
MÉRAI D Ó R A 

Apafi György síremléke 

A Magyar Nemze t i Múzeum állandó kiállításán, a 17. századi tárgyakat 
bemutató terem közepén áll Apaf i György tumbája, amelyet - felirata sze
r i n t - Elias Nico la i készített . Bár a kőláda azon néhány erdélyi főúri sír
emlék egyike, amely épségben ránk maradt , valójában méltánytalanul 
kevéssé ismert . A múzeumlátogatók körbejárják, rácsodálkoznak a gon
dosan megmunkált, gazdag faragványokra, de az emlék - eredeti környe
zetétől távol - kissé idegenül hat. 

A közel három méter hosszú sírláda az erdélyi Almakerékről, az Apaf i 
család ősi birtokáról került ide. Eredetileg egy kis kápolnaépületben állt, 
amely mára elpusztult , csak néhány fűvel benőtt bucka jelöli helyét. A fa
l u maga egy patak völgyében fekszik. A települést nyugatról szegélyező 
dombháton emelkedik a szász evangélikus t e m p l o m középkori épülete, 
szomszédságában az Apafiak 16. századi eredetű udvarháza. 1 Átellenben, 
a völgy kelet i oldalán, ugyancsak a falu felett állt egykor a tornyos teme
tőkápolna, amelyet ma már csak néhány leírás és egyetlen ábrázolása 
alapján tudunk rekonstruálni. 2 Mindazoknak, akik meg akarták tek in teni 
a síremléket , fáradságos, hosszú utazást ke l le t t megtenniük; azonban 
számos 18-19. századi feljegyzés tanúsítja, hogy a tekintélyes főúr nyug
vóhelye vonzotta a történelmi emlékek iránt lelkesedő utazókat. 3 A m i l 
l e n n i u m i kiállítás végre lehetőséget nyújtott a nagyközönség számára is, 
hogy Apaf i György síremlékét megismerje: a szarkofág fedőlapjáról és 
egyik oldallapjáról gipszöntvény készült, amelyet közszemlére tet tek Bu
dapesten. 4 1900-ban, a párizsi világkiállításon már a teljes mű másolata 
v o l t látható. 5 

Magát a síremléket 1902-ben vásárolta meg a Magyar Nemze t i Múze
u m Ugrón Gábor főispántól 4000 koronáért . 6 Ekkor készült egyetlen és 
máig alapvető elemzése, amely Éber László munkája. 7 

Bár Apaf i György emlékére készült egyik legpompásabb 17. századi sír
emlékünk, nevével ritkán találkozunk a történeti i rodalomban. Apaf i M i 
hály fejedelem édesapjaként szokták - meglehetősen szűkszavúan - em-

* Amikor Mérai Dóra és Berecz Ágnes (90. o.) írását a Corpus evangelicorumba helyeztem, 
az evangélikus szónak inkább a régi, 17. századi értelme volt a szemem előtt. - A szerk. 



líteni. Maga a tumba egyben alapvető életrajzi forrás is. A párkányon végigfutó felirat
ból tudjuk, hogy Apaf i György az erdélyi fejedelem t i tkos tanácsosa, Küküllő megye 
főispánja és a fejedelmi tábla ülnöke vo l t , továbbá hogy 1635. február 18-án hajnali 
három és négy óra közt huny t el, negyvenhét évesen. 

A Becse-Gergely nemzetségből eredő Apafi-család tagjai a 15. század második felétől 
egyre magasabb tisztségekbe kerültek. Apaf i György nagyapja, Gergely, és apja, Miklós 
is tanácsúr, va lamin t Küküllő vármegye főispánja. 8 Apaf i Miklós és felesége, Orbay 
M a r g i t három fia közül György a legidősebb, 1588-ban vagy 1589-ben született. Pá
lyájáról csak néhány adat maradt ránk. 1621- tő l vagy 1622- tő l tölti be a családban 
öröklődő főispáni tisztséget. 9 Bethlen Gábornak hűséges embere, a fejedelem feltétlen 
bízik benne. Ezt tanúsítja, hogy a halálos beteg uralkodó 1629-ben őt küldi a török
höz követségbe, kieszközölni a Porta támogatását ahhoz, hogy a hét vármegye továbbra 
is a fejedelemség fennhatósága alatt marad jon . 1 0 Hazatérte után A p a f i a fejedelem
asszony, majd Bethlen István me l l e t t működik, a fejedelmi tanács tagja. Rákóczi 
Györgynek szintén bizalmas embere, továbbra is tanácsos, táblai ülnök. 1 1 Georg Kraus 
krónikája arról tudósít, hogy a török igen nagyra becsülte Apafi Györgyöt; olyannyira, 
hogy „a Portánál teljesített sok követsége és hűsége mia t t a törökök a defterbe is be
írták; ráadásul pedig valamikor a fejedelemséget is rá akarták ruházni, de nem fogadta 
e l " . 1 2 Kérdéses persze, hogy mindez valóban megtörtént-e, de azt mindenesetre mutat
ja, hogy még évtizedekkel később is ismertek vol tak jó portai kapcsolatai. 

A t u m b a felirata szerint Apaf i t hosszas, kínzó főfájás gyötörte, amelyet keresztényi 
türelemmel viselt, mielőtt lelkét alázatosan és megnyugvással visszaadta az ő teremtő 
és megváltó Istenének. 1635. február 18-án hajnalban hunyt el. Haláláról a fejedelem 
két levele is megemlékezik: „Szegény Apaf i György u ram az v i z i betegségben 18. die 
huius mensis reggel négy órakor Almakeréken ho l t meg" . 1 3 A kor levelezési szokása
ihoz mérten viszonylag részletes beszámolók arra utalnak, hogy I . Rákóczi György va
lóban kedvelhette a tanácsurat. 

Apaf i György felesége, Petki Borbála, Petki János kancellár, Doboka megyei főispán 
és K o m i s Kata leánya. A síremlék felirata szerint 1660-ban, 62 évesen huny t el. Tizen
két gyermeke született, közülük a szarkofágon ábrázolt Ferenc, Miklós és egy még 
kereszteletlen csecsemő - akiket a síremléken is láthatunk - kisgyermekkorban meg
hal t . Gergely t izenki lenc évesen h u n y t el, István, Mihály és Boldizsár megérte a fel
nőttkort , csakúgy, m i n t öt leánygyermekük. 1657-ben mindhárom fiú részt vet t I I . 
Rákóczi György szerencsétlenül végződött lengyelországi hadjáratában. Boldizsár és 
Mihály fogságba esett, István pedig túszként maradt a tatároknál. Boldizsár 1658-ban 
Bakcsiszerájban fogolyként hal t meg . 1 4 István végül tíz év raboskodás után saját költ
ségén váltotta k i magát, azonban hamarosan, 1668. április 4-én elhalálozot t . 1 5 Egé
szen másként a lakul t Mihály sorsa, ak i szerencsésen hazatért a fogságból, s aki t a 
török 1661-ben - Kemény János ellenében - a fejedelmi székbe ültetett . 

Ezek a történeti adatok segítenek értelmezni a síremlék néhol nehezen megfejthető 
verses feliratait . Tekintsük tehát végig m i n d a szövegeket, m i n d az ábrázolásokat. 

A t u m b a lépcsőzetesen tagozott lábazaton áll. Fedelén Apaf i György fekvő alakja 



helyezkedik el . Négy oldallapja is faragott díszítésű, négy sarkán egy-egy női figura, 
amelyek a szarkofág tömbjébe mélyített fülkékben ülnek, a fedőlap sarkai alkotják a 
fülkék záradékát. A síremlék sárgásfehér mészkőből készült . Méretei a lábazattal 
együtt 339 x 207 cm, magassága 127 cm. 

A fedél tagozott, párkányként kialakított élén fut körbe az a felirat, amelyből az áb
rázolt kiléte, halálának időpontja és körülményei kiderülnek: 

„ M A G N I F I C U S D O M I N U S , D O M I N U S GEORGIUS A P A F F I D E A P A N A G Y F A L V A , CELSISSIMO T R A N S Y L V A N I A E 

PRINCIPI A B I N T I M I S CONSILIIS , I D E M Q U E C O M E S C O M I T A T U S D E K Ü K Ü L L Ő MERITISSIMUS, E T ASSESSOR 

T A B U L A E I U D I C I A R I A E L A U D A T I S S I M U S : P O S T Q U A M I N V I C T A C H R I S T I A N I PECTORIS P A T I E N T I A P E R T I -

N A C E M C A P I T I S D O L O R E M TOLERASSET; A N I M A M S U A M P I E J U X T A E T H I L A R I T E R D E O C R E A T O R I A C 

R E D E M T O R I S U O R E D D I D I T , A N N O CHRISTI M . D . C . X X X V . A E T A T I S SUAE X L V I I . A . D . F E B R U A R I I V I I I . LNTER 

T E R T I A M E T Q U A R T A M H O R A M M A T U T I N A M : M O R T A L I T A T E S U A N O N L O N G E POST H I C D E P O S I T A . " 1 6 

A tumba fedelén fekvő alak feje felőli rövid oldalon további négy domború betű olvas
ható: „D O M S". Feloldása: „Deus O p t i m u s M a x i m u s Supremus". 

A fedél közepén, mélyített mezőben fekszik Apaf i György páncélos alakja. Törzse 
alatt hosszú, keskeny derékalj, feje alatt párna. Sodronyingén gazdagon díszített teljes 
vértezetet visel , az emberarcú oroszlánfejet mintázó vállkagylók különösen szépen 
formáltak. Az alak testhelyzete sajátos: jobb oldalára fordul , bal lábát kissé felhúzva 
átveti jobb lábszára felett. Jobb karja behajlítva, keze feje alatt, bal karja nyújtva, keze 
a szablya markolatán, amely az övéről lecsüngő szíjon függ, arabeszkdíszítésű hüvely
ben. Apaf i György hajviselete törökös: csak a fejtetőn meghagyott hosszabb varkocs 
h u l l i k előre homlokára, haja egyébként rövidre nyírt. Szakállt és bajuszt visel, szemei 
lehunyva, orra, sajnos, letört . 

Az elhunyt páncélos megjelenítése alapján a szakirodalom az Apafi-síremléket m i n t 
a lovagalakos tumbák kései példáját tartja számon. A főúr ábrázolása a 19. század má
sodik felében Kőváry Lászlóban már értetlenkedést váltott k i : „... mi lyen gondolat, egy 
hősiességéről ismeretlen férfit, táblai ülnököt és főispánt, pánczélosan a l ta tni e l . . . " . 1 7 

A teljes páncélzat a 17. század második harmadában már archaikusnak számít, n y i l 
vánvalóan a főúri síremlékplasztika hagyományai határozzák meg a lovagi öltözet al
kalmazását: a dicsőséges életpályát, általában a magas társadalmi státust h iva to t t szim
bol izá lni . 1 8 

Magyarországon a figurális világi sírkő a 14. század második felében je lenik meg. A z el
ső alakos tumbatöredékek az Anjou-királyok temetkezéseihez köthetők, a főurak kö
rében csak a következő évszázad 60-as éveitől válik általánossá az alakos fo rma . 1 9 Kü
lönösen a Jagelló-kortól népszerű a lovagalakos tumba, hasonló s í remlékeknek 
egész sorozata ismert . A 16. század folyamán, de még a 17. század első negyedében is 
megfigyelhető a ragaszkodás a vitézi sírkő hagyományához. 

A z önálló Erdély sírkőfaragásáról csak igen töredékes ismeretekkel rendelkezünk, az 
emlékek nagy része már az 1650-es évek tatárdúlása során megsemmisült . Kvalitásban 
a fejedelmi síremlékek álltak az élen, sajnos azonban csak egy maradt épségben közű-



lük: János Zs igmond alakos tumbája, amely igen színvonalas impor t darab. 2 0 Az erdélyi 
főúri síremlékekről hasonlóan töredékesek az ismereteink. Néhány 16. századi példa 
bizonyítja, hogy ezek körében is élt a vitézi alakos sírkő hagyománya. 2 1 A 17. századból 
alig néhány figurális síremlék maradt ránk, egy részük még m i n d i g a középkorias tí
pust képviseli: háton fekvő alak teljes fegyverzetben, oldalán kard, feje alatt párna. 2 2 

Ezzel szemben az Apafi-síremlék sajátossága, hogy az elhunyt alakja fekvő-könyöklő 
pózban je lenik meg. Magyarország területén csak néhány hasonló példa maradt fenn, 
a hat i smert emlékből négy Erdély területén. 

Sükösd György síremléke Nagyteremiből, az egykori unitárius templomból került a 
Kolozsvári Történeti Múzeumba. Diószegi Péter kolozsvári kőfaragó munkája 1632-
bő l . 2 3 Kerelőszentpálon két domborműves kőlapot másodlagosan befalaztak a kastély 
homlokzatába. A z egyiken ma is kivehető egy fekvő, párnára könyöklő alak kontúrja; 
mellet te í j , felette írásszalag nyoma. 2 4 A z altorjai Apor-kastélyban került elő Apor Ist
ván emléktáblája, amely az 1690-es években keletkezett . 2 5 

A fenti síremlékeken alkalmazott megjelenítési mód a ha lo t t i reprezentációban Kö
zép-Európában Lengyelország területén je l lemző széles körben. Sok más reneszánsz 
formához hasonlóan Itáliából j u t o t t el az Alpoktól északra: a firenzei Bar tolomeo 
Berrecci plántálta át a lengyel uralkodó udvarába. 0 készí tet te 1529-31 közt Öreg 
Z s i g m o n d király fali síremlékét a Wawel székesegyházhoz épített, centrális sírkápol
nába; m i n d a kápolna, m i n d a síremlék mintaképül szolgált a lengyel reneszánsz mű
vészetet meghatározó emlékek százához. 2 6 

A fent ismertetet t , lengyel típusú ha lo t t i reprezentáció jelentkezése az erdélyi sír
emlékplasztika egyes darabjain feltehetően annak is köszönhető, hogy összeegyeztet
hető vo l t a protestáns főnemesség halálfelfogását meghatározó gondolatkörrel. 

A 16. század vége fele az erdélyi társadalom vezető rétegeit elérte a neosztoicizmus 
áramlata. Hatása hosszú életűnek b izonyul t , és a társadalom alsóbb rétegeiben is k i 
muta tha tó . 2 7 A neosztoikus felfogás az an t ik „legfőbb jó az erény" gondolatot ötvözi 
a kereszténységgel. Követői szerint a haláltól nem kel l tar tani , hiszen az erény szem
pontjából közömbös, békés átmenet , megszabadulás a földi léttől, sőt, az üdvösség 
kapuja. Csupán az élők szempontjából tekintve szomorú esemény szerettük elveszté
se. A neosztoicizmus eszményképe az igaz életet lezáró békés halál, amely elszende-
redés csupán. 2 8 A 16. század közepétől virágzó ars mon'endz'-irodalom igen népszerű vol t 
m i n d Észak- és Kelet-Magyarország, m i n d Erdély területén. A r r a a kérdésre keresték 
a választ, hogyan lehet felkészülni, a „jó halál" kiváltságában részesülni. Imádságos 
gyűjtemények készültek, amelyek a hitért, megváltásért való hálaadást és a hátrama
radó családtagokat Istenre bízó könyörgéseket tar talmaztak, va lamin t útmutatásul 
szolgáltak a betegség nehéz óráira, az utolsó napokra . 2 9 

A Heidelbergi Káté Debrecenben megjelent, 1604-es fordításában, melyet Szárászi 
Ferenc készített, i lyen vasárnap reggeli könyörgés olvasható: Felserkentetted, oh én Iste
nem az én álomba bé-merült testemet, kérlek, Uram, serkentsd-fel a'bűnnek édes álmaiban 
szinnyadozo elmémet-is, és e'világnak sötét tömlöczéből szabadítsd ki, és a'kit felköltöttéi az 
álomból a'vigyázásra, ki-mulása után ama' vég nélkül való életre bé-vigyed. Mert lám, Uram, 
tsak álom az te előtted, melly mi előttünk keserű halál.30 



Hosszan lehet még idézni hasonló passzusokat a kor ars moriendi-irodalmából, ame
lyek tanúsítják, hogy az ábrázolásmód t a r t a lmi vonatkozásai nem vol tak idegenek az 
erdélyi protestáns főúri környezet gondolkodásmódjától . Térjünk azonban vissza 
magára az ábrázolásra. 

Az alak lábai alatt szőlőtőke je lenik meg szerteágazó gyökerekkel. Három vesszeje 
közül a középső csonkolt, a két szélső az alak két oldalán körbefut a szarkofágfedélen, 
a kacsok különféle tárgyakat és kisebb figurákat öveznek. Tömött , kicsi szőlőfürtök és 
kiterí tet t levelek töl tenek k i m i n d e n üres felületet, látszólagos összevisszaságban, 
valójában nagyon is gondosan, szabályosan elrendezve. A z elágazó és a kőtáblán végig
futó szőlőtő a Jessze fája-ikonográfiát idézi, de az Apafi-címer motívumából kialakítva. 
A középső, csonkolt ág magát az ág folytatásában ábrázolt elhunytat , Apafi Györgyöt 
szimbolizálja. Kétoldalt a vessző egy-egy mementó mori ábrázolást fon körbe, i lyen mó
don mindkét jelenet az Apafi-családra vonatkoztatható. 

Apaf i lábai mel le t t a jobb oldalon egy hosszú ruhás gyermekalak látható, aki emberi 
koponyán ül, a szőlővessző a koponya mélyen aláfaragott állkapcsai közt kúszik át. 

A 15-16. századtól igen népszerű jelenet korábban egyáltalán nem fordul elő, a re
neszánsz allegóriákat, szimbólumokat, emblémákat kedvelő szemlélete hozta lé t re . 3 1 

Az északi országok középkori, halálra utaló „cselekvő csontvázaival" szemben Itáliában 
a „pars pro to to" elve alapján a koponya válik jel lemzővé allegorikus összefüggésben 
m i n t a halál szimbóluma. A velencei Giovann i Boldú 1458-ban készített é rme a tár
gyalt típus kiindulópontja 3 2 , amely a koponya és a fiatal puttó közti megrázó ellentét 
okán Európa-szerte népszerűvé vált. 

Az Alpoktól északra a fametszet segítségével terjedt el, de kissé más értelmezéssel. 
Míg Itáliában a puttó par excellence an t ik figura, északon a szárnyas angyal mel le t t te
kintették a Vénuszhoz, bűnökhöz kapcsolódó pogány hedonizmus szimbólumának is, 
így az eredendő bűn jelképévé vált. A r r a figyelmeztet, hogy éberen kel l küzdeni a bűn 
el len egész életünk során. 3 3 Hollandiában a 16. század második felében terjedt el a 
puttó ábrázolása koponyával, Cornel is F lor i s a lkalmazta elsőként s í remlékeken és 
epitáf iumterveken. 3 4 Ez a változat Európa-szerte népszerűvé vált, német területen 
azonban az o t t je l lemző, koponyára könyöklő, szárny és fáklya nélküli, homokórás 
típus él tovább funerális összefüggésben is, ez került az erdélyi szász környezetben 
készült Apafi-síremlék fedőlapjára. 

Apaf i bal oldalán, a gyermekfigurával átellenben, emberi csontváz félalakja je len ik 
meg, amelynek mellkasából mára csak a gerinc sematikus, bevésésekkel csigolyákra 
tagolt oszlopa maradt meg, az egykor teljesen aláfaragott bordakosár vaskos indításai
val. Jobb kar- és kézcsontjaival homokórát ta r t feje fölé. A bal karcsontok kitörtek, a 
magasra emel t kézfej kaszanyelet ma rko l . 

Mindkét oldalon, a csontváz, i l letve a gyermekalak feje felett, egyfülű, talpas kancsó
ban virágcsokor, amelyre írásszalag fut fel egy-egy idézettel J ó b könyvéből, i l letve Sirák 
fia könyvéből. 

A tőkéről kétfelé hajló szőlővesszőkön domború betűkkel az alábbi parafrázis olvas
ható, szintén Sirák fiától: 

, , [ H O D ] I E M I H I CRAS T I B I " . 3 5 



A csontváz a bokrétát , a múlandóság szimbólumát, látszik fenyegetni kaszájával; a 
szőlő, azaz az Apafi-család egy ágát félig már elmetszette. 

A csokor felett mindkét oldalon a teljes vértezethez tartozó darabok láthatók: Apaf i 
jobbján harang alakú páncélsisak, balján egy pár rákozott páncélkesztyű. A sisak és a 
kesztyű felett egy-egy címertartó alak áll: nyúlánk, hosszú hajú, hosszú köpenyes, 
szárnyas figurák. A jobb o lda l i a karddal átszúrt sisakot és szőlővesszőt megjelenítő 
Apafi-címert, a bal oldal i a pelikános Petki-címert emeli feje fölé Apaf i György párnára 
ha j to t t fejének magasságában. A másik, párkány felőli kezében a két alak eredetileg 
lefelé fordított fáklyát tar tot t , ezzel az antikvitásban gyökerező Thanatos-ábrázolások-
hoz kapcsolódik, amelyet szintén Cornelis Floris adaptált síremlékekre, epitáfiumok-
ra . 3 6 A fedőlap felső szélén középen, Apaf i György feje felett, széttárt szárnyú, szembe
forduló galamb helyezkedik el félkör alakú sugárkoszorúban, lábaival a fejpárnára tá
maszkodva. 

A z Apaf i György alakját keretbe foglaló ábrázolások önmagukban is vanitas-jelentést 
hordoznak, a szőlőtő megjelení tésén keresztül az Apafi-családra vonatkoztatva. A z 
írásszalagokon szereplő ószövetségi idézetek is ehhez a gondolathoz i l leszkednek. 3 7 

Ugyanezek az ábrázolások és igék a 16-17. századi erdélyi szász síremlékeken is igen 
gyakran előfordulnak, tanúsítva, hogy a kőfaragó személye és az azonos környezet 
erősen befolyásolta, hogy mi lyen elemek kerüljenek a síremlékre. 

A fekvő alak lábánál, a szőlőtőke gyökerének egyik ágára h u r k o l t , sodrot t zsinóron 
„függ" az a gazdagon díszített táblácska, amely a kőfaragó szignatúráját hordozza. 
Szövege így szól: 

„Sculpsit E L I A S N I C O L A I Cibinium manens." 

azaz „A Szebenben élő Elias Nico la i faragta." 

A z a rövid oldallap, amely a fedőlaphoz a fej felől csatlakozik, egyetlen profilált keretű, 
feliratos táblából áll. A tábla tükrében a következő szöveg olvasható: 

„Commendare solent alios quae singula, Apaff i , 
I n te cer ta t im cuncta videre licet. 

Stirps ant iqua t i b i , generoso pactus honesto 
Excoc tum, conjux t u r t u r i s instar amans: 
N a t o r u m series, series et avita bonorum, 

Legati gravitas, cons i l i i integritás: 
Ingenuus vu l tus , mores gravitate nitentes, 

Inque D E u m pietas, inque homines probitas. 
Haec t i b i , d u m v i x t i , d iv ino munere v i d i t 

Zo i lus ipse, data: Hic v i d i t et hocce dátum, 
Corde q u o d i n fracto superasti praelia morb i , 

Et contemsis t i spicula m o r t i s ovans. 



O felix an imi! Tr ibu i t miserat io Iovae 
Vivere cui sancte, cui placideque mór i . " 3 8 

Apaf i György sírverse t iszteleg az e lhunyt életútja előtt, egyben felsorolja mindaz t a 
tes t i - le lki adományt, amellyel a főúr életében rendelkezett . Gyökerei régmúlt időkig 
nyúlnak, je l leme nemes, „gerleként szerető" hitvese van, gyermekei és öröklött vagyo
na. Tekintélyes követ, feddhetetlen tanácsos, nemes tekintete tükrözi erényeit. Is ten 
iránt kegyes, az emberekkel szemben becsületes. A k i kicsinyes, annak is látnia ke l l , 
hogy mindez is teni ajándék vol t , m i n t ahogy az is, ahogy erős lélekkel felülemelkedett 
a betegségen és a halálon. Lelke boldog lehet, mive l a szent élet és békés halál kegyel
mében részesült. 

Az oldallap rézsűs keretén, kétsoros elrendezésben, idézet olvasható Ezekiel prófé
tától . 

A láb felőli rövid oldallapot a három elhunyt kisgyermek - Miklós, Ferenc és egy név 
nélküli, még megkereszteletlen csecsemő - emlékének szánták. Magasdomborműben 
kialakított jelenet látható rajta: a legkisebb gyermek ravatala mel le t t bátyjai imádkoz
nak. A csecsemő ráncolt terítővel letakart ha lo t t i ágyon fekszik, feje alatt párna. Idő
sebb bátyja a jelenet bal oldalán, a ravatal mögött térdel, a fiatalabb testvér pedig a 
csecsemő fejénél, a ravatal mellé helyezett térdeplőn. A rézsűs kereten a két fohászkodó 
gyermekalak mögött sírfeliratuk olvasható. Bal o lda lon: 

„Semestris bimusque ci to, F R A N C I S C U S , av [ i t ] a [ e ] 
Libertat is amans regna suprema peto." 

Jobb oldalon: 
„ [Ann]um cum medio certanti aeterna t r i u m p h i 

[ N J I C O L A O aeterni laurea plexa m i h i est." 

A csecsemő sírverse az oldallap függőleges síkján, a jelenet felett olvasható: 

, , In[nocua] A p a f i d u m trias heic cubat. Impare cursu, 
A t genere i l l u s t r i , et sorté favente pares. 

Carceris obscuri M E D I U S , d iv ina . motaeque 
Impat iens j a m j a m natus ad astra r ed i t . " 3 9 

A gyermekekről szóló verses feliratok a rövid életúttal az örök dicsőséget állítják szem
be. A másfél éves Miklós elnyerte a Pál apostol által emlí te t t hervadhatat lan koszo
rút 4 0 , a két és fél éves Ferencet szabadság utáni vágya vezette a mennyországba. A har
madik szakaszban is visszatér a verseny „páli" képe: a három testvérnek, bár egyformán 
nemes származásúak, és sorsuk egyformán kedvezőnek ígérkezett, mégsem egyforma 
pálya j u t o t t . A középső gyermek, aki még nevet sem kapott a keresztségben, alighogy 
megszületett , el is távozott a sötét börtönt je lentő földi életből. 

A két nagyobb testvér térdeplő pózban je lenik meg, hasonlóan ahhoz, ahogy Közép-
Európában a 16-17. századi epitáfiumok és síremlékek százain ábrázolják az elhaltat. 



A z e lhunyt - s íremléken már korábban is megjelenő - térdeplő alakos ábrázolása 
német területen a szabadon álló síremléktől függetlenedő műfaj, az epitáfium jel lemző 
elemévé válik, amely a reformációval új tar talmat nyer és széles körben el terjed. 4 1 Az 
Apafi-síremléken a gyermekek testvérük ravatala mel le t t térdepelnek, látszólag tehát 
temetési jelenetről van szó. Azonban egyrészt a je l lemzet t környezet hiánya, másrészt 
a felirat t a r ta lma - a csecsemőként e lhunyt gyermek a középső vo l t a három testvér 
közül, így lehetet len, hogy öccse térdepeljen mel le t te - azt a feltételezést támasztja 
alá, hogy nem egy konkrét eseményről van szó. A jelenet tárgya a lélek örök imája, az 
Is tennel létrejött személyes kapcsolat, tehát a dombormű az epitáfiumok hasonló 
ábrázolásainak felel meg. 

A z Apaf i György jobb keze felőli hosszú oldal lap felesége, Petki Borbála emlékére 
készült. Rézsűs keretén az alábbi felirat olvasható: 

„ G E N E R O S A D O M I N A , D O M I N A : B A R B A R A PETKI M A G N I F I C I . D O M I N I , D O M I N I : J O H A N N I S 
PETKI C O N S I L I A R I I C A N C E L L A R I A C SEDIS S I C U L I C A L I S V D V A R H E L I C A P I T A N E I , N E C N O N C O M I T I 

C O M I T A T U S D O B O C E N [ S I ] S Q V O N D A M T R A N S I L V A N I A E C O N S U L T I S S I M I F I L I A , M A R I T O E H E U D E S I D E -

RATISSIMO, F I L I O [ 0 U E ] SVAVISSIMO SUPERSTES: H O C M O N U M E N T U M H O N O R I S E T A M O R I S ERGO FIERI 

FECIT; A F F E C T U M S U U M C O N I U G A L E M ET M A T E R N U [ M S E ] R I O TESTATA H O C D E C A S T I C H [ O ] " 4 2 

A kőlap közepén két részre osz to t t feliratos tábla van, amelyet széles, akantuszle-
vélsorral díszített bukókíma emel k i a szarkofágfedél széle által meghatározott síkba. 

A bal oldal i mezőbe kis antikva típusú betűkkel a következő szöveget vésték: 

„Ecce Corona m e i capitis jacet una mar i tus , 
Signaclum mor t i s f i l ius ecce jacet 

His ego moesta qvidem, fidei sed plena, dicavi 
Hunc t u m u l u m ; condat qve s i m u l ossa mea: 

Si qvando v i s u m fuerit t i b i , jova redemtor, 
U t te parte fruar nobi l iore m e i . 

Sic er i t u t t u m u l o nos tres c laudamur eodem; 
Sic er i t u t thalamus nos teneatqve p o l i . 

Interea viduae m i h i sis, Plus alme, mar i tus , 
Interea natis sis páter ipse me i s . " 4 3 

A jobb oldal i mező felirata ugyancsak vésett kis antikvával készült, de eltérő, szélesebb 
arányú betűformákkal, kevésbé szabályos szóközökkel: 

„Conjunx Apaf i i modico sub marmore G E O R G I 

Clara soloqve polo Barbara Petki jacet. 
Vis vitám? pietas: casum? sub Principe clades 

Rakocio natos tres s i m u l host is habet. 
M a x i m u s emori tur , modico alter tempore liber. 

Principis at m i n i m o Dacia sceptra párat. 



N a t i absunt gemebunda migra t ; fiducia; nato 
Designat media i n mor te futura bona. 

Princeps Apafius Michae l Celsissimus Heros 
A p p o s u i t M a t r i , quam pius ipse p iae ." 4 4 

Középre, a strófa utolsó sora alá szabálytalan betűkkel a halálozás évét és Petki Borbála 
életkorát vésték fel, talán a temetésekor: „Denata Anno Domini 1660 Aetatis suae 62." 

Petki Borbála sírversének első strófáját ő maga íratta a t umba készítésekor. Megtud
hatjuk, hogy férjének, fiának és saját magának emel te t te a síremléket, hogy egyszer 
majd ő is o t t nyugodjon. A d d i g is a Megváltótól kér vigaszt és gondviselést maga és 
gyermekei számára. 

A második verset a szarkofág készítésekor üresen hagyott táblára Apaf i Mihály vé
sette fel, már fejedelemként, tehát 1661 szeptembere után; a szövegből kiderül az is, 
hogy Apaf i István tatár rabságból való hazatérte, 1667 után. Nemcsak az íráskép, de a 
strófa stílusának dinamikája is különbözik a közel harminc évvel korábbi szövegekétől, 
bár az első vershez hasonlóan ez is nagyrészt az e lhunyt nevében szól. Apaf i György 
hitveséről, a „fénylő" Petki Borbáláról megtudjuk , hogy élete jámbor, kegyes vo l t , 
azonban nagy szerencsétlenség érte: I I . Rákóczi György veresége három fiától fosztot
ta meg. A legnagyobb - Boldizsár - meghalt , a másik - István - hamarosan kiszaba
d u l t , a legifjabb pedig - maga Mihály - Erdély fejedelme le t t . A gyermekek távollé
tében minden reménye elszállt, a legfiatalabb fiú számára is már csak anyja halála ide
jén nyílt fényesebb jövő. Petki Borbála tehát egyik fia hazatértét sem érte meg, sem azt, 
hogy Apaf i Mihály Erdély fejedelmi székébe került. 

A feliratos tábla körül széles, plasztikus ábrázolásokkal - kerubokkal , rozettákkal, 
tekercsekkel, veretdíszekkel, torzfejekkel - díszített keretsáv húzódik, néhány sz im
bol ikus je lentés t hordozó e lemmel . Középen a szív a két belehatoló nyílvesszővel a 
bűnbánat jelképe. A jobb felső sarokban kitárt szárnyú madár ül az egyik volután át
fűzött, kétágú horgonyon. A horgony a szilárd h i t jelképe, a madár azonban nem azo
nosítható, mive l feje, bal szárnya és farkának egy része le töröt t . 4 5 Bal o ldalon egy te
kercsmotívumra helyezett koronában három fiókáját vérével tápláló pelikán látható, 
amely a Petki-címer eleme. A keret felső vízszintes elemén felirat látható: Jehova forti-
tudo mea, in ipso speravit cor meum. ic. psal. 28." - azaz „Az Úr az én erősségem, őbenne 
bízott szívem". 

A szarkofág másik hosszoldalán a legidősebb fiúról, Gergelyről emlékeznek meg, aki 
a fejedelem kamarása vo l t , és két évvel apja után, 1637-ben h u n y t el , 19 esztendős 
korában. Az adatokat a keretre írt szövegből tud juk : 

„ G E N E R O S U S D O M I N U S GREGORIUS A P A F F I D E A P A N A G Y F A L V A , ILLUSTRISSIMI T R A N S I L V A N I A E PRINCIPIS 

C U B I C U L A R I U S P R I M A E C E R A E , P L A C I D I S S I M E O B I I T A L B A E I U L I A E A N N O C H R I S T I A N O M . D . C . X X X V I I . 

A E T A T I S X I X A . D . J U L I I X V I I I C O R P O R E A D O P T I M I PARENTIS CINERES H O N O R I F I C E N T I S S I M E T R A N S L A -

T O . " 4 6 



Az oldallap felépítése egészében megegyezik a másik hosszoldaléval: középen felira
tos tábla, melyet heraldikus-szimbolikus ornamentikával gazdagított keret vesz körül. 
I t t azonban jóval kisebb a szöveges mező, a kőlap felületének körülbelül felét tölti k i . A 
szöveg így szól: 

„lile ego q u i sacris M u s a r u m operatus, et almae 
Q u i Semper co lu i rel l igiones opes: 

I n medius aulae q u i v i x i f luct ibus insons, 
Principis observans, offici ique memor : 

Et q u i matr is eram spes unica, f i rma co lumna 
Atque domus patriae: desubito ecce cado. 

Ecce cado n o n d u m numerans t r i a lustra: sed ecce 
Q u o d negat aula soli , pensat i d ara p o l i . " 4 7 

A feliratos tábla felett az Apafi-címer jobbra forduló, zárt páncélsisakja látható, nyaká
ban medal ionnal , karddal átszúrva, rajta korona. A koronából egy-egy szőlőág i n d u l 
jobbra és balra, mindkettő kétfelé ágazva fut a tábla két oldalán, szimmetrikusan haj
ladozva fon körbe különféle tárgyakat, ahhoz az elrendezéshez hasonlóan, amelyet a 
tumba fedelén már láttunk. Jobbról két keresztezett zászló osztja négy mezőre a felü
letet, amelyet hasí tot t karimájú, tollforgós nemezsüveg, tábori ágyú, va lamint két 
törökös lovassági féldob tölt k i . A bal oldalon keresztbe fektetett hegyestőr és magyar 
szablya, harang alakú páncélsisak tollforgóval és egy rákozott me l l - és vállvért je lenik 
meg. A kerubfejekkel, rozettás gombokkal , tekercsekkel, torzfejekkel díszített keret 
megegyezik a másik hosszoldalon látható párjával. A két felső sarkot i t t is egy-egy ma
dárfigura foglalja el. A bal sarokban lángoló hasábokon ülő, kitárt szárnyú főnix he
lyezkedik el, a feltámadás szimbóluma. 4 8 A jobb sarokban a veretvégződésű tekercsen 
álló, kiterjesztett szárnyú madáralaknak sajnos letört a feje, ezért nem azonosítható. 

A fegyverzet ábrázolásának szerepe i t t is a földi életút körvonalazása, ez azonban 
nem feleltethető meg pontról pontra az elhunyténak, Apaf i Gergelyének, aki 19 éves 
fiatalember vol t , és bizonyára nem szerzett még jelentős hadi érdemeket. A dicső pá
lyára általában ke l l gondo lnunk , amely nagyrészt még az ifjú előtt állt. Erről szól a 
középső tábla verses szövege is: műveltségét gyarapítva, hitét mélyítve, kötelességtu-
dóan szolgálta a fejedelmet; m i n t a legidősebb fivér, atyja halála után ő volt a család feje, 
anyja támasza. Ez a tiszteletre méltó életút az ifjú korai halála mia t t nem tudot t k i t e l 
jesedni, azonban elnyeri majd az égben mindazt a dicsőséget, ami t i t t a földön a feje
de lmi udvarban már nem érhet el. Az egész kőlapot beborító szőlőinda, amely az Apaf i 
címer karddal átszúrt sisakjából indu l , a nagy nevű ősöket, a régi és tekintélyes csalá
dot reprezentálja. 

A tumba négy sarkán, a hasáb alakú tömbbe mélyedő fülkékben, egy-egy ülő nőalak 
helyezkedik el. Két figura fülkezáradéka mel le t t a - valószínűleg utólag vésett - sza
bálytalan betűkből álló, l a t i n felirat az alakok kilétét is megadja: az Apaf i György feje 
felőli jobb sarkon a Szeretet, a bal sarkon a H i t foglal helyet. A Szeretet jobb térdén 
gyermek ül, aki t jobb karjával átölel. Bal kezével egy másik, a nézőnek háttal álló gyer
meket fog kézen. A H i t alakja erősen töredékes, feje és nyaka hiányzik. Térdén csukott 



kapcsos könyvet tart, ezen nyugszik jobb keze, mel lyel hosszú szárú keresztet marko l . 
Baljával a könyvre állított kehely szárát fogja. A kehely gótikus darabot utánoz, karéjos 
talppal , ro tulusos nódusszal. Felette kerek ostya „lebeg". 

A láb felőli jobb sarokban látható nőalak térdére támasztott jobb kezével pallos mar
kolatát fogja; a fegyver hegye felfelé muta t . Baljában kétserpenyős mérleget tart . Ő az 
Igazságosság megszemélyesí tője . A z átel lenben lévő f igura felfelé t ek in t , két kezét 
melle előtt összekulcsolja. A Reményt személyesíti meg, attribútuma, a horgony át
került a t u m b a szomszédos oldallapjára. A női figurák öltözete hosszú palást, alatta 
bokáig érő, ráncolt, galléros ing , egyedül a Szeretet alakja visel magyar vállat. 

A négy figura tehát a három teológiai és az egyik kardinális erény allegorikus megje
lenítése. A Prudent ius Psychomachiájában egymás el len harcoló erények és bűnök 
önálló ábrázolása a 13. századi francia katedrálisplasztikában és moralizáló kézirato
k o n vált jel lemzővé, főleg a skolasztikus teológia hatására . 4 9 A 15. században széles 
körben elterjed, erre az időszakra szilárdult meg egységes, általánosan elterjedt szim
bolikájuk, amelyet az Apafi-síremléken is megfigyelhetünk. 

Az Apafi-síremlék ikonográfiájának elemzése során több irányból is Cornel is Flor is 
köréhez j u t o t t u n k el. Ugyanide vezet az ornament ika vizsgálata is. A tekercsdíszek, 
rozetták, veretdíszek ahhoz az ornamentikastílushoz tartoznak, amely az itáliai erede
tű, Fontainebleau-ban alkalmazott elemekből Cornelis Floris környezetében jöt t létre 
a 16. század közepén, majd elterjedt m i n d a német területeken, m i n d Észak- és Közép-
Európában. Német min ta lapok biztosítják az egyes motívumok közvetí tését . 5 0 A z er
délyi szász kőfaragásban már a 16. század harmadik negyedében készült munkákon 
megjelennek a rol lwerkes kartusok, veretdíszek, torzfejek, kerubfejek. A század végén 
ezekkel együtt feltűnnek a vanitas-ikonográfia elemei, a fentebb már bemutatot t , több 
forrásból párhuzamosan elterjedt, koponyás puttó, va lamint a gyümölcscsokrok, hadi 
trófeák. 5 1 Az 1630-as évektől Elias Nicolai szebeni műhelye válik meghatározóvá, amely 
az addig is jelen lévő díszítőstílusnak egy újabb variánsát alkalmazza, viszonylag kevés 
számú elem kombinálásával, de a korábbi átlagnál magasabb színvonalon. 5 2 

Elemzésünk a múzeumban elhelyezett, környezetéből kiszakított tárgyról készült, 
de a teljes, árnyalt képhez elengedhetetlen az eredeti térbeli kontextus , azaz a kápolna 
és esetleg tágabb környezete, valamint a keletkezési körülmények vizsgálata. A z Apaf i -
t umba ebből a szempontból is kiemelkedő emlékünk, hiszen rendelkezünk a fentiekre 
vonatkozó forrásokkal is. Áttekintésük azonban egy következő tanulmány feladata. 
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P I N T É R G Á B O R 

Status causae Vadosfalvensis* 
Adalékok a 18. századi kisalföldi vallási v i l longásokhoz 

A protestantizmus Magyarországon is felvetette a vallásszabadság, i l letve az egyes fe
lekezetek egymáshoz való viszonyának kérdését. 1523-25 közötti törvények fej- és j ó 
szágvesztéssel, i l le tve megégetéssel büntetik a l u t h e r i tanok követőit, de ezeket i n 
kább i jesztésnek szánták; néhány végrehajtott esetről t u d u n k csak. Eleinte a kis- és 
középnemesi réteg ragaszkodott jobban a katol ikus hithez, a főnemesség inkább az új 
eszmék felé hajlott . A Mohács utáni bizonytalan be lpo l i t ika i helyzet, az egyházi java
dalmak jelentős részének gazdátlanná válása különösen kedvezett a protestant izmus 
elterjedésének. Általában nem meggyőződés, m i n t inkább a vagyongyarapítás lehető
sége m i a t t döntöt tek a lu theran izmus mel le t t . A nagybi r tokosok ugyanis gyakran 
egyszerűen b i r tokba vették vagy forma szerint adományként kérték valamelyik király
tól a javadalmakat, amelyeket egyébként nem lehetet t vo lna az egyház tulajdonából 
megszerezni. Következményként a gyakorlatban nálunk is érvényesült a cujus regio ejus 
religio elve, jó l lehet törvény nem mond ta k i , de a magánkegyúri j o g lényegében ezt 
valósította meg, ezzel (is) magyarázható nagy, zárt országrészek áttérése. 1 

Rudol f uralkodása (1576-1608) alatt a cujus regio a ka to l ikusok érdekében kezdett 
érvényesülni, különösen a királyi b i r tokban lévő városokban, ahol megkezdődött az 
egykori katol ikus t emp lomok visszavétele. A templomvisszavételek alapja egyrészt a 
kegyúri jog , másrészt a ka to l ikus egyházjog vo l t . Ez u tóbbi t az állam is figyelembe 
vette. Eszerint egyházi ingó- és ingatlanvagyon ( t emplom, iskola, földbirtok, kegysze
rek stb.) tulajdonosa nem az egyházközség, hanem maga az egyház; a helyi közösség 
csak használója a tulajdonnak. A protestánsok az egyházi vagyont a közösség vagyo
nának tekintet ték. Ez az egyik leglényegesebb eltérés az állam és a protes tant izmus 
jogfelfogása között . 

