619 március 20.) és a
császári trónon II. Ferdinánd (1619-37) stájer főherceg
követte. A cseh felkelők azonban a katolikus Egyház
stájerországi megűjhodását nem voltak hajlandók elismerni és V. Frigyes pfalzi választófejedelmet választották kírállyá, aki el is foglalta Csehország trónját. Uralma
azonban csak egy télen át tartott (ezért is nevezik
"téli királynak"), mert a Ferdinánd segitségére siető
Liga hadvezére, Tílly, 1620 november 8-án a Prága
melletti fehérhegyi csatában szétszórta a seregét és
Frigyesnek menekülnie kellett Csehországból. Ezzel
véget is ért e háború első szakasza.
A császár most éreztette kemény kezét Csehországgal. A felséglevelet sajátkezűleg tépte szét, a protestáns istentiszteletet a ius reformandi alapján Cseh332

országban, Morvában, Sziléziában, Alsó- és F első
Ausztriában megszűntette és Csehországot, Morvát és
Sziléziát az osztrák örökös tartományok közé sorolta.
Pfalzot elárasztották győzelmes csapatai, V. Frigyest
pedig megfosztotta választófejedelmi méltóságától, amelyet Felsöpíalz birtokával együtt Miksa bajor hercegre
ruházott. A bajor herceg ekkor ajándékozta XV. Gergely pápának a híres heidelbergi könyvtárt, mely eredetileg úgyis szerzeteseké volt.
A háború azonban ezzel nem ért véget. A legyő
zött protestáns Úniónak IV. Keresztély dán király ment
segítségére, akit Anglia és Hollandia is támogatott.
Ezzel az a német birodalmi viszály, amely eddig kizárólag a Birodalom belső ügye volt, külpolitikai beleavatkozás folytán európai háborúvá duzzadt. Ferdinánd
most Wallenstein Albert csehországi főurat, korának
legnagyobb katonáját vette a zsoldjába és most már
két sereg birtokában döntő győzelmet aratott a dán
király felett, akit 1629-ben a lübecki békére kényszerített. Ez volt a háború második szaka. Ekkor állt Ferdinánd hatalma tetőpontján. Feljogosítva és lelkiismeretétől
kötelezettnek érezte magát, hogy a passaui szerződésre
és az augsburgi vallásbékére támaszkodva korlátok közé
szorítsa a Birodalom belső békéjét minduntalan zavaró
protestantizmust és a katolikus vallást helyreállítsa a
Birodalomban is.
1629-ben kiadta az úgynevezett "visszaálIítási rendeletet" (Restitutionsedikt), amely elrendelte, hogy az
1552-i passaui egyezmény alapján minden 1552 után
elfoglalt egyházi javadaimat vissza kell szolgáltatni az
Egyház tulajdonába. Azonnal gondoskodott is a rendelet végrehajtásáról. Bizottságok mentek ki, hogy
katonai fedezet mellett vigyék keresztül a császár parancsát. 1631 őszén visszaállították a magdeburgi és
brémai érsekséget, a halberstadti, mindení, hildesheimi,
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verdeni és osnabrücki püspökséget, a herfordi és hersfeldi apátságot. Mintegy 150 templomot s kolostort és
vagy 200 városi és falusi plébániát vettek vissza. A
protestantizmus a legnagyobb veszteségetWürttembergben és Braunschweig-Wolfenbüttelben szenvedte, l
Bár a császár álláspontja jogos volt, a fennálló
bel- és külpolitikai helyzetben a végrehajtásnak ez a
módja mégsem volt időszerű. Míg Németországban
valóságos zűrzavart okozott, azalatt Richelieu keze a
Liga tagjai között is dolgozni kezdett. A Wallenstein
seregére támaszkodó hatalmas császárral szemben
Richelieu ügynökei a fejedelmi jogok veszélvezett voltát emlegették és ezzel a katolikus fejedelmek íéltékenységét úgy felkeltették, hogy Ferdinánd Wallenstein
seregét éppen akkor kényszerült elbocsátani, amidőn
a francia szövetségben álló svéd Gusztáv Adolfban
minden eddiginél veszedelmesebb ellenfélre talált.

A nagytehetségű svéd királyt, Gusztáv Adolfot,
bármennyire törekedett is vallási színt adni vállalkozásának, főként politikai tervek foglalkoztatták, amikor
1630 nyarán partra szállt Németországban. Ha a császárt sikerül legyőznie, nemcsak Svédország uralmát
biztosítja a Keleti-tenger partjain, hanem a svéd uralmat kiterjesztheti a német partokra is. Ezzel pedig
nemcsak a kereskedelmi egyeduralmat biztosíthatja
magának, hanem mint német fejedelem, svéd érdekek
szerint irányíthatja a Birodalom politikáját is. Még sz.