A Bocskai-felkelést lezáró 1606-os bécsi béke a katol ikus vallás sérelme nélkül meg
adta a nemességnek, a szabad királyi városoknak és a végvári katonáknak a protestáns 
vallásgyakorlat jogát . Fel tehetően a prédikátorok nyomására terjesztette k i ezt az 
1608-as országgyűlés a koronázás előtti I . törvénycikkelyben a mezővárosokra és a fal
vakra is. „Egyesek a ' t e m p l o m o k k a l együtt' kitételt is kívánták, de ezt még a protes-

* A Credo megszokott kereteit alaposan szétfeszíti Pintér Gábor tanulmánya. A történet jellegét (s féléves 
megjelenésünket) figyelembe véve mégis jobbnak tűnt egyszerre közzétenni. Az a gondolat is fölmerült, 
hogy kipontozással csiszolunk a kétszázötven év előtti vadosfaiak érdes nyelvén, amit a kor vizsgálóbizto
sai oly preqízen megörökítettek, végül azonban mégsem tettük, egyedül a helyesírást közelítettük a mai
hoz. Az egykorú verseket viszont betűhíven közöltük. - A szerk. 





táns földesurak többsége sem fogadta el, a t emplomra és a lelkész behelyezésére vonat
kozó kegyúri jog korlátozását látva benne. A t emplomhoz való jog , lényegében a job
bágy vallásszabadsága körül alakult k i azután az évtizedekig tartó harc." 2 A békeszer
ződés bár nem biztosí tot ta egyértelműen a protestáns vallásszabadságot, de módot 
adott a törvényes fellépésre. M i v e l a békét Bocskaival, m i n t Erdély elismert fejedelmé
vel kötötték, az erdélyi fejedelmek erre hivatkozva később beavatkozhattak a király és 
a magyar rendek viszonyába. 

A bécsi béke rendi győzelem vol t a Habsburg uralkodóval szemben s egyúttal a pro
testánsok győzelme vol t . Hamarosan azonban a protestánsok közül is sokan ráébred
tek, hogy a meghasonlás, netán szakítás a Habsburg-házzal két veszélyt hordoz magá
ban. Bocskai csak a hajdúk és a török támogatásával tudo t t győzni. A végleges szakítás 
a Habsburgokkal és a tartós szövetkezés a törökkel újabb háborúval járna. A felfegyver
zett tömegre való támaszkodás viszont a földesúri hata lmat ásná alá. A rendiség „jó 
rendjének" biztosításában felekezeti különbség nélkül szinte egyhangúan egyetértet
tek a bécsi békét követő országgyűléseken. Pázmány - akit saját kora és az utókor té
vesen t a r to t t a Habsburg-abszolut izmus erőszakos támogatójának - valójában arról 
akarta meggyőzni a magyar nemességet, hogy „nincs már semmi értelme fenntartani 
a protestáns ellenzékiséget, mive l az az engedetlenség és rendetlenség szellemét tartja 
ébren az e lnyomot t osztályokban" 3 . Okfejtéseiben gyakran ráismerhetünk Werbőczy 
gondolataira és szellemiségére. A Tr ipa r t i t um pedig a magyar nemesi füleknek isme
rősen csengett. Pázmány különösen a főurak körében vol t eredményes: „a földesúri jog 
mel le t t i kiállás legalább annyira meggyőzte a magyar arisztokráciát az ellenreformáció 
igazáról, m i n t az újskolasztika fölényes logikája" 4. Ez a gondolatmenet eredményezte, 
hogy a katolizált bir tokosok földesúri jogon és Werbőczy alapján foglalták el a protes
táns jobbágyfalvak templomai t : mive l a jobbágyok birtokképtelenek, ha megtartanák 
a templomokat , akkor a földesurak jogai sérelmet szenvednének. 5 

Az 1670-es évek rendi függetlenségi mozgalmaival szembeni po l i t i ka i érvelésben a 
protestant izmust egyetemlegesen tették felelőssé, s ezzel vallási-felekezeti síkra terel
ték a vitákat. Ennek logikus következményei lettek az 1673-as prédikátorperek. A pro
testáns lelkészeket - testületileg - formálisan nem vallásuk mia t t idézték bíróság elé, 
hanem hűtlenségért és felségárulásért: a kuruc felkelés előkészítésével, lázadásra fel-
bujtással, törökkel való összejátszással vádolták őket. A bécsi abszolutista körök gon
dolatmenetében vol t némi igazság: a magyar rendi függetlenségi törekvések és a hazai 
protestánsok között valóban vo l t összefüggés. Következményként a magyar protes
tant izmus, m i n t a törvényes uralkodó elleni összeesküvés és lázadás melegágya, elját
szotta jogát a szabad vallásgyakorlatra, így a korábban megszületett megállapodások 
lényegében érvényüket veszítették. 

Bár a gyászévtized érzékenyen érintette a hazai protestant izmust , de már az 1670-es 
évek második felében éledezni kezdtek a gyülekezetek. A külpolitikai helyzet (francia 
terjeszkedés) és a belpol i t ikai zavarok (Thököly-felkelés) eredményeként 1681-ben sor 
került az országgyűlés összehívására Sopronban. A hosszas tárgyalások és kemény 
viták eredményeképpen mega lko to t t törvények - legalábbis e lvi leg - deklarálták az 
ország szabadságának helyreállítását. A leghevesebb vitákkal a vallásüggyel kapcsola-
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tos kérdések jártak. A z uralkodó és közvetlen tanácsadói a magyarországi rendezés 
po l i t ika i szükségességétől kényszerítve mérsékelt álláspontot képviseltek, ennek ered
ményeként sikerült a szélsőséges irányzatokat háttérbe szorítani és a mérsékelt vallás
ügyi álláspontot érvényre j u t t a t n i . A magyarokkal való kibékülésre egyébként Fran
cesco Buonvis i pápai nuncius is nyomatékosan in te t te az uralkodót. 

A z országgyűlésen kevés protestáns vo l t je len, a Thököly-párt csak követeléseit 
küldte el. A református hol land követ mérsékletre inte t te hittársait. A z év végén meg
hozot t két vallásügyi törvénycikk (1681:XXV. és X X V I . tc.) Lipót király (1657-1705) 
november 9-i leiratán alapult. A bécsi béke és az 1608-as törvények vallásügyi rendel
kezéseit erősítették meg, ezzel min tegy elvileg elfogadták a vallásgyakorlat szabadsá
gát, a gyakorlatban azonban je len tősen gátolták e j o g érvényesítését . A jobbágyság 
szabad vallásgyakorlatára nézve korlátozást je lente t t a földesúri j ogok csorbítatlan 
fenntartása, de ebben viszont egyetértés vol t az országgyűlésen, hiszen ez a rendi sza
badság kérdésköréhez ta r tozo t t . Sokkal súlyosabb megszorí tást j e len te t t a nyugat i 
országrész 11 vármegyéjében 6 „az úgynevezett artikuláris helyek kijelölése, azaz vár
megyénként 2-2 olyan helység megnevezése, ahol a protestánsoknak t emplom, iskola 
és parókia tartását engedélyezték". 7 A Bécstől távolabbi országrész 19 vármegyéjében 8 

általában az 1681-es állapotot fogadták el. A szabad királyi és bányavárosokban, vala
m i n t a nagyobb véghelyeken pedig engedélyt kaptak saját, új t emplomok emelésére. A 
korábban száműzött protestáns lelkészeknek és iskolamestereknek megengedték a 
visszatérést és hivatásuk gyakorlását. 9 Erdélyben viszont a katol ikusokra vonatkoztak 
hasonló korlátozások ebben az időszakban. 

A soproni törvénycikkelyekkel sem a szélsőségesebb katol ikus irányzat, sem a pro
testánsok nem voltak elégedettek. „A kölcsönös gyűlölködés szakadéka sokkal mélyebb 
v o l t annál, semhogy azt egy-két törvénycikkel át lehetet t volna h i d a l n i . . . . a vallási 
kérdést a gyakorlatban még jó ideig nem a törvények, hanem a nyers erőszak és a m i n 
denkor i ha ta lmi viszonyok »szabályozták«." 1 0 

A z államhatalom (az uralkodó) erőszakos, türelmetlen beavatkozása vallási kérdé
sekbe n e m kizárólag a katol ikus-protes táns viszonylatban létezett . Ez egyszerűen 
benne vol t a korszak szellemiségében. I . Rákóczi György például 1638-ban az unitári
usokat törvénnyel kötelezte Krisztus imádására, a szombatos felekezetet pedig eltö
rölte. A szombatos nemesek b i r t o k a i t elkobozta, a közrendűeket kényszermunkára 
küldet te 1 1 . 

A török kiűzése után bizonyos értelemben új helyzet állt elő. A felszabadult terüle
teken az egykori egyházi szervezet nem működött, újjá kel le t t szervezni. A protestán
sokkal kapcsolatos korábbi törvények a felszabadult területek megyéire n e m vol tak 
érvényesek. A z abszolutizmus eszméjéhez ragaszkodva Lipót 1687-ben kijelentette, 
hogy a vallási ügyek nem az országgyűlés elé valók, hanem a királyi jogokhoz tartoz
nak. Ez az ügyek lényeges egyszerűsítését jelentet te . 

Döntése - a körülményektől függetlenül - jogi lag n e m vo l t alaptalan: a királyi fő
kegyúri j o g Magyarországon sok évszázados múltra tek in te t t vissza. A z újdonság nem 
is annyira a protestánsokra való egyértelmű kiterjesztés vo l t , m i n t inkább annak a 
nyílt kijelentése, hogy pusztán az ő jóindulatától függenek. A vallás kérdése ezzel 



országos (köz)ügyből egyszerű közigazgatási üggyé vált. I lyen alapon jelent meg 1691-
ben az Explanatio Leopoldina, amely rendelet formájában az 168 l-es vallásügyi törvény
cikkek uralkodói magyarázatát tar talmazta 1 2 . Ennek értelmében a protestáns lelkész az 
artikuláris helyen kívül nem végezhetett istentiszteletet, sem más vallási jellegű cse
lekményt (keresztelés, esketés, temetés) , hívei azonban felkereshették, ha előzőleg a 
ka to l ikus plébánosnak megfizették a stóladíjat. N e m artikuláris helyen a protestáns 
földesúr építhetett magának oratóriumot, de oda háza népén kívül másokat, különö
sen prédikátort nem engedhetett be. A ka to l ikus földesurak joga, hogy jobbágyaik 
vallását megállapítsák. A z indoklás szerint ez a gyakorlat tetszett a protestánsoknak, 
s igazságosnak és méltányosnak tartották akkor, amikor még többségben vol tak. Egy
általán nem vehetik tehát rossz néven, ha a kato l ikusok is hasonló felfogást val lanak 1 3 . 
A z 1701-ben megjelent második explanatio az egykori végvárak protestáns katonáinak 
kiváltságát szüntette meg, és k imondta , hogy a felszabadított területeken a protestán
sokat sehol sem i l l e t i meg a szabad vallásgyakorlat 1 4 . 

Az Explanatio Leopoldina elvi jelentősége abban áll, hogy egy addig nem használa
tos megkülönböztetést vezetett be: a magán- és a nyilvános vallásgyakorlat fogalmát. 
A magán-vallásgyakorlaton a családi körben folyta to t t imádkozást, bibliaolvasást és 
-magyarázást ér te t ték 1 5 . 

Napjaink embere már világosan látja, hogy az akkor i rendszer nem az egyéni l e l k i 
ismeret i és vallásszabadságot biztosította. Ez a gondolat akkor még nem is létezett, s 
ha létezett volna, bármely keresztény számára az istentelenséggel le t t volna azonos. 
Mindegyik felekezet azzal a biztos meggyőződéssel állt szemben a másikkal, hogy neki 
van igaza, „nála van a mennyek országának kulcsa". A z üdvösséget féltették, hiszen a 
megigazulásról és az üdvözülésről vo l t szó. A felvilágosodás re la t iv izmuson alapuló, 
a h i te t és vallásos meggyőződést magánüggyé lefokozó, valójában h i te t len és vallásilag 
közömbös felfogásáig a vallási vitáknak elenyésző vo l t a p o l i t i k a i tétje. (Más kérdés, 
hogy egy vallási döntésnek lehettek és vol tak anyagi-poli t ikai következményei.) Ezért 
vo l t m i n d e n k i számára természetes , hogy az uralkodó a praedominans [ = uralkodó] 
vallás nevében - saját hit társainak védelmében - helyhez kötöt te a számára idegen, 
eretnek, nem kívánatos vallás gyakorlatát. Ez a meggyőződés állt akár a francia, akár az 
erdélyi vagy éppen a magyar szabad vallásgyakorlat engedélyezésének vagy korlátozá
sának logikája mögött . 

A Rákóczi-felkelést követően I I I . Károly (1711-1740) szerette volna országgyűlésen, 
törvényekkel rendezni a vallási vitákat. Az 1 7 1 2 - 1 5 - ö s országgyűlés során - a v i ta tko
zó felek kérésére - kénytelen vo l t személyes határozattal intézkedni. A kurucok vallás
ügyi rendelkezéseit érvénytelennek nyilvánította. Bár megrótta a protestánsokat, hogy 
nem tartották megaz l681-es törvényeket, az uralkodó adhuc [=egyelőre] még érvény
ben tar tot ta ezeket, de végrehajtásukat szigorúan megkövetelte. Ha a protestánsok sé
re lmet tapasztaltak a végrehajtásban, akkor panaszt tehet tek a király előtt, de csak 
egyénenként, nem a közösség nevében 1 6 . 

A vitás kérdések tisztázására a király bizottságot hozo t t létre, amely azonban nem 
t u d o t t eredményt f e lmu ta tn i . A z 1728-as országgyűlés szintén azt igazolta, hogy a 
rendek törvényhozási úton képtelenek a vallásügyi kérdéseket megoldani s inkább az 



uralkodóra bízzák azok eldöntését. 173 l -ben adta k i I I I . Károly a legjelentősebb vallás
ügyi határozatát, a Carolina resolutiót. E rendelet szerint a protestánsok csak az ar t i 
kuláris helyeken gyakorolhatják nyilvánosan vallásukat, a magán-vallásgyakorlat m i n 
denütt megengedett, de nem artikuláris helyeken stóladíjat kel l fizetniük a katol ikus 
papnak. A katol ikus jobbágyok csak királyi engedéllyel változtathatják meg vallásukat. 
A protestáns lelkészek a keresztelésnél a katol ikus formulát kötelesek használni, ezt 
a katol ikus püspök ellenőrzi. A protestáns superintendens csak lelkészei erkölcsi éle
tét ellenőrizheti. A protestáns házassági perek a katol ikus püspöki bíróságok elé tar
toznak, de o t t a protestáns elvek szerint kötelesek ítélkezni. Vegyes házasságok csak 
ka to l ikus pap előtt köthetők. A ka to l ikus (lényegében állami) ünnepeket és munka
szüneti napokat külsőleg a protestánsok is kötelesek vol tak megtar tani . Tisztviselők 
és ügyvédek kötelesek letenni az úgynevezett dekretális esküt, amely Szűz Máriát és a 
szenteket is említi; tanúk számára ez nem köte lező 1 7 . 1734-ben a második Carol ina 
resolut io a két protestáns felekezet számára 4-4 superintendens választását engedé
lyezte, a superintendensek királyi megerősítés után léphettek h iva ta lba 1 8 . 

A Carolina resolutio egy olyan statusquót teremtett, amely lényegében 50 évre, egé
szen a Türelmi rendelet 178 l-es kiadásáig meghatározta a magyarországi felekezeti v i 
szonyokat. Igazából egyik felekezetnek sem tetszett, de a király határozottan keresztül
v i t t e akaratát. Károly alapjában véve toleráns, kiszámítható egyházpolitikát folytatott , 
legalábbis abban az értelemben, hogy a törvényeken nem lépett túl; a szélsőséges, erő
szakos követeléseket és röpiratokat nem tűrte. Csak az 168l-es törvénycikkelyeket is
merte el, de azoknak és az azokat kiegészítő saját rendeleteinek érvényt szerzett. Figye
lemre méltó, hogy az akkor i katol ikus püspökök többsége a király nézetét vallotta. 

I I I . Károly alatt, 1723-ban egy új kormányszervet hoztak létre, a Helytartótanácsot, 
amely működését a következő év tavaszán kezdte meg. A királyi utasítás úgy rendelke
zett, hogy az új kormányhatóság vallási kérdésekkel közvetlenül ne foglalkozzék, mert 
ezt az uralkodó önmaga számára tartja fenn. Ezt úgy ke l l érteni, hogy a Helytartóta
nács csak előzetes királyi jóváhagyással intézkedhetett i lyen ügyekben. A vallásügyi 
uralkodói rendeletek végrehajtása ugyanakkor szorosan a hatáskörébe tar tozott , mert 
az utasítás előírta, hogy erről gondoskodjék, megakadályozva az i lyen viszályokat és 
zavargásokat, biztosítsa az ország nyugalmát. A Helytartótanács a gyakorlatban nem
csak a rendeletek végrehajtásában vett részt, hanem az előkészítésében is. Szakvéle
ményét a magyar udvari kancellária és a király legszűkebb tanácsa is átnézte s felülbí
rálhatta, mielőtt az uralkodó döntött. A z esetek többségében mégis eredeti formájuk
ban hagyták jóvá tervezeteit. Vallásügy (negotium religionis) alatt a 18. századi hivatalos 
szóhasználatban a nem ka to l ikus felekezetek ügyeit értették. A ka to l ikus egyházat 
ér intő kérdéseket egyházügynek (negotium ecclesiasticum) nevezték. A z egyházügyet, 
pontosabban a katol ikus egyház jogainak és vagyonának védelmét a hivatal működési 
szabályzata kifejezetten a Tanács feladataként jelölte meg, sőt erre külön bizottságot 
(commissio ecclesiastica) hoztak létre a Helytartótanácson belül. 1731-ben a Carol ina 
resolut io kiadása után megalakult a Tanács vallásügyi bizottsága (commissio religionis) 
is . A bizottságok üléseiről írásbeli jelentéseket terjesztettek a Tanács elé, amely azokat 
rendszer in t változtatás nélkül továbbítot ta az uralkodóhoz. A bizot tságokon belül 



szakszerű munkamegosztás vo l t . A z ügyeket a bizottsági elnök jelentéstételre kiadta 
va lamely ik tanácsosnak, akinek javaslatát a bizottság ülésén megvitatták, szükség 
szerint megváltoztatták és végül szótöbbséggel döntöttek. A határozatot a bizottság 
titkára írásba foglalta, az elnök aláírta és a Tanács elé terjesztette. A z 1769-es átszer
vezésig ez a szervezeti forma működöt t 1 9 . 

A magyar protestánsok sérelemként élték meg a bécsi békétől el térő törvényeket, 
különösen pedig a király törvényértelmezési jogát. Ennek magyarázata az eltérő jogf i 
lozófiában re j l ik . A 17. század folyamán az ál lamhatalom és a ka to l ikus megújulás 
eredményeképpen Csehországban és Lengyelországban a p ro tes tan t izmus teljesen 
hát térbe szorul t ; egyedül Magyarországon t u d o t t - nagy veszteségekkel , de mégis 
tömegeket je lentő módon - fennmaradni. Ebben a társadalmi-politikai okok mel le t t a 
kálvinista pur i tanizmusnak vo l t kiemelkedő szerepe. A pur i t an izmus p o l i t i k a i e lmé
lete a tapasztalatot hangsúlyozta a tekintéllyel szemben; elvetette az uralkodói felség
jogok je lentős részét, p l . a törvénybe való beavatkozást önkényességnek t ek in te t t e 2 0 . 
A puritán kegyesség erősen b ib l ikus töltetű vol t s érzelmileg telített, de ugyanakkor 
gyakorlatias és demokrat ikus vallásosságot hirdetet t ; a személyes et ikai magatartáson 
kívül megkövetelte a felelős tevékenységet a társadalomban és a politikában is. A pu
ritán elveket s a kartéziánus eszméket ho l landia i egyetemekről és Angliából hozták 
haza a fiatal magyar kálvinista teológusok. Hatásuk váratlan és olyan erős vol t , hogy 
a 17. század közepén a református egyházi vezetés gyakran az erdélyi fejedelmek segít
ségét is igénybe vette ellenükben, nem sokkal később azonban a puritán eszmék mégis 
elfogadottá váltak. Magyarországon a kálvini hitvallás nemzet i je l leget is öltött; az 
idegen nemzetiségű és gyűlölt vallású uralkodóval s híveivel szembeni lázadás jogalap
já t is megteremtet te . Némely tek in te tben a l u t h e r i irányra is ha to t t . 

A törvények betartására és betartatására irányuló - nem m i n d i g következetes - szán
dék következtében sok protestáns gyülekezet bizonytalanságban élt, mer t n e m t u d 
hatták, elveszik-e s miko r a t emplomukat . A r r a ugyan nem vol t példa, hogy artikuláris 
helyet számoljanak fel, de tény, hogy a királyi jogértelmezés lehetősége - bár nem vol t 
jogellenes - a gyakorlatban a protestánsok számára önkényesnek tűnhetet t . N e m 
nyugtat ta meg őket az 1687-től használatos adhuc-egy előre kifejezés sem, hiszen ez azt 
jelentette, hogy vallásgyakorlatuk a király kegyétől és jóindulatától függött, s az ural 
kodó egy tollvonással bármikor érvényteleníthette a rendeleteket. 

Mária Terézia uralkodása (1740-1780) kezdetén, 1742-ben változatlan szöveggel 
megerősítette a Carolina resolutiót, de kihangsúlyozta, hogy a ka to l ikusokra és a pro
tes tánsokra egyaránt vona tkoz ik 2 1 . Uralkodásának első felében a protestánsokkal 
kapcsolatban atyja módszereit követte. Ez a kor már a „csendes ellenreformáció" idő
szaka. Bizonyos, hogy a királynőnek is az egy állam - egy vallás vo l t az eszménye, ezt 
m i n d saját hitbéli meggyőződése, m i n d pedig uralkodói koncepciója támogat ta . A z 
ál lamhatalom nem lépett fel a törvény adta kereteken tú lmenően a protestánsokkal 
szemben erőszakosan, sőt gyakran enyhébb intézkedéseket hoztak, m i n t ami t a tör
vény előírt, de minden meg nem engedettnek tek in te t t megmozdulást szigorúan meg
torol tak. A protestánsok lehetőségeinek szűkítése továbbra is napirenden volt , például 
a hazai könyvkiadásuk cenzúrája, a külföldi tanulmányutak megakadályozása. Vol tak 



ugyan egyes esetek, amikor a királynő - politikai-diplomáciai okok mia t t - figyelembe 
vette a külföldi protestáns hatalmak nyomását és a katol ikus érdekek ellenében dön
tö t t 2 2 . Uralkodása idején ugyan igyekezett érvényt szerezni a törvényeknek, de n e m 
mindenáron: például a l l artikuláris vármegye közül csak hatban redukálták a törvény
ben előírt kettőre a vallásgyakorlatos helyeket . Igaz, a szándék a maradék öt megye 
esetében is megvolt , ám a háborúk, amelyekbe a monarchia bonyolódott, elvonták a 
kormányzat erejét 2 3 . Ez a valláspolitika hátrányosan érintette a protestánsokat, mer t 
korábban nem mindenütt tartották be azonos következetességgel és szigorral az elő
írásokat, és sok olyan helyen is vol t iskolájuk, i l letve t emp lomuk , ahol arra nem vo l t 
engedélyük. A z 1740-es években a Dunántúlon több i lyen protestáns intézményt zá
rat tak be. 

Némelyik esetnek i r o d a l m i nyoma is maradt paszkvi l lusainkban. Ezek nagyrészt 
versek, a próza háttérbe szorul . Szerzőik előszeretet tel burkolóznak a névtelenség 
homályába. Gyakran közvetlen részesei is a versezetben tárgyalt aktuális események
nek. A gúnyversek színvonala és nyelvezete elég távol esik az elismert i roda lmi műfajo
kétól. „Annyi bizonyos, hogy a kortesnótáknak, a napi politizálást követő r igmusoknak 
épp oly kevés köze van a költészet művészetéhez, m i n t amennyire nem jogtudomány 
valamely röpirat s amennyire távol van a szónoklattól a társalgás. 2 4 " Éppen i lyen meg
fontolásból helyesebb, ha az i r o d a l o m (esztétika) helyet t inkább a tör ténelem felől 
közelít jük meg ezt a különös műfajt. A paszkvil lus a mindennap i élethez kötődik. 
Olyan részleteket is megörökít, amelyeket sem az egykorú hivatalos iratok, sem a kor
társak n e m tek in te t t ek megörökí tendőnek vagy éppenséggel feljegyezhetőnek. Ez a 
tény gyakran meg is nehezíti megértésüket , a tör ténelembe való behelyezésüket. Ha 
azonban ez sikerül, akkor „éppen aprólékosságaik vagy akár kényes vo l tukka l szépen 
segítik rekonstruálni az illető ko r t részleteiben i s " 2 5 . Sajnálatos, hogy mégse haszno
sítjuk a gúnyverseket, bár „megfelelő kritikával történeti forrásul szolgálhatnak" 2 6 . 

Paszkvillusaink témája változatos. Támadnak magánembert, országgyűlési követe
ket, p o l i t i k a i nézeteket, vallási felekezeteket. Ki tereget ik az érintettek viselt dolgait , 
gyalázzák véleményüket, pártállásukat, vallásukat. Nagy részük ma sincs publikálva, 
pedig alpári stílusuk modern ko runkban már talán nem is lenne feltűnő 2 7 . Pontosan 
ez a paszkvillus-költészet lényege: a jogi / teológiai érvrendszer háttérbe szorul a gú
nyolódás és a szidalmazás mögött . 

A most bemutatandó 18. század közepén keletkezett , részben ismeretlen szerzőjű 
versezeteknek közös jel lemzője, hogy szerzőjük kato l ikus , a kigúnyoltak protestán
sok, és a helyszín m i n d e n esetben a Kisalföldön van. 

A z első paszkvillus tárgya a kisbabot i ügy, amelyet egy ismeretlen győri egyházme
gyés ka to l ikus plébános verselt m e g 2 8 . A z Uj ének c ímű gúnyvers a Győr vármegyei 
Kisbabot községben lakó evangélikusokról szól, ak ik 1737-ben a szomszédos, már 
Sopron vármegyéhez tartozó Bodonhely határában - állításuk szerint - lakást és meg
felelő helyiséget akartak építeni az iskolamester számára. Az építkezést megtiltották 
n e k i k 2 9 , de 1742 májusában folytatták. A z illetékesek, amikor tudomást szereztek a 
dologról, figyelmeztették őket, ne építsenek maguknak imaházat 3 0 . A versezetből még 
az épület méreteit is meg tud juk 3 1 . 



A z ügy a vármegye, majd a Helytartótanács, végül pedig a királynő elé került. A babo-
t iak próbálták menten i a menthetőt : 

Jurátust szerzettek, kinek meg-fizettek; 
De igazság ellen semmit sem nyerhettek32 

Állítólag még a „Prussushoz" is fordul tak a „Győri eretnekek" segítségével, hogy „Pártfo
gók legyenek ide reánk jőjenek"33. A végleges határozatig megpróbáltak a babotiak ellen
állni 3 4 , de hiába. A z épületet le kel let t bontani . A paszkvill ista így kommentálja a tör
ténteket : 

Jégen épétettek fövényen épültek 
Zápor-esők szelek erre következtek 
Munkák el-enyésznek és semmivé lesznek, 
Intésnek nem hittek senkitől sem féltek. 

Báál Perdikátorok35 mint agg-komondorok 
Búgnak, nem leszsz borok Babothon már 'zóldjok, 
Jól laktak Damaszok, de ki-telik hóldgyok 
Sír halgatóságjok, nem leszsz itt 'Sinattyok. 

Mert reádjőnek napok, 's rugóldoznak Sasok 
Romlik Sinatotok, 's ti rosz igazságtok, 
Perdikátoritok fogynak, 's roszsz vallástok, 
Hogy ne kárhoznátok azt akarják Papok. 

Királyi-Méltóság más Ujj Decretomát, 
Adgya hogy tsak roncsák, Babothnak 'Sinattját, 
Fegyveres-kéz hannya rut Synagogáját: 
Jobb üdőre hadgya töbnek-is rontását.36 

Végül az ismeret len szerző megtérésre szólítja fel az evangélikusokat: 

Pogányoknál gonoszbb kemény Eretnekek! 
Hogy az igaz hitet meg-nem ismerétek? 
Honnénd ki estetek. Kristusnak nem hisztek 
Ötöd-Evangelikus-Lutherrel el-vesztek. 

Egyházi-hatalmat néktek ki adhatott 
Kristusról reátok bizony nem szálhatott 
(Megint más újj hitet nem-is fundálhatott) 
Igaz Ekklésiánktól rátok sem áradott. 



Római szent Hitre szent Pálnak Hitire 
Egy ISTENes Hitre, jertek egyességre 
Egy szível lélekkel ISTENt ditséretre, 
Ugy édes Szenteim! juttok idvességre.37 

Utóirat formájában egy másik, a kiadás idején éppen aktuális hírre két versszakot szánt 
a szerző. 

Negyven nyolczadikban, Győri-Szemereiek 
Voltak Martiusban Kálvisták keménnyek, 
Az igasság ellen engedetlenkedtek 
Föl-is fegyverkedtek. De meg-szigyenültek: 

Mert örökségünket: Templomot meg-nyertük, 
Kemény-nyakassakat pólczokrul le-tettük, 
Mocskolt-Ecclesiánkat megint fölszenteltük 
Hol ISTENt szentiben naponként dicsérjük.38 

Ismeret len plébánosunk következő, példányból is ismert műve az Uj versek címet vise
l i 3 9 . Ez apológia minden különösebb a lkalom nélkül: a katol ikus vallás védelmezése a 
protestantizmussal szemben, i l letve a protestánsok biztatása, hogy térjenek vissza az 
igaz h i t h e z 4 0 . 

A harmadik versezete a 18. század közepének egyik leghíresebb (vagy inkább leghír-
hedtebb) vallási villongásával fog la lkoz ik 4 1 . Ennél nagyságrendekkel terjedelmesebb 
Szekfü Pál műve, a Vadosfai újság42. M i v e l azonos a tárgyuk, célszerű együtt vizsgálni 
őke t 4 3 . A két paszkvillus érdekessége, hogy a bennük foglalt esemény levéltári forrá
sokkal rendkívül jó l dokumentálható 4 4 . 

„Vadosfa... az egész királyságban hírhedtté vált lutheránus tragédiának, melynek 
emberemlékezet óta nem látta párját Magyarország, a színhelye v o l t " 4 5 . Ezzel a m o n 
dat ta l kezdődik az a l a t i n nyelvű je lentés , amely az 1751. augusztus 20-án történt 
vadosfai verekedés eseményeit foglalja össze. 

A szomorú történettel már sokan foglalkoztak, de szinte kivétel nélkül felekezeti 
szemszögből. A korábbi kutatók felhasznált forrásai gyakran esetlegesek, nagyrészt 
vagy éppen kizárólagosan saját felekezetük levéltárait, i l letve egymás műveit használ
ták 4 6 . Külön meg k e l l emlékezni az evangélikus egyháztörténész Payr Sándorról, aki 
több művében is nagy eruditióval, de még nagyobb elfogultsággal foglalkozott Vados-
fával. Sajnálatos módon nem a történészt kötelező sine ira et studio eszmeisége vezette 
tollát. Őt nem annyira az események k r i t i k a i tárgyalása érdekelte, m i n t inkább Fábri 
Gergely életrajza s az ő és a vadosfai evangélikusok ártatlanságának bizonyítása. En
nek érdekében sikeresen megteremtette egy 18. századi koncepciós per legendáját 4 7 . 

Megjegyzendő, hogy bár a protestáns felekezetek és az állam viszonyát, különösen 
a gravameneket (sérelmeket) több 18. századi kiadvány is tárgyalja, érdekes módon a 
vadosfai casust egyik sem említi a felsorolt esetek között 4 8 . Ennek okát a későbbiekben 
fejtem k i . 



Történetünk idején Vadosfa Sopron vármegye egyik nem túl jelentős községe. Távol 
esett a fontosabb és forgalmasabb utaktól, lakossága is kicsi v o l t 4 9 . Egy dolog azonban 
kiemelte a többi kistelepülés közül: 1681 óta artikuláris he ly 31 település evangélikus 
központja v o l t 5 0 . A kisnemesi falu lakói az ágostai hitvallást követték, mindössze 1-2 
betelepült ka to l ikus családról t u d u n k . 

1732-34-ben a régi evangélikus imaház helyébe új t e m p l o m o t emeltek, az akkor 
érvényes előírásoknak megfelelően to rony nélkül. Tornyot csak 1785-ben építhettek 
hozzá 5 1 . 1737-ben a w i t t enbe rg i egyetemen t anu l t Fábri Gergely le t t a vadosfai l e l 
kész, őt 1750-ben a dunántúli evangélikus egyházkerület superintendensévé is meg
választot ták. 5 2 

A katol ikus egyházi közigazgatás szerint Vadosfa a győri egyházmegye részeként a 
szomszédos Mihályi filiája volt , de ka to l ikus t e m p l o m vagy kápolna egészen 1751-ig 
nem vo l t a faluban. 

Ebben az évben nagy felzúdulás támadt a vadosfaiak között, ugyanis Kisfaludy Ba
lázs répcelaki ka to l ikus nemes egy kápolnát akart épí t te tni . 5 3 Ebben támogat ta őt 
Grofft J á n o s 5 4 mihályi plébános i s . 5 5 A telek, melynek tulajdonjoga a vadosfai evangé
l ikusok szerint v i t a to t t v o l t , 5 6 az artikuláris imaháztól min tegy 20 lépésnyire feküdt. 

Fábri Gergely még tavasszal hal lot t az építkezés tervéről. Májusban Sopronban né
hány tekintélyes evangélikus férfiú, köztük Ostffy Mihály kerületi felügyelő előtt föl
vetette, vajon nem kellene-e a gyülekezetnek az építkezés ellen egy kérvényt intéznie 
a királynőhöz? Ezt akkor elvetették, mer t véleményük szerint „a gyülekezet a kápolna
építést meg nem akadályozhatja" 5 7. A jogban járatosabbak azonnal átlátták a problémát 
és ezt - úgy tűnik - Fábrinak is elmagyarázták. Fel tűnő ugyanis, hogy a super
intendens és az egyházkerület később sem avatkozott be a vadosfai lutheránusok önál
ló és forrófejű tetteibe és azok következményeibe. 

A z építkezés júl ius 25-e körül elkezdődött . A vadosfaiak ekkor ráébredve, hogy 
mennyire elvesztegették az időt, k ics i t kapkodva tiltakozó magánakcióba kezd tek . 5 8 

Evangélikus források szerint augusztus elején Kisfaludy Sándor és Armprus te r Mihály 
a Kisfaludy család képviseletében Sopron vármegyéhez fo rdu l tak . 5 9 Ezt a megye való
színűleg n e m tekin te t te megalapozottnak, mer t amin t hangsúlyozták, Kisfa ludy Ba
lázs - bár zálogban és per alatt, de - egyedül b i r toko l t a a vadosfai műveletlen telket, s 
az építkezés ellen a család nem emelt kifogást, csak a vadosfai evangélikusok. 6 0 

Radó László és Stettner Zs igmond, két evangélikus nemes pedig Pozsonyba utazott , 
hogy az országgyűlési követek között keressen támogatót 6 1 . Augusztus 15-én, amikor 
az épület gyakor la t i lag már készen állhatott , közvetlenül az uralkodóhoz írtak kér
vényt. Ebben bizonygatták a kápolna feleslegességét, hiszen a faluban egyetlen kato
l ikus család van csupán, akik egy óra járásnyi távolságon belül tudnak katol ikus isten
tiszteletre járni. Kérték a királynőt, hogy t i l tsa meg az építkezést . 6 2 A z uralkodó bevo
nása eleve kiemelte a vadosfai ügyet a jelentéktelen, helyi patvarkodások közül. Mária 
Terézia ettől kezdve figyelemmel kísérte az eseményeket. 

A beadvánnyal valószínűleg ismét Radó László utazott el Pozsonyba. 6 3 A Helytartó
tanács 6 4 augusztus 30-án küldte át a megyének másolatban, további részletes informá-



dóka t kérve . 6 5 A d d i g r a azonban már nem az építkezés vo l t a „nagy ügy": a kápolna 
elkészült s felszentelését augusztus 20-ára tűzték k i , mely akkor péntekre esett. 

Vadosfa környékén ezekben a hetekben a lutheránusok között az a szóbeszéd terjedt 
el, hogy a ka to l ikusok el akarják foglalni az evangélikus artikuláris imaházat is. Grofft 
János, a mihályi plébános állítólag többször is emlegette, hogy ezen a napon meg fogja 
húzatni az evangélikus harangokat is . Híre m e n t annak is, hogy a győri püspök két 
század katonát bocsát a plébános rendelkezésére. Beszélték, hogy a környező falvak 
papjai pénzbírság terhe alatt parancsolták meg híveiknek, hogy jöj jenek el az ünnepi 
szertartásra. 6 6 A későbbi tanúvallomások n e m igazolták ezeket a pletykákat. 6 7 

Vadosfára még előző napon, augusztus 19-én összegyülekeztek a környékbeli evan
gélikusok. 6 8 A határba lovas őröket állí tottak. 6 9 A faluba vezető utakat trágyával meg
rakot t szekerekkel eltorlaszolták, hogy a ka to l ikusok ne lephessék meg őket 7 0 . 

A z egyik evangélikus tényállás, a Species facti szerint Dugovi t s J ó z s e f főszolgabíró 
előtt még egyszer ünnepélyesen kijelentették, hogy ha az építkezés őfelsége tudtával 
és engedélyével történik, akkor azt alattvalói engedelmességgel veszik tudomásul. De 
ha királyi engedély nélkül vagy uralkodói határozat ellenére folyna az építkezés, akkor 
erőnek erejével el lenállnak 7 3 . Az evangélikus magyarázat szempontjából ugyanakkor 
lényeges: ezzel igyekeztek a következményekért a felelősséget maguktól elhárítani. 
I lyen áthárítással még találkozunk. 

Radó László félve az elszabaduló és kiszámíthatatlan indulatoktól, levelet küldött 
fiával a tekintélyes katol ikus földbirtokosnak, N i c z k y Lázárnak, akinek Vadosfán is 
vo l t b i r toka. Is ten irgalmára kérte, hogy ka to l ikus precessziókkal ne ingereljék fel az 
evangélikusokat, s legalább addig várjanak, amíg a királynő határozata meg nem érke
zik, melyre reményük szerint nem kel l már sokáig várniuk. 7 4 

20-án reggel kilenc óra tájban - megelőzve a Mihályiból jövő precessziót - megérke
zett Niczky Lázár egyik nővérével és özv. Czabler Illésné Kisfaludy Klárával 7 5. Valamivel 
később Szöllősy Ádám és Dugovi ts József, Sopron vármegye főszolgabírái is a faluba 
jöt tek, akik útközben hallották, hogy a határban már megvertek néhány ka to l ikus t . 7 6 

Akadályoztatás nélkül mindnyájan Radó László házához men tek . 7 7 Hamarosan a falu
hoz ért Kisfaludy Balázs is a mihályi ka to l ikusok menetével. I t t megállították őket. A z 
evangélikus leírások szerint Kisfaludy magához kéret te Radó Lászlót, s megkérdezte 
tőle, hogy van-e valamilyen felsőbb rendelet a kezükben, amely ellenállásra jogosít ja 

Mert im e' Vadfai pogány Eretnekek 
Falut szekerekkel kemény Bárd'-emberek 
Bé sánczolták, nagyon föl-is fegyverkedtek 
Lutherek meszszérül öt ezren itt lettek. 

Két szekér Dorongot Kisfaludról hoztak, 
Vas, Fa-vellát, feiszét, pemetet7' hordoztak, 
Lovakra-is ülvén Fegyvert kézbe-fogtak 
Igaz Hitünk ellen igen káromkodtak.72 



fel őket? Radó visszakérdezett: ő mi lyen királyi rendeletről gondoskodott a szándéká
hoz? Ha rendelkezik i lyennel, akkor térdet hajt. De ha nem, akkor t i l t akoz ik , és kéri, 
hogy a királyi határozat megérkezéséig a szándékolt újítást (vagyis a kápolna felszen
telését) ne tegye meg. Ha erőszakos módon mégis végrehajtaná a szándékát s a feliz
gatot t nép részéről va lami kel lemetlenség érné, azt senki másnak, csak önmagának 
tulajdonítsa. 7 8 Ismét a felelősség áthárításával találkozunk. 

A vadosfaiak az 173 l-es Carolina resolutióra, i l letve főleg annak 1742-es megerősí
tésére hivatkoztak, amely minden vallásügyi újítást az uralkodó engedélyéhez kötött, 
s ezt a katol ikusokra és a protestánsokra egyaránt vonatkoztatta. Ervelésükben ugyan
akkor vo l t egy kis csúsztatás. Vallásügy (negotium religionis) alatt ugyanis a 18. századi 
hivatalos szóhasználatban a nem ka to l ikus felekezetek ügyeit értet ték. A ka to l ikus 
egyházat érintő kérdéseket egyházügynek (negotium ecclesiasticum) nevezték . 7 9 Egy 
ka to l ikus t e m p l o m építése önmagában n e m minősül t „vallásügyi újításnak", mer t 
nem érintette a protestánsok törvény biztosította joga i t . 8 0 Kisfaludy Balázs válaszában 
erre felfigyelve kifejtette, hogy az emlegetett királyi határozatok nem rá (a katol ikusra) 
vonatkoznak, hiszen nem zavarta meg az evangélikusok vallásgyakorlatát, hanem a 
vadosfai lutheránusokra, akik viszont megakadályozzák a katol ikusok istentiszteletét. 
A kápolnát m i n t telektulajdonos a saját telkén épít tette, s ehhez sem a királynőtől, 
sem pedig a falubeliek közül senkitől sem kel le t t engedélyt kérnie . 8 1 

A Status causae szerint i t t bekapcsolódott a beszélgetésbe Grofft János, a mihályi 
plébános is. Véleménye szerint őfelsége ez ügyben neki semmit sem rendelhet el, mer t 
ő (vagyis a plébános) a pápától és a győri püspöktől függ. 8 2 Ez a kijelentés első hallásra 
akár felségsértés is lehetne, ha valóban csak ennyi és a párbeszéd előzménye nélkül 
hangzott volna el. A plébános egész bizonyosan tudta, hogy m i a különbség a vallásügy 
és az egyházügy között. A kápolna felszentelése teljesen egyházi hitéleti esemény, i lyen 
jellegű ügyekbe a királynő nem avatkozhat be, csak a pápa, i l letve a területileg illetékes 
püspök. A z evangélikus szerző rögzítette a plébános megjegyzésének elejét és a végét, 
de a szándékához nem illő közbenső részeket átugrotta. 8 3 

Az evangélikus elbeszélések szerint, amelyek a vadosfaiak határozott, de türelmes 
és udvarias fellépését igyekeztek k i m u t a t n i , Kisfaludy Balázs megkérdezte, hogy be
eresztik-e őt a faluba? Erre nemcsak beengedték, hanem Radó tisztelettel saját házához 
vezette Kisfaludy Balázst és feleségét. 8 4 

A tanúvallomásokban eltérő beszámolókkal találkozunk, „...apápista comportionatus 
földesurak közül Niczky Lázár uram ugyan bébocsáttatott, de Kisfaludi Bálás uramat még az 
határnál is tartóztatták, és a falu végén, mindaddig, míg érette ki nem küldöttek, bé nem bocsá
tották...".85 Ezen Kisfaludy uram joggal felháborodhatott, hiszen falubeli birtokostárs
nak számított Vadosfán ő is. 

A mihályi plébános pedig „...a falun kívül alkalmas distantiára számos népbül álló maga 
processiójával subsistált és várta üzenetünket, hogy talán azon fölháborodott népet lecsendesít
hetjük a faluban, tandem ő kegyelme a néppel együtt bejöhet a kápolnához"86 - írja Szöllősy 
főszolgabíró. A Species facti pontosabban határozza meg, h o l is várakozott a mihályi 
nép: „Radó László gyümölcsösében". 8 7 

A Radó Lászlónál összegyűl tek 8 8 megpróbálták meggyőzni a vadosfaiakat, hogy a 



kápolna felszentelése n e m érinti artikuláris jogaikat . M i v e l ez nem sikerült, a je len 
lévő főszolgabíró hivatalosan meginte t te m i n d a lakosságot, m i n d pedig Fábri Ger
gelyt superintendensi mivoltában, s felszólította őket, hogy az utakat ne állják e l 8 9 és 
a katol ikus híveket engedjék be a faluba 9 0 . 

Szép szó útán Biró Törvényes intésit 
Nyujtya, és meg-mondgya, hogy elmélkedésit 
Prédikátor hadgya, nép fegyverkezésit 
Intse, és le-rontsa ezen vezérlésit. 

Intik Prédikátort; ezen, ellenséget 
Ne tegyék, s-le-tegyék Luther szellességet 
Nem szabad rontani tartott békességet 
Meg-bánnyák, ha rontyák Pápista népséget, 

Meg-mondgya az Biró az Luther Tanácsnak 
Nem tesznek akadályt, se fegyvert nem rántnak, 
Pápisták: egyedül Kápolnahoz látnak 
Adjanak menetelt szabad Fundussának. 

Tegyék-le bottyokat, fegyveres kezeket 
Békével legyenek, nézzék e' népeket 
Ha valaki tészen ellenkezéseket 
Akkoron tehetnek fegyverkezéseket.91 

A megintőlevélre Fábri Gergely saját kezűleg írta válaszát, mellyel elhárítja magától a 
felelősséget: „Ezen belől foglalt admonitiót böcsülettel megértvén, minthogy semmi tudomá
nyom s akaratom nem volt, nincs is ezen admonitiobanfogla.lt dolgok iránt, azért, ha úgy van
nak is, melly felől kételkedem, azokat megváltoztatni tűlem nem lehet, hatalmam nem lévén reá. 
A többirűl pediglen hallgatóimnak értésekre fogom adni, ők lássák, mit cselekedjenek."92 

Szöllősy egyértelműen Fábritól, m i n t az egyetlen tekintélyes és hivatalos vadosfai 
személyiségtől várt fellépést: egyrészt ő Vadosfa evangélikus prédikátora, másrészt 
superintendens is, ak inek szava, befolyása és talán va lami lyen hatalma is van hívei 
fölött. Fábri fent i válaszában f inoman benne van, hogy akarata ellenére történtek a 
dolgok, nem is t u d (nem tájékoztatták?) sok mindenről. Megfogalmazott kételkedése 
sem egy p o l i t i k u s c in ikus tagadásából táplálkozott, egyszerűen ennél józanabbnak 
ta r to t ta híveit. Kénytelen ugyanakkor bevallani , hogy nincs befolyása rájuk. Egyet 
tehet: figyelmezteti őket . Szöllősy Ádám, aki valószínűleg csak felszínesen ismerte 
Fábrit, nem értette, nem érthette a felelet mélyebb értelmét. Ő csak annyit látott, hogy 
a superintendens megtagadja az együttműködést. Fel tehetően ez a félrehúzódás ültet
te el többekben a gyanút, hogy a prédikátor is felelős a vadosfai ügyben. 9 3 

Fábri egyébként panaszkodot t korábban is, hogy hívei nem segítik, nem állnak 
mel lé . 9 4 



Miközben a Radó-házban a tárgyalás folyt , fél tíz körül a falu határához értek a ká-
polnaszentelésre igyekvő ka to l ikus menetek. Többeke t feltartóztattak a közúton a 
határban őrködő fegyveres evangélikus lovasok 9 5 , s a ka to l ikusok hiába „tiltakoztak az 
erőszak ellen, kijelentvén, hogy nem fognak zavart okozni , felmutatták rózsafüzérei
ket, fegyvertelenül nem harcolni, hanem imádkozni jö t tek" 9 6 . A tanúvallomások beszá
molnak a szóbeli és tettleges atrocitásokról: „...az egyik uton volt négy lovas, kik közül 
egyik Barbély Sándor kardosán, puskásán, pisztolosan, a másik vadosfai Horváth György fia, 
Zsiga, harmadik Pap Ádám, negyedik Miholics, Vadosfai Döbrösinek unokája, ...kiáltván mind
nyájon a határokra öszvő gyülekezett pápistaságra, nem jöttök, nem jöttök disznó láncos te-
remtettik, (salvo auditu) baszom lölkötöket, testeteket, nem miséztek Vadosfán, nem köll nekünk 
a ti misétek, elvervén azon útrúl a fatenst, és a vele lévő pápistaságot,...".97 

A páli plébános beszédbe elegyedett a szekérsáncnál álló evangélikusokkal: „Édes lu
theránus uraimék, én protestálok solemniter, nem tudván kegyelmetek mi végre ország uttyát 
elfogván, fegyverekben durungokban fölöltözvén be nem ereszt bennünket, holott látja kegyelme
tek, mi nálunk egyib fegyver nincsen az olvasónál, és a magam kéziben a Crucifixusnál, erre azt 
felelték ...akármit besziljen plébánus uram, mi be nem eresztjük, nincsen kegyelmeteknek itten 
temploma, azért a kegyelmetek újsága nekünk nem köll, máskint is parancsolatunk lévén fólsiges 
Asszonyunktúl (azt foglalván magában, hogy a pápistákat be ne eresszük), azért akármit be
sziljen kegyelmetek, be nem eresztjük. Erre .. .plébánus uram azt replicálta: Ha Fölsíges Asszo
nyunk parancsolatját megmutatják, megcsókolván annak pöcsétjét, mindjárt népével együtt 
visszamigyen."100 

Radó László néhány társával 1 0 1 ekkor újból k imen t a falu szélére eléjük. A páli plébá
nos megerősítette, hogy mi lyen szándékkal érkeztek: „Látja Radó uram,. ..nem is jöttünk 
se hatalmaskodni, se ecclesiáját, se harangját elvenni, hanem egyedül ezen újonnan fölépült 
kápolnában az Úr Istent décsérni"102. Radó n e m is hallgatta meg igazán a plébános beszé
dét, úgy válaszolt: „Látom az Krisztusom képét az kegyelmed kéziben, de az én rajtam semmit 
sem segéthet, hasztalan beszil kegyelmed, nekünk parancsolatunk lévén (melyet Szöllőssy Ádám, 

Ezer, hétszáz, ötven egyed' esztendőben 
A' kemény Vadosfán, Soprony-Vármegyében 
Az méltán meg-dicsért ékes Rába-közben 
Kis-Aszszony-Havának huszadik fényében 

Melly nap szenteltetett első Királyunknak 
Sz. István Keresztény Magyar Apostolnak 
Tisztességére, Vadfán épült Kápolnának 
Lenne szentelése Istennek ottonnak: 

Erre Katolikus ájtatos Népek 
Szent Processioval 's Keresztel jövének 
Egész Rába-közbűl mind igyekezének 
Háromezren98, 's többen ide készülének. 



I Corpus euangelit licorum 

és Dugovics József szolgabírák uraimék most pariálnak) ó'fölsigitűl, azért kegyelmetek be nem 
megy, ha bejön plébánus uram, az asszonyok megfogják pemetölni, ami rajta esik, magának 
tulajdonítsa... " 1 0 3 . Radó i t t nem mondo t t igazat: egy nem létező királynői leiratra hivat
kozott , sőt állítása hitelesí téseként a szolgabírákat is megemlítet te , mondván, éppen 
másolják az oki ra to t . Természetesen sem az eredetit, sem a másolatot nem kívánta (s 
nem is tudta volna) fe lmuta tn i . A plébánosok többsége végül híveikkel együtt nyuga
lomban hazatér t . 1 0 4 

A főszolgabíró aznap esti beszámolója kevésbé békés képet fest erről: „ . . . míg az ad-
monitiót írásban föltettem és a replicájokra várakoztam, a mezőre rendeltetett lutheránus strá
zsák némely plébánus uraiméknak és processióknak útjokat állván, visszatérni kénszerítették, 
fenegetvén a durungokkal és rútul káromolván mendnyájokat. Hasonlót követtek el más urai-
mékkal is, kik szentmise hallgatásra odajőni kivontak, visszavervén azokat is a mezőrűl."105 A 
tanúvallomások között megtaláljuk ezeket az eseteket is . 

Néhányan a „kertek alatt" próbáltak Vadosfára bejutni . Idézzük fel a mintegy 60 éves 
Edvi Ferencné Takács Mária és társai kalandját! A beledi úton érkezett, ahol két fegy
veres legény feltartóztatta. „ . . . látván, hogy utcárul be nem mehet, testvérbátyjának, Szár
földön lakozó Takács Jánosnak örökös jobbágya kertjén ment be harmadmagával, és midőn a 
sövénynek háskóján'06 által költözködtek, láttok egy embert feléjek sebesen szaladni, és kiáltani 
utánnok mondván: be ne menj! be ne menj! mert meghalsz, ki is az hátulsó társának a háskón 
a lábát megkapván a lába pantoflia107 kéziben maradott, melyet utánok bedobván, a szomszéd 
kertjin beszaladott, ... egynihányon ... a lutheránusok közül... afatens asszonyt visszamenni 
kínszerítettik, de ő, mint testvérbátyjának öröksígirül kimenni nem akart, noha azon házban 
lévő lutheránus árendás is ellene támodott, és eképpen kiáltozott reá mondván: csak menj ki 
innend mindjárt, mert mast enyim a ház, nimelyek azt is kiáltották, csak ki köll húzni, az alatt 
odaérkezett afatensnek testvéröccse, pápista személy, Vadosfán lakozó Takács Ferenc, aki is a 
maga házához vezette a vasvellás és durungos lutheránusság között. " 1 0 S A katol ikus Taká-
cséknak egyébként a vadosfai bíró megti l tot ta , hogy ezen a napon elhagyják a házukat, 
„hogy onnéd senki ki nem menjen a nép közé"'09. 

Radó László látva, hogy a Mihályiból jö t tek a gyümölcsösében vannak, kérte, hogy 
hagyják el a kert jét 1 1 0 , majd visszatért a faluba a házához, ahol még folyt az eszmecse
re. Grofft plébános és hívei eltávoztak onnan, de valamivel később - miközben a falun 
kívül és belül egyaránt nyuga lom vo l t - elunván a várakozást, visszatértek Radóék 
almásába. O t t az osli remete 1 1 1 szentképeket 1 1 2 függesztett a fákra, és nekikészülődtek, 
hogy a plébános misét mondhasson 1 1 3 . A magányosan vagy kisebb csoportokban érke
zett katol ikusok közül többen odamentek, „ . . . ahol mihályi plébánus uram állott, megkér
dezni, ha mise lenne-é, kire titulált plébánus uram felelte: Még nem tudom, az utolsó resolutiótúl 
várok, ha bémehetek-é, várintson kegyelmetek"114. 

A falu széléről megpi l lantot ta a birtokháborítást néhány evangélikus, i l letve odaér
tek néhányan a falun kívül őrködök közül és odahívták a faluból Radó László fiát, Ist
vánt. A fiatalember oda is m e n t 1 1 5 . A vadosfaiak beszámolói szerint tisztelettudóan kérte 
a plébánost, hogy a b i r t o k u k o n ne misézzen 1 1 6 . A tanúk azonban ezt egészen máshogy 
látták és hal lot ták 1 1 7 . A vadosfaiak szerint egy csornai német anyanyelvű mesterember, 
bizonyos A n t o n H u p m a n 1 1 8 a verekedés kirobbantója, m e r t németül gyalázni kezdte 



Radó Istvánt: „Hunds Kujons! Was gehet dich an?". Radó valami gorombasággal válaszolt 
és - mive l nem vol t nála - az o t t álló vadosfai nemestől , Székely Is tvántól 1 1 9 kérte el a 
botját. A csornai férfi azonban kiragadta a kezéből a bo to t és ütlegelni kezdte a fiatal 
Radót. 

A kihal lgatot t tanúk ezzel szemben azt látták, hogy „Radó László uram fia kijött a sánc 
közül, és okádott legelsőben is a csornai tislérben, mondván nekie: Menj el a fundusomrúl, kit 
a tislér nem értvén, kérdezte, mi légyen az? újobban taszigálni kezdvén monda neki: Ördög adta 
menj el az curiámrúl'20; azonban kézben valót kérvén magának, egy pálcát nyújtottak neki, 
kivel a tislért verni kezdi, egynémely pedig biztatván, üsd, üsd, azután seregestül fölkiáltottak, 
csak üsd, verd mind őket, az adta teremtettiket"121. 

Mindkét vadosfai leírás azt állítja, hogy a verekedést látván többen a ka to l ikusok 
közül odarohantak és a fiút min tegy kétszáz lépésnyire magukkal ragadták. 1 2 2 Mások 
- látva a felfordulást - durván káromolni, szidalmazni és kővel meg tégladarabokkal 
dobálni kezdték a szekérsáncon belül békésen álldogáló lutheránusokat s többeket 
meg is sebesí te t tek. 1 2 3 Dobsay László zsebeházi katol ikus nemes pedig - állításuk sze
r in t - arra biztat ta társait, hogy gyújtsák fel Döbrössy Ferenc faluszéli pajtáját, hadd 
égjen le egész Vadosfa, sőt már égő szalmacsutak is vo l t ná la . 1 2 4 

A két evangélikus beszámoló az eseményeket - érthető módon - röviden és felszíne
sen, a történteket erősen megszépítve adja elő. Sajátjaikat inkább békítőként, a kato
l ikusokat agresszorokként állítják be: „A szokatlan mozgolódásra számos evangélikus, 
akik a szekereknél voltak, leginkább az asszonyok, seprűkkel és botokkal a verekedés 
helyére k i rohantak, és Radó László említett fiát, senkit sem gyalázva vagy ütlegelve, 
sem másokat gyalázkodásra vagy verekedésre késztetve, sőt inkább lebeszélve, kisza
badították... A római katol ikus támadókat egészen a határig üldözték. . ." 1 2 5 . A későbbi 
kihallgatások során is ehhez hasonló állításokkal találkozhatunk az evangélikusok 
részéről: a kihal lgatot tak elismerik, hogy je len voltak Vadosfán; a prédikáció meghall
gatására botot , kisfejszét, csákányt, vasvillát és hasonló eszközöket v i t t ek magukkal , 
de nem azért, hogy használják; azt is tudják, hogy a ka to l ikusokat megverték, de fo
galmuk sincs, k i k tehették ezt, mert ők semmit sem láttak vagy hallottak, k i sem moz
dul tak a faluból. Elgondolkodtató Németh Mihály, 19 éves jobaházi evangélikus fiatal
ember felelőtlen és cinikus válasza arra a kérdésre, hogy „tehát mivégre kötöttél kardot?": 
„Több sopronyi diákok is lévén ottan, tréfábúl. ",26 

A tanúvallomások ugyanakkor súlyos bántalmazásokról szólnak, „jelen volt afatens, 
midőn a lutheránusok ... mihályi plébánus urammal lévő processiós népet ütötték, Isten ellen 
való nagy káromkodással iszonyúan verni, és egymástúl elszilleszteni kezdettik, mely veresigeket 
a processiós nép nem állhatván, plébánus urammal együtt megfutamodott, azon futás közben is 
oly iszonyú kegyetlensiggel viseltetett a lutheránosság, hogy a pápistákot... minden személyvá
logatás nélkül verte és taglotta, míglen afatens láthotta azon csatát, mert ő rajta is egy kegyetlen 
ütis esvén, és magára többet nem várván, félre kifutott"127. „ . . . sűrűsígesen kicsintűi fogva 
nagyig firfiak és asszonyok, lovasok és gyalogok a processiós népre nagy dühösséggel, és irtóz
tató káromkodással rohanván, úgy verték, és taglották a pápista híveket, hogy bősigesen feküdtek 
a leverettek a földön, ,.."128. 

„Jelen volt afatens is... és látta, midőn a tislért Radó uram öregbikfia egy botot elkapván ... 
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verni kezdette, ekképpen káromkodván: Ördög adta, menj el innind, azon szempillantásban a 
sáncon és körülette valók sűrűsigesen a mihályi processióra iszonyú mindenféle káromkodással 
rohanván, Radó uram fia, úgy egyebek sokan kiáltozták: Usd, üsd az ördög teremtettiket, azon 
közben valakiket a pápisták közül értek, ütötték, vertik és taglották. Látta szemeivel, hogy többen 
is a tislérre rohanván, ki már Radó uramfiátúl a földre le volt verve, a földön is vertik, és ütötték, 
és a processiós népet megfutamétván dühösen persequálták [ = ü l d ö z t é k ] , ezen persecutióban 
szaladván afatens is, azt vallja, hogy csak maga több ütist húsznál fölvett és szenvedett el tülök, 
és egyszer már durungokkal környül vétetve lévén, kétség kívül ott agyon is vertik volna, ha 
közölök hármot kézivel magátúl el nem taszított volna, melyek után jött fejszis (Radó uram 
kanászának mondották lenni, akik a pápisták közül esmérték) az úgy ütötte csípőben afatenst, 
hogy csaknem eldűlt, és most isfájdallja a csípeje csontját, több ütist magára nem várván, és már 
az utolsó ütés fájdalma miatt nem is futhatván, közülök kiváncorgott, és haza ment."129 

„ . . . látta midőn osli remete egy képet hozott Mihályi felől, melyre nézve az ott kinn livő luthe
ránusok között nagy zöndülis támadott, mondván: ahol a képet fölszegezik áfára és misét akar
nak mondani, azzal a lutheránusok mindjárt processiós népet szileszteni és verni kezdettik, s 
látta is afatens, midőn a futás közben bizonyos közép termetű erős legény (kinek is puska volt 
a vállán) osli remete után esvin aztot durungal többször ízben is ütötte, s úgy mások is kergetvin 
a pápistákat, hol egyiket, hol másikát vertik ..."uo. 

Szöllősy Ádám és társai eközben Radó László házánál tárgyaltak a tekintélyesebb 
lutheránus férfiakkal. „Ezalatt csak azt veszem észre, hogy egyszer s mind a nép fölemelt 
durungokkal s fegyverekkel és káromkodással'3' meglódul és a falubúi Mihályi felé kirohanik"132-
írta aznap este a főbíró. 

Nem alhat már Luther: a' szekeres sánczbúl 
Ugrálnak, mint bolhák ümeg, s-gatya ránczbúl 
Az durungos nemzet omlik-ki ez várbúi, 
Nyugovó Pápistát verik gorombául. 

Radó István, vala itt az Korifaeus 
Csornai Asztalost veri, s-mondja menny, s-fús, 
Atta teremtette minden Catholicus, 
Bot kezében légyen ha igaz Luthranus. 

Pemetes Aszszonyok lustos pemetekkel'33 

Mint új sereg jön-ki az ő rút nyelvekkel 
Káromló sivoltó ocsmány beszédekkel 
Kiáltnak, járkálnak, vándorló elmékkel 

Szarka Éva'34 itten van bátrabb szállással 
Mariát Kurvázza rút káromkodással135 

Ne hozzátok ide, majd veszsző virgással, 
Meg-adjuk, mert vagyunk tellyes boszúsággal. 



Ez Maria képét útban hogy találták, 
Lánczos teremtette képje kiáltották 
Segéllyed, ha-lehet! szaladnak Pápisták 
Máriás Pápisták képedet itt hattok. 

Ebbéli Lutherek Sceptrumát le-törték, 
Fejérül az haját mocskossan le tipték 
Minden embert itten szillel el-kergették, 
Valakik Máriát tisztelték s-böcsülték.136 

E' Mária-Képének Ujjait tördelték, 
'S Ruháját föl hajtván: all-részét veszszőzték;137 

Mivel Uly vétkeket tennyi merészelték, 
Méltán Pogányokat Tömlöczre vetették.'38 

Többen „ott álltokban hallották a külső háztúl kiáltani egy asszontúl ezen szókat: minek hoz
tátok ide azt a vékon pinkócot, értvén a Boldogságos Szűz statuáját, kit csúfképpen vadosfai 
pinkócnak neveztetett korcsmárosnéhoz hasonlított azon kiáltó lutheránus asszon".139 

Szöllősy főbíró segítségükre sietett. „Azonnal fölülvén lovamra kimentem utánok, hogy 
valamely gyilkosságot ne tegyenek, de akkorra bizonyos Rosta János nevű kisfaludi helysigbéli 
jó keresztén jámbor embert (Niczky Lázár uram jobbágyát), aki azon helysignek ezelőtt bírája 
vala és ezen vadosfai új kápolna mellett lévő feszületnek keresztit (amint hallom) faragta, utol 
érvén agyon verték és halva találtam."140 

Dühösség eszközö [!] meg-adá Rostának 
Vérével föstötték pásittyát határnak 
Lelkét ki-ütütték, s-küldék más világnak 
Hogy Postája légyen szent István Királynak. 

Csúff képpen azt mondták, mái István napján, 
Hogy Kápolna légyen ez helyen Vadosfán, 
Nem hattuk szentelni ma korán, 
Rosta meg-mondhattya, mi történt föld hátán. 

Nincsen ma kegyelem akar ki légyen az, 
Ha üres kézzel van nem Luthranus igaz, 
Ki ki azt kiáltya, nem nemes, hanem gaz, 
A' ki Pápistát ma? itten meg nem kénaz.141 

A két - lényeges részletekben eltérő - lutheránus beszámoló a halálesetet egyöntetűen 
véletlennek tulajdonította. A Species facti a szerencsétlen „seniculus catholicus" [ ^öre 
gecske ka to l i kus ] nevét és lakhelyét n e m is említi . Eleve betegnek tartják: „morbo 
phthisico vei caduco" [=szárazkórban/sorvadásban vagy nehéz nyavalyában] szenvedett 



és anélkül halt meg, hogy bármiféle sebet kapott volna. A magyarázat szerint az idős 
férfi egy karót akart kihúzni a földből; az eltörött, s ő oly szerencsétlenül esett el, hogy 
még fel is kiáltott: „Jaj, mos t oda vagyok!" Ezt a közelében lévők meghallották, oda
szaladtak, felsegítették és egy darabig vezették, mígnem egyszer csak ho l t an esett 
ö s s z e 1 4 2 . 

A Status causae már néven nevezi . 1 4 3 A karóról és a betegségről viszont szó sincs: a 
kihallgatások során ugyanis többen vallották, hogy Rosta egészséges v o l t 1 4 4 , ezért 
nem vol t értelme fenntartani a korábbi állítást. A holt testen megfigyelhető zúzódáso-
kat, i l letve törést nem ütlegelésnek tulajdonítja, hanem azzal magyarázza, hogy a tes
tet hazaszállító szekér túl gyorsan, zötykölődve haladt a rossz úton. A lutheránus 
védelem azzal érvelt, hogy a hol t testet nem a helyszínen vizsgálták meg, hanem csak 
utólag, a kisfa ludi Rosta-háznál . Mindkét leírás hangsúlyozza, hogy az öregre a m i 
hályi határban találtak rá. Ez azért lényeges, mert - állításuk szerint - az evangélikusok 
a vadosfai határon túl n e m is men tek 1 4 5 , tehát nem lehetet t közük a halálesethez. 
Önmagában az, hogy a ha lo t t a mihályi o lda lon feküdt, még n e m je l en t i azt, hogy a 
halált kiváltó esemény is o t t következett be, hiszen a vallomásokból megtudhatjuk, 
hogy az első ütések után a férfi még felkelt a földről és továbbtántorgott és a mihályi 
o lda lon esett össze. 

A kihallgatások során egyértelműen bebizonyosodott, hogy Rosta János megverését 
és halálát többen látták. „ . . . fatens asszon látta, midőn kisfaludi Rosta Jánosra előszer hár
mon mentek, úgy mint potyondi Rosta Istvánt akit jól esmér, és más kettőt, kiket meg nem 
esmért, és vallja, hogy legelőszöris ... Rosta István kéziben lévő durunggal, vagy mivel ütötte 
meg"i46. „ . . . hármon utána estének és legelőszeris egy vékony magas legén (úgy tetszik afatens-
nek zöld dolmányban vagy mentében volt), úgy ütötte csákányával hátban, hogy alig tántorgott 
és böcögött a mindjárt előtte lévő gyepün által, ott is insequálván [=köve tvén ] azontúl ott a 
megírt leginyek ki is végezték e világbúl"i47. 

A különböző vallomásokat összevetve, még 250 év távlatából is egyértelmű, hogy 
Rosta János nem természetes halállal hal t m e g . 1 4 8 

Szöllősy Ádám beszámolója folytatódik: „Osli remetét is fölöttébb öszvetaglották, nem 
különben három vagy nígy asszont, egy német tislért és egy templomra kódulót149 s többeket is, 
de számát nem tudom. Úgy értettem, szerencse, ha ezek közül is némelyeknek halála nem követ
kezik."150 A főbíró félelme n e m vo l t alaptalan: a helyszínen ugyan csak egy haláleset 
történt, de az i t t szerzett sérülések m i a t t a következő hetekben többen meghaltak. 
„Osli Remete Mihály nem futhatván és a kép a két kéziben lévén, öten a lutheránusok közül reája 
rohanván durungokkal és vasvellákkal iszonyú módon leverték a földre;..."151. 

Itt talált Remete Fráter Mihály lenni, 
Vass-vellával kezdték őtet le-szegezni, 
Azt kiálták néki, Misét te mondani 
Akartál, ugy jöttél, azért meg-fogsz halni. 

Nyaka vas vellával földre szegeztetik, 
Kovács Pálné által szakállya tipetik, 



Hasára le-ülvén, meg-pemeteztetik, 
Szeme, szája, bajszsza, sárral tömettetik.' 

Templomra Kolduló mint vad kergettetik,15 

Ezen Luther néptül ugy el-verettetik, 
Elete fonala csak hamar metzetik, 
Csorna Várossában föld alá tétetik. 

Többeknek neveit elöl nem számlálom, 
Ebbül-is ki tetzik vala nagy siralom, 
Öregnek, iffiúnak tagbéli fájdalom, 
Az borbély Mesternek elég aggodalom. 

Dühös szándékjokat hogy jobban el-rejtsék, 
Ruhákat cserélték, hogy egy se ismertessék, 
Futó Pápistákat lábokrúl el-ejtsék, 
Uly ordert bocsátnak, rend-is úgy tétessék. 

Hogy mezzőn legelő marha bé-hajtassék, 
Az futás helyére által bocsáttassék, 
így futó Pápista akadályoztassék, 
Szaporábban érvén nyakon ragattassék.1 

„Mihályi plébánus uramat pedig egész a mihályi határig durungokkal kergették, rút szitkokkal 
illetvén és agyonveréssel fenegetvén, aminthogy erős futással is alig szabadulhata meg közü
lök."156- j e len t i Szöllősy Ádám. Grofft plébános ellen különösen nagy vo l t az evangé
l ikusok haragja. T ö b b tanú számol be arról, hogy „hallotta a lutheránus üldöző néptűi 
kiáltani: Hogy a papot fogjátok, verjétek agyon"157. Néhány evangélikus még napokkal 
később is fenyegetőzött: „ . . . ha azt a roncos kalapos kisfaludi bírót Szöllőssy bíró uram nem 
kormányozta volna Vadosfán bent létében, Isten engem úgy segéljen, a kutya eb teremtettit, 
bizonyosan kivigeztük volna e világbúi; ámbár most megmenekedett, bizonyos lehet abban a 
disznó láncos teremtette, hogy mihelyen Vadosfára jönnek, mind azt, mind Kisfaludi Balázst, 
úgy a mihályi plébánust is (baszom a papos lölkit) agyon verjük, meg sem menekednek a ke
zünktűi ... " 1 5 i . 

Egy a többi közül Papot az öléssel, 
Fenyegetvén nagyon durungos kezével, 
Kiáltya az népnek, csak az Pap békével 
El-ne menne, ütnék, egy szível lélekkel. 

Kergettetik itten Mihályi Plébánus 
Kiáltyák Pap czimpbül ki meczetik a' hús159 

Midőn ezt hallya némelly Cátholicus 
Papot sietteti, s-bisztattya, hogy fás, fús! 



Egy Aszszony személy is öszve csapja kezét 
Bár csak Pap fejében kötné fejkötejét 
Tudná, bizonyossan soha ő Miséjét 
Nem mondhatná többül, ördög vinné lelkét.160 

A z utolsó strófát az egyik tanú is megerősít i . „ . . . amidőn kergettetik volna mihályi plé
bánus uramat, egy vadosfai asszon (akit meg nem nevezett) szintén úgy utána futván plébánus 
uramnak, parasztasszonfejkötőt vitt a kéziben, avégre úgy mondván, ha megfoghatták volna 
titulált plébánus uramat, azt a csúfságot tettik volna vele, hogy azon fejkötőt féjiben húzták 
volna (azt állétván magokban azon dolgot elkövetni kívánó lutheránusok, ...) hogy azután 
plébánus uramnak nem lett volna szabad misét mondani."161 A plébánost végül nem verték 
meg, mer t el t u d o t t menekü ln i . 1 6 2 

A főbírónak sikerült a verekedésnek véget vetni : „Annak utána ezen lutheránus népet én 
a falu felé midőn visszatérítettem volna, látván hogy Kisfaludi Balázs uram is jön kocsin Vados-
fárúl, odanyargaltam őkegyelmihez. A nép pedig észrevevén, hogy Kisfaludi Balázs uram légyen, 
azonnal egynéhány legénnek hallom hátam megül iszonyú káromkodását mondván: jertek az 
Hlyen ollyan teremtette fiát vergyük le aztot is, mert ő mindennek az oka; melyre elejbek ugrat
tam és úgy térítettem vissza a gazembereket, egyéb eránt bizonyosan Kisfaludi Balázs uramra 
is iruáltak volna. Ezek után bekísérvén az egész lutherános népet a faluban, feddettem őket, hogy 
mért köll vakmerősiget elkövetni, holott senki sem jött közülünk a templomjoknak vagy harang
jaiknak elfoglalására, amint az admonitióban is declaráltatott, hanem egyedül ezen új kápolná
ban Istennek ő szent felsiginek imádására és ájtatosságunknak végben vitelire, de a köznépet még 
akkor is előbbi nagy fúriával lenni tapasztaltam, mert fülem hallatára azt kiáltották: Most 
minnyájon itt vagyunk, mennyünk, hánnyuk el mind egészlen; értve a kápolnát. Midőn tőlük 
ezek után már három óra tájban szent mise hallgatás nélkül elváltam és hazafelé indultam, ismit 
hallván nagy kiáltást, visszafordultam és láttam, hogy a kápolnához rohantak; de végben vitték-é 
vagy sem ezen gonosz szándikjokat, nem tudhatom, mivel én egyenesen házamhoz tértem... "163 

Festetics Pál, Sopron vármegye alispánja 1 6 4 ekkoriban Pozsonyban, az országgyűlé
sen tartózkodott. Nemcsak Szöllősy Ádámtól értesült a történtekről; ugyanis Radó 
László és Stettner Zs igmond a verekedés után azonnal Pozsonyba utaztak, hogy a die-
tális követek között pártfogókat szerezzenek. 1 6 5 A z általuk terjesztett verzió főleg a 
korábbi híreszteléseken alapult, de ezeket már tényként kezelték. Ügyes húzással Kis
faludy Balázst szándékos viszályszítással vádolták; azt állították, hogy némelyik kato
l ikus plébános a szószékről pénzbüntetés terhe alatt kötelezte híveit, hogy a kápolna-
szentelésre elmenjenek s fegyvert is vigyenek magukkal ; a mihályi plébános még au
gusztus elején azzal fenyegetőzött, hogy a lutheránusoktól elveszi a harangot, s ő vagy 
a körülötte lévők kezdették a verekedést i s 1 6 6 . Ezeket az állításokat ismétli meg a ké
sőbbi Species facti, i l le tve a Status causae is. 

Szöllősy főszolgabíró postafordultával meg is kapta az alispáni utasításokat. „Biró 
uram azonnal fogjon az inquisitiohoz [ = nyom oz áshoz ] s eleitül fogva egész vígezetiig az 
dolognak folamotját meg kölletik világoséttani,... "167 Festetics jogászként felvázolja, melyek 
lehetnek a leglényegesebb vádpontok: gyilkosság, közcsend háborítása ( i t t : violatio salvi 
conductus) és szentségtörés (sacrilegium). A nyomozásnak ezekre ke l l irányulnia. „Az 



inquisitionak fundamentumát gyilkosságban kölletik tenni, és mivel az diaeta alatt esett, tehát 
in violatione salvi conductus, és netalán vagy képet, vagy zászlót, vagy körösztöt törtek s zúztak 
öszvö, in sacrilegis. Azt is meg köll tudni, ha papot nem vertek. "16S Óvatosságra in te t t e a 
bírót, nehogy nagyobb zavargás támadjon. „Az corifaeusokbúl az paraszt emberek közül... 
mintegy negyvenig valót meg köll fogattatnunk. ... Az fogattatáshoz bízvást hozzá kezdhet bíró 
uram, de úgy, hogy valami tíz nap alatt csak kettőt vagy hármot fogattasson bíró uram,... azokat 
mindjárt benigne is kölletnék examinaltatni [ = k i h a l l g a t n i ] , és Keresztúrra, Lakempachra, 
Lánzsérba, Lékára, Kaboldban és egyet sem Kapuvárra küldeni kölletnék. Mindazonáltal az elsők 
csak mind azok lenninek, az kik láttattak azon megholt embert verni. ... De az Istenre is kérem 
bíró uram, hogy okosan és igen gyöngén kölletik ezzel bánni, hogy valahogyan jobban meg ne 
sértsük az dolgot ...az liszen legnagyobb mesterség, hogy az újonan való tumultust eltávoztas
suk."169 

A katol ikusok között is fenn ke l l tar tani a rendet és a nyugalmat. A z alispán figyel
meztet te a főszolgabírót, hogy a kivizsgálást a megye, vagyis a világi hatóság hatáskö
rében ke l l tar tani . Az egyháziak ne avatkozzanak bele, hiszen a fent megfogalmazott 
ügyekben ők nem illetékesek. A győri püspöknek is csak a nyomozás végén ke l l a jegy
zőkönyvek másolatát elküldeni. „Plébánus uraimékat... kérje bíró uram, sőt meg is intse, 
hogy csak ne avassák magokat ezen dologban, hanem hagyják a magisztrátusra ... és az pápista 
községet mennél nagyobb modestiában lehet tartsák, mert... úgy megsértik az dolgot, hogy még 
ő rajok háramlik az vítek az lutheránusok fautorai által, mert csak egy araszni rést találjanak 
tehát, bizony általbújnak az lutheránusok. ...az midőn az inquisitiók készek lesznek, méltósá
gos püspöknek Győrré küldje meg kegyelmed in genuinis paribus."'70 A megye számára pedig 
mielőbb készítsen egy hivatalos je lentést (Species f a c t i - t ) 1 7 1 . 

A z alispán távollétében helyettese, Kramarics László intézkedett. Attól tartva, hogy 
a tettesek megszöknek, nem várták meg az alispán levelét, s augusztus 26-29-e között 
többeket letartóztattak. Közülük azokat, akik bizonyítani tudták, hogy a verekedéshez 
n e m vo l t közük, szabadon bocsátották. Több m i n t 40 lutheránus férfit és nőt külön
böző börtönökbe v i t t e k 1 7 2 . Ennek ellenére néhányan eltűntek. A protestánsok azonnal 
megpróbáltak közbenjárni az érdekükben. A Pozsonyból visszatért Radó László és 
Stettner Zs igmond felkeresték Sopronban Ent lhuber ügyvédet 1 7 3 s „a kapuvári börtön
ben ülő foglyoknak 1 frtot küldtek" 1 7 4 . A vadosfaiak egyébként megpróbálták megvesz
tegetn i Festetics Pál alispánt, „mert szept. 21-én hat görög dinnyét, 29 -én pedig 57 
font halat és 100 rákot v i t t ek neki ajándékba. De m i n d hiába, az elfogottak továbbra is 
börtönben maradtak" 1 7 5 . 

A 18. században a bírósági gyakorlatra a nagyfokú írásbeliség jel lemző. A büntető-
és a polgári per elkülönült egymástól. A büntetőperes eljárás legtöbbször feljelentés 
vagy gyanú alapján, hivatalból i n d u l t meg. A vádemelést vizsgálat (inquisitio) előzte 
meg, a terhelő adatokat maga a hatóság igyekezett összegyűjteni kihallgatások (gya
núsí tot tak, i l le tve tanúk) , helyszíni szemle, látlelet felvétele stb. útján. Nemes t és 
városi polgárt néhány esetet kivéve (p l . felségsértés, tettenérés, pénzhamisítás) nem 
tartóztathattak le, az ítélet kimondásáig szabadlábon védekezhetett; sőt ellenük vizs
gálatot indítani, vádat emelni is csak a megyei közgyűlés (congregatio) felhatalmazásá
val lehetett . A gyanúba került jobbágyot azonnal elfogták s általában a per végéig vizs-



gálati fogságban tartották. Velük szemben kínvallatást (tortura) is alkalmazhattak, de 
gyakran kínvallatás nélküli kihallgatásra (benignum examen) került sor. Mária Terézia 
t i l t o t t a a tortúrát, ám az alsóbb bíróságok gyakorlatában még a 19. században is alkal
mazták. 

A tanúbizonyításra két uralkodó elv vo l t . A z egyik az unus testis nullus testis [ = egy 
tanú nem tanú] , a másik, hogy két j ó hírű, elfogulatlan nemes személy egybehangzó 
vallomása elegendő. A gyakorlatban, főleg ha nem nemes személyek a tanúk, igyekez
tek minél többet felsorakoztatni . 

Ha a vizsgálat a gyanút megerősí tet te , akkor a megyei törvényszék, a sedria (sedes 
judiciariá) határozott a perbefogásról. A vádat a t i sz t i főügyész (procurator fiscalis) kép
viselte, aki beadta a bírósághoz a vádlevelet a vádlott ellen. Ezt követte az idézés, a 
perfelvétel, az alaki kifogások, i l le tve a vád és a védelem írásbeli replikái. A bizonyítás 
a vádló feladata vol t . A vádlott ügyvéd útján is védekezhetett. 

A replikák befejezése után a bíróság az ítéletet a felek személyes meghallgatása nél
kül, az i ra tok alapján hozta meg. A nyilvános ítélethirdetésen a nemesnek személyesen 
meg kellet t jelennie, az előzetes letartóztatásban lévőket megbilincselve vezették elő. 

A z úgynevezett nyilvános bűncselekmények (criminales casus), m i n t p l . gyilkosság, 
erőszakoskodás esetében gyakran halálos ítélet született. A szentségtörés (sacrilegium) 
többek között a t emplomok meggyalázását, kirablását, megszentelt tárgyak eltulajdo
nítását jelentet te, büntetése szintén halál. A 1563 óta Magyarországon is törvénybe 
ik ta to t t bűncselekmény az istenkáromlás (blasphemia)m, melynek büntetése első ízben 
nyilvános megvesszőzés, másodszor botozás, harmadik esetben halál. Az esetleg több 
száz botütést egyszerre nem lehetett kiállni, ezért részletekben, több héten keresztül, 
általában vasárnap kapta meg az elítélt. Nemeseket és szabad királyi városok polgárait 
n e m sújthatták testfenyítő büntetéssel . Jogerős halálos ítélet esetén az elítéltet a si
ralomházba vitték át, s harmadnapon végezték k i . 

Gyakran alkalmazták a pellengérre állítást, m i n t megszégyenítő becsületbüntetést, 
amikor az elítéltet oszlophoz kötözve vagy kalodába zárva a t e m p l o m kapuja elé vagy a 
piactérre állították. A mel lékbünte tések között előfordult a közhivatal elvesztése; 
nemesek esetében a nemesség elvesztése. 

A vagyonelkobzást (confiscatio bonorum) általában mel lékbüntetésként szabták k i , 
súlyos esetekben a fejvesztéshez kapcsolva. Hatalmaskodás esetében vagylagos bün
tetésként szerepelt: fej- vagy jószágvesztés. Főbüntetésként ritkán alkalmazták. Néha 
kegyelemből megváltható vo l t a vagyon becsértékének megfelelő pénzbüntetéssel. 