István magyar koronája sem kerülte el Gusztáv Adolf
nagy politikai terveit. Hajlandó lett volna a török szultán hűbéruraságának az elismerésére is, csakhogy magyar királlyá koronáztathassa magát.
A német fejedelmek azonban gyorsan észrevették a vallási lepelbe öltözött politikai terveket, ezért
a szász és brandenburgi választók példájára a legtöb334

ben vissza is húzódtak Gusztáv Adolf támogatásától.
azonban a jeles hadvezér a breitenfeldi sikon a
Liga eddig győzhetetlen vezérét, Tillyt megverte. a
német protestáns fejedelmek majdnem mind csatlakoztak hozzája és nem törődtek azzal, hogy igy hazájuk
függetlenségét vetik kockára, amiről pedig előbb meg
voltak győződve. Most Ferdinánd ismét kénytelen volt
Wallensteint szolgálatába fogadni. Ez meg is felelt a
beléje helyezett bizalomnak és a lützeni eldöntetlen
csatában 1632 novemberében megállította a svéd királyt,
aki maga is elesett. Wallenstein azonban nem sokáig
élvezhette diadalát, mert orgyilkos merénylet áldozata
lett. Az ő halála (1634 februárjában) viszont a császárt
fosztotta meg hadseregétől. ami közte és a német fejedelmek között a császárra kedvezőtlen változást hozott
létre. A szász választóval, János Györggyel kötött prágai
kűlönbékében (1635), amelyhez később a legtöbb német
fejedelem is csatlakozott, a visszaállitási rendeletet
kénytelen volt visszavonni.
A prágai béke azonban nem hozta meg a Birodalom nyugalmát. Franciaország, amelynek diplomáciája
és pénze eddig is mozgatta és irányította a háborút,
a német katolikus egység megbontása után elérkezettnek
látta az időt, hogy a meggyengült és tetterejében megbénított császárral szemben nyiltan is felvegye a harcot. Francia és svéd seregek árasztották el Németországot, borzalmas pusztítást és szenvedést keltve
mindenfelé. A pihent és jól felszerelt francia seregekkel szemben III. Ferdinánd császár (1634-57) végül
is kénytelen volt a küzdelmet feladni. Már 1644-ben
megkezdődtek a béketanácskozások. Hosszú huzavona
után e tárgyalások végül is az 1648-i wesztfáliai békében végzödtek. amelynek tárgyalásaiba III. Ferdinánd
francia-svédkövetelésre a birodalmi gyülésen szavazati
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joggal rendelkező valamennyi birodalmi rendet kénytelen volt bevonni, bár ezzel saját helyzetét súlyosbította.
A tárgyalások a császárra és vele együtt a katolicizmusra igen kedvezőtlen körülmények között kezdőd
tek és folytatódtak mindvégig, A szász választófejedelem a protestáns rendek képviseletének elnökséget
visszautasította ugyan s a brandenburgi választó is követte
példáját, mert pomerániai birtokait féltette a svédektől, de vallási és valláspolitikai követelményeikben a protestáns német rendek hathatós támogatást találtak Svédországnál, amely minden ellenfélnél engesztelhetetlenebbül foglalt állást a katolikus rendek vallási kívánságaival szemben.
Ráadásul a katolikus fejedelmek sem voltak egységes nézeten, különösen az egyházi birtokok kérdésében. Egyeseket Mazarin kétszínü magatartása is félrevezetett és azt kívánták, hogy azok az egyházfejedelemségek, amelyek a visszaadási rendelet végrehajtása
után kerültek vissza, változatlanul az Egyház birtokában maradjanak, vagyis az egyházi javadalmaknál az
1552-i passaui egyezmény, vagy az 1630-i birtoklás
szankcionáltassék. A harctéri helyzetet sem látták olyan
kétségbeesettnek, hogy a túlzó protestáns követeléseket feltétlenül teljesítendőknek vették volna. Ha pedig
a Mazarin bíboros vezetése alatt álló katolikus Franciaország, amint gondolták, legalább vallási kérdésekben
nem támogatja a svédeket és a német protestánsokat,
akkor a katolikus Egyháznak nyert ügye lesz Németországban. Ezzel szemben a svéd feltételek valóban
egyet jelentettek a birodalmi katolicizmus megsemmisítésével. A svédek u. i. nemcsak a reservatum ecclesiasticumnak, vagyis a további egyházi vagyonlefoglalások
legbiztosabb akadályának a felfüggesztését kívánták, hanem azt is követelték, hogy minden egyházi javadalmat, amit a passaui szerződés óta a protestánsok elfog336

laltak, adjanak át a protestánsoknak. A protestáns
alattvalók javára a katolikus fejedelemségek területén
is szabad vallásgyakorlatot kívántak, míg ezt a protestáns fejedelmi birtokokon kereken megtagadták a katolíkusoktól.s A protestáns követeléseknek ez a túlhajtása még inkább fokozta a katolikus rendek egy részének az ellenállását, pedig a harctéri helyzet szerint
a katolikus kívánságok megvalósulásának reménye is
füstbe ment.