Meghatározott tartamú szabadságvesztés a magyar gyakorlatban I I I . Károlytól jele
n i k meg, eredetileg a vérfertőzés büntetéseként. Mive l Magyarországon „igazi" börtön 
csak 1773-ban létesült, a szabadságvesztés a 18. század közepétől legtöbbször köz
munkában (folyamszabályozás, mocsárlecsapolás stb.) eltöltendő rabságra szólt. Bör
tönbüntetés esetében az időtartam kimondásán túl azt is megszabta az ítélet, hogy a 
büntetést vasban vagy vas nélkül, valamilyen súlyosbítással (p l . he t i két nap kenyéren 
és vízen kiállandó böjt) kell-e végrehajtani. A feljelentési kötelezettség elmulasztását 
pénzbírsággal büntet ték. 

Nemes személyek perorvoslat tal élhettek: magasabb fórumokhoz fellebbezhettek, 



végül kegyelemért folyamodhattak az uralkodóhoz. Ebben a szakaszban az ügykezelés 
tisztán írásbeli vol t : a fellebbviteli fórum csupán a felterjesztett i ra tokra támaszkodva 
bírálta el az ügyet. N e m vo l t szerepük az ügyvédeknek sem, mer t újabb replikákra nem 
vo l t lehetőség. 

N e m nemesek a büntetőítélet ellen nem élhettek fellebbezéssel. A fellebbezés még 
1791 után is csak súlyos büntetések esetén vo l t számukra l ehe t séges . 1 7 7 

M i v e l a vallásügyek közvetlenül az uralkodóhoz tartoztak, a vármegyének lényegé
ben csak a vizsgálati szakaszban vol t szerepe. Ha egy i lyen ügyben a király ítélethoza
tal lal is megbízta a vármegyét, az csak javaslat jellegű vol t , hiszen a végleges, jogerős 
döntésre fel kel let t terjeszteni. A királyi ítélet ellen ugyanakkor nem vo l t fellebbezési 
lehetőség. 

A vadosfai verekedés ügyében a magistratualis inquisitiók 1751. szeptember 5-én kez
dődtek meg 1 7 8 . Ebben az évben még kétszer vol tak kihallgatások, szeptember 2 3 - á n 1 7 9 

és október 30 -án 1 8 0 . Az akkor i kihallgatási gyakorlat szerint a jegyzőkönyv elején m i n 
dig felsorolták a kérdéseket, amelyeket az összes tanúnak feltettek. A kérdések általá
ban hosszúak, gyakran eldöntendő formában fogalmazták meg, aszerint, hogy mi lyen 
feleletre számíthattak; sőt néha szinte a tényállást idézik 1 8 1 . Ezzel nem a tanúkat akar
ták befolyásolni, ez a kérdésfeltevési módszer a római jog óta elfogadott gyakorlat vo l t . 
A tanúk, ha tudtak az adott kérdésre válaszolni, akkor hosszasan és részletesen mesél
ték el élményeiket. Payr Sándor nem a 18. századi joggyakorlat és eljárásrend alapján 
ér telmezte az eseményeket , ezért n e m helytállóak megjegyzései, amelyekkel szinte 
szándékos torzítással vagy éppen hamisítással vádolta meg a hatóságot 1 8 2 . 

Október 5-én a szokott helyen, Nemeskéren tartották Sopron vármegye közgyűlé
sét. Szöllősy Ádám beszámolt a vadosfai eseményekről és a nyomozás állásáról és erről 
jelentést küldtek a Helytartótanácsnak is. 169 evangélikus személyt sorolnak fel, aki 
ket fel tudtak ku ta tn i a „zenebonában" fegyveresen részt vevők közül 1 8 3 . A válasz no
vember 4-én kelt Pozsonyban: Mária Terézia úgy határozott, hogy a vármegye a rend
bontókkal szemben saját útján járjon el , hozzon ítéletet, de azt végrehajtás előtt a 
Helytartótanácshoz terjesszék fel, m i v e l az uralkodónak vannak fenntartva a vallás
ügyek 1 8 4 . 

Radó László, akit a tanúvallomások az evangélikusok egyik fő szervezőjének muta t 
t ak 1 8 5 , nagyfokú együttműködésről te t t tanúságot. Október 8-án két levelet is küldött 
Szöllősynek a szökevények ügyében. Szavaiból az vehető k i , hogy teljesen tisztában 
vo l t a történtekkel s félt a következményektől: „ . . . hitemmel, lölkömmel játszodozom, jobb 
szeretem, hogy ők szenvedjenek, sem az én lölköm vesszen el őérettek ... "18e „csak reám ne legyen 
útja, mert szegin ember vagyok és szalma házban lakom, attul filek, mástul nem egyibtűl nem 
filek, sőt azt akarnám, ma esninek kézben, jobban lenne hitelem az édes uraim előtt ..."187 

Késő ősszel a vármegyén keresztül kérvénnyel fordultak Mária Teréziához a vizsgálati 
fogságban lévő evangélikusok hozzátartozói 1 8 8 . Kérték, hogy a királynő - tek in te t te l a 
h ideg őszi időre is - tegye lehetővé a szabadlábon való védekezést. Felidézték, hogy 
augusztus 15-én Pozsonyban adták át az uralkodóhoz intézett tiltakozásukat a kápol
naépítés ellen. A z ügy kiváltói véleményük szerint a katol ikus plébánosok, akik több 
ezer hívükkel el akarták foglalni a vadosfaiak artikuláris templomát. A lutheránusok 



- őfelsége rendeleteinek szellemében - csupán törvényes jogaikat kívánták megvédeni, 
ezért nem engedték be a faluba a katol ikusokat . A verekedés a mihályi plébános miat t 
történt , mer t misézni akart Radóék telkén, és ezt az evangélikusok nem tűrhették. 
Egészében véve a kérvény első része a Species factiban leírtakat szinte szó szerint meg
ismétel te . A folytatásban megvádolták Kramarics László alispánhelyettest, hogy uta
sítására - Kisfaludy Balázs és katol ikus parasztok rosszindulatú és alaptalan vádasko
dásai m i a t t - 42 evangélikus férfit és nőt jog ta lanul letartóztattak, és a foglyokat a 
katonák és a felizgatott katol ikus tömeg súlyosan bántalmazta és életveszélyesen meg
fenyegette. A név szerint felsorolt r a b o k 1 8 9 teljesen ártatlanul, Kisfaludy Balázs bűne 
mia t t szenvednek a különböző börtönökben, hiszen ők nem támadók, hanem megtá
madottak. A kihallgatások során közülök többen kényszer hatására azt vallották, amit 
a kihal lgatok hal lani akar tak 1 9 0 . A beadvány végén felpanaszolták, hogy a megye nem 
adott teret észrevételeiknek. A megyét elfogultsággal vádolták, és azt kérték, hogy a 
királynő a királyi tábla, vagyis egy fel lebbvitel i fórum embereit rendelje k i a fogvatar-
to t tak védelmére. M i n d e n reményüket az uralkodónő anyai jóságába vetették, s kérték, 
hogy a jogta lanul és ártatlanul fogvatartottakat engedtesse szabadon és akadályozza 
meg a katol ikusok piszkálódását. A beadványból az is kiderül, hogy az evangélikusok 
szereztek egy nádori parancsrendeletet (mandátum compulsorium), amely a kihallgatások 
módját és a kérdőpontokat is tartalmazta, de a vármegye nem fogadta ezt e l 1 9 1 . 

A vármegye 1751. december 11-én küldte el a saját beszámolóját a Helytartótanács
nak. A tanúkihallgatások jegyzőkönyveit a következő év januárjában fogják felküldeni. 
Mos t az evangélikus hozzátartozók kérvényét mellékelik. Erről egyébként az a vélemé
nyük, hogy el lentétes a valósággal és sérti a vármegye elöljáróságát. A bemuta to t t 
nádori parancsrendeletet azért nem hajtották végre, mert egyrészt az a vadosfai magán
személyek kérésére le t t kiadva, másrészt a megyével közölt kérdőpontokban a köz
ügyekre vonatkozó dolgok az oda legkevésbé sem tartozókkal össze vol tak keverve. A 
magistratualis inquisitiók feladata nem a magánosok, hanem a köz érdekeit vizsgálni, 
ezért feleslegesnek ítélték, hogy miután a hatósági vizsgálatok már megtörténtek, 
magánszemélyek kérésére ismét elvégezzék azokat. De hogy a legkisebb panaszra se 
szolgáltassanak okot , ha valamely alkalmas tanú a sedria előtt meg akar je lenni , k i 
hallgatásuk hivata l i kötelessége lesz a vármegyének. 1 9 2 

1752 januárjában Sopron vármegye nevében Festetics Pál alispán megküldte Zichy 
Ferenc győri püspöknek a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek másolatát. A püspök január 
2 4 - é n válaszolt: „Vadasfai casusnak szörnyűségit nem kevés szívem fájdalmával értettem, 
valóban nem is igaz keresztény pápista az, valaki e hallhatatlan történetet szívére nem veszi, és 
annak méltó orvoslására nem igyekezik. Én ugyan kötelességem szerint is tehetségemhez képest 
- amennyire csak státusom engedi (melyben valamint hogy senkinek halálát nem kívánhatom, 
úgy nem is kívánom) - azon munkálkodom, hogy a salvus conductusnak és közcsöndességnek 
turbatioját [=megzavarásá t ] , főképpen pedig igaz hitünk és praedominans [=u ra lkodó] 
religiónk ellen lett seditiot [=zendü lés t ] másoknak példájára is őfelsége vindicálni [ = m a g á -
nak fenntar tani] méltóztassák..."193. 

Z i c h y püspök február 19-én hosszú, szenvedélyes és szónoki hangvételű levélben 
fordul t Mária Teréziához. A z evangélikusokra az elkövetett vétkeikért méltó büntetést 



kér: „hivatalomra tekin te t te l nem kérem vérüket; olyan megtorlást kérek, amely által 
m i n d e n lázadó meglakol . . . sérelem érte Mária tisztességét és az igazhitű egyházat és 
a közjogot, sőt a királyi felség méltósága is megsértetet t . . . örökre hallgasson el o t t az 
eretnekek nyelve, ahol annyi káromlás hangzot t el Is ten és az Istenanya el len és az 
annyi gyalázás, félremagyarázás és tévedés háza, Isten és Mária dicséretére templommá 
vál toztassék." 1 9 4 A levél fogalmazványából kiderül, hogy a jegyzőkönyvek alapján a 
püspök készített egy repraesentatio-t, amelynek a Relatio de horrendis Lutheranorum ex-
cessibus címet adta. Mellékletként elküldte a királynőnek a Relatio-t és a tanúkihallga
tási jegyzőkönyveket. 

A z 1751. őszi három magistratualis inquisitio során összesen 278 evangélikus és ka
to l ikus tanút hal lgat tak k i . A vallomások alapján megfogalmazódtak a vádpontok. 1 9 5 

1. Összeesküvés és a távolabbi falvak evangélikus lakosainak fellazítása. 
2. A ka to l ikusokon elkövetett jogtalanság és nyilvános erőszak a katol ikus vallás el

leni gyűlöletből. 
3. A királyi tekintély hamis és vakmerő bitorlása a nyilvános erőszak igazolására, az

által, hogy azt állították, hogy királyi dekrétum van a kezükben. 
4. Egy gyilkosság és számtalan súlyos test i sértés és csonttörés. 
5. Borzasztó istenkáromlások, szidalmak és átkok Isten és Szűz Mária ellen. Gyalá

zatos és Máriára nézve méltatlan cselekedetek. 
Érdemes a vadosfai lutheránusok által védekezésképpen összeállí tott pon toka t is 

megismernünk! Véleményük szerint ezek vezettek a t u m u l t u s h o z 1 9 6 . 
1. Kisfaludy Balázs zálogban bírt és per alatt álló telkén ellentmondás dacára, királyi 

engedély nélkül kápolnát kezdett épí teni . 1 9 7 

2. [Kisfaludy Balázs] a szomszédos plébánosokat sok ezer emberrel Vadosfalvára kí
sé r te 1 9 8 . 

3. A mihályi plébános azzal fenyegetőzött, hogy a vadosfai harangokat meghúzatja 
és Vadosfát a mihályi egyházközséghez csatolja, és ehhez a győri püspök két csapat 
fegyveres katonát küldöt t 1 9 9 . 

4. A mihályi plébános látva az összegyűlt sokaságot és hallva, hogy ebben az ügy
ben már őfelségéhez fordultak, és hogy az evangélikusok ebben az ügyben őfelsége ha
tározatához akarnak alkalmazkodni , a többi ka to l ikus plébános módjára nem v o n u l t 
vissza békességben 2 0 0 . 

5. A mihályi plébános Radó László kertjébe erőszakosan behatolt, őfelségét ismétel
ten szidalmazta, azt állította, hogy ebben az ügyben őfelsége neki semmit sem paran
csolhat, ki jelentet te , hogy ő csak a pápától és a győri püspöktől függ 2 0 1 . 

6. A mihályi plébános a Radó-kertben a remete segítségével a fákra képeket kezdett 
függeszteni, miséhez kezdett öltözni, csengőket kezdett rázni, mer t a tu la jdonosok 
ellenkezése dacára szentmisét akart b e m u t a t n i 2 0 2 . 

7. A csornai asztalos, aki a plébánost szándékában segítette, a kert urát először a leg
gyalázatosabb szidalmakkal, ütésekkel bántalmazta, és ezzel a következő verekedések
nek, veréseknek és más helytelenségeknek okozó ja 2 0 3 . 

8. Ezt látva a többi ka to l ikus Radó Istvánt elfogta és e lhurco l ta 2 0 4 . 
9. Más evangélikusokat, ak ik a szekereknél békésen álltak, kövekkel és földgörön-



Í Corpus euangelicorum 
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gyökkel kezdtek dobálni, némelyeket meg is sebesítettek, és átkozódásokkal és szemé
lyük és vallásuk el leni leggyalázatosabb szidalmakkal illették őke t 2 0 5 . 

10. Dobsay László a vadosfaiakat tűzzel akarta elpusztí tani 2 0 6 . 
Payr nem ismerte a Status causae-t, csak a Species facti alapján közli a verekedés 

okai t . Eleve kizárja, hogy a lutheránusok hibázhattak: „Helyesen okoskodik a 'Species 
facti ' irója, midőn az egész zavargás szerzőiül és tulajdonképeni inditóiképen a kato
l ikusokat állítja oda . . . " 2 0 7 . „Mindezek az okok, melyeket az imént emi i te t t i rat sorol 
fel, o ly súlyosak bizonyára, hogy evang. őseinket a vadosfai zavargás okozóinak n e m 
tar that juk. De persze másként itélt az elfogultságában felháborodott és félrevezetett 
ka tol ikus közvélemény, va lamint az ennek hatása alatt álló világi hatóság." 2 0 8 

A verekedésben tevőleges részvétellel vádolt 15 nemest 2 0 9 1752. január 26-ára idéz
ték meg Kapuvárra. Idehozatták az előzetes letartóztatásban lévő foglyokat is, és kéré
sükre a magisztrátus kiküldött két megbízot ta t 2 1 0 , hogy a fogvatartottak bűnösségéről 
vagy bűntelenségéről újabb tanúkihallgatásokat végezzenek. Ezért a sedria ülését el
napolták. A vizsgálatok február 16-29 . közöt t Tótkeresztúrot t le is za j lo t t ak 2 1 1 . A 
fogvatartottak lakóhelye szerinti bontásban kérdeztek k i 81 evangélikus és ka to l ikus 
tanút. A kérdések m i n d e n esetben azonosak vol tak. A megfogalmazásuk a szokástól 
el térően nem befolyásoló j e l l egű 2 1 2 . A vallomások újdonságot nem tartalmaztak, de 
több letartóztatottról igazolták, hogy vagy nem is vol t Vadosfán, vagy a verekedés vé
géig k i sem mozdu l t a faluból. 

Januárban történt, hogy az egyik vadosfai fogvatartott , a fiatal Miho l i c s Mihály t i 
tokban levelet küldött haza. Miholicsné válaszírásra először Fábri Gergelyt kérte meg, 
de ő ezt elhárította. Végül rokona, Horváth Ádám által íratott a férjének. A kézbesítés
re megkért ismerős a kapuvári vár kapujában elveszítette a levelet, ami így a magiszt
rátus kezébe került. Önmagában a levélből nem let t volna nagy baj, de vol t benne egy 
olyan szakasz, amely egy idő után felkeltet te a felsőbb hatóság figyelmét: „Jó reminy-
séggel legyetek, mert az Isten támosztott patrónusokat a külső országokban is. Tiszt. Fábri uram 
köszöntet benneteket."213 

Március 9-én a kapuvári várban újra összeült a törvényszék. Kihirdették a vármegyei 
í téletet a nemesek és n e m nemesek fölött, szabadon bocsátot tak 12 fogvatar tot ta t . 
Fábri Gergelyt meg sem említet ték, a hatóság véleménye szerint a tanúvallomások 
alapján a vadosfai verekedésben nem vo l t szerepe. 

Április 27-én tartották Nemeskéren a vármegye esedékes közgyűlését. I t t ismertet
ték a sedria ítéletét, majd az összes i r a to t május 4-én - a korábban k iadot t rendelet 
szerint - felterjesztették a Helytar tó tanácshoz 2 1 4 . Mel lékel ték a Horváth Ádám-féle 
levelet is . A felsőbb hatóságok több m i n t három hónapig tanulmányozták az ügyet. 
Végül augusztus 25-én továbbította a Helytartótanács a királyi határozatot, mely au
gusztus 18-án kelt . A z uralkodó a szabadon bocsátásokat jóváhagyta 2 1 5 , de hat személy 
és a vadosfai prédikátor ellen ügyészi eljárást indít tatot t 2 1 6 . Elrendelte, hogy Horváth 
Ádámot, aki a levéllel különösen gyanússá tet te magát, rövid úton, a megyei közgyű
lés határozatát meg sem várva, fogják el, nehogy elszökhessen, helyezzék biztos őrizet
be és a levelezést ne engedjék meg neki . Minél előbb derítsék k i , mi lyen patrónusokat, 
mi lyen külső országokat emlegetett a levélben. Alaposan és körültekintően vizsgálják 



meg, hogy voltak-e, vannak-e esetleg további levelek. Fábri Gergelyt (akiről t udo t t vol t , 
hogy Wi t t enbe rgben is t anu l t ) idézzék meg és Horváthot szembesí tsék vele, és ha 
vannak még tanúk, azokat is hallgassák k i az ügyben, s végül az egész vizsgálatot ha
ladéktalanul terjesszék f e l 2 1 7 . 

Horváth Ádám levele igen alkalmatlan pi l lanatban került a hatósághoz. Mária Teré
zia uralkodása alatt az állam és a protestánsok viszonyát jelentős mértékben a külpo
l i t i k a p i l lana tnyi állása is befolyásolta. A protestáns Poroszország ugyanis erkölcsi és 
diplomáciai támogatást nyújtott a magyar hittestvéreknek. Éppen 1751-ben zajlot t a 
híres levélváltás Ph i l i pp Got thard Schaffgotsch boroszlói bíboros-püspök és a pápa 
között, melynek tárgya Padányi Bíró Márton veszprémi püspök E n c h i r i d i o n 2 1 8 c ímű 
könyve vol t . Ebben a püspök dogmat ikai és történelmi érvekkel t i l t akozo t t a protes
tánsok és állami el ismerésük ellen. A magyar protestánsok Nagy Frigyestől kér tek 
segítséget, ak i a bíboros útján megfenyegette a pápát, hogy ha a ka to l ikus királyok 
országában üldözéssel fenyegetik a protestánsokat, attól lehet tar tani , hogy a porosz 
uralkodó a saját katol ikus alattvalóin fogja azt meg to ro ln i . Ennek következményeként 
Mária Terézia kénytelen vol t bet i l tani a könyvet. Az ügy mia t t 1751. szeptember elején 
a királynő Pozsonyban maga elé hívatta az evangélikus Prónay Gábort és szemére is 
vetette, hogy a magyar protestánsok „bei f remden Göt tern" [ = idegen i s teneknél ] 
keresnek segítséget. 

Érthető, hogy a bécsi udvar különösen érzékenyen reagált a véletlenül elveszített 
levél idézett mondatára. 

Horváth Ádámot szeptember 10-én letartóztatták. Fábri október 10-én kapta meg a 
25-ére szóló idézést, hogy akkor Radó Lászlóval és Nagy Mihállyal együtt je lenjen 
meg a németkeresztúri várban. A superintendens másnap Sopronba utazott , ahol ta
nácsot kért az egyházkerület világi vezetőitől. Először azt javasolták, hogy az alispán
tól kérjen felvilágosítást, miért hívatták. Festetics Pálnál egyértelművé vált, hogy nem 
annyira tanúként, hanem vádlottként kapcsolták az ügyhöz. Fábri későbbi leírása 
szerint ugyanis az alispán többek jelenlétében ezt mond ta neki : „Ha némi tek in te t te l 
nem le t tem volna, Tisztelendőségedet is elzárattam volna Horváth Ádámmal együtt". 
Búcsúzáskor pedig megjegyezte, hogy „csak idézve van ugyan a keresztúri várba, de 
nagyon kétséges, vájjon elbocsátják-e majd onnan" . A távozó lelkésznek még utána 
kiáltotta: „Eljöjjön ám Kegyelmed Keresztúrra" 2 1 9 . 

Fábri előzetes vizsgálatot kért önmaga ellen az alispántól. Ez október 19 -20 -án meg 
is történt, a bizottság vezetője Sághy Dániel vo l t . A superintendens 20-án átadta 
Miske i Ádám kemenesalji evangélikus esperesnek az egyházkerület gondját, s rábízta 
családjának gondviselését is. 

Németkeresztúrra nem egyedül, hanem 20 tanúval és 4 ügyvéddel érkezett, bár előző 
nap üzenetet kapot t az alispántól, hogy csak a megidézettek mehetnek be a fenyítőszék 
elé. A bíróság előtt a vármegyei ügyész kérdéseire jegyzeteiből felelt a másik két meg
idézett helyet t is. A z első nap elbocsátották mindhármukat. Másnap szembesí te t ték 
őket Horváth Ádámmal, aki i t t azt vallotta, hogy a levelet Fábrinak és Radó Lászlónak 
tanácsából írta s több tanúra is h ivatkozot t . Fábri sürgette, hogy hallgassák k i az em
lített tanúkat. Ezen a napon a lelkészt már n e m bocsátot ták el, hanem őrizet alá vet-



ték. Fogvatartásának hírére az egyházkerület világi vezetői is megmozdul tak: szaba
d o n bocsátásáért és a törvényes védelem megengedéséért folyamodtak és kezességet 
vállaltak érte. November 1 3 - 1 4 - é n kihallgatták a Horváth Ádám által megnevezett 
tanúkat, akik egyöntetűen igazolták, hogy Fábri nem beszélt a levélírásról senkivel . 2 2 0 

Fábri még november első felében, az említett tanúkihallgatások előtt, hosszú la t in 
kérvényt írt a királynőhöz. Ebben elpanaszolta, hogy október 25-e óta ártatlanul tart
ják rabságban, nem engedik meg neki , hogy tanúk és ügyvéd segítségével tisztázhassa 
magát. Kéri az uralkodót, hogy kegyességéből lehetővé váljon mindez 2 2 1 . Ugyanebben 
az időben a vadosfai ügy mia t t különböző börtönökben fogvatartottak is írtak Mária 
Teréziának. Felpanaszolták, hogy immár 15 hónapja vannak börtönben, és kérték 
ügyük mielőbbi elintézését. A beadványokat nem a megye útján juttat ták el Bécsbe, 
ugyanis a vármegye azokat csak a királynő november 23-án kelt levelének melléklete
ként kapta meg 2 2 2 . Hasonló kérést fogalmazott meg Ostffy Mihály kerületi felügyelő is 
a soproni Ent lhuber ügyvéddel együtt, sőt Ostffy kezességet is vállalt a superinten-
densért . 

Mindezek - és talán részben az időhúzás - hatására az uralkodó a magyar kancellá
rián keresztül k iado t t - k ics i t ingerült hangvételű - mandátumában helyteleníti a 
vármegye eljárását Fábrival kapcsolatban. M i v e l a „praeattacta Vadosfalvensium causa 
tantopere jam elongetur", a korábban már megküldött utasítások szerint minél gyorsab
ban vizsgálják k i az ügyet és terjesszék fel. A vizsgálati fogságban lévőket kezesség vagy 
óvadék ellenében eresszék szabadon, az evangélikus lelkésznek pedig engedjék meg a 
szükséges védelmet. A vizsgálatok eredményét a Helytartótanács útján terjesszék f e l 2 2 3 . 

December 18-án újra összeült a törvényszék. A bírák - Fábri emlékirata szerint -
„benigne audito" [ = jóindulattal] hallgatták meg és kijelentették, hogy királyi parancs 
következtében lehetnek védői 2 2 4 . Másnap két ízben is meg kellet t jelennie a fenyítőszék 
előtt. Ekkor Pászthory László, a vármegye főjegyzője vezette a tárgyalást. A Horváth-
féle levél szóba sem került. M i n t kiderült, ez vol t a tárgyalás utolsó napja. Az ügy iratait 
december 30-án küldte fel a vármegye a Helytartótanácsnak 2 2 5 . Fábrit ugyan az ítélet
hirdetésig nem engedték haza, de ettől kezdve fogadhatott látogatókat és mondha tn i 
baráti kapcsolatba került a börtönőrrel is. Kétszer meglátogatta fogságában a helybeli 
ka to l ikus plébános is, aki egyúttal főesperes-helyettes vo l t és a „vir seniculus 
honestissime cum eo discussebat" [ = a z öregecske férfi tiszteletteljesen társalgott v e l e ] 2 2 6 . 

1752 decemberében a kissé romosán és elhagyottan álló vadosfai katol ikus t emplom 
ügye újabb botrányos fordulatot vett . A z t vették észre ugyanis, hogy a kápolnát „mocs
kos írásokkal és illetlen figurákkal" összefirkálták, belecsunyítottak, rontották, tégláját 
hordták, sőt oda „juhokat és sortis marhákat hajtottak", a t e m p l o m előtt álló feszületet 
pedig megrongálták. Ennek kivizsgálását már n e m a vármegye, hanem Zichy Ferenc 
püspök rendelte el. Megbízásából december 15-én és 1753. március 9-én összesen 17, 
zömében evangélikus tanút hallgattak k i . A tettesek kiderítésén túl arra is kíváncsiak 
voltak, hogy „meg volt-é parancsolva vagy hirdettetve az egész vadosfai helységben, hogy ... a 
kápolnát senki se merészelje megmocskolni vagy rontani, tégláját elhordani, úgy azon kápolna 
és kereszt ellen zúgolódni?". A püspök felháborodva tuda t t a Mária Teréziával az újabb 



esemény t 2 2 7 . Ennek nyomán a Helytartótanács is haladéktalanul beszámolót kért a 
magisz t rá tus tó l 2 2 8 . 

A 14 éves Takács Kata l in vadosfai lakos va l lo t ta , hogy „múlt esztendőben, karácson 
tájban a zsidóhoz pálinkáért küldetvén, korán reggel marhahajtáskorbéli időben testi szemeivel 
látta nemes Németh Ferencet a ... kápolnában leeresztett nadrággal és lábra valóvalguggon ülni, 
felugorván előtte és afatens meg nem szóllétván, egyenesen elment mellette, hanem visszatéré
sével kívánván látni, ha valósággal odacsunyétott-e, tapasztalta valósággal, hogy azon kápolnába 
belé csunyított. ... Azon kápolnában csúnya figurákat és írásokat látott ezen fatens...; Radó 
László uram Kata névő szolgálója, mostanság Molnár Istvánné, ...az oltár helyérűl kőport fej
tett, ... meg is szólétotta, azt adván válaszul: Ördög vigye, eleget szenvednek azon kápolna 
miatt a rabok"229. 

Az általa e lmondot takat többen megerősítették. Egyformán vallották, hogy bár nem 
vol t k ih i rde te t t parancs, „hol egyik, hol másik a lakosok közül mondották, hogy senki se bánt
sa"230 a kápolnát. A falubeliek juha i rendszeresen pihentek az utcán, a kápolna körül 
és „mivel a kápolna bé nincsen kerítve"23', be is mentek oda, „de hogy szánt szándékkal haj
tották volna belé, azt nem mondhatja"232. 

1753. március 8-án megküldte a Helytartótanács a királynő végleges í té le té t 2 3 3 . Ezt 
április 13-án, a nemeskéri megyei közgyűlésen hirdették k i . Erre az alkalomra Fábri 
Gergelyt és a többi fogvatartottat odavitték, a szabadlábon lévőket pedig megidézték. 
Mária Terézia már a bevezetőben kifejtette, hogy nem kívánt a jog szigorúságával eljár
n i , hanem kegyelmet akart gyakorolni . 

- Radó Istvánt 200 frt pénzbírságra és egyévi, hetenként kétszeri böjttel súlyosbított 
börtönre í té l ték 2 3 4 . Apját, Radó Lászlót 400 frt bírságra ítélték és kétévi, het i kétszeri 
böjttel nehezítet t börtönt k a p o t t 2 3 5 . 

- Székely István 400 frt , Borbély Sándor 350 frt , Horváth Zs igmond 300 frt , Török 
György és Illés István egyenként 250 frt, Horváth György, Németh János, Pap Ádám, 
Kiss Imre , Kiss István, Tatay Pál és Kovács György egyenként 200 fr t-ot tar toztak f i 
ze tn i . 

- Birkás János és Rosta István, amiért Rosta Jánost megölték, halált érdemelnének 
ugyan, de a királynő kegyelméből 10 év, egyelőre meg n e m nevezett erődítményben 
töltendő közmunkára í té l te t tek . 2 3 6 

- Kalmár János , M i h o l i c s Mihály, Szakács János , Gacs Márton, Pénzes Ferenc, 
Csizmazia Ferenc, Szűcs István és Major Mihály a vizsgálati fogságon kívül fejenként 
200 botot, Huszár I lona pedig 150 pálcát kapott; az ütéseket egyenlő részletekben, egy
mást követő pénteki napokon nyilvánosság előtt mérik k i rájuk, az utolsó részletet a 
tett helyszínén, Vadosfán, a többit a fogvatartásuk helyén. Végrehajtás után szabadon 
bocsá t t a tnak . 2 3 7 

- Szarka Éva - noha időközben katolizált - 200 pálcát kap, melyet Sopronban mér
nek rá, úgy, hogy o t t négy héten át a he t i vásárnapon egy óra hosszan a pellengéren 
álljon, s m i n d e n a lka lommal 50 ütést k a p j o n . 2 3 8 

- Pirka János és György, Bognár György, Németh György, Mikó Zs igmond, Németh 
Mihály, Lisics Pál, Szarka György, Nagy Márton, Garab György, Pap Mihály, Hatos 
Mihály, Sirai Márton, Kovács Márton, Demeter Márton és Molnár Mihály egyenként 



50 botra; Illés Rozina és Vörös Éva fejenként 50 pálcára ítéltettek, melyet Vadosfán kel l 
elszenvedniük. Utána szabadon bocsá t ta tnak . 2 3 9 

- Özvegy Kovács Pálné Király Judit 120 pálcát kap, három egymást követő pénteken 
alkalmanként 30 ütést a fogsága helyén kapjon, a negyedik részletet szintén pénteken 
Vadosfán mérjék rá, utána szabadon bocsá tha tó . 2 4 0 

- Fábri Gergely prédikátor a neki tulajdonított kihágások mia t t és különösen, mer t 
amikor a szolgabírák megintet ték a vadosfaiakat, a nép lecsöndesítésében nem akart 
közreműködni, superintendensi hivataláról elmozdíttatik és i lyen vagy hasonló tiszt
séget a jövőben sem viselhet. Vadosfa területéről örökre k i t i l t a t i k . Őfelsége azonban 
reméli, hogy még megjavul, ezért megengedi, hogy más helyen prédikátor legyen . 2 4 1 

- Horváth Ádám, akit gyanús i ra tok m i a t t fogtak el, a megyei közgyűlés színe elé 
citáltassék, o t t szigorúan megdorgáltassék és az eredeti i ratok eltépve a lábához dobas
sanak. Nagy Mihály pedig, aki a népet az 173 l-es Carolina resolut io félremagyarázá
sával szándékában megerősítette, a megyegyűlés színe előtt kemény szavakkal megro
vandó. 

- Bár a vadosfai kihágások olyan súlyosak, hogy nemcsak egyesek, hanem az egész 
evangélikus közösség büntetést érdemelne, őfelsége mégis kegyelmesen megengedi 
további rendelkezésig a szabad vallásgyakorlás jogát. A vadosfai kápolnát azonban a 
büntetéspénzekből újjáépíttetvén, oly állapotba helyezzék, hogy o t t illő módon lehes
sen szertartásokat végezni. A mihályi plébános mellé a kápolna ellátására káplánt he
lyezzenek, fizetését a Cassa Parochorum folyósítja. A katol ikusok minden évben Szent 
István napján körmenete t vezessenek a vadosfai kápolnához, a lutheránusok pedig 
ezen a napon imaházukat zárva tartsák és a katol ikusok szertartásait soha se merészel
jék a jövőben megzavarni, mer t örökre e l t i l t a tnak o t tani vallásgyakorlatuktól. 2 4 2 

A z ítélet többi része a vármegyének szólt: a befolyt pénzből fizessék k i a fájdalomdí
jakat, kártérítéseket, Rosta János örököseinek a vérdíjat, az orvosi köl tségeket 2 4 3 , a per 
kiadásait. A maradék szolgál a kápolna új jáépí tésére . 2 4 4 

Az elítéltek nem rendelkeztek elegendő készpénzzel, ezért április 16-án Vadosfán, 
17 -18-án Beleden, Zsebeházán, Kistatán és Csáfordon a vármegye megbízottai felbe
csülték az érintettek ingó- és ingatlanjait, hogy azok elkobzásával teljesítsék a bünte
tést. A tehetősebbeknek, m i n t például Radó László, különböző ingatlanokból kijött a 
szükséges összeg, saját házuk megmaradhatott . Sokan azonban a „residentialis fundust" 
is elveszítették, sőt apróbb ingóságokat 2 4 5 is felbecsültek. Április 18-án néhányan 
megállapodtak a vármegyével, hogy május 3-ig „az exequált jovak birodalmában" marad
hatnak. „ Úgy nem különben obligáljuk magunkat, hogy fönt írt májusnak 3dik napjáig azon 
summákot, melyekben exequaltottak jovaink, tartozunk a nemes vármegyének letenni", ellen
kező esetben a megye rövid úton végrehajthat 2 4 6 . 

N e m sokkal ezután a vadosfaiak közvetlenül Mária Teréziához fordul tak . A levél 
bevezetésében ismét előadták azt a már sokszor ismételt érvet, hogy nem vol t szándé
kukban a Magyarországon domináns ka to l ikus vallást meggyalázni, csupán saját val
lásuk védelmében, a királyi határozatok alapján akarták megakadályozni Kisfa ludy 
Balázs és a mihályi plébános körmenetét . A z t kérték, hogy „királyi kegyelmével és 
anyai irgalmasságával" a kirótt bírságot mérsékelje, vagy legalább a határidőt módosít-



sa. Néhányan r o k o n o k és jóakarók „bőkezű kölcsönzése folytán" k i tudták f ize tn i a 
büntetést vagy annak egy részét pénzben, a többit csak ingó és ingatlan javakból. „Alá
zatosan kérjük Felségedet, méltóztassék könyörületessége szerint ezt a ránk kimért 
oly nagy bírságot legkegyelmesebben mérsékelni, és a szolgáltatások eltörlésével eb
ben a m i akkora nyomorúságunkban elegendő haladékot adni, vagy a végrehajtás vég
hezvitelét jóindulatúan módos í tan i . " 2 4 7 

Május 3-án Festetics alispán a megyegyűlésen már a pénzbüntetések behajtásáról 
számolhatott be. A z í téletben kirótt 3550 forintból 1630 fo r in to t tud tak beszedni, a 
maradék 1920 for in t ra az elítéltek ingó- és ingatlanvagyona a fedezet 2 4 8 . A vizsgálatok 
során felmerült költségek címén 1469 for in t 5'/2 dénárt vontak le, ebben benne vannak 
az orvosi kiadások i s 2 4 9 . A z új kápolna építésére tisztán megmaradt 2080 fo r in t 94'/2 
dénár. A végeredményről a Helytartótanácsot is é r tes í t ik 2 5 0 . 

A z új kápolna építésének vezetésével a vármegye Rátky Józsefet , Kisfaludy Balázs 
sógorát bízta meg. Az alapkőletétel 1753. augusztus 20-án történt meg. Az ünnepsé
get Horváth István madocsai apát, vasvári kanonok vezette. I t t e lmondot t hosszú pré
dikációját nyomtatásban is közzéte t ték 2 5 1 . 

Az építkezés önmagában a perhez hasonló, hosszú történet. A vadosfaiak o t t aka
dályozták a munkát, ahol csak tudták. Ha kellett , bosszúságokozással, vádaskodással, 
de ha máshogy n e m ment , rongálással 2 5 2 . Szekfű Pál állításai ez esetben is jól d o k u 
mentálhatóak a levéltári forrásokkal, de ezek közlése nem ennek a tanulmánynak a 
feladata. M i n d e n nehézség ellenére a t e m p l o m elkészült és 1756. augusztus 20-án 
nagy ünnepélyességgel fe lszentel ték 2 5 3 . Rendelkezésünkre áll az 1759-ben készült 
canonica visitatio jegyzőkönyve, melyből a kápolna felszereléséről is ér tesülünk 2 5 4 . 

A vadosfai „zenebona" és az utána következő per érdekes keresztmetszetét adja a 
Mária Terézia alat t i vallási viszonyoknak. N e m áll egyedül, még a győri egyházmegyé
ben sem - legfeljebb ez húzódott el legjobban és az utókor publikációi révén legismer
tebbé vált. 

1753-ban az ácsi ka to l ikusok Szent Márk napján (április 25.) búzaszentelési körme
netet tar tot tak a szántóföldre, amikor a református harang szavára különféle gazdasági 
eszközökkel megrohanták őket a kálvinisták. A verekedésben több katol ikus megsebe
sült. A Helytartótanács vizsgálatot rendelt el és a támadás szervezőjét börtönnel bün
tette. Több plébános panaszkodott arról 1747-ben, hogy amikor Dömölkre vezettek 
búcsúsmenetet , Szapon a református lelkész nem engedte meg nek ik a falun átvonu
lást. I t t is megtámadták a katol ikusok menetét, és a búcsúsok Szűz Mária szobrát gya
lázták. 1776-ban a külsővatiak akadályozták meg a katol ikusokat a szentségek felvéte
lében, megzavarták az istentiszteletet. 1777-ben az adorjániak n e m engedték be a fa
luba a beteghez igyekező plébánost 2 5 5 . 

A z t gondolhatnánk, hogy a több évig húzódó ügy híre Rómába is e l ju to t t . Z i c h y 
Ferenc győri püspök éppen 1752-ben küldött egyházmegyéjéről je lentés t , ebben a 
vadosfai casust nem eml í t i 2 5 6 . 1757-es beszámolójában így ír: „A katol ikus nép erköl
csei eléggé jók, de sokkal jobbak lennének, ha az eretnekekkel való érintkezés folytán 
a h i t és az igaz vallás iránti buzgalom megfogyatkozásával a szeretet is el ne hideged

nek." 2 5 7 



Tény, hogy a királynő uralkodása alatt mintegy 200 protestáns templomot és iskolát 
foglaltak le a földesurak vagy a hatóságok, de nem önkényeskedésből, hanem az érvé
nyes törvények alapján. A Species facti és a Status causae csúsztatásai és felelősség át
hárításai nem tet tek jó szolgálatot az evangélikusok ügyének. Éppen ez az oka, hogy 
a vadosfai esetet az evangélikusok, i l letve általánosságban a magyarországi protestáns 
felekezetek a 18. században egyáltalán nem emlegették, sőt mintegy elfeledni igyekez
tek. Vadosfa akkor vált legendává, amikor már n e m vol t igazi tétje a felekezetek közötti 
vetélkedésnek. Üdítő színfolt Miske i Ádám nemesdömölki lelkész kéziratos kemenes-
alji esperességtörténete, amely korrekten, nem a Species facti vagy Status causae érv
rendszere nyomán foglalja össze egy oldalon a tör téne te t 2 5 8 . 

Mária Teréziát személyes meggyőződése a katol ikus valláshoz fűzte, de nem állíthat
juk , hogy a katol ikus egyházat fenntartás nélkül támogatta. A jogrend fenntartásának 
és betartásának szándéka áthatja az ő korszakát. N e m vol tak olyan látványos összeüt
közések a Szentszék és közötte, m i n t majd utóda, I I . J ó z s e f idejében, de ha az állam 
érdeke megkívánta, Róma megkérdezése nélkül (vagy utólagos jóváhagyásával) döntött 
egyházi ügyekben is. Uralkodása második felétől egyértelműen érvényesül az aufklä-
rista felfogás és gyakorlat: az egyház nem az állam fölött áll, sőt nem is mellette, ha
nem alatta. Az egyház az állam kormányzatának egyik végrehajtó szerve és eszköze. A 
vadosfai t u m u l t u s éppen a fordulópont előtt, az átmenet időszakában történt. 

Sine ira et studio - ez a minden tisztességes történészt kötelező szemléletmód a ke
reszténységben még inkább érvényes. Vizsgáljatok meg mindent, ami jó, tartsátok meg, ami 
rossz, vessétek el - ugyanazt eredményezi. A tények és az események makacs dolgok. 
Ugyan k inek nincs hajlama az elkendőzésre? A z elkendőzéssel azonban együtt já r a 
vádaskodás, s az nem a kiengesztelődést és a dialógust, hanem a gyűlöletkeltést szol
gálja. Manapság divat a kiengesztelődésről beszélni, pedig szép szavainkkal sokszor 
vádaskodásunkat, gyűlöletszításunkat akarjuk el leplezni . Mindnyájunknak be k e l l 
látnunk, hogy ha így teszünk, nem szolgáljuk sem a békét, sem az összetartozást. 

Kisalföldi e leink félelemből, ösztönös vagy tudatos ellenszenvből, hitféltésből, b i -
zonytalanságérzetből és k i tudja, még mi lyen emberi okok mia t t egy felmerült vallás
közi ügyben az erőszakos és jogtalan megoldás mel le t t döntöttek. A törvények értel
mében súlyos büntetés jár t volna ezért; örülhetet t a falu és az érintettek, hogy a 
királynő kegyéből, mely részben az ügy viszonylagos jelentéktelenségéből fakadt, bo-
tozással-vesszőzéssel, pénzbírsággal s mintegy ötven ember rövidebb-hosszabb fogsá
gával megúszták. Felvethetjük, hogy mindez csak azért történt, mer t Kisfaludy Balázs 
és a mihályi plébános ugyan jogszerűen, ám meggondola t lanul éppen egy gyakorlat i
lag színevangélikus faluban épített ka to l ikus kápolnát. De akkor gondol junk arra is, 
hogy bennük hasonló szándékok és indítékok lehettek! Ne keressünk m i n d i g rossz
indula to t a más vallásúban, a másképp gondolkodóban. 

Próbáljuk meg eleink gyarlóságát nem az egykori torzító szemüveggel olvasni! His 
tória est magistra vitae - szól az ősi bölcsesség. Ismerjük fel az egymással szembeállók 
szitkozódásaiban és jószándékaiban azt, ami közös bennük és bennünk - hogy o k u l 
j u n k gyengeségeiken s erősödjünk erényeikkel. Olvassuk ebben a szellemben Szekfü 
Pál korára je l lemző verses elbeszélését! 



Igaz, hogy jó élni Luther vallásában, 
Mivel teste vagyon jó táplálásában, 
De nehéz tneg-halni ő számadásában, 
Mert Lélek nem farod jó út járásában. 

Hogy azért kár nélkül el-járhass dolgodban 
Veszély nélkül mehess szarándokságodban, 
MARIA Szent Neve te gondolkodásodban, 
Maradjon, és légyen hiv társosságodban. 

így, együgyű Luther! Meg-ne vesd Máriát, 
Sőt böcsüld szívedbül mint JEsus Sz. Annyát, 
Jöj hozzá, ne kerüld Angyalok Aszszonyát, 
Meg-nyered bizonnyal Hitnek tudománnyát. 

Kövesd István Királyt meg-fog oltalmazni, 
Nepomuk Szent Jánost, üdvösségre hozni, 
Szent Ignácz Lojola melletted fog-szólni, 
így lehet te néked boldogul meg-halni. 

Kivánnyuk szivünkbül hogy ezen Tanúság, 
Szivedre le-szálván, öröm, és vigasság, 
Lelkeden maradjon Hitbéli Igasság, 
Minnyájunknak légyen örökké Boldogság. 

Mellyre Attya, Fiú, Szent Lélek egy Isten; 
Segillyen, és adjon Szent Malasztot ebben, 
A' ki voltál eddig az ellenkezésben, 
Lehess velünk végre az egy igaz Hitben.259 
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30 Babothi lakosok Nagy-Győr-Vár-megyében 
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3 2 Uj ének, 19. strófa. 
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Parantsolatjának, sőt protestálának 
Mérgesi 's más Lutherek fák-közt lappanganak. 
'Sinatért, ha szükség, mind meg-mordulának. (Uj ének, 22. strófa) 
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'Sinat oltalmáért lábig meg-halnának: 
Bétsbe ment emberünk'; várjuk, kiáltanak! (Uj ének, 23. strófa) 

3 5 Perdicator=szövegelő. A szerző jegyzete egy másik művében: „Hogy az hamis vallású Praedikátoroknak nincs 
egyházi és Papi hatalmok, írva vagyon: Sz. Pál az Romajákhoz irt levelének tizedik, és Zidokhoz tizedik, 's ötödik 
részében-is, és másutt a' Sz. írásban. Azért: Nem Praedikátor, hanem: hamis Achor [=eves kosz], kócsi-por 's a' 
t. Nem lelki-Pásztor, hanem: impostor [=álnok csaló], vexator [=sanyargató], deceptor [=megcsaló], maculator 
[=bemocskoló], etc. Gregis Dei Lupus devorator [=Isten nyájának ragadozó farkasa], üress-hordó, Fa-jankó, 
Szentségtelen Baubó, Lelkek csaló, améttó, 's kárhoztató kubo, Nem kelendő-réz-kongó, 's a' t. 

Est: Asinus ad Lyram, Sus ad Tubám, Lurco [=gazember, selma] ad Stivam az az: Szamár a' fruglára, Disznó 
a' trombitára, Lurkó az Eker szarvára." Anno 1751, jegyzet a 4. strófához. 

3 6 Uj ének, 27, 28, 30, 31. strófa. 
3 7 Uj ének, 39, 41, 43. strófa. 

Kőitek ezen Versek Augustus végében 
Negyen-hatodikban, Nagy-Győr-Vár-megyében 
Midőn Babothiak váltak keménységben 
(Kik-is Agilisek tsekélly Nemességben:) 
Estek büntetésben 's nem kevés költségben. (Uj ének, 44. strófa) 

3 8 Uj ének, Post Scriptum. 
3 5 Uj versek. Az előbbieknek Continuátioja vagy Foltatása, nagy részént Sz. Irásbúl, egy Plébánus által 

öszve szedettek, mellyekbűl az igaz hittűi el-tévelyedtek, kevésbűi sokat érthetnek, honnénd lettek? 's 
a' t. az hitbéli eggyességre viszsza bé-jöjjenek, hogy üdvözüllyenek. [Hely, év és nyomda nélkül, 1747 
után.] Keszthely, Helikon Könyvtár, Lit.Hung. 397/2. Második kiadása az előbbi Uj énekkel együtt je
lent meg: OSzK 188.383 

40 Ezt most tsak röviden (ez után bűvebben) 
irtam: Ezer hét száz negyven hetedikben, 
Hogy míg élünk itten legyünk egyességben 
Egy-értelmű-hitben, mennyben-is örömben. (Uj versek, 1. strófa) 
Luthert, 's Kálvinust, 's mást, hitet deformálni 
ISTEN nem küldette szakadást tsinálni, 
Roszsz Pápisták lévén, jóktól választatni 
Kellet, mint rut dög-hust, ördög-ebnek vetni. (Uj versek, 16. strófa) 
Ti roszsz vallástokban nem idvözülhettek 
Mert igaz hit nélkül ISTENnek nem tetztek 



Anya-szent-egyháznak nem engedelmeskedtek 
Mint Publikán 's Pogány Kristustol nevetek 
Míg az egyességre viszsza bé-nem tértek. (Uj versek, 19. strófa) 
Az istenes Luther, ugy mond, minket ki-hozott 
Pápista Aegiptombúl, szerzett szabadságot, 
Mi Egyházunknak Feleséget adott, etc. 
Holott el-kárhozott, ez a' Hite hagyott. (Uj versek, 24. strófa) 
Oltáriszentségről Kristusnak nem hisztek 
Igaz valóságot: jel, 's tzégérnek véltek. 
Azért Bálványzoknak minket ti neveztek 
Kálvinisták, mert tsak puszta kényért vesztek. (Uj versek, 33. strófa) 
Hlyen formák vagytok Luther költevénnyi: 
Szent ostyában Kristust nem hiszitek lenni; 
Hanem: jó lélekkel kell ostyádat venni: 
Hiszed: így magadban fogod ezt érzeni, 
így Perdikátorhoz nem szükség hát menni. (Uj versek, 34. strófa) 
A' Perdikátor-is nagyot hazud: Egyed 
(Mikor ezt Böffenti) Kristus teste, Vegyed 
Roszsz vallástok mást tart, ezt nékem el-hidgyed, 
'S több Uly ámettást ezekből meg-érthedd. (Uj versek, 35. strófa) 
Úr-Vatsorátokban nem-is leltek Urat: 
Mert el-vesztettétek idvességes-Utat, 
Perdikátornak-is szentelő-hatalmat 
Senki sem adhatott, 's másnak ő sem adhat. (Uj versek, 36. strófa) 
Kő-szálra nézzetek, honnénd ki-estetek 
'S mind tengerbe vizek, ti viszsza térjetek 
Egy akolba jertek, 's járt-útra lépjetek, 
Hogy mivelünk néktek légyen idvességtek. (Uj versek, 40. strófa) 

4 1 Anno 1751. 1752. 1753-dik esztendőkig halladott zenebonás Vados-fai eretnekekrűl Rába-közben Soprony 
vár-megyében, miképpen Ítéltettek roszsz cselekedetekben. [Hely, év és nyomda nélkül, 1753 után.] 
OSzK 326.059 Ez az egyetlen ismert példány. A cím után érdekes megjegyzést találunk: „Már ez Ildik 
Munkám ez Hlyen gonosz eretnekekről. Bár jóbb állapottyokrúl lehetne." 

4 2 Szekfü Pál: Vadosfai újság. [Sopron, 1756 után. Siess nyomda.] 4° - 52 o. A nyomtatványból jelenleg két 
példány ismeretes, az egyiket az OSzK, a másikat a mihályi plébánia őrzi. 363, négysoros strófában 
meséli el a történetet. 

Szekfü Pál 1744-ben hadnagyi rangban Sziléziában szolgált a Sopron vármegyei „insurrectionalis mi-
litia" keretében, lásd Szekfü Pál levele Felsőbüki Nagy Pálhoz, Dőr, 1749. november 20., OSzK Kézirat
tár, Quart.Hung. 1933. Az 1750-es években Sopron vármegye esküdtje volt s ebben a minőségében 
részt vett a vadosfai ügy kivizsgálásában is. A Vadosfai újságon kívül más művét nem ismerjük. Az 1754-
55-ös nemességvizsgálat alkalmával Nägl Pál és Tamás dőri lakosokat nemesnek ismerte el Sopron vár
megye, mert felmutattak egy 1622-ben Nägl, másként Szegfű Mátyás részére kiadott címeres levelet s 
igazolták a rokonságot is. (Nägelein/Nägelchen = szegfű.) Vö. Soós 1940, 366. o. Ez a Nägl Pál minden 
bizonnyal azonos a nevét az általam látott összes iraton és a nyomtatványon is csak magyarul író es
küdttel. (Szegfű, Szeghfü, Szekfü névalakok fordulnak elő.) A németes névformát nem használta. 

4 3 Alszeghy Zsolt említ - sajnos közelebbi adatok közlése nélkül - egy 1752-es katolikus paszkvillust, 
Rendes ethica Vadosfárul címmel. Alszeghy 1965, 197. o. 

4 4 Az általam használt források nagyrészt a mihályi plébániai levéltárban, a Győri Egyházmegyei Levéltár
ban, és Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltárában (IV.A.l.g. Ecclesiastica, 3. doboz) találhatók. 
A kutatásokat megszakításokkal 1978-1985 között, illetve 2005 áprilisában végeztem. Ez utolsó alka
lommal értesültem arról, hogy időközben ez a soproni levéltári anyag szétesett, sorrendje megváltozott, 
s több iratot sajnos nem is találtam már meg. Hivatkozásaim a korábbi kutatásaim során feljegyzett és 
mikrofilmre vett anyag akkori foliószámozásán alapulnak; jelen rendezési állapotban visszakeresésük 
némi nehézségbe ütközhet. 



45 „Vadosfa ... toto regno celeberrimae tragédiáé Lutheranicae theatrum fűit, cui a memoria hominum parem vix viderit 
Hungária." Relatio 1. - A jelentésen nincs feltüntetve a szerző és a keltezés. Zichy Ferenc győri püspök 
1752. február 19-én Mária Teréziának írt levelének fogalmazványa alapján egyértelmű az ő szerzősége. 
A Relatio nem hivatalos, ügyészi tényállás, hanem a területileg illetékes győri megyéspüspök összefog
lalása. Egyébként több korabeli másolata ismert magyarországi és ausztriai könyvtárakból. 

4 6 Csak az önálló kutatásokon alapuló fontosabbakat kiemelve: Szekfü 1756 (kat.) az egykori tanúkihall
gatások alapján készült; Bauhofer 1854, 428-429. o. (ev.) egy azonosíthatatlan soproni kéziratra 
(Oedenburgs historische Denkwürdigkeiten Fase. XVI. No. 10.) hivatkozik, leírásában jónéhány érte
lemzavaró hibát is ejt; Fábián 1863 (kat.) Sopron vármegyei és mihályi plébániai levéltári iratokat hasz
nált, valamint „Szekfy" [=Szekfü] Pál verses dolgozatát, „mely 218 négy soros strophából áll, s kézirat
ban a beledi plébánia levéltárában találtatik". Sajnálatos módon a beledi plébánián az 1870-es években 
tűz pusztított, s a kézirat is elégett. Itt jegyzem meg, hogy a Vadosfai újságot egyedül Fábián használta, 
a 45 versszakkal bővebb nyomtatvány 1979-ig ismeretlen volt - lásd Pintér 1979; Payr 1894 (ev.) első
sorban evangélikus levéltári forrásokra támaszkodik, de megemlíti a Sopron vármegyei jegyzőkönyveket 
is. A katolikus levéltárak iratait, a Vadosfai újságot és Fábián dolgozatát nem ismerte.- A vadosfai esettel 
említés szintjén természetesen ennél többen foglalkoztak, de csak Bauhofer, Fábián és Payr művei alap
ján. Mivel tartalmi újdonságot nem jelentenek, felsorolásuktól eltekintek. 

4 7 Payr felfogásával kapcsolatban lásd még a 182. jegyzetet. 
4 8 Deductio 1790; Intoleranz 1792; Präliminarien 1790; Succincta deductio 1790. 
4 9 Vadosfa népessége 1786-ban 355 fő volt. Soós 1940, 85. o. Nincs okunk jelentősebb eltérést feltételezni 

az 1750-es évek lélekszámát illetően. 
5 0 Sopron vármegyében az evangélikusok számára kijelölt két helység Nemeskér és Vadosfa volt. 
5 1 Ezt a barokk épületet 1912-ben lebontották s helyére a ma is álló neogót templom épült. 
5 2 Fábri Gergely (Osgyán, 1707 - Nemescsó, 1766) Győrött, Késmárkon és Sopronban tanult. 1728-ban 

a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1731-től Győrött diakónus, majd 1732-től rektor. 1737 máju
sában lelkész lett Vadosfán. 1742-től a dunántúli egyházkerület jegyzője. 1750 áprilisában az egyház
kerület superintendensévé választották meg. Egy 1745-ös gyászbeszéde miatt perbe fogták, de felmen
tették. A vadosfai zavargás miatt 1752 októberétől 1753 áprilisáig fogságban van, ekkor a Helytartóta
nács ítélete elmozdította mind superintendensi, mind vadosfai lelkészi hivatalából. 1753 augusztusában 
Kertára, 1759-ben Nemescsóra hívták meg lelkésznek. Életéről részletesebben lásd Payr 1894. 

Zoványi Jenő két név nélkül megjelent művet tulajdonít Fábrinak: 1. Buzgó énekek és könyörgé-
sekbül jobb- és bal-kéz felől álló uti társ. Melly sok jámbor istenfélő vizén, és szárazon fáradozó hívek
nek szíves kívánságokra szép rendel ki-botsáttatott. Norimbergaban [valójában Győr] 1734. 47 o. 2. 
Szent Írásbéli igékkel s példákkal meg-bővittetett győri kis katechismus, a mint azt b. e. L[uther]. M[ár-
ton]. rendbe vette, a szerént egy némelly leg-szükségesebb kérdésekkel, hitünk ágazatinak, keresztényi 
virtusokból álló életünk kegyességének fel-jegyzésével, a tanítók, de fő-képpen a gyermekek gyönge el
méjéhez alkalmaztatván, közönséges akaratbúi, minden magyar ekklesiák s oskolák számára e végre 
kibotsattatott, hogy egy regula szerént járjunk, egygyet értők legyünk. Filip. 3, 16. és Meg-tartsuk a 
reménységnek álhatatos vallását. Sid. 10, 23. Jenában 1751. 250 o. lásd Zoványi 1977. 187. o. 

53 „Sed ne tarnen sola ibiposthac dominaretur haeresis, catholici bono zelo indueti, Dei Genitricis, et S. Stephani regis 
honoribus exiguam capellam in fundo domini cujusdam catholici aedificarunt annuente potestate ecclesiastica, et 
nemine contranitente: quis enim religionem dominantem ex ullo loco unquam excludere ausit." Relatio la . 

Kisfaludy Balázsnak, illetve a család különböző tagjainak Vas és Sopron vármegyében több kisebb bir
toka volt. 

5 4 Kevés adatunk van róla. 1748-1756 között Mihályiban volt plébános. 1756 őszén Németperesztegre 
helyezték át. Egy ottani 1758-as temetési beszéde nyomtatásban is megjelent. Vö. Mihályi 1936, 21. o.; 
Szinnyei III. , 1478. o. (Grofft János). 

55 Minden dühösségnek az vala az oka, 
Hogy itt építtetett egy kisded kápolna, 
Mihályi Plébánus volt nevelő Attya 
Hogy Pápistaságnak légyen itt hajléka. (Szekfü 1756, 4. strófa) 
Gondolkodik egykor Mihályi Plébános 
A'ki jó nevérül hivatik Grofft János 



Építsünk Kápolnát, hely itten jó tagos, 
Meg lett; s-gondolattya, nem vala heános. (Szekfü 1756, 8. strófa) 
Segétségül nyerte Kisfaludi Balást, 
Föl-tett szándékának adott kívánt szállást, 
Ott lévő jószágán kezdték az munkálást, 
Isten pedig menyhül meg adta az Áldást. (Szekfü 1756, 9. strófa) 
A telket néhai Szegedy Bálint és felesége, Kisfaludy Katalin zálogosították el közelebbről meg nem ha
tározható időpontban Kisfaludy Balázsnak. Róluk csak annyit tudunk, hogy 1669-ben kötöttek házas
ságot, lásd Kempelen 6. Kisfaludy-család. Kisfaludy Katalin és Balázs másodfokú unokatestvérek voltak, 
lásd Kempelen 6. uo. A zálogba adók leánya, Kerekes Mihályné Szegedy Julianna történetünk előtt négy 
évvel pert indított, hogy a tulajdonjogot tisztázzák. Ez a lezáratlan per a vadosfaiak egyik érve, amellyel 
szerették volna a kápolnaépítést megakadályozni, hiszen per alatt álló telken nem lehet beruházni: „licet 
quidem ex ratione litis pendentiae, in eodem fundo actuali possessore nihil innovare licuisset" Species facti 95a. 
- Payr 1894, 51-53. o. állítása, hogy „a birtokhoz többeknek, köztük evangélikusoknak is lett volna 
joguk", nem igazolható. Az elzálogosításnak, illetve a per iratanyagának nem sikerült nyomára bukkan
ni. A telket már az első hivatalos tényállásban, melyet Szöllősy Ádám főszolgabíró készített, egyértel
műen Kisfaludy Balázs saját tulajdonának (fundus proprius) tartották. Totkeresztur, 1751. szeptember 4. 
Ecd. 60. 

A Species facti a vadosfai ügy első evangélikus összefoglalása. Keltezése és szerzője nincs feltüntetve, 
de szövege alapján vélelmezhető, hogy 1751. szeptember elején írhatták. Payr szerint „valószínűleg a 
kerület megbízásából készült igazoló irat". Payr 1894, 51. o. és 62. o. jegyzetben. Ez vitatható, mert az 
ügybe nem kapcsolódott be hivatalosan az egyházkerület, de feltételezhető a magánjellegű segítség. 
Megjegyzése szerint „több példányban volt közzétéve és mint a periratcsomók mutatják, a hatósághoz 
is beadva". Payr 1894, 62. o., jegyzetben. A hivatalos iratok között azonban jelenleg nem található 
meg. Vö. még 60. jegyzet. 
Payr 1894, 52. o. 
Az Papistaságnak, nem vált, nem-is lehet, 
Se helye, se fészke, ide nem férkezhet, 
Se Papja, se népe itt nem esedezhet, 
Mária képének, itt nem könyöröget. (Szekfü 1756, 42. strófa) 
Species facti 95a. és Payr 1894, 53. o. Kisfaludy Sándor elsőfokú unokatestvére volt Kisfaludy Balázsnak. 
Armpruster Mihály távolabbi, beházasodott evangélikus rokon volt. A Dugovits József főszolgabírónál 
bejelentett tiltakozásnak nem találtam írásos nyomát; az idézett Species factin kívül csak a vadosfaiak 
Mária Teréziához intézett kérvényei tesznek róla említést. Tiltakozásuk alapja az az állítás, hogy a telek 
osztatlan családi birtok s a kápolnaépítés által egyházi tulajdonná válik. A közös birtoklást azonban 
semmi nem támasztja alá. A birtokpert indító Kerekes Mihályné Szegedy Julianna a későbbi vizsgálatok 
során egyáltalán nem szerepel. Valószínű, hogy a vita a családon belül, felek közti egyezséggel zárult le 
s ezzel megszerezte a tulajdonjogot. Ezt támasztja alá Kisfaludy Balázsné Rátky Klára végrendelete is 
(Mihályi, 1769. május 19.): „Az vadosfai templom üdvözült kedves férjem örök fundussára lévén épétve...". 
Püspöki Levéltár, Győr, Acta Parochialia XXXVIII . doboz, Vadosfa. 
„Nobilis Dominus Blasius Kisfaludy in fundo suo pignoratitio colonicali deserto, sub litis pendentia existente, quem 
unicum tantum in possessione Vadosfalva possidet, non obstantibus Familiae Kisfaludianae, fundum hunc a se aba-
lienatum revindicare volentis, et Vadosfalvensium Augustanae Confessionis incolarum, exercitium suae religionis 
articulare coarctatum et turbatum iri praevidentium, protestationibus, certam capellam, ab oratorio eorundem, vix 20 
passibus distantem, mensibus Julio et Augusto anni proxime praeteriti 1751. aedificare sustinuit." Status causae 19b. 

Ez az irat a vadosfai ügy összefoglalása, tényállása. Címe alapján - Status causae Vadosfalvensis, per 
Inclytum Magistratum Comitatus Soproniensis - úgy tűnik, hogy a vármegye magisztrátusa készítette az 
1752. január 28-a és március 28-a között Kapuváron tartott tanúkihallgatások alapján. Ez azonban fél
revezető, ügyes csúsztatás. Ugyanis a tényállás ismertetése során bár precízen hivatkozik a kihallgatott 
tanúk sorszámára, végkövetkeztetése azonban ellentmond mind a tanúvallomások tartalmának, mind 
az ezekből következő ügyészi álláspontnak is. A Status causae szerint az egész vadosfai ügyért kizárólag 
a katolikusokat terheli felelősség, az evangélikus vádlottak bűncselekmény hiányában felmentendők. 
Szövegének egy része - a szükséges nyelvtani változtatásokkal - szinte szó szerint megegyezik a Species 
facti megfelelő helyével. Egyértelmű, hogy a Status causae szerzője csak egy jogban járatos evangélikus 



személy lehetett, aki nagyrészt felhasználta az egy évvel korábbi Species facti szövegét, de azt már ügy
védi pontossággal és érveléssel kibővítette. Ez az irat tehát az ügyészi tényállás (vádirat) alperesi, védői 
ellenpárja. A Species facti és a Status causae stílusa, nyelvhasználata megegyezik, feltételezhetően azonos 
a szerzőjük. Payr említi, hogy a vadosfaiak tartották a kapcsolatot a soproni Entlhuber prókátorral (Payr 
1894, 64., 75., 76. o.), vélelmezhető, hogy ő a lutheránus beadványok szerzője. Vö. még 56. jegyzet. 
Payr 1894, 52. o. Az országgyűlés 1751. április 18. és augusztus 27. között ülésezett. 

'• „...egregius Blasius Kisfaludy unius sessionis pignoratitius possessor nescitur quo motivo scopo et fine motus, cum 
nullám legalem aut convenientem necessitatem haberet procul dubio, unke exercitium nostrum coarctandi, et incon-
venientias causandi nosque ad contradictiones et per plebem facile exoriri queuntes inconvenientias provocandi 
animo, certatn capellam vix 20. passibus ab oratorio nostro articulari ... distantem in fundo illo deserto, alias 
communi, et adhuc divisioni obnoxio a tribus septimanis aedificare inceperit, itemque aedificium contra nostras 
protestationes et inhibitiones modo judlium comitatus Soproniensis peractas continuare nihil dubitaret. ... a fortiori 
ubi necessitas capellae exstruendae non daretur, nec auditores romano-catholici existerent, in possessione ... Va-
dosfalva, ... unus ... libertinus seu agilis catholicus foret, et Blasius Kisfaludy in oppido Mihályi ut plurimum 
resideret ibidemque ecclesiam catholicam haberet, sed unius ille agilis quoque, cultum suum divinum in vicina et 
unius horae distantia hactenus frequentavit, exercuitque, ultertus quoque exercere et frequentare potest." Aláírók: 
„Ladislaus Rado, Georgias Horváth, Michael Nagy, Joannes Surány, Franciscus Németh, Petrus Tompos, Alexander 
Horváth, ac alii actuales possessores, juraque haereditaria foventes nobilitaris ac articularis possessionis Vados-
falva comitatui Soproniensi adjacentis Augustanae confessioni addicti." A vadosfai evangélikusok kérvénye 
Mária Teréziához, Vadosfa, 1751. augusztus 15. Eccl. 209. és Prot. XV. 323-325. Ezt említi az 1752-es 
vadosfai tényállás: „Vadosfalvenses insuper humillime etiam ad Suam Majestatem Sacratissimam recurrerunt, 
supplicantes, ut Sua Majestas Sacratissima ad mentem resolutionum regiarum, omnes innovationes sive per Ro-
mano-Catholicos, sive Augustanae et Helveticae confessionibus addictos citra consensum et indultum regium sus-
cipiendas vetantium, continuationem coepti aedificii inhibere dignaretur; priusquam tarnen desuper resolutionem 
obtinere posuissent, aedificium est absolutum." Status causae 19b. Szinte teljesen ugyanezeket a szavakat 
találjuk a Species facti-ban is. 
Payr 1894, 53. o. 

A vadosfai ügy vallásügynek minősült, ezért volt hivatalból érintett a Helytartótanács, illetve ezért kap
csolódott be aktívan bizonyos fázisokban Mária Terézia is. 
Pozsony, 1751. augusztus 30. Eccl. 211., illetve Prot. XV. 322-325. A megye válasza: Nemeskér, 1751. 
október 5.: Kisfaludy Balázs be fogja mutatni a megyének a vadosfai telekkel kapcsolatos ügyeit; azon
ban függetlenül ettől, az evangélikusoknak sem a telekhez, sem a katolikus kápolnaépítéshez nincs kö
zük. Egyúttal beszámoltak az augusztus 20-ai zavargásról és jelentik, hogy elkezdték a vizsgálatokat. 
Prot. XV. 335-337. A jelentés fogalmazványa: Eccl. 213-214. 
„Plebanus vero Mihályiensis se possessionem Vadosfalvensem ecclesiae Mihályiensi applicaturum, et ut capella haec 
oratórium vicinum absummat effecturum, campanasque Vadosfalvenses praedicta die pulsaturum; Excellentissimum 
Dominum episcopum Jauriniensem duas armatorum militum legiones pro secundanda hac sua intentione missurum 
declarasset; ..." Status causae 19b. Vö. Payr 1894, 53. o. és Species facti 95a. 
Például Dani Jánosné Szabó Éva vallomása, Kisfalud, 1751. szeptember 5. (1. tanú). Eccl. 359b: „... 
senkinek plébánus uram vagy hívei közül egy pápista személy becstelen szót a lutheránus község közül való szemé
lyeknek nem adott, és senkire legkisebb illetlenséget nem vétett, annyival is inkább, mindanyájon fegyvertelen kézzel 
lévén, senki nem ingerlette őket arra, amit állétanak a lutheránusok." Gombás István vallomása, Totkeresztur, 
1751. szeptember 23. (38. tanú). Eccl. 23b: „... mindnyájon a páli processióval jelen voltának tisztelendő páli 
plébánus urammal együtt, aki is valamint elindulások előtt, úgy azután is menetelük közben megállíttatván az 
processiós népet intette, hogy a Lutheranusságnak semmi gonosz szót ne adjanak, vagy ellenkezésre való okot ne 
nyújtsanak, amint hogy senki ollyast el sem követett, vagy Németh István vallomása, Totkeresztur, 1751. 
szeptember 23. (2. tanú). Eccl. 9a: „... arra senki sem ingerlette plébánus, vagy más pápista uraimék közül, 

Rajtuk kívül számos más tanú is ezt tanúsítja. 
„ . . . Lutheránus személyektül is hallotta, hogy ezen dolognak Radó László uram lett volna fő oka, és közönségesen 
úgy volt híre, hogy két héttel előbb is éjjel nappal ezen dolog eránt nagy parancsolattal írtt leveleket a külső hely-
ségbeli lutheránusoknak. Hogy pedigh szomszéd vármegyékbül is azon zenebonán voltának öszvőgyűjtött lutherá
nusok, innend is jól tudja, hogy csánigi, és laki nemes Vas vármegyei helységbeli lutheránosságnak Vadosfai hely
ségben járó útja a fatensnek háza mellett lévén sok csánigi és laki lutheránust még a zendülés előtt való napon 
látott a fatens, azon úton Vadosfára durungokkal, fejszékkel, es csákányokkal fölmenni, kik közül sokan a zene-



bona és csata után hogy a durungokat magokkal visszavitték, azt is jól látta afatens, sőt közülök meg is szólétott 
eképpen, minek a durung már, hiszen nincsen ellenség, kire semmit sem feleltek." Kovács György vallomása, 
Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (4. tanú). Eccl. 13a~b. 

Szent István „előtte való napon hallotta a fatens asszony sebeházi Kiss István szájábul ezen szókat, bár csak 
a mihályi és beledi szajha ebatta papjait keríthetnim a fejszim alá, lefosom az ebattákat, soha sem építenek több 
szarkafiszket, mert csak azoknak, nem különben páli és keresztúri plebánusoknak a kutya ebatta szajha papjainak 
a mestersige, hiszen lám elig kutyaóljok vagyon, azokban sem mennek holnapszámra is, mégis oda igyekeznek, 
ahová hivataljok nincsen." Szálai Istvánné Bendes Erzsébet vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. 
(78. tanú). Eccl. 37b. 

69 „ . . . regvei korán érkezett Vadosfa alá, akkor tudniillik, midőn a strásákat Vadosfán kirendölte egy ember, paran
csolván nekiek, hogy a kik Miháliak, azok Beled felé, Belediek pedig Miháli felé állának, hogy a pápisták meg ne 
esmérjék őket ..." Kovács Ferenc vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (25. tanú). Eccl. 23a. 
Összecseng ezzel a Vadosfai újság leírása is: 
Dühös szándékjokat hogy jobban el-rejtsék, 
Ruhákat cserélték, hogy egy se ismertessék, (Szekfü 1756, 109. strófa) 

70 El-jövén hajnalban csákány, balta puska, 
Soknak az oldalán, villog az ő kardgya. 
Titkossan Luther nép igen öszve-futa, 
Mint ha Törököktől vitatnék Vadosfa. (Szekfü 1756, 33. strófa) 
Vadosfa láttatik szekerekkel körül, 
Senki békességgel se kívül, se belül, 
Nem járhat, s-nem mehet levél, s-passus nélkül, 
Senki meg nem mondgya, mi lészen ezekbúi. (Szekfü 1756, 30. strófa) 
Ez Vadosfa helység ma Várnak tétetik, 
Szekérbül Bástyája, s-ganéjjal rakatik, 
Föl-fegyverkezet nép azon álittatik, 
Őrzik Lesik, de mitt? Soha nem tudatik. (Szekfü 1756, 35. strófa) 

„ . . . az hosszú oldalas szekerek sűrűen egymás végében öszvő állétva, és láncolva ... trágyával és respective 
földdel megrakva lévén, azokon és mellettek sok fegyveres firfiak puskákkal, kardokkal, vasvellákkal, durungokkal 
állottak, ...az asszonyok pedig póznákkal, és pemetekkel a pápisták ellen fölfegyverkedvén kiáltottak mindnyájon 
hogy egyáltalában senkit be nem eresztenek a helységbe a pápisták közül, ..." Vida János vallomása, Totke
resztur, 1751. szeptember 23. (1. tanú). Eccl. 8a. - „ . . . az asszonyok lustos, ésporban kevert pemetekkel föl
fegyverkezve; ..." Luka Pálné Szabó Erzsébet vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (67. tanú). 
Eccl. 31a. 

7 1 Pemet: nyélre erősített, különféle anyagból való köteg tisztogatásra, valaminek a belocsolására; kemen
ceseprű. TESz III. 150. o. (pemete). 

7 2 Anno 1751, 13. és 14. strófa. Az ismeretlen szerző jegyzete a 13. strófához: „Ezen öt ezer, és több Eretnek 
Lutherános Férfiak-is (kik között Aszszonyok-is voltak, kiváltképpen benn Vadosfán: pemetekkel, kruglákkal, moslé-
kos sajtárokkal) Veszprim, Vas, Győr, Soprony-Vár-Mégékbül előre hivattattak, készültek, küldettek ide zenebonáskodni 
(az Katolikus Pápisták ebben akkor tudossak nem voltak) ezek a' sok Eretnekek sem voltak mind itt Vadosfai 
Falunál egy csoportban, hanem: széllel egy mill földnyire és tovább, Erdőkben lappangottak, mezzőkben cámpéroztak 
táborossan, utakon-is készen állottak, kiáltottak, szitkozódták, verekedtek, káromkodtak, 's a' t. Még ezután-is sok 
ideig itt bujkáltak, fosztogattak, loptak, még Győr-Vár-Megyében is Tó Közben, és sokorú alatt tartózkodtak, vagy 
eretnek-társaiknak segétségére is, avagy haza viszszamenni-is féltek: hogy talám az útban vesznek, és más okokra 
nézve." 

7 3 Ezt a szóbeli tiltakozást csak a Species facti 95a említi: „...coram praefato dominó judlium Josepho Dugovits, 
cum solemni protestatione declarantes, quod sí saepius fatus Blasius Kisfaludi mentionatae capellae erectionem et 
consecrationem juxta praescriptum clementissimarum resolutionum regiarum ex indultu regio facérét, eosdem tali 
indultui regio, ea qua par est homagiali cum subjectione obtemperaturos, sin autem citra indultum et consensum 
regium, adeoque contra resolutiones regias vi aliquid attentare perrexerint, eosdem necessitari, vim vi repellere". 
Vö. Payr 1894, 54. o. 

74 „Egregiis autem Ladislaus Radó litteris suis ad Lazarum Niczky per filium suum missis, eundem per misericordiam 
Dei obtestabatur, ut a coeptis desistant, neque per inducendas novas processiones augustanae confessioni addictos 
usque clementissimam Sacratissimae Regiae Majestatis resolutionem, quem brevi se obtenturos sperarent, in-



quietarent..." Species facti 95a. Vö. Status causae 20a. - Niczky Lázár mintegy tíz évvel korábban Sopron 
vármegye alispánja volt. Vadosfa környékén több faluban is volt birtoka. 

5 Niczkynek három férjezett nőtestvére volt: Krisztina, Franciska és Borbála. Kisfaludy Klára pedig Kisfa
ludy Balázs elsőfokú unokahúga volt. Niczky Lázár és Kisfaludy Balázs másodfokú unokatestvérek vol
tak. 

6 „ . . . vadosfai helysigbéli uraiméi, reggel korán magok követeit hozzám küldöttek és kírtek azon, sőt előre rossz 
igyekezeteket jelentették oly declaratiójókkal, hogy mivel ők egyátollyában bé nem eresztik helysigükbe az pápista
ságot, és a jelentett kápolnában annyival inkább a szentmise szolgáltatást meg nem engedik, sőt emberi halál is 
törtinhetik, a következhető veszekediseknek előzisire mennék közikben. E circumstantia úgy hozván magával, együtt 
colega urammal általmentem ...már a mezőben egy sereg embert találtam, kinek kinek livén vagy durung, vagy fejsze 
kéziben, több felé az országutakra rendelt strásáik fegyveres kézzel állván; mingyárt az mezőben némely híveink 
panaszolkodtak, hogy közülök némellyeket már levertek." Szöllősy Adám levele Festetics Pál alispánhoz, 
Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 53a-b. - „Extra idem territórium, ... in campo Thoótth Keresz-
turiensi a nonnullis catholicis cum ingenti admiratione intettigere debuimus, quod ... jam certi acatholici ibidem 
intra terras arabiles modo fatae possessionis Keresztúr duos homines Szilienses dirum in modum conquassaverint, 
adeo ut iidem ferme examines prostrati jaceant." Szöllősy Ádám jelentése, Totkeresztur, 1751. szeptember 
4. Eccl. 56. (fogalmazvány) és 60. (tisztázat). Szöllősy Tótkeresztúrott lakott. Payr szerint a főszolga
bírót előző éjjel Fábri hívatta Vadosfára. Payr 1894, 56. o. A tanúvallomások is megerősítették, hogy a 
határban többen feltartóztatták a katolikusokat, s a. „kezekben lévő pisztolokat mellekben szegezvén kiáltot
tak a lóról, nejőj a határon által, mert mingyárt agyonlőlek." Németh István vallomása, Totkeresztur, 1751. 
szeptember 23. (2. tanú). Eccl. 10a. 

7 „Amint magam is közelebb jutván vadosfai határhoz, három puskás nemes személy ló háton élőmben állott, utóm
ban tartóztatni kívánt, hogy mongyam meg, mi véghre akarok menni Vadosfára. Én azzal nem gondolván, ugyan
csak collega urammal vadosfai kertekig mentem, ott újabban, de ugyancsak meg nem tartóztattak, hanem a faluban 
Radó uram házához kísirtek, azhol is találván hitünkön lévő némely földesuraságokat, és a másik részről is a kö
vetek oda jővén ..." Szöllősy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. 
Eccl. 53b. 

8 „ . . . circa horam ejusdem diei nonam ... Lazarus Niczky ... processionem Mihályiensem praecessit, pagumque nemine 
renitente ingressus ad domum ... Ladislai Radó cum sorore suae et domina Clara Kisfaludi Eliae Czabler relicta 
vidua condescendit, quem mox duo judlium Adamus utpote Szőlősy et Josephus Dugovits, tandem ipse quoque 
Blasius Kisfaludi, secuti sunt. Hic tandem priusquam possessionem Vadosfalvensem intrasset, in limitibus ejus cum 
processione Mihályiensi substitit, et antelatum Radó accersiri jussit, eundem interrogans, an mandátum aliquorum 
intentioni ipsius resistendi habebant? Hic tarnen Ladislaus Radó eidem respondet, an ipse potius aliquo indultu regio 
intentionem suam secundante sit provisus? Sí ita, flectis genibus est provisus, eundem rogare, ne iisque clemen-
tissimas regias dispositiones meditatam novitatem in effectum deducat, protestando, si modo violento intentionem 
suam prosequi adnitetur, et aliquid per sponte sua concitatum populum adversi eveniat, id nemini alteri, suam sibi 
imputet." Species facti 95a-95b. Vö. Status causae 20b. 

9 A két fogalomról korábban már szó volt. 
0 A Species facti nem nevezi meg a vonatkozó részt, de egyértelmű, hogy ez csak a IV. pont lehet, amely 

a földesurak jogainak épségben tartása mellett minden vallásügyi változtatást az uralkodó előzetes 
engedélyéhez köt. Vö. Mandata 1775, 23-24. o. Mária Terézia megerősítő rendeletének vonatkozó rész
lete: „... Sua Majestas Regia ... clementer confirmat ... benignam Resolutionem ... in negotio religionis ... anno 
1731. impertitam, ... Benignissimeque vult, ut illa ambabus partibus Catholicis nempe, et Acatholicis, pro norma 
serviat, ... ac in quantum ab eo tempore contraventiones quaepiam factae fuissent, seu quiscunque regnicolarum 
praeallegatae benignae resolutioni, privata authoritate contravenire, et sive Catholicus Acatholicum, seu Aca-
tholicus Catholicum eatenus turbare, aut molestare attentasset, vei etiam inposterum attentaverit, desuperque 
privato nomine apud altefatam suam Majestatem Regiam, aut Regium hoc Locumtenentiale Consilium instantia facta 
extiterit, ..." Mandata 1775, 37. o. 

1 „ . . . praeadductas resolutiones regias se non obligare, verum Lutheranis duntaxat, et Calvinianis, pro Regula et 
norma esse; quod etiam Procurator Fiscalis in suis allegationibus confirmat, in manifestum earundem Regiarum 
Resolutionum vilipendium, et praevaricationem. Si enim privatorum talismodi licentia absoluta est, et ultra leges 
extendatur, sequetur, quod donec Aug. Confessioni addicti intuitu turbatae Religionis, remedium apus Suam Majes
tatem obtinerent, privatus quisque Romano-Catholicus ex ratione praeallegatae licentiae, omne id, quod in animo 
concepit, in effectum deduceret. Cum itaque tarn spirituales, quam saeculares personae potestati Principis, Legi-



busque patriis subessent; nunquam evincetur, Blasium Kisfaludy, unius duntaxat desertae sessionis Possessorem, 
citra indultum Regium Capellam in Vadosfalva Ritui Romano Catholico initiandam (ubi Religionis ejusdem 
exercitium nunquam fuit) Hüte aedificasse, ex eo etiam, quod Dominus Terrestris ibidem non sit, neque aliquodjus 
in Vadosfalvenses Aug. Confessioni addictos haberet." Status causae 20b, három tanúra hivatkozik. Kisfaludy 
Balázsnak ez az okfejtése a Species facti-ból hiányzik. 

82 „ . . . reposuit Suam Majestatem in his nihil disponere posse, sed eundem a Sanctissimo Papa et episcopo Jaurinensi 
dependere." Species facti 95b. „Mihályiensis autem Plebanus Sacratissimam Suam Majestatem Regiam passu in 
isthoc nihil disponere posse, verum se a Sanctissimo Papa Romano, et Excellentissimo Episcopo Jauriniensi depen
dere contendisset." Status causae 20b-21a, három tanúra hivatkozik. Ezt a szóváltást a Species facti ké
sőbbre teszi, vö. 110. jegyzet. 

8 3 Payr 1894, 56 az összefüggéseket figyelmen kívül hagyva kihívó és felháborító kijelentésként interpretálja 
a plébános kijelentését. 

84 His ita declaratis idem Blasius Kisfaludi interrogavit, an se in pagum intromittere velint? Qui non tantum in pagum 
intromissus, sed honorificeper ... Ladislaum Radó, una cum consorte ad domum suam deductus exstitit." Species 
facti 95a-95b. Vö. Status causae 21a. 

8 5 Danijánosné Szabó Éva vallomása, Kisfalud, 1751. szeptember 5. (1. tanú). Eccl. 360b. 
8 6 Szöllősy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 53. 

Egyedül marada az Mihályi népség 
Fák-alatt le ülvén, várják lesz békesség 
Urak majd el végzik, meg-lesz a' csendesség, 
Ingyen sem gondolták, lenne ma veresség. (Szekfü 1756, 59. strófa.) 

87 „in horto pomario Ladislai Radó", Species facti 95b. - „... az falu végén bizonyos diós és szilvás fák alatt meg
telepedtek ..." Danijánosné Szabó Éva vallomása, Kisfalud, 1751. szeptember 5. (1. tanú). Eccl. 359b. 