Velük szemben állt a katolikus fejedelmek egy
másik csoportja, mely a fennálló helyzettel számolva,
inkább közvetítő álláspontra helyezkedett és nagyobb
vallási engedmények árán is a békét kívánta. Közéjük
tartozott Miksa bajor herceg is, aki azelőtt a visszaadási
rendelet egyik fő támasza volt. III. Ferdinándot a török
kérdés is foglalkoztatta, és szintén a békepártiak oldalára állott, bár a protestáns kívánságok nagy részét
visszautasította, főkép azokat, amelyek a protestantizmusnak az örökös tartományokban való visszaállítására vonatkoztak. A katolikus tábor véleményének ez
a megoszlása, amely sokszor szenvedélyes vitákban is
jutott kifejezésre és a többség békevágyat erősen
napvilágra hozta, csak a protestáns tábor állásfoglalását erősítette, amelyegységesen állott feltételei mellett.
Igy történt, hogy a béke csak hosszadalmas és évekre
kihúzódó tanácskozások után jött létre Osnabrückben
1648 október 24-én.

A békének fő pontjai a következők voltak: Megerő
sítette az augsburgi vallásbékét, amelyet Frigyes Vilmos
brandenburgi választófejedelem befolyására a kálvinístákra is kiterjesztettek. Az egyházi javak birtoklásában
az 1624. évi állapotot jelentették ki mértékadónak.
Ugyanez vonatkozott a birodalmi városok lakosságának
vallásgyakorlatára is. Ezzel az Egyház roppant veszteVI
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ségeket szenvedett. Mindenkorra elvesztette a magdeburgi és a brémai érsekséget, a lübecki, hallerstadü,
verdeni, meisseni, naumburgi, merseburgí, lebusi, brandenburgi, havelbergi, mindeni, kammini, schwerini és
ratzeburgi püspökségeket, nagyszámú apátságot és számtalan tartományi egyházi javadalmat. Megmentett püspökségek voltak a 3 választófejedelemségen kivül a
salzburgi érsekség és Bamberg, Würzburg, Worms,
Eíchstatt, Speier, Straszburg, Konstanz, Augsburg, Freising, Regensburg, Passau, Trient, Brixen, Basel, Lüttich,
Chur, Hildesheim, Paderborn, Münster és Osnabrück
pűspőkségei. Jellemző azonban a hatalmi helyzetre, hogy
e békepont rendelkezései szerint az osnabrücki püspökség javadalmának felhasználásában minden katolikus
püspököt egy protestáns szuperintendensnek kellett
követnie. 8 A birodalmi városok közül a rendelkezés
alapján csak Aachen, Köln és néhány kisebb sváb város
maradt tiszta katolikus. Ezzel szemben protestáns egyeduralom érvényesült Hamburg, Lübeck, Goslar, Mühlhausen, Nordhausen, Worms, Speíer, Wetzlar, a sváb
Hall, Heilbronn, Reutlíngen, Wimpfen, Schweinfurt,
Nürnberg, Alm és Lindau birodalmi városokban. Majdnem teljesen protestáns lett a majna-menti Frankfurt
és Regensburg, mig a többiekben kevert vallású maradt
a polgárság. Hogy ezeknél az óriási veszteségeknél még
nagyobbat nem szenvedett az Egyház, az csak annak
volt köszönhető, hogy az osztrák örökös tarlományokra
III. Ferdinánd semmiféle birtoklási érvet nem fogadott el.
Szentesítette a vallásbéke a Ilius reformandi"-t is, de
oly módosítással, hogy a vallásuk miatt kiutasítottak
megtarthassák javaikat és ha ezután a fejedelem vallást
változtat, alattvalói megmaradhatnak a fejedelem régi
vallásában. Igy amikor Erős Ágost szász választófejedelmet 1697-ben lengyel királlyá választották, katolikussá lett. vagy amikor Károly Sándor würtembergí
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herceg 1733-ban visszatért a katolicizmusra, alattvalóit
nem kényszerithette a katolikus vallásba való visszatérésre, mint ahogy ezt protestáns elődei megtették volt
saját felekezetük javára.