88 „ . . . Ubi jam adfuit... Lasarus Niczky, ac paulo post... Blasius Kisfaludy supervenerat, ex parte autem Augustanae 
Confessioni addictorum praesens fuerat Sigismundus Stetner, cum nonnullis nobilibus." Szöllősy Ádám jelentése, 
Totkeresztur, 1751. szeptember 4. Eccl. 

8 9 Vadosfa két közút, korabeli kifejezéssel királyi út kereszteződésénél feküdt. Ezek eltorlaszolása súlyos 
bűncselekmény volt. 

90 „Tekintetes, nemzetes és vitézlő Kisfaludi Balázs uram, úgy mint Vadosfának, ezen nemes Sopron vármegyében livő 
helysignek egyik comportionatus földesura, ... adgya értisire elsőben amice ez egész helysignek, hogy ... a maga 
jószágán Istennek ő Sz. felsiginek nagyobb dicsősigire kápolnát építvén, mint hogy ahhoz szent búcsút is szerzett, 
és ezért Mihályibúi, Kisfaludrúl és több szomszéd falukbúi az igaz római hiten livő pápista uraimék és lakosok 
keresztekkel és nagy processiokkal jöttének ide Istent ő Sz. Felsigit imádni, nem tudatik azonban mi okra nizve, 
valamint vadosfai lutheránus uraimék, úgy mások a szomszéd helysigekbűl vasvellákkal, fejszékkel, puskákkal és 
más egyéb fegyverekkel ide Vadosfára vezető ország útjait, és az utcát is hatalmasan megállották, elfoglalták és 
seminémő processiót azon épített Sz. kápolnához beereszteni semmi móddal nem akarnak, noha declarálják a 
pápista részrőlhogy valamint a lutheránus templomot, úgy harangjokat el foglalni nem akarják, sőt a törvény 
által nékik engedtetett lutheránus exercitiumban is turbálni legkisebben sem kívánják, azért ... Kisfaludi Balázs 
uram törvinyesen inteti praedicator Fábri Gergely uramat, mint superintendenst az itt livő ... lutheránus hívekkel 
egyetemben, hogy az ország útján livő strázsákat elszedjék, és a maga jószágára az egész pápista processiókat 
szabadon bocsássák, és bocsáttassák, egyéb eránt solenniter protestál ő kegyelme, hogy ezen hatalmasságot fönt
tartván és törvinyesen megkeresvén őfelsiginek is repraesentálni fogja, az eddig lett verekedisek eránt pedig a ... 
vármegye magisztrátusának jurisdictiója föntmaradván, úgy privátus uraiméknak hasonlóoképpen ezeknek meg-
keresisire a törvinyes ut meghagyatván. Mely fönt ír attakra admonitus uraiméktúl in instanti felelet várattatik." 
Vadosfa, 1751. augusztus 20. Szöllősy Ádám főszolgabíró megintő levele. Eccl. 407. Másolata: Eccl. 412. 

A főszolgabíró aznap este így számolt be az eseményekről: „... egymással való hosszas disceptatio után 
a praeattingált földesurak részérűl praedicatort és lutheránus uraimékat, úgy a több távubb való helysigekbűl is 
öszveparancsoltatott hasonló híveket (kik is az egész utcát ellepték és a faluvéget mind két felől szekerekkel be
csinálták, kiáltván közönsíghesen, hogy ma ember halál nélkül meg nem készül a dolog, amint is a férfiak durun
gokkal, vasvellákkal és afféle gyilkos fegyverrel, az asszonyoknak némely része pedig pemetekkel föl s alá jártak 
az utcában), hogy ily tumultusnak, s rossz igyekezeteknek békít hagynának, törvinyessen admoneáltam ..." Szöl
lősy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 53b. 

9 1 Szekfü 1756, 53., 52., 54., 56. strófa. 



5 2 Vadosfa, 1751. augusztus 20. Fábri Gergely válasza Szöllősy Ádám főszolgabíró megintő levelén. Eccl. 
407b. Másolata: Eccl. 412. 

9 3 Payr is felteszi a kérdést: „ily végzetes pillanatokban hol késett az olyannyira megkeveredett nyájnak 
pásztora"? Válaszában azonban csak arra tér ki, hogy Fábri a verekedéstől akarja visszatartani híveit. 
Arról nem szól, hogy a prédikátornak mi köze volt a falu körbesáncolásához, a készülődéshez, vagyis 
az előzményekhez. Payr 1894, 59. o. Másutt mintegy gyávának tartja: „Úgy látszik maga is félt az 
összetűzéstől és nem mert jótállani hallgatóiért". Payr 1894, 57. o. 

9 4 Például 1747-ben, amikor egy feljelentés miatt négy ügyvéddel és tizenöt tanúval Nemeskérre kellett 
mennie. „A sok költség meglett, baromfival nem győzvén, saját tehenemet is le kellett vágatnom, ekkle-
zsiám semmi segítséggel nem levén." Payr 1894, 49. o. 

95 „ . . . amidőn a páli processio Vadosfára szándékozván menni, a vadosfai határnál Székely István lutheránus nemes 
ember lúháton kardosán és puskásán több társaikkal együtt megállétotta, ..." Vida János vallomása, Totke
resztur, 1751. szeptember 23. (1. tanú). Eccl. 7b. 

96 „ . . . protestantur contra violentiam, declarant se nulli molestiam facturos, ostentant sua rosaria, inermes se non 
pugnandi, sed orandi causa advenisse, identidem inclamant, sed frustra." Relatio la. 

9 7 Dobsa Istvánná Sidanics Katalin vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (76. tanú). Eccl. 35a. 
5 8 A szerző megjegyzése: „Három ezer, és több Pápisták, nem voltak még mind Vadosfánál egy csoportban akkor, 

hanem: lettek volna, ha, nem gátoltattak volna az Lutheristák által, igy köll érteni (hogy a Compositort ne ha-
zuttolnák) némellyek már ott voltak, némellyek uttyokban, és ezek verettettek-meg, 's több féle képen esett dolgok, 
egyebek még akkor indultak helységekbül. Mások még oda haza voltak; halván pedig ezen zenebonás roszsz hirt, 
oda haza maradtak." Anno 1751, jegyzet a 9. strófához. 

9 9 Anno 1751, 9-11. strófa. - Szekfü Pál a helyszínen járt ember tapasztalatával még azt is tudja, ki vitte 
elöl a körmeneti keresztet: 
Midőn ez Épület, István Király napra, 
El-készülve volna, Isten imádásra 
Öszve-jönnek itten lelki vigasságra 
Catholicus népek áhétatosságra. (Szekfü 1756, 11. strófa.) 
Szid, Páli, Beledi, Mihályi, s-Kereszturi 
Processiok érkezvén, elöl kopasz Thuri. 
Viszi az keresztéit, Papot nép kiséri, 
És Istent szivébül áldgya, és dicséri. (Szekfü 1756, 12. strófa.) 
Lobognak a Zászlók, línek szó nyujtatik, 
Mégyen Processio, Dob szó is hallatik; 
Nem gondollya senki, hogy ma meg-bontatik, 
Vadosfán Kápolna, itt meg nem nyittatik. (Szekfü 1756, 15. strófa.) 

0 0 Németh István vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (2. tanú). Eccl. 9b. 
0 1 A tanúk többeket említenek. Illés István: Pócza György vallomásában; Csáfordi Bálint: ifj. Kő Mihály 

vallomásában; Horváth György Vadosfáról, Kiss Imre és Nárai István Sebeházáról: Dobsa Istvánné 
Sidanics Katalin vallomása említi őket. Mindegyik vallomás: Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (13., 
68. és 76. tanú). Eccl. 20a, 31b, 35b. 

0 2 Németh István vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (2. tanú). Eccl. 9b. 
0 3 Németh István vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (2. tanú). Eccl. 9b. 
0 4 Status causae 20a, illetve Species facti 95b. A Species facti ugyanitt még azt is megemlíti, hogy a kato

likusok közül többen hazaútban Zsebeházán és Tótkeresztúrott megálltak ebédelni, de berúgtak és 
összeverekedtek: „occasione vino liberalius indulgendo, finaliter inter se contendantibus verberatis et vulneratis". 
A Status causae erről nem ír, hiszen nem tartozott a vizsgálat tárgyához. Vö. Payr 1894, 56. A tanú
vallomások szerint a „szekereken lévő durungos es vasvellás lutheránusság nagyon röhögvén kiáltottak: Ahá, 
áhá orcátlanok és gyalázatosak, visszamehettek." Németh István vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptem
ber 23. (2. tanú). Eccl. 10a. Ezt a gúnyolódást sok tanú megerősíti. 
Ezen tanács közben az több Processiok 
El-unván az várást, mivel strását állók 
Ellenkeznek vala, vannak Confussiók 
Viszsza térnek, mondván: ne legyünk bolondjok. (Szekfü 1756, 57. strófa.) 



1 0 5 Szöllősy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 53b, 55a. 
"'6 Háskó: lépcső, létra, kertek közötti átjáró. TESz II. 16. o. (hágcsó). 
1 0 7 Pantofli: könnyű női cipő. TESz III. 86-87. o. (pántofely). 
1 0 8 Edvi Ferencné Takács Mária vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (7. tanú). Eccl. 16a-b. 
1 0 9 Ifj. Takács Ferenc vallomása, Totkeresztur, 1752. február 29. (2. tanú). Eccl. 138b. 
110 „Mihalyiensis ... plebanus qui dum per modo fátum Ladislaum Radó, ut ex horto suo discedat requisitus, 

simulque ne contra resolutiones regias aliquas turbas et inconvenientias excitet, cum protestatione monitus fuisset, 
..." Species facti 95b. A mondat folytatásában Radó ekkor szólítja fel a plébánost, hogy a királyi hatá
rozatokkal ne helyezkedjenek szembe, s Grofft ekkor fejti ki válaszul, hogy ez ügyben a királynő nem 
parancsolhat neki. Vö. 82. jegyzet. 

1 1 1 Az osli remetét Gricis Mihálynak hívták, 1686-ban született, 1713-ban lépett be a kongregációba és 
1721. november 4-e óta lakott Osliban. Halála idejét nem ismerjük, 1756-ban még élt. 1766-ban már 
más az osli remete. A Remete Szent Antalról nevezett ferences harmadrendi remetekongregációt 
1712-ben alapították. Zichy Ferenc győri megyéspüspök különösen támogatta letelepedésüket egyház
megyéjében. A remetéket „bizonyos munkák kötötték az imádságon, böjtölésen, szabálytartáson, saját 
házikójuk, a remetelak gondozásán túl. A kongregáció testvéreit templomok, kápolnák, szenthelyek, 
kálváriák, szentkutak gondozására és őrzésére helyezték az erre a célra megindult vagy alapított reme
teségekbe." Feladataik közé tartozott még a „takarítás, díszítés, az istentiszteletnél való szolgálat". Az 
osli remetéről a Zichy püspöknek benyújtott 1744-es és 1750-es remetejelentésbó'I kapunk részletes 
adatokat. 1750-ben 33 tagja volt a kongregációnak. Weisz 1972. 

1 1 2 A latin szövegben többes szám áll. Az egyik kép Szent Istvánt ábrázolta, vö. Dani Jánosné Szabó Éva 
vallomása, Kisfalud, 1751. szeptember 5. (1. tanú). Eccl. 360. A másik egy szobor volt, mégpedig egy 
ún. öltöztetős, „hordozó Mária". Ez a történet folytatásából kiderül. A szobrot néhány lány vitte. A 
remeténél egy kép (esetleg zászló?) volt. 

„ . . . midőn az Osli remete a kippel együtt elérkezett, aki mihályi plébánus uramot megszólétotta mondván: Nó 
plébánus uram, menjünk bé, kire (úgy tetszik a fatensnek) plébánus uram azt felelte, hogy nem lehet még, ..." 
Kránicz Pálné Horváth Mária vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (70. tanú). Eccl. 32b. 

1 1 3 A két evangélikus beszámoló itt ellentmond egymásnak. A korábbi Species facti szerint „violenter" = 
erővel, erőszakosan hatoltak be a kertbe. . „... extra pagum ad praedictum hortum Radóianum antelatus pa-
rochus Mihalyiensis violenter iterate irruendo, ibidem per quemdam eremitam Osliensem imagines sacras affigere 
curavit, missam celebraturus, ..." Species facti 95b. Ezzel szemben a későbbi Status causae már akadály
talanságot említ. „Hactenus cum et intra et extra pagum omniapacifice fuissent constituta, ... Dominus Plebanus 
Mihalyiensis non obstantibus [=akadályoztatás nélkül] per Ladislaum Radó, et Filium, eatenus interventis 
Protestationibus, in Fundo eorundem per Eremitam Osliensem imagines explicare, affigere, semet induere, et 
tintinnabulo pulsare commisit, Missam celebraturus, ..." Status causae 21a. 

1 1 4 Dobsa Istvánná Sidanics Katalin vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (76. tanú). Eccl. 35a. 
115 „ . . . arra kijővén a sánc közül egy kik dolmányos ifjú, kinek dolmánya ki volt gombolva (Radó László uram fiának 

mondották lenni) ..."Kránicz Pálné Horváth Mária vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (70. 
tanú). Eccl. 32b-33a. 

116 „Quo viso quidam ex Augustanae Confessionis addictis filium praefati Ladislai Radó, Stephanum, intra pagum 
pacifice constitutum, evocarunt, qui etiam absque ullo instrumenta, prae manibus habito, praefatum Dominum 
Plebanum accessit, protestando, ne quid simile in haereditario ipsorum fundo agere attentaret, insimul reverenter 
requisivit..." Status causae 21a. Szinte szó szerint ezt írja a Species facti 95b is. 

117 „ . . . hogy Radó László uramnak fia lett volna a zendülisnek és zenebonának fölinditója, a fatens asszony szemeivel 
látván, hol egyiket, hol másikat a sáncon kívül pantalódni nagy kiáltozással ekképpen: menjetek és takarodjatok 
ez fundusomrúl, azon szavára mindjárt a sánc között lévő lutheránosság durungokkal, vasvellákkal, és más esz
közökkel nagy sikoltással és iszonyú káromkodással sűrűsígesen a pápistákra ki rohant, és azokat űzte, verte, és 
üldözte, ..." özv. Bordács Miklósné Szilágyi Erzsébet vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (8. 
tanú). Eccl. 17b. 

1 1 8 Az asztalos neve egy helyütt, azon a jegyzéken fordul elő, amelyen a verekedésben megsérültek orvosi 
költségeit, illetve jövedelmi hátrányát összesítették: „Ex Csorna Antonio Hupman arculario Csornensi, qui 
post 10 septimanas convaluit, tantum detrimentum corporis accepit, ut suum opificium actu difficilius exerceat: 24 
fi." Connotatio eorundem, quibus detrimentum corporis, et neglectus laborum compensandi venirent, 
inclytae universitati humillime substernenda. Eccl. 248. 



1 1 9 Székely István az egyik evangélikus nemes, aki a falun kívül őrködött és ekkor ért a helyszínre. 
1 2 0 Talán a taszigáláskor mondhatta a német gorombaságot a felbosszantott asztalos, amit a Species facti 

említ. 
1 2 1 Ifj. Gerencsér Mihály, Szűcs János, Varga Mátyás, Varga Mátyásné Patyi Ilona és Fodor Ferenc vallomása, 

Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (41-45. tanúk). Eccl. 25b. Rajtuk kívül sokan megerősítik ugyanezt 
mindkét szeptemberi tanúkihallgatás során. 
Indul vakmerőség, mert láttya az népség, 
Hogy nem száll az Fábri, se többi Nemesség 
Nem inti az népet, azért Uly merészség 
Indulhat, és mehet ki-kohólt dühösség. (Szekfü 1756, 64. strófa) 

1 2 2 A két evangélikus verzió némileg eltérően adja elő a történeteket. A Species facti egy csornai festő szá
jába adja a német gorombaságot. Ez lehet a másik forrásban említett sodalis=társ. A verekedés meg
fogalmazása azonban itt ügyesen kétértelmű: érthetjük úgy is, hogy a csornai férfi az eleve nála lévő 
bottal verte meg Radót, vagyis megtámadta; de az is lehetséges, hogy az ifjú Radótól elvett bottal 
ütötte meg, vagyis védekezett a támadás ellen, „...hoc tarnen audito quidam pictor Csornensis, eundem diris 
conviciis Hunds Kujons! Was gehet dich an affecit, hic vicissim convitia haec in ipsum retorquendo dum a sibi 
adstante Vadosfalvensi nobili Stephano Székely baculum sibi dari petiisset, primum et ante omnia per pictorem 
baculo prae manibus habito percussus est, ex post per alios Romano-Catholicos de nomine ignotos captus, et ad 
ducentos ferepassus raptatus exstitit..." Species facti 95b. Payr lényegében csak a Species facti alapján írta 
le a történteket. 

A Status causae szerint - 19 tanúra hivatkozva - egy csornai asztalos társa gorombította le először 
az ifjú Radót. Majd, miután a fiatalembernél már bot volt, kicsavarta azt a kezéből, és ezzel kezdte 
verni. „... sedper sodalem scrinarii Csornensis Romano Catholicum in haereditario suo fundo, primum turpis-
simis convitiis, tandem, cum se pro baculo mutuo sibi dari petito, redimasset, invertisset, etiam verberibus adfectus, 
et per alios concurrentes captus, et raptatus exstiterat..." Status causae 21a. A szidalmat nem közli. 

A tanúvallomásokban nincs nyoma a fiatal Radó elhurcolásának, s a csornai asztalos szavait sem 
idézik szó szerint. 

1 2 3 Az első evangélikus beszámoló elég visszafogottan fogalmaz: „... aliis interea catholicis evangelicos intra 
sepimenta curruum constitutos lapidibus et frustis tegularum petentibus, et nonnullos etiam vulnerantibus, ..." 
Species facti 95b. 

A második eleinte itt is szinte szó szerint azonos, de a tanúvallomások alapján lényeges kiegészíté
seket is közöl s a katolikusok szájába adja a gorombáskodásokat: „... aliis interea Romano Catholicis 
Augustanae Confessioni addictos circa sepimenta curruum pacifice constitutos, lapidibus et frustis glebae pe
tentibus, nonnullos vulnerantibus, maledictionibus et turpissimis contra personas et Religionem eorum 
effusitis convitiis afficientibus, ..." Status causae 21b. 

124 „ . . . Sebeháziensi vero Nobili Ladislao Dobsay, ut horreum Francisci Döbrösy, in fine pagi constitutum succendatur, 
et tota Possessio Vadosfalva igne deleatur, ignem stramini inclusum manu agitante, ..." Status causae 21b. - A 
kihallgatások során erre vonatkozóan egyetlen utalás sincs a tanúk részéről. 

125 „His insolentiis commoti nonnulli Augustanae confessioni addicti, circa currus existentes, potissimum autem 
foeminae cum scopis et baculis ad locum rixarum eruperant, dictumque filium Ladislai Radó, nemini maledicentem 
vei verberantem, neque alios ad maledicendum vei verberandum animantem, imo dehortantem, recuperarunt... 
Agressores autem Romano-Catholicos, cum usque limites insecuti fuissent..." Status causae 21b. 

1 2 6 Németh Mihály vallomása, Kapuvár, 1751. december 23. Eccl. 203. 
1 2 7 Grászol György vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (11. tanú). Eccl. 19a-b. Rajta kívül még 

több tanú számol be ilyen tapasztalatáról. 
1 2 8 Ifj. Gerencsér Mihály, Szűcs János, Varga Mátyás, Varga Mátyásné Patyi Ilona és Fodor Ferenc vallomása, 

Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (41-45. tanúk). Eccl. 25b. - „... ütötték, vertik a pápistaságot, szün
telen kiáltozván: Üsd, üsd az ördög láncos teremtette pápistákot, még ariánusoknak is kiáltók, in specie a fatenst 
is szemtől szemben." Ifj. Kő Mihály vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (68. tanú). Eccl. 32a. 

1 2 9 Friderick Lőrinc vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (75. tanú). Eccl. 34a-b. 
1 3 0 Garab János, evangélikus vallású, vallomása, Totkeresztur, 1752. február 29. (25. tanú) Eccl. 
131 „ . . . dicebant enim ex summa blasphemia Beatam Virginem Mariam caeteris faeminis aequalem, imo meretricem 



ornatam, a diabolo creatam. Nec Jesu Christo pepercerunt, quem cruci affixum unus aliquis caponem suspensum 
ex ludibrium nominare non est veritus." Relatio 2a. 

1 3 2 Szöllősy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 55a. 
1 3 3 „... Nagy Mártonné a pemet közé tüskét is kötött avíghre, hogy a papoknak fejét úgy mondván megfűsűlje véle ..." 

Dobsa Istvánné Sidanics Katalin vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (76. tanú). Eccl. 36b. 
1 3 4 Ifj. Balogh Ádámné Szarka Éva, körülbelül 17 éves kisfaludi lakos kihallgatása, Kapuvár, 1751. december 

23. Eccl. 199. Elismerte, hogy augusztus 20-án férjével együtt Vadosfán volt, de azt tagadta, hogy a 
verekedésben részt vett, illetve Máriát káromolta. A kihallgatott tanúk azonban bizonyították. 

Szarka Éva egyébként 1752-ben a kapuvári börtönből egy másik vádlottal, Vörös Évával együtt meg
szökött és mindketten menedéket kértek a menedékjoggal rendelkező pannonhalmi apátságtól. Sajghó 
Benedek főapát be is fogadta őket, de nem akarta, hogy a monostorban tétlenkedjenek, ezért „leren
delte őket a községbe, Szent-Mártonba, hogy ott munkával foglalatoskodjanak." Ügyükben 1753-ban 
indult meg a levelezés, Prot. XV. 1313-1314 (a vármegye a Helytartótanácsnak, január 16.), 1442 
(Helytartótanács válasza, január 26.), 1394-1395 (Győr vármegye jelentése a szökött asszonyok átté
réséről, február 18.), 1393-1394 (Helytartótanács levele, február 19.). 1753. február 28-án Sopron 
vármegye a főapáttól kérte a kiadatásukat, Prot. XV. 1395-1396 és Győr-Moson-Sopron megye Sopro
ni Levéltára, IV.A.l.b. A főapát március 4-i válasza nagyon méltányos: „fölösleges őket büntetésre ki
kérni; a vallás gyalázásáért fogságukkal már úgyis meglakoltak. Tettüket különben is nem annyira egyéni 
hajlamukból, mint inkább vallási elveikből folyólag követték el. Ezért pedig most már nem kell la-
kolniok, mert a katholikus vallásra tértek.", Prot. XV. 1488-1489. Sajghó kérvényt is írt az érdekükben 
Mária Teréziához. A királynő 1753. március 29-én válaszolt neki: „... mivel az említett nők viszatértek 
a katholikus vallásra, büntetésüket enyhíteni kell, de azt nem engedi meg, hogy a menedékjog Szent-
Márton községre is kiterjedjen. A nőket ki kell adni Sopron vármegyének." A kiadatásra április 13-án 
sor került. Az eset pannonhalmi részének leírását lásd: PRT V. 107. o. Mária Terézia egyébként 1775-
ben eltörölte az egyházi intézmények menedékjogát. 
Isteni kegyelem azt-is el-követte, 
Hogy két Luther személyt alázásban vette, 
Isten, s-ő Szent Annyát a' ki meg-nyelvelte 
Igaz Hitre térvén vélek ismertette. (Szekfü 1756, 322. strófa) 
Szarka, s-Vörös Eva, ez volt ez két személy, 
A' ki Vadosfában nyelves volt, és kevély, 
Isten reá tekint, s-véle meg-is békély, 

Nem éri már többet semmi lelki veszély. (Szekfü 1756, 323. strófa) 
Ketten Rábo vizén úszva által mennek, 
Kapuvárbul vassal véletlen elszöknek, 
Győri Szent Martomban mennek, és eveznek, 
Fő-Apátur Urnák itten bé-köszönnek. (Szekfü 1756, 324. strófa) 
Mondják ők vétkessek, Istent rágalmazták, 
Es az Szűz Máriát nagyon káromlották, 
De szánnyák mondásit, mingyárt-is fogatták, 
Hogy Pápisták lesznek, ha őket tanittyák. (Szekfü 1756, 325. strófa) 
Isten kegyelmébül: Luther igy el-hatták, 
Igaz Hit tartásra magokat áldozták, 
Többen-is követték, hitet meg-vallották, 
Régi vakságokat magok tapasztalták. (Szekfü 1756, 326. strófa) 

135 „ . . . Döbrösi pajtájában lévő lutheránus asszonyok közül füleivel hallott egyet ki kiáltoni eképpen (salvis auribus) 
szarom a képetekre, nekünk nem köll, ..." Dobsa Istvánné Sidanics Katalin vallomása, Totkeresztur, 1751. 
szeptember 23. (76. tanú). Eccl. 35b. Hasonlóképpen vallott Szálai Istvánné Bendes Erzsébet (78. 
tanú) is: Eccl. 37a. Búzás Julianna vallomásából kiderül, ki volt ez: Miholics Mihályné Böjtös Katica: 
Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (85. tanú). Eccl. 40a. 

1 3 6 Szekfü 1756, 73., 75., 82-85. strófa. 
137 „Kéthelyi Istvánné a Boldogasszon képe ruházattyát fölhajtotta és azt mondotta volna: megnézem, ha van-e segge 

néki, ha vagyon, azt pemetülöm." Kovács Istvánné Simon Katalin vallomása, Kisfalud, 1751. szeptember 
5. (35. tanú). Eccl. 383. 



1 3 8 Anno 1751, 16. strófa. 
1 3 9 Nagy Jánosné Balassa Kata, Horváth Jánosné Hidvégi Kata és Gombás István vallomása, Totkeresztur, 

1751. szeptember 23. (29., 32. és 38. tanú). Eccl. 23b. 
1 4 0 Szölló'sy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 55a. 
1 4 1 Szekfü 1756, 87-88., 100. strófa. 

„Midőn a pápista hívek megfutamítások után a lutheránussággal öszvekeveredtek volna, azt is kiáltozták, üsd, 
verd, hármasképpen [=különösképpen] meg nem esméred, megesméred arrúl, hogy akinél semmi fegyver nincsen 
az a pápista, ..." Pócza György vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (13. tanú). Eccl. 20a-b. 

142 „In territorio Mihályiensi unus seniculus catholicus morbo phthysico vei caduco laboráns mortuus quidem absque 
vulnere repertus est, sed cum ultra Hmites Vadosfalvenses evangelici non fuerint profecti, vei hinc patet, quod per 
evangelicos non sít occisus, potissimum cum catholicorum etiam testimonio probari potest, quod dum idem de-
mortuus, ex sepe palum fortiter terrae infíxum extrahere voluisset, fracto palo ad terram tanto cum impetu decidit, 
quod formalia exclamasset: Jaj most oda vagyok, quo audito per alios accurrentes ex terra est levatus, et per ipsos 
ductus, quo usque ad terram concidens exspirasset." Species facti 95b. 

143 „In territorio Mihályiensi unus seniculus Kisfaludiensis, Joannes Rosta dictus, mortuus quidem, absque vulnere 
tarnen est repertus, sed cum Vadosfalvenses Hmites suos egressi non sínt, vei hinc patet, quod per eodem percussus 
non sit, eo minus occisus, non obstantibus Magistratualibus Inquisitionibus, in serié defensionis captivorum 
discussis, depercussoribus inter se differentibus, ... nec testibus chirurgi sub Numeris 11.12.13. productis, non de 
visitatione in loco praetensi delicti, sed domi in Kisfalud instituta sonantibus; cum livores et fractura, ibidem 
observata, in itinere ob celeriorem vectionem, et cadaveris in curru maiam dislocationem, accidere poterant: 
concurrente in edoctionem ejusdem, Inquisitione sub H., qua evinceretur, eundem usque Hmites Mihalyienses a 
nemine fuisse laesum, Vadosfalvenses autem Hmites suos egressi non sint." Status causae 21b. - Az itt említett 
orvosi látleletek már 1781-ben hiányoztak. 

144 „H: Quoad mortem Joannis Rosta. Néhai Kisfaludi Rosta Jánosnak az előtt iltiben semmi olyas nyavalyáját nem 
ismírte, midőn Kisfaludra hazavütték, látta annak mezítelen hasát és mellét, de ott verés jelei nem látszottak, 
hanem a kik jobban megvizsgálták, azoktúl hallotta, hogy a nyaka lett válna eltörve. ... Mindenkor egíszsíges és 
nyavalya nélkül való ember volt, a kergetiskor utóiérte, sok durungosok forgolódván mind a kettőjök körül, kik 
ütötték ezen Rosta Jánost, magára is vigyázni költetvén, nem observálhatta; hanem csak azt látta, hogy a gyepünél 
tántorog és a gyepün belől elesik, odamenvén, de szovát nem érthette, és midőn kézinél fogva húzta volna a föld-
rül, csak elszegett a nyaka; a temetiskor hallotta mihályi Vargha Miskátúl, hogy ő a verekediskor szemeivel látta, 
hogy Radó uram Világhos János nevő juhászának fia erősen nyakban ütötte a sokszor írt Rosta Jánost, kinek is 
holt teste a borbély által vizsgáltatván, jelen volt a fatens és látott a nyakán, és keresztetemén erős ütiseknek jeleit." 
Extractus fassionum in inquisitionibus pro parte captivorum acatholicorum peractis contentorum ... 
die 3" Mártii 1752. Eccl. 354b-355a. - Keresztetem: keresztcsont. Vö. TESz II. 457. o. (kereszt1) és 
TESz III. 909. o. (tetem). 

„ . . . amidőn a holttest Kisfaludra hazavitetett, és többeknek is jelenlítiben a barbély által vizsgáltatott, majd 
a nyakán és a vállainak fölső részén, mind pedigh alul, a kereszttetemin sok kéküléseket és verésnek jeleit látta a 
fatens". Gacs György vallomása, Totkeresztur, 1752. február 29. (3. tanú). Eccl. 149b. - Rosta halálára 
vonatkozóan külön kihallgatást tartottak 1752. február 29-én: Eccl. 147-150. 

1 4 5 Az érintettek szerint nem így volt: „... oly iszonyú kegyetlensíggel és dühössíggel viseltetvén a lutheránusság, 
valahol pápistát talált és ért, azt minden szemilyválogatás nélkül verte és taglotta, nem csak az vadosfai határ
ban, hanem az mihályi földön is, ahol afatens asszony is megverettetett." Dani Jánosné Szabó Éva vallomása, 
Kisfalud, 1751. szeptember 5. (1. tanú). Eccl. 360b. 

1 4 6 Dancz Pálné Turi Kata vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (30. tanú). Eccl. 24a-b. 
1 4 7 Ifj. Gerencsér Mihály, Szűcs János, Varga Mátyás, Varga Mátyásné Patyi Ilona és Fodor Ferenc vallomása, 

Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (41-45. tanúk). Eccl. 25b-26a. - „... Jankó nevű legény az falu vígén 
az diófa alatt eccer leütötte, mely ütíssel a fatens asszony tudománya szerént az mihályi határon llévő gyepüig 
maga láboin elballagott, de ott azgyapünek szoríttatván agyon verettetett, ...azt bizonyosan tudja, hogy kisfaludi 
Szálai János Varga Mátyás névő, és Magyar András Kovács Gyuri szolgáik (ki is a fatens asszonyt Birka Jankó
val együtt hasonlóul az földre leverték, ...) már leverettetett Rosta Jánost kezekben livő durunggal verték és 
taglották ..." Danijánosné Szabó Éva vallomása, Kisfalud, 1751. szeptember 5. (1. tanú). Eccl. 359b. 

148 p a y r ig94 ; 57_59. 0 . a verekedést és Rosta halálát a Species facti alapján ismertette. Ebbó'l következően 
tagadta, hogy a vadosfaiaknak köze lett volna a szerencsétlenséghez. Elutasította Fábrinak azt a feljegy
zését is, amely a halálesetet egy rossz ütésnek tulajdonította: „Seniculum pontificium infelici ictu quidam 



infaustissimi occidunt" [=Egy pápista öreget szerencsétlen ütéssel néhány bajthozó meggyilkolt], mert a 
superintendens „aggódó lelkével a bajt még nagyobbnak látta, mint az valósággal volt s mindjárt az 
első' hirek után Írhatta jegyzőkönyvbe ezen túlzó szavakat". 

1 4 9 Olyan koldus, aki rendszeresen a templom kapujában kéregetett. 
1 5 0 Szöllősy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 55a. 
1 5 1 Ifj. Gerencsér Mihály, Szűcs János, Varga Mátyás, Varga Mátyásné Patyi Ilona és Fodor Ferenc vallomása, 

Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (41-45. tanúk). Eccl. 25b. 
152 „a szegén osli remetét beledi Birkásné látta, amidőn Radó uram fia István, szegént ... megütötte, úgy hajtotta a 

többit is reá, kiáltván, üsd a kutya teremtette fiát, ha meg nem veritek, megölöm én, azután kisfaludi nemes László 
Mihály láttára ... szegén osli remetének a nyakát kisfaludi Kolmár János szegezte le..." Divéky Sándor levele 
Szöllősy Ádámhoz, Beled, 1751. augusztus 23. Eccl. 391-392. - Lásd még például Kardos Györgyné 
Böcskei Katalin vallomását: „... Kovács Pálné az hasán ült és ... mívelte a lelkit, mondván: barát vagy-e, vagy 
mi, megtiporlak ma." Kisfalud, 1751. szeptember 5. (7. tanú). Eccl. 368. 

153 „ . . . amidőn a pemetes asszonyok a csatárúi számosan visszatértek, hallotta ezen kérkendő szókat tülök, hogy 
erősebb lölkű embert, mint a remete nem láttok, mert ők azt rúgták, böködték, pemettel vertik, mégis csak fölkölt, 
... kik közül esméri Parti Sándornét ..." Csizmazia János vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. 
(56. tanú). Eccl. 28b-29a. 

154 „ . . . látta mindazonáltal, hogy lovasok közül Miholics Mihály bizonyos templomra kiregető embert az lován béir-
vin, üstökénil fogva az földhöz csapta, és két durungos leginnyel pedig ... kegyetlenül veretni s tagoltatni hallot
ta..." özvegy Szupor Jánosné Takács Zsuzsanna vallomása, Kisfalud, 1751. szeptember 5. (15. tanú). 
Eccl. 374b. - „... látta Gyirai István Bálint szolgáját, Orbán Ferkót durunggal ... ciráki Szabó Mártont (ki is 
a ciráki templomra kolduló volt), Miholics Mihály hajánál fogva a lú mellett vezette, ezek levertik a földre és ott 
iszonyúan taglották ..." Farkas Márton vallomása, Kisfalud, 1751. szeptember 5. (41. tanú). Eccl. 385. 

1 5 5 Szekfü 1756, 76-77., 113., 115., 109-110. strófa. 
Osli jó Remete Keresztet hogy vitte 
Kezei-Csonttyai-törését szenvedte, 
Némelly Hóhér csákánnyával hátát verte, 
El-bádgyodván verve, kezén más vezette. (Anno 1751, 17. strófa) 
Mint a' dühös-ebek nyálos agyarokat 
Hordozván, 's mint kopók kergetik nyulakat 
Mindenütt üldözték szeled Pápistákat 
Egh-felé emelvén rut szitkos szájokat. (Anno 1751, 19. strófa) 

1 5 6 Szöllősy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 55a-b. - „ . . . 
soha annál jobb futó embert nem láttam Szálai Istvánné Bendes Erzsébet vallomása idézi Nárai Feren
cet, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (78. tanú). Eccl. 37b. 

1 5 7 Például Piros István, Grászol György, Grászolné Fogher Erzsébet, Pócza György stb. Totkeresztur, 1751. 
szeptember 23. - Dancz Pálné Turi Kata vallomása: „... hallotta vági Szabó Pálné lutheránus asszon szá-
jábúl sokszor repetáltatni: csak a papot, csak a papot a tüzes adtát, hadd panaszolkodjék meg annak a cifra 
Máriának". Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (30. tanú). Eccl. 24a. 

1 5 8 Dobsa Istvánné Sidanics Katalin vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (76. tanú). Eccl. 36a. 
159 „ . . . Niczky Lázár uram inasátul hallotta, ha ő ott lehetett volna a verők között, két pap cimpjét ött volna." Né

meth Jánosné Szilva Éva vallomása, Kisfalud, 1751, szeptember 5. (21. tanú), Eccl. 378b. - Cimp: va
lamely testrész húsos része, itt az igével együtt kiherélni értelemben szerepel. TESz I. 438. o. (cimpa). 
Enessei Gábor Pap Czimpet metzeni 
Kiáltott Vadosfán, kívánta illetni 
Isten büntetését kellett elszenvedni, 
Midőn kevés vizben esvén, s-ugy meg-halni. (Szekfü 1756, 309. strófa) 

1 6 0 Szekfü 1756, 78-80. strófa. 
1 6 1 Horváth György vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (16. tanú). Eccl. 21b. 
1 6 2 Mihályi határában találkozott egy szintén Vadosfáról futó asszonnyal: „... ijettiben elfutott a fatens egy 

puszta úton Mihályi felé az erdőben ... és szintén a Mihályi faluvégig (Mihályi plébánus uramtúl béérettetvén a 
fatens) szaladott." Dornai Györgyné Vörös Erzsébet vallomása, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. (69. 
tanú). Eccl. 32b. 



1 6 3 Szöllősy Ádám levele Festetics Pál alispánhoz, Totkeresztur?, 1751. augusztus 20. Eccl. 55b. 
164 Festetics Pál 1722. december 7-én született Keszthelyen. Apja Somogy vármegye alispánja, a Helytar

tótanács tagja és septemvir. Az ifjú Sopronban, majd a nagyszombati egyetem jogi fakultásán tanult, 
ezután apja a lipcsei egyetemre küldte. 1749. február 24-én Sopron vármegye közgyűlése Esterházy Pál 
főispán javaslatára egyhangúan alispánná választotta a kiváló képességű fiatalembert. 1751-ben a me
gye egyik követe volt az országgyűlésen, ahol kezdettől fogva jelentős szerepet játszott, különösen az 
adóügyben. Mária Terézia felfigyelt rá s különböző hivatalokhoz nevezte ki, majd 1758-ban a Hofrat 
és a magyar kancellária tanácsosa lett. 1762 végén az udvari kamarához helyezték át, s az egyik legna
gyobb befolyású hivatalnok lett. 1772-től gróf és a magyar kamara helyettes elnöke. 1782-ben Po
zsonyban halt meg. „Sein Verdienst lag in seinem konsultativen Wirken am Hofe der großen Habs
burgerin im interessé von Reich und Volk." A Festetics-családban „keiner war in seinem Wirken für den 
Hof so bedeutend wie Paul, den seine Zeitgenossen schon zu Lebzeiten nicht ohne Grunde als Maria 
Theresias vertrauten Ratgeber bezeichneten". Bölöny 1980, 112. o. 

1 6 5 Ez a pozsonyi út 20 frt költséggel járt, „melyet Fábri a tehetősebbektől 'könyvező kérésekkel' könyör-
adományokból gyűjtött össze". Payr 1894, 64. o. 

166 „Máris itten az nagy uraimék között olyan szók vannak, hogy Kisfaludy uram ad manifestum vexam, et condendum 
theatruum tumultuum et fomitem discordiarum [=nyilvánvaló zavarásra, nyilvános háborgások kezdésére és 
viszályok szítására] épéttette azon kápolnát. Stettner és Radó László futkoznak; ertózás, miket nem hirdetnek, 
hogy úgymond sárkányi plébánus a katedrán hirdette volna ki, hogy fegyverrel provideálják magokat a processiós 
népek, mert ott vérontásnak is köll lenni. Mihályi plébánus uram amidőn Radó László kertjében misét kévánt volna 
mondani, maga az plébánus, vagy mellette lévő emberek kezdették volna a nemesek között való verekedést, hogy 
azprocessiókra minden ember tizenkét forént büntetés alatt parancsoltatott, és ... mintegy nyolcezer ember is lett 
volna az processión, hogy mihályi plébánus uram fenyegetődzött volna, hogy Sz. István nap előtt két héttel, hogy 
ha ütet agyonverik is, mégis Sz. István napján a harangokat az lutheránusoktúl el fogja venni. ... úgy mondják 
ezek az ágensek, valami zsebeházi Dombsay László nevő legén azon tumultus alatt az vadosfai helységet föl 
akarta gyújtani, sőt azúta is fenyegette űket tűzzel..." Festetics Pál levele Szöllősy Ádámnak, Pozsony, 1751. 
augusztus 28. Eccl. 397-398. 

„Vadosfai Radó uramat láttam Posonban szintén elindulásom előtt való napon, szállottam is de rebus in-
differentibus véle, de ezen dolgot sem én elöl nem hoztam, sem penig ő kegyelme nem szólott semmit is iránta, azért 
mit végezhetett, iránzom ugyan, de bizonyosan nem tudhatom ..." Pászthory László főjegyző levele Szöllősy 
Ádámnak, Egyházasfalu, 1751. szeptember 1. Eccl. - Pászthory a vármegye másik országgyűlési követe 
volt. A nagyszombati egyetemen végezte jogi tanulmányait, diákkorából ismerünk egy latin nyelvű ün
nepi köszöntést Szent Ivó, a jogászok védőszentje ünnepén: Laudatio panegyrica divo Ivone. Oratore 
Ladislao Pásztori Soproniensi logicae ac jur. stud. Tyrnaviae 1724. Amikor a királynő előléptette Fes
tetics Pált, Pászthory lett az alispán. Innen később a pesti táblához helyezték. 
Azután ezen Úr Vice-Ispánságát, 
Vármegyének nyeri rendelt kívánságát, 
És akkoron tovább Templom méltóságát, 
Vadosfán neveli szép áhitatosságát. (Szekfü 1756 315. strófa) 
Ez jó szándikát-is Isten ugy intézi, 
Hogy Pásztori László Vármegyébül viszi, 
Pesti Táblájára a' Királyné, teszi, 
Ö Assessorának kegyessen nevezi. (Szekfü 1756, 316. strófa) 

167 Festetics Pál levele Szöllősy Ádámnak, Pozsony, 1751. augusztus 28. Eccl. 397. 
les Festetics Pál levele Szöllősy Ádámnak, Pozsony, 1751. augusztus 28. Eccl. 397. - A kihallgatások során 

külön figyelmet fordítottak a káromkodásokra (blasphemia). 
1 6 9 Festetics Pál levele Szöllősy Ádámnak, Pozsony, 1751. augusztus 28. Eccl. 397. - Totkeresztur, La-

kompak, Kabold, Lánzsér és Léka: az Esterházy uradalom jelentősebb települései, ahol börtön is volt. 
Kapuvár volt ugyan a rábaközi járás központja s börtönnel is rendelkezett, de az alispán félt az eset
leges újabb lázongás lehetőségétől. 