A "reservatum ecclesiasticum" fenntartása a megmaradó katolikus egyházfejedelemségekben csak elméleti
jelentőségű volt, mert a püspökségekben és apátságokban a katolicizmus már kiirthatatlanul meggyökeresedett.
Annál inkább kielégítették a protestánsokat a
vallásügyi kérdések tárgyalására vonatkozó új rendelkezések. Ezek szerint a vallásügyi kérdésekben a
birodalmi gyűléseken többé nem szótöbbséggel döntenek, hanem a rendekből alakuló "corpus catholicum"
és a "corpus evangelícum" határoz megegyezés alapján. Ezzel a protestáns rendek vallási kérdésben megdöntötték a többségi elv uralmát, melyhez pedig oly
erősen ragaszkodtak egykor, amikor még ők voltak
többségben. Ugyancsak biztosította a vallásbéke a régi
adminisztrátorok fejedelmi jogait is, amit a háború előtt
nem sikerült elismertetniök a birodalmi gyűléseken.
Protestáns érdekben történt a legfőbb méltóságok betöltéséröl szóló rendelkezés is, amely szerint az udvari
tanácsnak és a Reichskammergerichtnek ettől fogva
paritásos alapon katolikusokból és protestánsokból kellett
megalakulnia és vallási tárgyú kérdésekben két katelikusból és két protestánsból álló bírói tanács döntött.
X. Ince pápa az Egyházat ért nagy károsodás
miatt 1648 november 26-án kelt "Zeius domus Dei"
brévéjében tiltakozott a béke rendelkezései ellen, bár
előre látta ennek hatástalanságát. A protestáns hadviselő felek is várták e tiltakozást, de már előre viszszautasították.
Hosszú ideig volt egyik izgató kérdése a nagy háború
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történetének VIII. Orbán pápa állásfoglalása. Az a
hűvös magatartás, amit II. Ferdinánd iránt tanúsított,
már a kortársakban azt a látszatot keltette, mintha a
katolikus űgyet képviselő császárral szemben inkább
támogatná Francíaországot, a protestánsok szövetségesét. Gyakran érték szemrehányások, így Pázmány Péter
részéről is, aki mint császári követ járt Rómában,
hogy veszni hagyja a német katolikusok ügyét. Kétségtelen, hogy azok a lépések, melyeket Spanyolországtett,
hogy itáliai befolyását erősíthesse és amelyet Ferdinánd
is támogatott, nem találkozhattak a pápa tetszésével,
aki féltve őrködött politikai függetlenségének és ezzel
mozgésszabadságának megóvása fölött. Ebből a későbbi
történetírás, különösen Ranke nyomán, olyan ítéletet
alkotott VIII. Orbán politikájáról, mintha e pápa még
Franciaországnak Svédországgal kötött szővetségét is
helyeselte volna s ezzel maga mondott volna elmarasztaló ítéletet II. Ferdinánd katolikus valláspolitikája
fölött.
Erre a felíogásra a pápai titkos levéltár megnyitása és egyéb levéltárakban később megtalált okmányok
rácáfoltak. Ma már világos, hogy a pápa egy percig
sem helyeselte Franciaországnak a protestáns hatalmakkal kötött szövetségét, Éppen ellenkezőleg a pápai
diplomácia talán legerősebben II. Ferdinánd nagy győ
zelmei idején dolgozott a császár és Franciaország kibékítésén, hogy a két katolikus hatalom közötti békés
légkör megteremtésével biztosítsa a német katolikus
megújhodás eredményét. A svéd-francia szővetséget
rosszalólag utasította vissza, mihelyt megbízható értesülést szerzett arról és szerencsekívánatokkal fordult
Ferdinándhoz, midőn "legelkeseredettebb" ellenségének,
Gusztáv Adolfnak elestéről értesült.
Szerette magát a kereszténység "közös atyjának"
nevezni. A pápaság jelentőségéről vallott ez a felfogása
+,
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irányította politikai állásfoglalását is, hogy a teljes
semlegesség megőrzésével Franciaországot is megóvja
egy esetleges vallásszakadástól, amelytől pedig sz. Lajos
birodalma az akkori uralkodónak egyházpolitikai felfogása miatt nem állott távol. Hogy e szígorú semlegesség miatt mind a két fél részéről gyanúsitásokat
kellett eltűrnie, természetes, de a maga elé kiszabott
útról ezek sem téritették le az uralkodásban teljesen
önálló pápát.
A harmincéves háború márlege a protestánsok
győzelme mellett is rendkivül siralmas volt a Német
Birodalomra. A Birodalom politikailag fölbomlott, belső
erejét elvesztette, az erkölcsök hihetetlen eldurvulása
pedig hosszú időre megbénította a német nemzet szellemi
szárnyalását.
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