1 7 0 Festetics Pál levele Szöllősy Ádámnak, Pozsony, 1751. augusztus 28. Eccl. 397. 
1 7 1 Ennek a latin nyelvű hivatalos jelentésnek több példánya is fennmaradt. Eccl. 56+59: piszkozat (az 57-

58 máshová tartozik), 1751. szeptember 4. Eccl. 60-61: tisztázat, 1751. szeptember 4. Eccl. 47-48. és 



401-402, 408-409: némileg javított, stilizált szöveg, 1751. szeptember 26. Ez utóbbi változat felte-
hetó'en az 1751. október 5-i megyegyűlésre készült, amelyen a vadosfai ügyeket tárgyalták. 

2 Nevüket közli a Species facti 96a (40 fő), illetve ennek nyomán Payr, 1894, 63-64. o. szintén 40 főt 
nevez meg, bár a letartóztatottak számaként negyvenkettőt ír. A letartóztatottak hozzátartozóinak 
1751 végén Mária Teréziának címzett kérvényében is találunk névsort, de itt 45 főt sorolnak fel. Lásd 
Eccl. 175-180. 

3 Entlhuber Józsefről lehet szó, ugyanis „az 1754/55. évi orsz. nemesi összeíráskor Sopronmegyében 
József fordul elő az igazolt nemesek között". Kempelen 3, 437. o. 

4 Payr 1894, 64. o. 
5 Payr 1894, 64. o. Festetics szemére hányja, hogy nem megvesztegethető? 
6 Istenkáromlásnak neveztek minden Istenre vonatkozó becstelenítést, becsmérlést, vagyis olyan beszédet, 

írást vagy cselekedetet, mellyel valaki Istenről és tetteiről megvetően nyilatkozik. Például Isten teremtő 
voltának közvetlen tagadásaként: ördög adta; adta-teremtette. Közvetve Isten becsmérlése, ha valaki 
a szenteket, Máriát, az egyház intézményeit becsteleníti meg. 

7 A vármegyei büntetőbíráskodásról lásd Meznerics 1933. 
8 Ekkor 51 katolikus és evangélikus tanút hallgattak ki. Eccl. 358-390. A katolikus tanúk a mihályi plé

bános vezette processzióban vettek részt. Az itt feltett 13 kérdés tartalma röviden : 1. Jelen volt-e a 
tanú augusztus 20-án, amikor a kápolnaszentelésre a katolikus hívek Vadosfára érkeztek, „senkinek semmi 
gonosz szót... nem adtak, es mutattak, sőt őket (amint a lutheránusság állítja) arra senki sem ingerlette" a plé
bánosok közül? 2. „nem de nem látta-é", hogy a vadosfaiak a falu határába fegyveres lovasokat állítottak? 
Hányan és kik voltak? Milyen káromkodásokat hallott tőlük? 3. Kik voltak „ezen fölzendülisnek és zene
bonának" szítói és szervezői? Kik és milyen büntetések terhe alatt parancsolták Vadosfára a környékbeli 
evangélikusokat? Voltak-e ott a szomszédos vármegyékből is? Ha voltak, akkor hányan és név szerint 
kik voltak? 4. A katolikusok „elűzisire és azoknak halálravaló öldözisire" ki adott tanácsot? „Nem de nem 
nemes Radó László úr és az ő kegyelme fia Radó Istók" és Stettner Zsigmond? Kik és mit káromkodtak „az 
Úr Isten ő Sz. Fähige, és Boldogságos Szűz Mária, és több szentek ellen"'; 5. Látta-e, hogy a falu szekerekkel 
be volt sáncolva s az evangélikusok fel voltak fegyverkezve? Tudja-e, hogy a főszolgabíró megintette 
Fábri Gergelyt és az összes lutheránust? 6. Látta-e, hogy az evangélikusok a szekérsánc mögül kirohan
ván a „processiós népre ütöttek, ... mely veresigeket a processiós nép nem állhatván ... kínszeríttetett megfutamod
ni, mely futás közben ... a lutheránusság ... valahol pápistát talált és elírtt, azt minden személyválogatás nélkül 
verte és taglotta, nemcsak a vadosfai határban, sőt még a mihályi földön is"? 7. Kiket vertek meg? „Nevezze meg 
Kisfaludon lakozott néhai Rosta Jánost kik vertik agyon"? 8. Az osli remetét, a csornai asztalost és a Szilből 
való Szűcs házaspárt és másokat kik vertek meg? 9. „Látta-é a tanú mihályi plébánus uramat futni, ha látta? 
őkegyelmit kik kergettik, azokat nevezze meg Hallotta-e és kitől, hogy a pap agyonverésére biztatták 
egymást? 10. lásd a 181. jegyzetben. 11. A vadosfai kápolnát kik rongálták meg, az oltárt kik bontották 
meg, a kápolna előtt készített levélszínt kinek a parancsából és kik hányták el? 12. Kisfaludy Balázst kik 
kergették és „nem de nem azt mondották-é, gyerünk az ilyen adta teremtette hitkergető fiat verjük agyon", kik 
mondták azután is „Bárcsak azt vertük volna agyon"? 13. Milyen egyéb káromkodásokat és kitől hallott 
a tanú? Eccl. 

Négy, és három hétig ezen visgálássa, 
Luther nemzetségnek meg-lett tumultussá, 
Visgáltatott bölcsen kinek-kinek sorsa. 
Hogy igaz mértékkel légyen az ő jussa. (Szekfü 1756, 145. strófa) 

' 85 katolikus tanút hallgattak ki. A kérdőpontok azonosak a szeptember 5-ivel. Eccl. 1-40. 
' Ez a jegyzőkönyv már 1781-ben, az iratanyag rendezésekor hiányzott. Lásd A vadosfai ügyiratok lajst

roma, N". 4. Eccl. 272. 
1 Példaként egy rövidebb, tényállásszerű kérdést teljes egészében idézek: „Decimo: Az Boldogságos Szűz 
Mária statuáját a lutheránusok azt hordozó leányokkal hol vettettik el, és kik? minémő káromkodó szókkal illettik, 
és csúfolták a Boldogságos Szűz Anyánkot azt is számlálja elől a tanú, nem de nem nimelyek a Boldogságos Szűz 
szent képét arcul vertik, botokkal és pemetekkel csúfképpen mondván: No, segélljen most a Máriátok, kit segétségül 
hítok, és nem de nem még oly istentelen is találkozott közöttök, ki magát, ki pedig felesigit az Sz. Szűzhöz merte 
hasonléttani, mondván szentén olyan asszony vagyok, amint a pápisták Máriájok; ezeken kivül aminémő károm-



kodásokat hallott a tanú a Boldogságos Szűz ellen, mindazokat számlálja elől és a káromkodókat nevezze meg." 
Kihallgatási jegyzőkönyv, Totkeresztur, 1751. szeptember 23. Eccl. 7a. 

182 p a y r prekoncepciónak tekintett minden, az evangélikusokat hátrányosan érintő dolgot. A Species facti 
állításait vitán felül álló ténynek tekintette: „az evangélikusok ... hogy a tiszta tényálladékot felderítsék 
s ez által a különféle alaptalan vádak- és híresztelésekkel szemben magukat igazolják, a többször em
iitett 'Species facti in negotio Vadosfalvensi' czimü iratot szerkesztették Payr 1894, 62. o. Mivel ez 
az irat gyakorlatilag minden tettlegességet, káromlást és felelősséget elhárít a lutheránusoktól, s azokkal 
a katolikusokat vádolja, Payr célzatos kijelentései érthetők, de el nem fogadhatók: „A vizsgálatot is már 
azon előfeltevéssel vezették, hogy Rosta Jánost úgy verték agyon az evangélikusok. S erről mint befe
jezett tényről szólva faggatták a befogott jobbágyokat. ... A Kereszturon fogva volt Szakács Jánoshoz 
például, a ki pedig csak a kevésbé gyanúsítottak közül való volt, ilyen kérdéseket intéztek: ... 'Mikor a 
mihályii plebánust kergettétek, kik kiabálták: csak a papot üssétek agyon!? ..." Lásd Payr 1894, 68. o. 
A kérdések sokféleségéhez lásd még a 181. és 212. jegyzeteket. 

1 8 3 Ehhez kapcsolódó iratok: Szöllősy Ádám Species facti-ja a vadosfai verekedésről, Totkeresztur, 1751. 
szeptember 26. Eccl. 47-48, 401-402, 408-409. Megyei jelentés a Helytartótanácsnak: Nemeskér, 
1751. október 5. Eccl. 213-214, Prot. XV. 335-337. Összefoglalás a szeptember 23-i kihallgatásokról: 
Prot. XV 337-339. Azok névsora, akiket az augusztus 20-án fegyveresen összegyűlt evangélikusok kö
zül az addigi kihallgatások segítségével fel lehetett kutatni: Eccl. 217-218. és Prot XV. 339-344. 

184 „ . . . adversus excedentes sua viaprocedatur, sententia feratur, eadem tarnen, ob subversantem religionis causam soli 
Suae Majestati reservatam, ante executionem Consilio huic Locumtenentiali Regio repraesentetur." Megyegyűlé
sen ismertették: Nemeskér, 1751. december 11. Prot. XV. 451. 
Fölséges Aszonytul Mandátum vetetik. 
Törvényes Ítélet mihelyt meg-tétetik, 
Föl-küldessék mingyárt, fönt-is meg-nézetik 
Ez kemény történet meg-mértékeltetik. (Szekfü 1756, 147. strófa) 

185 például: „... Radó László uram meghatta a fatensnek és Takács Györgynek, hogy akiben igaz keresztin lilék 
vagyon, kezében valóval... mennyen ... Vadosfára ..." Gönye Gergely vallomása, Kisfalud, 1752. szeptem
ber 5. (Testes acatholici, 1. tanú). Eccl. 

1 8 6 Radó László első levele Szöllősy Ádámnak, Vadosfa, 1751. október 8. Eccl. 207-208. - Szalma ház=zsúp-
tetős ház. Radó egyébként a falu egyik aránylag tehetős „nagybirtokosa". 

1 8 7 Radó László második levele Szöllősy Ádámnak, Vadosfa, 1751. október 8. Eccl. 206. 
1 8 8 Aláírás: „captivorum praedeclaratorum, respective domini terrestres, respective parentes, mariti, uxores, et res-

pective illorum mandatarii." Hely és keltezés nélkül (1751. november 22.). Eccl. 175-180. és Prot. XV. 
472-483. A kérvényt a vármegye továbbította a saját 1751. december 11-i levele mellékleteként. Ele
gáns stílusa és nyelvezete, valamint a Species facti-hoz való szoros kapcsolata miatt feltételezhető, hogy 
a már említett Entlhuber prókátor műve. Payr nem ismeri ezt a beadványt. A beadvány keltét a Status 
causae 22a említi, de úgy, mint amit ezen a napon Bécsben mutattak be: „... ad humillimam nomine eo
rundem dominorum terrestrium, et respective parentum, maritorum, ac uxorum die 22J" novembris 1751 Viennae 
Austriaepraesentatam instantiam, 

1 8 9 A kérvényben betűvel kiírva 42 áll, de lakhely és név szerint 45 személyt soroltak fel. 
" u Az itt említett kihallgatások jegyzőkönyvei nagyrész már 1781-ben sem voltak meg. Csak a Kapuvárott 

fogvatartott 8 személlyel 1751. december 23-án felvett benignum examen található az iratok között: 
Eccl. 196-204. 

1 9 1 Ez az iratok között sajnos már nem található meg. 
1 9 2 Prot. XV. 471-472. 
1 9 3 A győri Püspöki Levéltárban csak a válaszlevél található. Capsarium - Zichy I V , 1752. január 24. 
194 „non peto sanguinem, memor officii mei; peto ultionem, qua omnes seditiosi plectantur, ... Laesus est honor Marione, 

et orthodoxae Ecclesiae, ipsiusque Reipublicae jura, imo et authoritas Majestatis Vestrae violata sunt. ... Taceat 
jam in perpetuum lingua haeretica ibi, ubi tot blasphemias in Deum, et ejus Matrem Sanctissimam antea protulit: 
et domus tot maledictionum, calumniarum, et errorum officina, in laudis Divinae et Marianae templum conver-
tatur." Püspöki Levéltár, Győr, Capsarium - Zichy IV., 1752. február 19. - Ezt a levelet (néhány másolási 
hibával) egy fogalmazás mintagyűjteményből közli Szombathelyi 1863. 



1 9 5 A vármegyei iratanyag hiányossága miatt a vádpontokat a Relatio alapján ismertetem. Lásd Relatio 3. 
1 9 6 A védelem pontjait a Status causae 24b-26a alapján ismertetem. A Status causae 10 pontban sorolta 

fel az okokat. Egészében véve törekedett a visszafogottságra, a tanúvallomásokon alapult, tehát nem 
állított olyat, amelyet nem tudott tételesen igazolni, legfeljebb másképp értelmezte azokat. A Species 
facti csak 5 pontba szedte a verekedést kiváltó okokat. Jellemzó'je, hogy gátlástalanul torzított, nem 
keresett igazolást. Az eltéréseket a megfelelő helyen ismertetem. 

1 9 7 Species facti 95b, 1. pont: „... contra contradictionem familiae proprietariae ..." [=a tulajdonos család el
lentmondása dacára]. 

1 9 8 Species facti 95b, 2. pont: a szomszédos plébánosok „sub mulcta pecuniaria" [=pénzbírság terhe alatt] 
hívták Vadosfára az embereket. 

1 9 9 Species facti 95b, 2. pont: a plébános a fentieket „promulgabat" [=kihirdette], „Insuper sparsa fama" 
[=széltében elterjedt hír] volt a két csapat katona. - A harangok meghúzatása valóban a másik vallás 
gyakorlásának háborítása lett volna. Vadosfának Mihályihoz csatolása azonban a katolikus közigazgatás 
szerint már korábban törvényesen megtörtént, anélkül, hogy ez a lutheránusok artikuláris jogú vallás
gyakorlatát legkisebb mértékben is érintette vagy zavarta volna. Itt tehát az evangélikus tiltakozások 
összeállítója (szándékosan?) tájékozatlan. 

2 0 0 Species facti 96a, 3. pont. 
2 0 1 Species facti 96a, 3. pont. Tartalmában megegyezik a Status causae-val, de más nyelvtani szerkezetet 

használ. 
2 0 2 Species facti 96a, 4. pont. 
2 0 3 Species facti 96a, 4. pont. 
2 0 4 Species facti 96a, 5. pont. 
2 0 5 Species facti 96a, 5. pont: kövekkel és „frustis tegularum" [=tégladarabokkal] dobálták az evangélikuso

kat. A lutheránusok szidalmazásáról nem írt a Species facti. A történetnek ez a része csak a Status 
causae-ban található meg. 

2 0 6 Species facti 96a, 5. pont. 
2 0 7 Payr 1894, 60. o. 
2 0 8 Payr 1894, 61. o. Későbbi művében is ezt ismételte meg: a vallási zavargást „boszantó szándékkal 

Kisfaludy Balázs répcelaki r. katholikus nemes provokálta", Payr 1910a, 37. o. 
2 0 9 Radó László, Radó István, Horváth György, Horváth Zsigmond, Székely István, Németh János, Pap 

másképp Németh Ádám, Borbély Sándor, Kiss Imre, Kiss István, Tóth György, Török György, Illyés Ist
ván, Tatay Pál, Kovács György. Nomina citatorum nobilium, Eccl. folioszám nélkül. 

2 1 0 Szöllősy Ádám főszolgabírót és Szekfü Pál esküdtet. 
2 , 1 Eccl. 62-167. 
2 1 2 1. Ismeri-e a név szerint felsorolt fogvatartottakat? 2. Jelen volt-e augusztus 20-án Vadosfán, a vereke

dés hogyan kezdődött, látta-e a megnevezett fogvatartottakat, hallotta-e, hogy káromkodott, vereke
dett, valakit megsebesített? 3. Vagy úgy tudja-e, hogy nem káromkodott, nem verekedett, hanem jól 
viselte magát? 4. Rosta János halála mi okból vagy kinek verése által történt, vagy éppen senki sem 
ütötte, hanem betegségből történt halála? 

213 „Michael quidem Miholits Vadosfalvensis literis clam missis consilium expetiit per avium et uxorem, haec crebra 
ursit pastorem loci, ut litteris certum redderet, idem cum denegasset, curarunt seribi per Adamum Horváth fra-
truelem, qui inter reliqua haec verba inseruit: Jó reminységgel legyetek, mert az Isten támasztott patrónusokat a 
külső országokban is. Tiszt. Fábri uram köszöntet benneteket. Litterae in porta arcis Kapuvariensis deperditae, 
pervenerunt ad manus Inclyti Magistratus, ..." Memorandus superintendenti 97a. 

Az emlékirat szerzője ismeretlen, de Payr véleménye szerint „Fábrihoz igen közel állhatott s adatait 
is jóformán tőle vagy annak jegyzeteiből szerezhette. Erre lehet következtetni a legkisebb részleteknek 
is (mint Fábri szavai és bibliai idézetei stb.) pontos feljegyzéséből, melyeket csak szem- és fültanu tud
hatott", Payr 1894, 65. o., jegyzetben. Keletkezésének időpontja a szövegéből kikövetkeztethetően: 
1753. április 13. után. 
Ezen munka alatt nem szűnt Luther tanács 
Prédikátor Fábri, magyarul ez Kovács, 
Fujtatóját nyomta, mondotta jön Takács, 
Meg-szövi fonalát, étket-is hoz Szakács. (Szekfü 1756, 148. strófa) 



Ez versek értelmét meg-mondgya az levél, 
Melly titkossan jött-el kenyér rab étellel, 
Ez a' Porkolábtúl csudálotos eszszel 
El-fogatott várban titkos Mesterséggel. (Szekfü 1756, 149. strófa) 
Ezen levél tartya, hogy raboskodó nép 
Ne féllyen, s-ne tartson, a' mi ellenek ég, 
Más nemzet el-oltya, és lészen békesség, 
Fegyver által jövend nékiek segétség. (Szekfü 1756, 150. strófa) 

2 1 4 Prot. XV. 776. 
215 „ . . . Sua Majestas ... resolvit, ut Georgius Vargha, Stephanus Szenté, Michael Szabó, Stephanus Pécsi, alter 

Stephanus Csizmazia, Martinas Odor, Elisabetha Biro, Joannes Csizmadia, Stephanus Lakatos, Andreas Magyar, 
Paulus Nagy et Michael Takács absque omni poena, et onere liberi e captivitate illico dimitentur." Mária Terézia 
intimatuma, Bécs, 1752. augusztus 23. Másolata: Eccl. 405. 

216 „ . . . contra autem adversus Marcum Győr [helyesen: Georgium Márkus], joannis Lakatos generum et Georgium 
Kiss Andreáé Magyar servum, Joannem Világhos, et Paulo Kovács relictam viduam, Praedicantem item Vados-
falvensem, tanquam tumultui eidem implicitos et testium fassionibus gravatos servatis de jure servandis actio 
fiscalis erigatur, sententia feratur, eaque ante executionem Consilio Regio Locumtenentiali submittatur. Joannem 
vero Nagy quoad praetensum mandátum regium (uti dicitur) coram populo lectum, judicialiter constituatur, et per 
specifica examinetur." Mária Terézia intimatuma, Bécs, 1752. augusztus 23. Másolata: Eccl. 405. 

217 „Adamus porro Horváth ...per literas suas missiles processui insertas gravibus suspicionibus semet obnoxium 
reddidisset, et metus adesset, ne fuga sibi consulat; ideo non expectata particulari aut generali comitatus congre-
gatione, is illico securam custodiam ponatur et nulla cum aliis correspondentia eidem admittatur, dein vero, quo 
celerius magistratualiter constituatur, et super omnibus iisdem literis insertis suspectis terminis, quos videlicet pat-
ronos, et quae regna superiora intelligat qualisve et cum quibus eatenus correspondentias habuerit, vei nunc etiam 
habeat, circumstantialiter examinetur, eatenus ipse quoque praedicans Vadosfalvensis constituatut, et cum ... 
Horváth confrontetur..., sed et testes, si qui haberi poterunt, desuper examinentur, quae examina, ... Consilio 
Locumtenentiali indilate submittantur." Mária Terézia intimatuma, Bécs, 1752. augusztus 23. Másolata: Eccl. 
405. 
Levélnek tenora tett nagy gondolatot, 
Föl-küldetett mindgyárt valamint Íratott, 
Az egész Processus Udvarnak adatott, 
Visgáltassék ott meg, a' mint meg-hagyatott. (Szekfü 1756, 153. strófa) 
Levél Conceptussa tett nagy suspiciót 
Mire Czélzott Fábri? Hogy Inquisitiót 
Azontúl Törvény Szék, és az Citatiót 
Fábri ellen tegye-ki az admonitiót. (Szekfü 1756, 154. strófa) 

2 1 8 Enchiridion de fide, haeresiarchis ac eorum asseclis; in genere de apostatis, deque constitutionibus atque 
decretis imperatorum et regum, contra dissipatores cath. ecclesiae editis. Diotrephis seu acatholicis in 
Hungária commorantibus ad sacrat. imperatriciam ac reginalem Majestatem Mariam Theresiam in 
negotio religionis ann. 1749 sub communi aug. et. helv. conf. addictorum nomine recurrentibus, res-
ponsionis loco christiana charitate exhibitum. Jaurini, 1750. Streibig. 

2 1 9 Az egész találkozást és benne az első két itt idézett mondatot Fábri latinul jegyezte fel: „Quodsi consi-
derationes quasdam non habuissem, Reverentiam Vestram curassem capi cum Adorno Horváth"; „se citátum quidem 
esse in arcem Kereszturiensem, tarnen esse dubium, numne inde demittatur". A magyar fordítást Payr 1894, 72 
hozza. A harmadik idézett mondat magyarul áll a latin szövegben. Memorandus superintendenti 98a. 
- Payr a Memorandus alapján részletesen ismerteti Fábri idézését és németkeresztúri tartózkodását. 

2 2 0 Radó László, Terstyenszky János és Kelemen Márton vallomása, Vadosfa, 1752. november 14.; Mihályi, 
1752. november 13.; Farad, 1752. november 14. Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára, IV.A. 
l.b. 3. doboz, és Prot. XV. 1267-1270. 

2 2 1 (Németkeresztúr, 1752. november 1-13. között), Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára, IV. 
A.l .b. 3 doboz. Ismertették a vármegye 1753. január 11-i közgyűlésén: Prot. XV. 1263-1266. - Kiadá
sa: Payr 1910b 345-347. o., az OszK Kézirattár Fol.Lat. 2077 alapján. Itt Payr november 22-i dátu
mot közöl. 



2 2 2 (Hely nélkül, 1752. november 23. előtt), Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára, IV.A.l.b. 
3. doboz, és Prot. XV. 1266-1267. 

2 2 3 Mária Terézia utasítása Sopron vármegyének, Bécs, 1752. november 23. Győr-Moson-Sopron megye 
Soproni Levéltára, IV.A.l.b. 3. doboz, és Prot. XV. 1261-1263. 

2 2 4 Fábri ekkor Ostffy Mihályt, Vitnyédi Józsefet, Chernél Lászlót, Káldy Mihályt és Mesterházy Lászlót 
nevezte meg védőiként. Memorandus superintendenti 98a. 

2 2 5 Prot. XV. 1206-1209 és 1308-1310. 
2 2 6 Memorandus superintendenti 98b. 

Ez uj Mandátumra Prédikátor Fábri 
Törvényes intésre költetett jelenni 
Keresztúri Várban magát statuálni, 
Az után pediglen áristomban lenni. (Szekfü 1756, 155. strófa) 
Ki-jött az azomban, hogy levél velejét 
Fábri coholta-ki, a' ki ez rabb népét 
Biztatta ne félne, de küldött levelét 
Nem ő subscribálta, nem irta-le nevét. (Szekfü 1756, 156. strófa) 
Nemes Horváth Adám Pennája föl-irta, 
A' mint az Conventben Fábritul hallotta 
Azért az Törvény szék a' mint tapasztalta, 
Ugy ezen két személyt meg-árestáltotta. (Szekfü 1756, 157. strófa) 

2 2 7 Zichy Ferenc levele Mária Teréziának, Győr, 1753. január 12. Eccl. 227-228. 
2 2 8 Pozsony, 1753. február 3. Eccl. 229. 
2 2 5 Takács Katalin vallomása, Vadosfa, 1752. december 15. (9. tanú). Eccl. 224a-b. 
2 3 0 Surányi János vallomása, Vadosfa, 1752. december 15. (1. tanú). Eccl. 222b. 
2 3 1 Németh Adám vallomása, Totkeresztur, 1753. március 9. (1. tanú). Eccl. 233b. 
2 3 2 Székely Pál vallomása, Totkeresztur, 1753. március 9. (2. tanú). Eccl. 234a. 
2 3 3 Pozsony, 1753. március 8. Eccl. 231-232, illetve Prot. XV. 1539-1546. Vö. Payr 1894, 78-81. 

Az Törvényes széktől meg-tett Sententzia 
Királyhoz küldetik, hogy resolutioja 
Jönne ezekre-is, mert prédikátioja 
Gonosz volt ezeknél Luther tanittója. (Szekfü 1756, 158. strófa) 
Az Fölséges Udvar csudállya ez dolgot. 
Látván hogy Luther nép tett nagy gonosságot, 
Adhatna reájok kemény igasságot 
De kegyelme nyujtya az irgalmasságot. (Szekfü 1756, 159. strófa) 
Ez így olvastatott parancsolattyábúl 
Királynak le-küldött jó akarattyábúl, 
Hogy egyedül vagyon kegyes gratiábúl, 
Sententzia küldve Irgalmasságábúl. (Szekfü 1756, 160. strófa) 

2 3 4 A fiatalember még a vizsgálatok idején, a várható büntetés elől megszökve, katonának állt és ebben az 
időben Itáliában állomásozott. Sopron vármegye jelentése a Helytartótanácsnak, Nemeskér, 1753. áp
rilis 13. Püspöki Levéltár, Győr, Acta parochialia, XXXVIII . doboz, Vadosfa. Vö. Payr 1894, 81. 

2 3 5 Radó László fél évet töltött a kapuvári börtönben, ekkor neje közbenjárására és 200 frt váltságdíj elle
nében szabadult. Hamarosan meghalt. Payr 1894, 81. o. 
Világ meg-engedte Radó László éltét, 
Csak pénzel, tömlöczczel büntette meg-vétkét, 
De Isten Menyégbül bé-hunyatta szemét 
Mert Papot halálnak, adja, s-ugy az népét. (Szekfü 1756, 305. strófa) 

236 végül Péterváradra kerültek s ott töltötték büntetésüket. Payr 1894, 81. o. Vö. Prot. XV. 1616-1618, 
1679, 1681-1682. Prot. XVI. 28-29. 
Rosta Istók pedig a' Birkás Jankóval 
Tiz Esztendőt töknek raboskodásokkal, 
Péter-várott lesznek több illyes társokkal 
Mert ők Rosta Jánost verték durungjokkal. (Szekfü 1756, 169. strófa) 



Mihálks Mihály-is, az Kolmár Jánossal, 
ügy Szakács János-is hitvány gaz Mártonnyal 
Pénzes Ferkó ismét az Major Mihállal, 
Két Száz Pálczát nyernek Szűcs Csizmaziával. (Szekfü 1756, 170. strófa) 
Huszár Ilonának Száz ötvent mondanak, 
Hogy Korbácsot adnak el hizott hátának 
Nagy részre ezeket Hajdúk el-osztának 
Rab háznál-Vadosfán rajta el-vágának. (Szekfü 1756 171. strófa) 
Szarka Eva nyelve, hogy meg-büntettessék, 
Rendeltetet néki, Sopronban vitessék, 
Ott az pillingérnél kötve álléttassék 
Es két száz Korbácssal négy szer csapattassék. (Szekfü 1756, 180. strófa) 
Pirka, Bognár, Németh, a' Mikó Sigával 
Lisics, Szarka, Garab, az Hatos Mihállal, 
Molnár, Kovács, és Pap, Dömötör Mártonnal, 
Verettek nagy, s-sirai ötven egy pálczákkal. (Szekfü 1756, 172. strófa) 
Illés Rusinka is, az Parti Sándorné 
Hogy Lehessen itten vitéz Kapitánné, 
Pár Pisztolt házátul hozván, ugy jelene; 
De mondatott néki pemetet készétne. (Szekfü 1756, 173. strófa) 
így Lustos peméttel Sánczbúl ő ki-mene, 
Kiáltya másoknak, mindenik ugy tenne, 
Pemetet ganéjban, s-Sárban meg-keverne, 
így az Pápistáknak ellensége lenne. (Szekfü 1756, 174. strófa) 
Ezen ötvent vágott az Hajudu Vadosfán, 
Mások példájára semmit el-nem hagyván, 
A' mint érdemiette, verettetek nyilván, 
Meg-fogatta többet nem jár Czigány tánzán. (Szekfü 1756, 175. strófa) 
Özvegy Kovács Jutka Száz husz ütéseket, 
Négy pénteken kellett szenvedni ezeket, 
Fogatta ö nagyon soha pemeteket 
Kézben nem vesz többül, átkozza mind őket. (Szekfü 1756, 181. strófa) 
Ally ide Fábri Gergel Vadosfai Pásztor 
Te voltál Vadosfán tanács adó fautor, 
Király Parancsollya, már többször Senior, 
Vadosfán nem lehetsz soha Prédikátor. (Szekfü 1756, 185. strófa) 
Le-huzatik rulad Superintendesség, 
Nem barátkozhatik veled a' Nemesség 
Sem veled nem tarthat közönséges népség, 
El-marad te rüled Vadosfai helység. (Szekfü 1756, 186. strófa) 
Emlékezzél mostan az admonitiora, 
Midőn Szolga-Biró küldetett házodra 
Nem tetzett felelni akkor szép szovokra 
Söt nagyobb kedved volt az boszu-állásra. (Szekfü 1756, 187. strófa) 
Te voltál az népnek hiv elöl-járója 
Szavadra hajtottak, mert példa adója 
Voltál Vadosfának Fő-Prédikátorja, 
Lehettél-is volna tanács meg-rontója. (Szekfü 1756 188. strófa) 
Az nép hozzád hajolt, mellette te voltál, 
Az tanács adással te igen forgottal, 
Vedd hasznát szavadnak, a' mit te mondottál, 
Meg-büntetett ISTEN, mert te el-pártoltál. (Szekfü 1756, 189. strófa) 

SS. 



Szám-kivetésben vagy Vadosfa helyérül, 
Többet nem prédikálsz el-rendelt szekérül, 
Menny-e gonosz ember! az ISTEN földgyérül, 
A' ki nem gondoltál Pap böcsületérül. (Szekfü 1756 190. strófa) 
Meg-iratott az-is, hogy vétkeiknek terhe 
Többet meg-érdemlett, söt Oratorium helye 
Törültetnék itten, és számkivetésbe 
Jönne, és ne lenne itt már Luther népe. (Szekfü 1756, 195. strófa) 
Ezt nem mondom magam, hanem Parancsolat 
Tartya, és állittya Királyi gondolat, 
Most az egyszer még-is meg-Gratiázatt, 
Hogy Oratiumtok Vadosfán maradhat. (Szekfü 1756, 196. strófa) 
De olly okkal, s-móddal, hogy régi Kápolna 
Büntető pénzekkel szebben meg-újulna, 
Isteni szolgálat ott többet ne múlna 
Hanem fényességben menne, s-ugy állana. (Szekfü 1756, 197. strófa) 
Rendeltetik itten Miháliban Káplán, 
Hogy töbszer lehessen Szent Mise Vadosfán 
Király Parancsola István Királly Napján. 
Processio légyen, áhitatossan tartván. (Szekfü 1756, 198. strófa) 
Ez jelentett Napon téltatik Vadosfán 
Hogy Luthranus Népnek Oratorium házán 
Ajtót ne nyissanak, hanem zárva tartván, 
Meg-emlékezzenek Istennek munkáján. (Szekfü 1756, 199. strófa) 
Ha pedig ez napon, vagy más Devotion 
Pápisták jelennek rendelt Procession, 
Nem lesz Luther békés, s-ellenkezik azon, 
Oda lesz kegyelem ez Oratóriumon. (Szekfü 1756, 200. strófa) 
Fájdalomdíj, orvosi költség, munkából kiesett idő címén tizenöten kaptak kártérítést, köztük Anton 
Hupman csornai asztalos 10 heti munkaképtelenség miatt 24 frt-ot. Rosta János homagiuma [=vérdíja] 
40 forint volt. Az orvosi költség 189 frt 70 krajcár volt. A kártérítések összege összesen 369 frt 20 kraj
cár. Connotatio eorundem, quibus detrimentum corporis et neglectus laborum compensandi venirent. 
Eccl. 248. 
Az ítélet kihirdetéséről és végrehajtásáról: Radó Lászlót vasban elvitték; a pénzbüntetésekkel kapcso
latos vagyonbecslést az alispán szolgabíróval és esküdtekkel együtt április 16-án Vadosfán megejti; a 
fájdalomdíjakra és egyéb kártérítésekre vonatkozó igényeket összesítik és a következő május 3-i megye
gyűlésen bemutatják; Fábri Gergelynek április 16-ig el kell hagynia Vadosfát; Birkás János és Rosta István 
a 10 éves közmunkát szoros őrizet alatt Komáromban fogja letölteni; a botozásra, illetve pálcázásra 
ítéltek egy részletet az ítélethirdetés után azonnal megkaptak; a többi megcsapatásra ítélten a bünte
tést április 16-án hajtják végre Vadosfán, amikor az alispán ott tartózkodik. Sopron vármegye jelentése 
a Helytartótanácsnak, Nemeskér, 1753. április 13. Püspöki Levéltár, Győr, Acta parochialia, XXXVIII . 
doboz, Vadosfa. 
így van Sententzia kegyessen ki-adva, 
Az büntető pénz-is ugy vagyon el-osztva, 
Hogy először meg-holt Rostának az Dija 
Adassék özvegynek ő homagiumja. (Szekfü 1756, 201. strófa) 
Ez útán fájdalmas Pápistáknak sebje, 
Barbélnak mi lészen meg-szolgát hív bire, 
Fizetődjenek ki? ugy pörnek költsége, 
A' többibül légyen Kápolna épsége. (Szekfü 1756, 202. strófa) 
Például: Borbély Sándor „Egy kas méhe, 1 frt 50 xr"; Kovács György „Egy sötétkék mente, akit maga visel, 3 
frt, Egy középszerű öreg szűr, 50 xr, Egy közönséges vánkos héj, 20 xr, Egy asztal keszkenyő, 21 xr"; Tatay Pál: 
„25 tyúkja, 1 frt 50 xr, 3 öreg fúró, 2 kisebb és vonyó kés, nemkülönben egy bükkön metsző vas, 1 frt 50 xr". 



Fölséges királyi resolutio által megmarasztatott nemes uraimék exequált jovainak lajstroma, (1753. 
április 16.). Eccl. 235-242. 

2 4 6 Aláírók: Székely István, Horváth Sándor, „Horváth György Horváth Zsigmond fiam helyett", Németh Ádám, 
Kovács György, sebeházi Kiss István, Török György. Vadosfai processusbul szármozott poenalitasokban 
exequált fundusokrul való contractus. Mihályi, 1753. április 18. Eccl. 246. 

247 „Majestati Vestrae Sacratissimae humillime supplicamus, dignetur ex affluente sua misericordia tam magnam nobis 
dictatam pecuniariam mulctam clementissime moderare, pro vero solvendorum exolutione in tanta miseria nostra 
sufficiens respirium, aut executionis excessivae correctionem benignissime resolvere." Az elítélt vadosfaiak fo
lyamodványa, (Vadosfa?, 1753. április 16. után). Kiadása: Payr 1910b, 347-349. o., az OszK Kézirattár 
Fol.Lat. 2077 alapján. Payr április 30-i dátumot közöl: „Praesentata est 30. April. 1753." A kérvénynek 
nem volt eredménye. 

2 4 8 Bizottsági jelentés a büntetéspénzek behajtásáról, Sopron, 1753. május 3. Eccl. 244-245. és Prot. XV. 
1586-1589. 

2 4 9 A felmerült költségek tételes összesítése: Prot. XV. 1625-162 7. Vizsgálatok és a foglyok miatti költsé
gek: Eccl. 255. és Prot. XV. 1608. Orvosi költségek: Eccl. 248. 

2 5 0 Prot. XV. 1623-1627. A Helytartótanács válasza: Prot. XVI. 7-10. 
2 5 1 Horváth István: Tekentetes nemes Sopron vármegyében Vadosfai névü nemes helységben az erős kű-

szálon épétett győzhetetlen, és vitézlő Romai Anyaszent egy háznak az mennyei dicsó'ültt szentek 
tisztöletinek megadásában dicséressen lett, és történt dicsősséges győzödelme. Midőn t. i. ... Szent Ist
ván első és apóst, királyunknak tisztességére építtetett kis kápolna ugyan az emiétett Vadosfai helység
ben örökös állandóképpen bé helyeztetett és megerősíttetett, és az mostan folyó 1753 eszt. ... az leg
először tartott ünneplő aitatosságnak buzgó alkalmatosságával ... élő nyelvével hirdetett. Sopronban 
1753. Sziesz. Z-T. 20 o. (Püspöki Könyvtár, Győr, XXXIX.b.61.) 
Rátky Jóseff pedig, hogy föl-vett munkáját, 
Vadosfán el-kezdett Isten Kápolnáját, 
Királly s-Vármegyének mennyei szándékát 
Végezze, el-kezdi az ö gondolattyát. (Szekfü 1756, 211. strófa) 
Az kisded Káponát körös körül ássák 
Az uj épületnek fundussát már lássák 
Ez ó meg-hagyatik, hogy itten tarthassák 
Áhítatos rendet. Isten itt áldhassak. (Szekfü 1756, 215. strófa) 
Az ó Kápolnában mondatik Szent Mise, 
Istenhez nyujtatik Pap, s-Nép könyörgése 
Hogy az uj munkának lehessen menése, 
Isten áldásával kezdése, s-végzése. (Szekfü 1756, 216. strófa) 
Az Szent Mise után uj épület köve, 
Tétetik-le itten fön-szóval szentelve, 
Horváth Kánonok Ur mondgya könyörögve: 
Aldd Isten ez Helyet! ne légyen üldözve. (Szekfü 1756, 217. strófa) 
Jelentett Kánonok beszédjét az néphez 
Fordétván ugy mondgya? ez igyekezethez, 
Isten, Király, s-Vármegye Contribuált ehez, 
Állyon ki-ki ide ezen segítséghez. (Szekfü 1756, 218. strófa) 
Az ki Isten Házát épitti, segétti. 
Az ö Szent Áldást, s-jutalmát nem veszti 
Az örök életre Menybe bé-vezeti, 
Végtelen örömbe ötet helyezteti. (Szekfü 1756, 219. strófa) 

252 El-kezdődvén tehát Kápolna munkája, 
De nem szűn irigység sőt terjed fullánkja. 
Mert Luther nép vasát, s-kövét lopja zárja, 
Ezzel mire czélyoz, ki-ki által látja. (Szekfü 1756, 222. strófa) 
Meg-téltya Kuttyait, vizet nem ád mésznek, 
Sajtárját el-dugja, nem ád kö-müvesnek 



Se vizet, se edényt, se másnak senkinek, 
Evvel magát véli, okosnak, eszesnek. (Szekfü 1756, 223. strófa) 
Ez után azt végzi otton kút ásossék, 
Ebbül kö-mivesnek kívánt víz huzassék, 
Maradjon magának ezen Luther népeség, 
Kinél nincs böcsület, söt van esztelenség. (Szekfü 1756, 225. strófa) 
Ezt is el-kezdették fával, kövei hánni, 
Hogy bé-töltsék kutat, és ugy meg-mutatni 
Kévánnyák titkossan munkát hallasztani, 
El-vett büntetésért Uly boszszut állani. (Szekfü 1756, 226. strófa) 
Ez után Templomban Organa tétetett, 
De mihelyt ez munka szépen készéttetett, 
Hangas szava ennek haragot nyert, és vett 
Bé-nyomták sípjait, szozattya el-veszett. (Szekfü 1756, 258. strófa) 
Gonosz gondolattal lajtorján föl-mentek. 
Midőn Orgonában irigyek kárt tettek, 
De ez miát még-is mindenek meg-lettek 
Semmi el-nem mula, mert ujjra készültek. (Szekfü 1756, 259. strófa) 
Ezen irigység közt, még-is Vadosfában, 
Ezer hét Száz ötven, és hatodikában, 
Uj Templom Uj Oltár Király hatalmában 
El-készül Luthernek meg-alázásában. (Szekfü 1756, 261. strófa) 
Szent István Királynak fénylett az ö Napja 
Midőn Káptolannak érdemes egy Tagja 
Szombat-helyrül ki-jött Madocs Apaturja, 
Horváth István Úr ez: és volt Uly munkája. (Szekfü 1756, 262. strófa) 
Sok áhítatos népek itten öszve jönnek, 
Ez mái szent Napnak minnyájan örülnek, 
Az Papi Rendek-is Albában öltöznek, 
Szép Processioval Uj Templomba lépnek. (Szekfü 1756, 267. strófa) 
Meg-szollamlik itten Orgona, s-harang szó, 
Mert már Pápista nép itten nem bujdosó 
Halgát Lutherista, a' ki volt káromló, 
Isten igy akarta, hogy légyen minden jó. (Szekfü 1756, 269. strófa) 
Szenteli Horváth Úr ez Uj Epületet, 
Mária Nevének adnak dicséretet, 
Sz. István Királynak vitéz vezérletet 
Nepomuk Jánosnak örök böcsületet. (Szekfü 1756, 270. strófa) 
Sz. Ignácz Lojola dühös Luther népnek 
Ellent-álló ez-is ezen ellenségnek 
Ez négy oszlop vala ezen nevelésnek 
Oka, s-vezetője ezen építésnek. (Szekfü 1756, 271. strófa) 
Meg-lévén Szentelve Szent Misék mondatnak. 
Minden felöl népség öszve-szaporodnak, 
Buzgó szivbül nagyon itt áhitatoskodnak, 
Istent nagy fön-szóval Szentnek kiáltanak. (Szekfü 1756, 272. strófa) 
Belől Négy Szent Mise, Négy szent tiszteletre 
Mondatott ez Napon rendelt böcsületre 
Uj Templomon kívül, három; végezetre 
Szolgáltotott Mise ez mái örömre. (Szekfü 1756, 273. strófa) 
Az Szent Misék után hangos szóllássával, 
Elő-álly Horváth Ur prédikállássával, 
Ez épület dolgát minden járásával 
El-beszélli népnek dicsért mondássával. (Szekfü 1756, 274. strófa) 



El-végzi beszédjét Te DEUM Laudamussal 
Intonál musikus egész vig Chorussal 
Dob, Trombita harsag Orgona zúgással 
Istennek Dicsősség mondtatik Hymnussal. (Szekfü 1756, 275. strófa) 

254 „Secunda filialis est nomine Vadosfa, 3. quadrantibus horae a matre distans. jus Patronatus habet Sua Majestas 
Regia. Ecclesia structura est nova anno 1756. per Suam Sacratissimam Majestatem Regiam erecta. Habet 1. 
calicem, 1. ciborium, 1. pacificale argenteum. 2. casulas, et totidem albas. Altare unum, et orgánum. Reliquis 
ornatibus caret. Nullos habet proventus ex capitali, neque ex fundis, cryptis, pulsu, elemosyna. Ex marsupiali 
annuo 10 fl. Domus Parochialis hic nulla habeurt, neque ullum proventum, aut Daciám domalem participat Pa-
rochus. Sed solum ex fundatione Suae Majestatis Sacratissimae erga 1. myssam omni septimana persolvendam 
habet 36fl." Püspöki Levéltár, Győr, Canonica Visitatio in Archidiaconatu Rabensi 1759. 

2 5 5 Piszker 1933, 66. o. 
2 5 6 „Az egyházmegyében az ágostai és helvét prédikátorok száma összesen 83, még pedig: Sopronme

gyében 3 ágostai prédikátor, Vasmegyében 2 ágostai és 1 helvét, Komárommegyében 18 helvét és ágos
tai. Győrmegyében 11 helvét és ágostai. Veszprémmegyében 48 helvét és ágostai." Vanyó 1933, 143. o. 

2 5 7 Vanyó 1933, 145. o. 
2 5 8 Synopsis Historica continens fata secunda vei adversa Ecclesiarum invariatam Confessionem Augus-

tanam profitentium, ad Dioecesim et Senioratum Kemenesallyiensem pertinentium per Adamum 
Miskei. Közli Payr 1910b, 288-310. o. A vadosfai esetről szóló rész fordítása az alábbi: 

„Az előbbiekben említett Fábri Gergely püspöksége egyáltalán nem volt tartós. Amikor ugyanis az 
Úr 1751. évében a nemes Kisfaludi Balázs úr, ugyanazon Vadosfa faluban, a saját nemesi birtokán ká
polnát emelt a mi templomunk keleti oldalán és mellette keresztet állított, történt akkor, amikor az 
István király tiszteletére szentelendő kápolna szentelésére ugyanazon király ünnepén, vagyis augusztus 
20-án az egész Rábaköz járásból a pápisták a plébánosokkal együtt zászlókkal felvonultak, a vadosfaiak 
és más rábaközi evangélikusok attól tartva, hogy ezen ürügy alatt templomukat a pápisták elfoglalják, 
összejöttek, a falu mindkét végét trágyával megrakott, összeláncolt szekerekkel elsáncolták. Aztán a pá
pistákkal való veszekedések után tekintetes Radó László úr István nevű fiát, aki a falun kívülre ment, 
körbefogták, a mieink a faluból botokkal, fütykösökkel és pemetekkel kirontottak, és összecsapva a 
pápistákkal többet közülük megvertek és megsebesítettek. A pápistákat megfutamították, egy közülük 
meg is halt. Mindez a pozsonyi országgyűlés alatt történt. Emiatt a zavargás miatt negyvennégyet a 
vármegyei katonák elfogtak, akik között négy nő is volt, és Kapuvár, Léka, Keresztúr, Nezsidér, Lánzsér 
börtönébe vittek, ahol egy évet és majdnem hét hónapot tartották őket, akik közül ketten megszöktek. 
Két nő elhagyta a vallását, és így a kemény verésektől megmenekültek. Egyesek 150, némelyek 100, 
mások 50 ütést kaptak. Amikor nagyhétfőn Vadosfán jelen voltam, a kápolna mellett verték meg őket, 
mely ütéseket örvendező lélekkel fogadták, hálát adva az Úr Krisztusnak, hogy az ő nevéért azon a 
héten szenvednek, amikor maga az Úr érettük szenvedett. Ezt 1753-ban szenvedték el. A nemeseket 
pedig, akik jelen voltak ezen a tumultuson, a vármegye elé hívatták, együttesen közel 3800 forintra 
büntették őket. Az említett Radó László urat egy év kapuvári börtönre ítélték. Félév elteltével 200 fo
rint letétele fejében szabadon engedték, de alig félév múlva otthonában meghalt. A superintendens úr 
a keresztúri várban csaknem félévig volt fogoly, és azzal a feltétellel bocsátották el, hogy superintenden-
si hivataláról megfosztják és a vadosfai egyházból távoznia kell. Bármilyen más egyházban lelkészi állást 
vállalhat, így a kertai egyházba hívták meg." 

2 5 9 Szekfü 1756, 339., 340., 346., 360., 362. és 363. strófa. 



B E R E C Z Á G N E S 

A janzenizmus és a protestáns 
magyar lelkészértelmiség a 18. században 

A 17. századi katol ikus megújulási mozgalmak egyike, a janzenizmus a teológiai szak
tudományból született (még szűkebben: a kegyelem kérdése körül kialakul t dogmatikai 
vitákból), és a gyakorlati hitélet megreformálásának igényével párosult. Radikális j e l 
lege szükségszerűen vezetett konfrontációkhoz, amelyek nem maradtak pusztán egy
házi keretek között. 

A mozgalom Cornel ius Jansenius (1585-1638) püspök nevének állít emlékezetet, 
aki Augustinus c ímű posztumusz főművében 1 Ágoston kegyelemtanát kívánta a h i t 
kérdésének fókuszába állítani. A híressé vált kötet lényegileg a következőket tar ta l 
mazza 2: 

A z első rész Pelagius tanait i smer te t i , részletesen bemutat ja Ágoston és Pelagius 
polémiáját, végül a szemi-pelagianus tanokat tárgyalja és Ágostonnal cáfolja azokat 
(ezzel egyben Luis de M o l i n a cooperatío-teológiáját is támadja, amely kísérletet te t t a 
kegyelem és az emberi akarat összehangolására). - A második rész az emberi természet 
állapotával foglalkozik. Elvet i azt a tételt, hogy az emberi in te l lektus a teológia tudo
mányának adekvát eszköze lenne - Jansenius szerint elengedhetetlen az élő h i t , az 
emberi szív lángra lobbant szeretete Teremtője iránt, amely mélyebb igazságokra vezet
het i , m i n t az üres spekuláció. A továbbiakban a bűnbeesés utáni állapot nyomorúsá
gát és gyalázatát tárgyalja, amelynek kiemel t szerepet tulajdonít, mive l mindenk i ebbe 
az állapotba születik bele. A bűnbeesés Jansenius ér te lmezésében nem más, m i n t a 
szabadság rosszra való fordítása, és az a végzetes tévedés, hogy a szeretet - amelynek 
eredendően Istenre kellene irányulnia - a bűnbeesés következtében az Énre irányul és 
így (a céltévesztés m i a t t ) szükségképpen tragédiába t o r k o l l i k . A z embernek nincs 
többé szabadsága. - A harmadik rész a kegyelemről szól. A Jézus Krisztusban megje
lent kegyelem Is ten ajándéka, önmagában hatékony, az egyetlen lehetőség az üdvös
ségre. Hatékonyságának egyetlen előfeltétele az igaz bűnbánat és az, hogy az ember 
megtagadja a bűnt. Jansenius hangsúlyozza, hogy a megtérés, a bűnbánat és a h i tben 
való állhatatosság nem az ember akaratának hatalmában áll; Isten adja annak, akinek 
akarja. Meggyőződése szerint Jézus Krisztus megváltó kereszthalálának kegyelme nem 
„mindenkinek" adatik, csak a kiválasztottaknak. - Végül a mű epilógusa ismétel ten 
k iemel i , hogy a szerző nem új teológiai tanítást kívánt adni, hanem Ágoston gondo
latai t foglalta rendszerbe. 

Ez a rövid áttekintés is érzékelteti, hogy Jansenius felfogása tagadhatatlanul egybe
cseng a kálvini predesztinációval - ami nem meglepő, hiszen a reformáció is Ágoston 



teológiájára épített. A könyv azonban önmagában még valószínűleg nem generált vo l 
na mozgalmat; ehhez az kellett , hogy a nagy szervezőképességű Saint-Cyran abbé és a 
befolyásos Arnauld-család szerzetes és teológus tagjai álljanak a janzeniusi (ágostoni) 
elvek mel lé és új hitéleti praxist hirdessenek. Ez - eleinte a párizsi Port-Royal zárda 
körében, később más konventekben is, végül a családi o t thonokban - elsősorban szi
gorú erkölcsiséget , folyamatos penitenciatartást , a méltatlanság tudatának állandó 
hangsúlyozását, puritán életvitelt je lentet t . Saint-Cyran hatályba helyezte a szentsé
gektől való eltiltás ősegyházi gyakorlatát - nehogy bárki méltatlanul vegye az Úr tes
tét. Hamarosan azonban a közélet hírességei , megbecsül t szakemberek, tudósok is 
hivatást éreztek, hogy megtagadva bűnös világi pályájukat, önkéntes vezeklésben al
kossanak közösséget, amelyben tudásukat szolgálatként ajánlhatják fel. Életmódjuk 
nagyon hasonló vo l t a szerzetesekéhez, de semmilyen szál nem fűzte őket az egyház 
hivatalos szervezetéhez; teljesen szabadon választották a magányt és a szolgálatot. O k 
lettek a Port-Royal „remetéi" vagy „vezeklő ura i " . Idejüket lelkigyakorlatok, tudomá
nyos kutatások, a tanítás és a kétkezi m u n k a megszabott rendje töltötte k i . Port-Royal 
iskolája a legrangosabb oktatási intézménnyé nőtte k i magát (egyik leghíresebb nevelt
jük a tragédiaíró Jean Racine v o l t ) . A m i k o r Blaise Pascal is Port-Royal híve lett , a moz
galom hatalmas szellemi támogatót nyert személyében. 

A janzenista életstílus nem vol t sem könnyű, sem vonzó: a munka, a szolgálat és a 
h i tben való gyarapodás követelményével párhuzamosan száműzve vol t belőle minden 
szórakozás, könnyű élvezet. A művészetek is szigorú megítélés alá estek: körükben 
sem a szépirodalom, sem a színház, egyáltalán bármely szekuláris művészet sem érvé
nyesülhetett (Angélique A r n a u l d apátnő még az egyházi tárgyú festmények nagy ré
szét is eltávolíttatta Port-Royalból, mer t úgy gondolta, hogy a szem gyönyörködtetése 
elvonja a figyelmet az imádságtól). Meglehetősen komor, erősen individuális és alap
vetően t ragikus világlátású szemlélet és gyakorlat vo l t ez; annál érdekesebb, hogy 
szinte divatszerűen terjedt el a 17. század Franciaországában. A jelenség magyarázha
tó azzal, hogy egyfajta el lenpontot képviselt az egyre szabadosabb és fokozatosan laici-
zálódó társadalomban; de hozzátehetjük, hogy természetesen jóval többen helyeselték 
elméletben a janzenista praxist , m i n t ahányan ténylegesen követték. 

A janzenizmus ellenzői (elsősorban a jezsuita teológusok) helytelenítették a túlsá
gosan szigorú követelményeket, amelyeket az irányzat képviselői a hívekkel szemben 
támasztottak; Jansenius könyvének teológiai felfogását gyanúsan protestáns jellegűnek 
találták; végül veszedelmesnek ítélték a janzenistákra jel lemző individuális kegyessé
get, a dogmák vitatását, az egyház bírálatát. A polémiák, a tiltó pápai bullák, a h o l 
heves, h o l rejtett viaskodások végigkísérték a janzenista mozgalom történetét egészen 
a 18. század elejéig. A Jansenius könyvéből kiszűrt „öt tétel" körül különösen élénk 
kont roverz ia fo lyt . Végül X I . Kelemen pápa 1713-ban kiadta az Unigenitus Dei Filius 
kezdetű bullát, amelyben végérvényesen heret ikusnak bélyegezte a mozgalmat . Még 
ezt megelőzően, 1710-ben kiürítették és lerombolták Port-Royalt . Ez a két esemény 
mindenképpen cezúra a janzenizmus tör ténetében, amelynek 18. századi szakaszát 
megkülönböztetésül szokás a „későjanzenizmus" vagy „deuterojanzenizmus" korának 
nevezni . 



Ebben az időben a mozgalom még élő vezéregyéniségei Hollandiában tartózkodtak, 
ahol később önálló és független egyházat hoztak létre (De Oud-roomschkathol ieke 
Kerk ) . A 18. század másrészt a janzenizmus forráskiadványainak a korszaka. Külön 
bibliográfiát lehetne összeállí tani azokból a biográfiákból, amelyeket a janzenista 
mozgalom szereplőinek életéről írtak a 18. század folyamán; továbbá az ekkor kiadott 
memoárokból és naplókból, amelyek szintén a janzenista irányzathoz kötődnek. Ezek 
közül a legnevezetesebbek: Robert A r n a u l d D ' A n d i l l y emlékiratai (Mémoires. H a m 
burg, 1734); Claude Lancelot Saint-Cyran-életrajza; Jean Racine emlékiratai Port-
Royalról; Nicolas Fontaine emlékiratai ugyanarról (Mémoires pour servir a l'histoire de 
Port-Royal. 1738). Gyakran hivatkozott forrás Jé rome Besőigne (1686-1763) munkája, 
az Histoire de TAbbaye de Port-Royal (Köln, 1752-53, hat kötetben) . Emellet t természe
tesen újra kiadták a janzenizmus alapműveit is, ezek között újdonság vol t Jansenius 
levelezésének megjelente tése (Lettres de Cornelius Jansenius, Evéque d'Ypres, avec des 
remarques historiques et theologiques. Köln, 1702) . 

A 18. századi későjanzenizmus po l i t i ka i irányzattávált: a nemzeti alapon álló, füg
getlen (katolikus) egyházszervezet kialakítását szorgalmazta és általában mindennemű 
abszolut izmust ellenzett. Fokozatosan elszakadt a hivatalos egyházi intézményektől 
és az intézményes formáktól, és ezáltal még szélesebb körben fejtette k i hatását. Szin
tetizálta azokat a törekvéseket, amelyek a jezsuita rend (ideiglenes) felszámolásához 
vezettek és amelyek a püspöki jogkör kiszélesítését szorgalmazták a pápai hata lommal 
szemben. Képviselői o lykor a felvilágosodás áramlatával harmonizáló, olykor azt eluta
sító szemléletet érvényesítettek (fő orgánumuk a Nouvelles ecclésiastiques című folyóirat 
v o l t 3 ) , míg végül - legkésőbb a nagy francia forradalom idejére - élő és megkülönböz
tethető szellemi irányzatként végleg k i h u n y t . Eszmei hatása azonban máig jelen van 
egyes francia szépirodalmi (Mauriac, Péguy) és filmművészeti alkotásokban (Ma mát 
chez Maud) - ez elsősorban erkölcsi igényességet és sajátosan pesszimista attitűdöt 
j e len t . 

A janzenizmus a 19. század közepétől, Sainte-Beuve Port-Royal című alapvető m o 
nográfiájának megjelenésével vált tudományos kutatási témává, és mindmáig foglal
koztatja a művelődéstörténészeket és egyháztörténészeket. 4 

Ausztriában és Magyarországon - el tekintve Rákóczi Ferenc kegyességi munkáitól és 
Mikes Kelemen egyes fordításaitól, amelyeket i t t nem érintünk - inkább a kései jan
zenizmus hatásaival számolhatunk, amely az eredeti teológiai töltéstől már eltávolo
dott , és inkább a felvilágosodás vallásos változataként, jozefinista egyházreform képé
ben jelentkezett . Emellet t leginkább olvasmányélményként, a történeti könyvtárakban 
fennmaradt i r oda lmi örökség formájában beszélhetünk a janzenizmus magyarországi 
jelenlétéről. A téma célirányos kutatása egyrészt a magyarországi eszmetörténeti vo
natkozások és hatásrendszerek feltárását szolgálja, másrészt újabb adatokkal gyarapít
ja a Magyarország és Nyugat-Európa közötti szellemi kölcsönhatások történetét. Z o l -
nai Béla nyomdoka in haladva készülő d o k t o r i disszertációm tárgyául választottam a 
magyarországi janzenista olvasmányélmények kutatását, amelynek során felfigyeltem 
arra a különös jelenségre, hogy ez az alapvetően katol ikus lelkiségi irányzat Magyaror-



szagon több protestáns lelkész érdeklődését felkeltette, sőt aktivizálta fordítások ké
szítésére. Mondhatnánk: amint már egy rövid összefoglalásból is kitűnik, a janzenista 
teológia értelmezhető „kriptokálvinista" olvasatban, így nem meglepő ez az érdeklő
dés. (Egyes nézetek szerint az elüldözött hugenották után támadt űrt tö l tö t te be a 
franciaországi janzenizmus, a reformáció egyfajta pótlékát kínálva. M a g u k a janze-
nisták a leghevesebben t i l takoztak mindenféle párhuzam és összevetés ellen; szerin
tük a protestánsok felvállalt elszakadása a döntő, míg ők kizárólag a ka to l ikus anya
szentegyház keretén belül határozták meg magukat.) 

De a magyarországi kutatástörténetre is igaz, hogy Zo lna i Bélát 5 leszámítva protes
táns szerzők foglalkoztak a janzenizmus bemutatásával, i l le tve idevágó alapművek 
fordításával. Czakó Jenő református lelkész monográfiája (Czakó Jenő: A janzenizmus. 
Cegléd, szerző, 1943) elsősorban teológiai-dogmatikai szempontból tárgyalja a janze-
n izmus t , műve középpontjában Jansenius, Saint-Cyran, a Port-Royal köre, A n t o i n e 
A r n a u l d és Pascal munkássága áll. (A mozgalom 18. századi korszakát csak vázlatosan 
érinti, a magyar vonatkozásokkal kapcsolatosan Zo lna i Béla publikációira utal .) Ma
gyar szerzőtől máig ez az egyetlen könyv, amelyik teológiai megközelítéssel dolgozza fel 
tárgyát. 

Szintén református lelkész, Rácz Lajos fordította le Blaise Pascal Vidéki levelek című 
művét, amely 1925-ben jelent meg 6 . Noha a Pascal-kutatás és a Pascal-irodalom sok 
tekinte tben különálló témának minősül, éppen a Vidéki levelek kulcsfontosságú a jan
zenizmus történetében: ezekben a lebilincselően olvasmányos írásokban Pascal érzék
letesen (tegyük hozzá: elfogultan) mutat ja be a jezsuita teológia és l e lk i vezetés k i fo 
gásolható módszereit, és meggyőzően érvel a janzenista álláspont mel le t t . 

Jelen írásomban három szempontból m u t a t o m be a janzenizmus 18. századi magyar
országi hatástörténetét: a fordításirodalom, a történeti könyvtárak állományelemzése 
és egy konkrét példa tükrében. 

A 18. századi fordításirodalom 

A 18. század közepétől fellendülő magyar nyelvű fordításirodalom biztos jele annak, 
hogy hosszú pangás után szélesedett a magyar olvasóközönség. A fordítók azt fordí
tották, ami t arra érdemesnek ítéltek - a kegyességi i r oda lom elsősorban a külföldre 
e l ju to t t lelkészhallgatók recepcióján keresztül ha to t t (a számukra releváns műveket 
kívánták magyar nyelven is közreadni). A literátus lelkészek névsora a teljesség igénye 
nélkül is impozáns: Péczeli József, Szilágyi Sámuel, Gőböl Gáspár, Pápai István, Nagy 
Sámuel , Fodor Gerzson - bár i r o d a l m i köztudatunkba n e m épültek be, életművük 
többek között e lőkészí tet te a közönséget a magyar felvilágosodás eredeti alkotásai 
számára. Ezzel a protestáns értelmiségi körrel szemben hasonló intenzitással alkotó 
katol ikus tömböt nem t u d u n k meghatározni - természetesen vol tak fordító katol ikus 
teológusok, szerzetesek; ám sem számban, sem teljesítményben nem közelítették meg 
a protestáns csoportot. Témánkba vágóan csupán egy példa emelhető k i : Benyák Ber
nát piarista szerzetes 1769-ben készítette el Ternio de Jansenismo e Gallico című fordítá-



sát, amely Voltaire híres művének, a XIV. Lajos századának a janzenizmus mozgalmát 
tárgyaló részlete. Fordítása azonban nyomtatásban sohasem jelent meg; feltehetőleg 
nem is kiadásra készült . 7 

Szőnyi Benjámin (1717-1794) Debrecenben végezte a teológiát, majd Hódmezővá
sárhelyen választották lelkésszé. 1743-ban kezdte meg külföldi peregrinációját, amely
nek során Frankfurt am Odera, Leyden és Utrecht egyetemeit látogatta. 1745-ben tért 
haza, s lelkészi szolgálata, hivatalai mel le t t több imádságoskönyv, énekeskönyv szer
zőjeként vált i smer t té . 8 

1774-ben adta közre a janzenista Charles R o l l i n Physique des enfans című művének 
fordítását (bizonyíthatóan ez is németből készül t ) 9 . R o l l i n személyes kapcsolatban állt 
a janzenistákkal, és a 18. században különösen kedvelt fiziko-teológiai i rodalmat mű
velte . Je lentős pedagógus vo l t , fen t i műve is módszertani jel legű. Különösen nagy 
hangsúlyt kap benne a természettudomány alázatos és áhítatos megközelítése, a gyer
mekek rávezetése arra, hogy Isten nagyságát lássák meg ebben is. 

A janzenista Le Tourneux abbé Année chretienne c ímű műve köte tenként 1771- tő l 
1781-ig jelent meg magyar nyelven (Keresztény Esztendő). Fordítója ismeretlen (egyéb
ként németből készült) , így nem sorolhatjuk protestáns lelkészek munkái közé, tárgya 
mia t t azonban említenünk kel let t . A mű laikus olvasóknak szánt újszövetségi igema
gyarázat (lényegében rövid magyarázatokkal ellátott bibliaolvasó kalauz). 

Galambos Mihály (P-1789) erdélyi református lelkész tanulmányait külföldön, Odera-
Frankfurtban végezte. 1782-től a nagyenyedi kollégium professzora vo l t . A salzburgi 
hercegérsek, Colloredo janzenista ihletettségű reformelképzeléseket vázoló pásztorle
velét annyira fontosnak tartotta - a protestánsok szempontjából is - hogy lefordította 1 0. 

Col loredo érsek (1732-1812) , I I . J ó z s e f császár bizalmasa, támogatta az uralkodó 
egyházügyi rendelkezéseit . 1782-es j u b i l e u m i pásztorlevele nagy visszhangot váltott 
k i : ebben janzenista szellemű reformokat h i rde te t t meg. A pásztorlevél helyteleníti a 
t e m p l o m o k felesleges túldíszítettségét; szorgalmazza a hívek bibliaolvasását; óv a 
babonás, pogány hiedelmeken alapuló hittől; ajánlja M u r a t o r i olvasását; az őskeresz
tények erkölcsét állítja követendő például 1 1 . Az érsek felfogása egyébként a kései janze
nizmus jozefinista irányához illeszkedik: az osztrák területen jelentkező janzenizmus 
inkább gyakorlati síkon érhető tet ten. I I . József egyéni hitfelfogása erősen intellektuá
l is és el i t is ta vo l t , al ig leplezett janzenista szimpátiával. 

Háló Kovács József (1761-1830) nagykőrösi, később halasi lelkipásztor egész életében 
következetes írói-fordítói munkásságot fo ly ta to t t szolgálata mel le t t . (Nagy hatással 
vo l t rá apósa, a kecskeméti lelkész Gőböl Gáspár példája, aki főleg francia i rodalmat 
fordított és könyvtára örökösének tette meg.) Háló Kovács Józse f 1798-ban adta közre 
Louis Racine poémáját a vallásról . 1 2 (Louis Racine, a nagy drámaíró Jean Racine fia 
rendezte sajtó alá apja levelezését és emlékiratait Port-Royalról; továbbá megírta teljes 
életrajzát.) 

A mű vallásfilozófiai tanköltemény, s egyértelműen a janzenista szemléletet érvé
nyesíti költői eszközökkel: a rejtőzködő Istenről tanúságot tevő kozmikus rendből és 
a megrettent szív tapasztalatából i ndu l k i ; az emberi állapot alapvető boldogtalanságát 



ábrázolja (végső soron mindenk i magányos, és nem érhető el tökéletes, tartós boldog
ság); és csak a kegyelem vezethet h i t r e , amely Jézus Kr isz tus által üdvözít. - Háló 
Kovács Józse f nyilvánvalóan a mű érdemi mondanivalóját tekinte t te értékesnek, nem 
törődött a szerző felekezeti hovatartozásával (viszont kihagyta a szakadár reformáto
rokat elmarasztaló részeket) . 

A felsorolt fordítások kétségtelenül nem a janzenista irányzat népszerűsítése érdeké
ben készültek, de kiadásukkal magyar nyelven, magyar földön is megjelent a janze
nis ta szellemiségű kegyességi i roda lom. 

Könyvtárelemzések 

Az általam vizsgált állományegyüttesek (a Ráday Könyvtár; a debreceni Nagykönyvtár; 
Verseghy Ferenc magánkönyvtára; a nagyszombati egyetem (Budapest, Egyetemi 
Könyvtár); a szegedi piaristák könyvtára; a szeged-alsóvárosi ferences rendház könyv
tára; a szegedi m i n o r i t a könyvtár és a pécsi Klimo-gyűjtemény állományának elemzé
se) még nem teszik lehetővé a janzenista i r o d a l o m magyarországi el terjedtségének 
teljes felrajzolását, de néhány tendencia vázolható. 

Meghatározó tényező a gyűjtő személyes érdeklődése, amennyiben személyhez tud
j u k kötni könyvtárak vagy állományegységek beszerzései t . így beszélhetünk K l i m o 
György püspök esetében tudatos állománygyarapításról - a janzenista a lapirodalom 
tudatos begyűjtéséről - ; ugyanez vonatkozik a szombathelyi Herzan-gyűjteményre és 
a protestáns Ráday Gedeon beszerzéseire. A szakirodalom gyűjtése természetesen nem 
a könyvtárfejlesztők janzenista irányú elkötelezet tségére u ta l , j e l z i azonban tájéko
zottságuk mértékét és az érdeklődés jelenlétét . Még fokozottabban érvényes mindez 
azokra az esetekre, amikor possessor-bejegyzések révén határolhatunk be janzenista 
könyvegyütteseket [Gúl János piarista atya könyvei; Gruber György könyvei (amelye
ket később K l i m o György vásárolt m e g ) ] . A z o k a possessorbejegyzések is fontosak, 
amelyek csak egy-egy tétel esetében fordulnak elő ( i lyen például Hatvani István Jan-
senius-példánya, de Szathmári Paksi István, Kármán András neve is informatív). 

Egy másik fontos tényező a felekezeti jelleg. A ka to l ikus könyvtárállományok eseté
ben azt tapasztaljuk, hogy csupán a valóban nagy gyűjtemények rendelkeztek átfogó 
i roda lommal a janzenizmus tárgykörében (a vizsgált gyűjtemények közül a nagyszom
bat i és a pécsi könyvtár), amely tehát k i ter jedt m i n d az alapművekre, m i n d a pápai 
d o k u m e n t u m o k r a és részben a po lemikus i roda lomra is. A nagyszombat i könyvtár 
esetében sikerült k i m u t a t n i a kortárs, azaz a 17. századi beszerzéseket . A janzeniz-
mussal tágabban értelmezett kapcsolatba hozható i r o d a l o m esetében egészen széles 
spek t rumot tapasztalhatunk; különösen a ( tendenciózus) egyháztörténeti művek 
száma kimagasló. A patr iszt ika szakcsoportjában az Augustinus-kiadások száma szin
te mindenütt kiugró; ám ez általános jelenség. A vizsgált kisebb szerzetesi könyvtárak 
viszont arról tanúskodnak, hogy a mindenképpen jóval szerényebb méretű állomá-



nyokban is akadtak janzenista alapművek (főleg erkölcstani, kateketikai és egyháztör
téneti munkák); tágabban értelmezett janzenista szellemiségű kegyességi művek szin
tén előfordultak. 

A protestáns könyvtárak esetében a janzenista művek jelenléte mindenképpen t u 
datos választást feltételez, hiszen nem protestáns teológiai szakirodalomról és nem 
standard teológiai művekről van szó. Az eddigi eredmények szerint különösen a janze
nista Szentírás-kommentárok, valamint a dogmatikai (kegyelemtani), etikai és egyház
történeti munkák kel te t tek érdeklődést a protestáns olvasóközönségben. Pascal kivé
telével a janzenista polémia je lenléte nem mutatható k i ; az eddigi adatok szerint a 
pápai bullák beszerzésére sem fordítottak gondot. A katol ikus gyűjteményekkel össze
hasonlítva viszont nagyságrendekkel je lentősebb a jozef inis ta egyházpolitikára, egy
házjogra vonatkozó i roda lom mértéke. Bár ez az anyag teljes egészében nem vonható 
tárgykörünkbe, je lentős része a bécsi késő-janzenizmushoz kötődik. 

Protestáns gyűjteményekben egyes példányok bejegyzései révén te t ten érhetjük 
m i n d a figyelmes olvasás jelei t , m i n d a tulajdonosok személyi kapcsolatait. Példának 
álljon i t t a Ráday-könyvtár egyik Arnauld-kötete: Histoire de Dom Jean de Palafox, evéque 
d'Angelopolis et depuis d'Osme. Des differens qu'il a eus avec les P.P. jésuites. H.ny.n. , 1690. 

A z életrajzi-egyháztörténeti mű főszereplője, D o n Juan de Palafox y Mendoza Me
xikó misszionárius püspöke vol t (később visszatért hazájába, Spanyolországba). Bele
keveredett az ún. rítusvitába, amely a ferencesek és a jezsui ták missziós módszerei 
körül robbant k i . A n t o i n e A r n a u l d természetesen a jezsuiták ellen foglalt állást. - A 
kötetben possessorbejegyzés olvasható: „Andreas Kármán A J . 1762 d. 13 A p r i l Tra-
j ec t i " . Ismert adalék, hogy Kármán András losonci lelkész-tanár (1710 körül - 1760 
után) utrecht i tanulmányait (1730-31 folyamán) Ráday I . Pál anyagilag segítette. Kár
mán András könyvbeszerzésekben pártfogója rendelkezésére állt, különösen teológiai 
jellegű művekkel kapcsolatosan. 1741-ben egyike vo l t azoknak a lelkészeknek, akik 
Ráday Pálné Kajali Klárát ha lo t t i orációval búcsúztatták. A két család között fennma
radt a szoros kapcsolat: Ráday Gedeon Kármán András fiát, Józsefet (1738-1795) , a 
későbbi református püspököt segítette külföldi tanulmányaiban 1760-63 folyamán. 
Elképzelhető, hogy ezt a kötetet Kármán András (vagy fia, József) ajándékozta Ráday 
Gedeonnak; de az is lehetséges, hogy a Kármán-hagyaték csak egy jóval későbbi ado
mányozás során került a Ráday Könyvtár állományába. 

Egy másik mű, ugyancsak a Ráday Könyvtár állományából (Le Janséniste convaincu de 
vaine sophistiquerie, ou examen des réflexions de monsieur Arnauld sur le preservatif contre le 
changement de religion. A m s t e r d a m , H.ny.n . , 1682) azt a kérdéskört feszegeti, hogy a 
janzenisták nem ismerték el a protestáns felekezetek létjogosultságát, ragaszkodtak 
a katol ikus egyház kereteihez, sőt azt a vélekedést is cáfolták, amely a janzenista és a 
kálvinista teológia feltűnő egyezéseit muta t t a fel. - A kötetben a kéziratos igazítás (a 
nyomdahibák jegyzékén felsorolt kiigazításokat valaki átvezette a szövegbe) az olvasás 
tenyéré u ta l . 

Egy harmadik példa Verseghy Ferenc könyvtárából (Johann Lorenz von Moshe im: 
Vollständige Kirchengeschichte des Neuen Testaments... Leipzig, 1769-1778) illusztrálja az 
igen mélyreható egyháztörténeti érdeklődést. A z evangélikus Johann Lorenz v o n Mos-



h e i m (1694-1755) , a filozófia és a teológia göttingeni professzora ismert és népszerű 
szerző vol t a 18. század második felében; művei magyarországi könyvtárakban nagy 
számban fordulnak elő, és a hazai protestáns iskolákban is tankönyvként használták. 

M o s h e i m szigorúan történeti alapon tárgyalja az egyháztörténetet , 1 3 bár természe
tesen bővebb terjedelmet szentel a protestáns egyházak tör ténetének. Felsorolja a 
janzenizmus mozgalmára vonatkozó valamennyi fontos tényt az Augustinus kiadásától 
kezdve a Saint-Médard temető körüli „csodák"-ig. Jelentős megújulási törekvést lát az 
irányzatban, észrevehető sajnálattal szól az erőszakos feloszlatási törekvésekről, a 
kiátkozó pápai bullákról. A janzenizmust európai jelenségként tárgyalja, tehát számba 
veszi a spanyol, a németalföldi és az itáliai szálakat. A mozga lom történetét n e m te
k i n t i lezártnak; emlí tést tesz az elszakadt ho l l and janzenistákról is. 

Moshe im szimpátiája újabb adalék arra, hogy protestáns közegben meglepően ked
vező visszhangja vo l t a janzenizmusnak. 

Hatvani István kéziratos bejegyzése a janzenizmus tételeiről 

A Ráday Könyvtár 1-16758V raktári jelzetű kötete - a heidelbergi káté 1671-es, leideni 
kiadása 1 4 - több fontos possessorbejegyzést és kéziratos kiegészítést tartalmaz, köz
tük Hatvani István debreceni professzornak a janzenizmusra vonatkozó feljegyzéseit. 

A könyv első possessorbejegyzése Szombathi M . Andrástól származik 1 5 ; személyé
ről közelebbi adat nem ismeretes. Feltételezhető, hogy neve Rimaszombatra utal , a mű 
jellegéből következik, hogy református teológus vagy lelkész lehetett; bejegyzése a 18. 
század elejére datálható. 

A következő possessor Hatvani Gergely 1 6 , Hatvani István apja. Életútja a magasabb 
műveltségre vágyó, vagyontalansága mia t t megalkuvásokra szoruló kisnemesi pálya 
példája: H o n t vármegye jurátusa vo l t , eredetileg könyvkötőmesteri képzettséggel is 
rendelkezett - szakmáját Kolozsvárott, Kassán és végül Rimaszombaton is gyakorolta. 
Bizonyosra vehető, hogy a mesterséget nem csupán jövedelemszerzési célokból válasz
to t ta : könyvszerető, olvasó embernek ke l le t t lennie, ha 1721-ben - már n e m fiatal 
emberként - a Cocceius-féle Káté megszerzésére törekedett. Fia, Hatvani István fiatal
kora nem más, m i n t szívós küzdelem a tanulás lehetőségéért; egy jó tanárért vagy is
koláért hajlandó vo l t várost cserélni; praeceptorságot csak azért vállalt, hogy maga is 
tógás diák lehessen. Végre 1738-ban felvételt nyert a debreceni kollégiumba; tanulmá
nyait azonban nem kezdhette meg, hely hiányában várakoznia kel le t t . (A várakozási 
időből a tervezett egy év helyett három lett , ugyanis az 1739-es debreceni pestis egé
szen 1741-ig veszélyeztette Kelet- és Észak-Magyarországot.) A hosszúra nyúlt vára
kozás Hatvani Istvánt elkeserítette; nevelői állása mel le t t szigorú önképzéssel igyeke
zett elmélyíteni tudását. Apja könyve 1740-ben került hozzá: „Jam filii Stephani Ha th -
vani d.e. Losoncini A n n o 1740 m p p " - tanúskodik bejegyzése. A hátsó szennylapra a 
következő feljegyzést írta: 



„Dogmata Jansenistarum 

1. A l i q u a De i praecepta h o m i n i b u s iust is , vo lent ibus et conantibus, secundum 
praesentes quas habent vires sunt imposs ib i l ia , deest quoque i l l i s ? gratia qua pos-
s ib i l ia f iant . 

2. I n t e r i o r i gratiae i n s ta tu naturae lapsae n u n q u a m resis t i tur . 
3. A d merendum et demerendum i n statu naturae lapsae, n o n requi r i tur i n homine 

libertás a necessitate, sed suffici t libertás a coactione. 
4. Semipelagiani admit tebant , praevenientis gratiae in ter ior is necessitatem ad sin-

gulos actus, e t iam ad i n i t i u m fidei, et i n hoc erant haeretici, quod vellent eam gratiam 
ta lem esse, cui possit humana voluntas resistere vel obtemperare. 

5. Semipelagianum est dicere, C h r i s t u m pro omnibus o m n i n o homin ibus m o r t u -
u m esse, aut sanguinem fudisse. Vide Melch . Le idekker i História Jansenismi. Has 
proposit iones Innocent ius X . damnat . est 1653. ad conveni re t . . . . Calvini et L u t h . 

Cornel . Jansenius erat Epps Iprensis qu i d ic i t i vicies et bis opera August in ia capite 
ad calcem per legisse. i b i d . ed id i t sed postumus J. et usus vir . . . Lovanansenii." 

A z összegző bejegyzés n e m más, m i n t a janzenizmus híres öt tételének rögzítése. A 
kötetben természetesen n e m esik szó a janzenistákról, így ez a kiegészítés nyilvánva
lóan Hatvani saját megfontolásokból fontosnak ítélt toldaléka - nyilván a janzenizmus 
és a reformátori teológia dogmatikai egybeesése mia t t tar tot ta érdemesnek feljegyezni. 

Hatvani forrása megállapíthatatlan; valójában bármely egyháztörténeti vagy dogma
t ika i kézikönyvből kijegyezhette. Hogy azonban érdeklődése nem vol t futó szeszély, azt 
bizonyítja a debreceni Nagykönyvtár állományában levő Jansenius-kötet (Cornelius 
Jansenius: Augus t inus . . . T o m . 1,2,3. Rothomagi , sumpt ibus Jo. Berthel in , 1643), 
amely az ő tu la jdona vo l t , s halála után került a Nagykönyvtárba. - Kivételképpen, 
mer t Hatvani professzor értékes könyvtárhagyatéka is szétszóródott az idők folyamán. 
Kivételes szerencsénkre ér tesülünk m i n d a vásárlás, m i n d a későbbi adományozás 
tényéről: 

„Emi A m s t e l o d a m i 1748 Mense Augus to" - i l le tve: „Ex muni f i ca oblatione Cele-
b e r r i m i D o m i n i Stephani Ha tvan i M D r i s et Professoris P h i l . M a t h . Juris o b t i n u i t 
Co l l eg imi Debrecinense". 

1748-ban Hatvani Hollandiában tartózkodott, s bár ekkor elsősorban orvostudomá
n y i stúdiumaival foglalkozott , mégis feltétlenül beszerzendőnek ítélte Jansenius alap
művét (amelynek meglehetősen drágának kel let t lennie) . - M i n d e d d i g ez az egyetlen 
Jansenius-példány, amelynek sorsa i ly módon nyomon követhető. A két egybeeső adat 
azt támasztja alá, hogy a kivételesen művelt és tájékozott Hatvani István - elkötelezett 
református teológus létére - a forrásokig hatoló, mély érdeklődéssel tanulmányozta a 
janzenizmus teológiáját. 

Összegzésül: a 17-18 . századi spirituális megújulási irányzatok végső soron a devotio 
moderna gyakorlatában gyökereznek; az egyéni, megélt és megharcol t h i t e t hangsú
lyozták, párosítva ezt a morális igényességgel. A z angol és németalföldi puri tanizmus, 



a piet izmus, a janzenizmus, sőt a reformkatol ic izmus útjára lépő katol ikus szerzetes
rendek - m i n d e n je lentős különbségük el lenére - ebben megegyeztek. M i n t ahogy 
abban is, hogy széles körű olvasóközönség megnyerésére törekedtek a legkülönfélébb 
meditációs, evangelizációs, kazuisztikai , vigasztaló, exegetikai stb. i roda lom művelé
sével és terjesztésével. 

A könyvműveltség magyarországi, 18. századi markáns elterjedése érintette a külön
böző teológiai, kegyességi i roda lom tárgykörét. A bővülés nemcsak mennyiségi, ha
nem minőségi változást is jelez: immár a magyar közegben is megjelent az igény m i n d 
a tudományos színvonalú teológiai és egyháztörténeti szakirodalomra, m i n d a laikusok 
számára is ér thető és haszonnal alkalmazható kegyességi i roda lomra . (Szinte külön 
műfajként jel lemezhető az ismeretterjesztés szándékával fordított, kompilált, egysze
rűsített egyháztörténeti és exegetikai művek csoportja, amelyek általában e l i smer t 
szakmunkák „könnyített" változatai.) 

A magyar olvasóközönség teológiai érdeklődése igen szélesnek muta tkoz ik : m i n d e n 
európai irányzat, áramlat képviseltette magát a könyvtárak polca in - még a nagyon 
speciális janzenizmus is - , s nehéz helyzetben vagyunk, ha a recepcióban valamilyen 
dominanciát szeretnénk meghatározni. M i n d e n j e l arra muta t , hogy a magyar értelmi
ség a teológia területén is egy egészen sajátos szintézisre törekedett: a nyugat-európai 
„vegytiszta" irányzatok - legyen szó puritanizmusról, pietizmusról, coccejánizmusról, 
janzenizmusról - egyszerre, egymást áthatva jelentkeztek a magyar recepcióban. (En
nek egyik jele, hogy felekezeti hovatartozásra tek in te t nélkül születtek fordítások és 
adaptációk a kegyességi i rodalomban 1 7 . ) Természetesen az említett irányzatok „vegy
tiszta" állapota a keletkezési helyükön is csupán fikció - a valóság m i n d i g egyfajta 
hatáskeresztmetszet - de Magyarországon különböző, eredeti közegükben sohasem keveredő 
szellemi irányzatokból a lkot tak szintézist. Ehhez szükség vo l t arra, hogy a ha rmon i 
záló elemek kerüljenek a figyelem előterébe - ám ezek az elemek a legkülönfélébb for
rásokból érkeztek hozzánk. 
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