
A Protestantismus továbbterjedése és egyházi 
különválása Erdélyben, Tiszántúl és a hódoltságban 

(1542—1556).* 
(Vége.) 

Ez a Bánság területén kifejtett üldözés azonban csak néhány 
év múlva következvén be a debreceni részgyűlés protestáns-ellenes 
végzése után, semmiképen sem tekinthető az annak végrehajtására 
irányuló törekvésből folyónak. Annak alapján egyáltalában kevés 
eredményt érhetett is el György barát. De máskülönben sem volt 
hozzá elegendő ereje, hogy a közhangulat áramával bármikor is 
sikeresen szembeszállhasson. Úgy, hogy midőn 1551. december 
17-én áldozatául esett a Castaldo-küldötte orvgyilkosoknak, ez 
az egyébként fontos esemény lényegileg semmi változást nem vont 
maga után az egyházi viszonyokban. Erdélyben az 1550-ben meg-
adott vallásszabadságot az 1551. év utolsó napján, tehát már halála 
után összeült marosvásárhelyi országgyűlés újból megerősítette 
azzal a fentartással, hogy „mindenki tartozik a maga vallásában 
megmaradni", vagyis továbbra is tilalmazá a hittérítést és vallás-
változtatást1. Ugyanebben a szellemben határozott az ezt követő 
május 22-én Tordán tartott országgyűlés, mely egyedül a kölcsönös 
türelmességet kötötte ki mindkét fél részéről2. 

Arról sincs hiteles adat, hogy az erdélyi protestánsok maga-
tartásában valami módosulás történt volna a György baráttól 
való netaláni félelinök elenyésztével. A brassóiak humanista kép-
zettségű papja: Wagner Bálint, örökölvén Honterusnak az irodalmi 
szükségletek iránti érzékét és e téren szintén megnyilvánuló 
buzgalmát, már eddig is bátran és ezután sem merészebben 
dolgozott a gyakorlati szempontok és magasabb érdekek ebbeli 
kielégítésén. Görögnyelvű kátéjának mind állítólagos 1544-iki, 
mind fenmaradt 1550-iki kiadása a György barát életében történt, 
és ugyanerre az időre esik,, Praecepta vitae christianae" c. erkölcs-
tani irányú művének első ízben való megjelenése (1544.) s az 
általa szerzett és nyomtatásban Magyarországon közrebocsátott 
első vallásos színműnek a kiadása (1549.), viszont azután került 
ki sajtó alól latin kátéja (1554), (bilingvis (görög-latin) újszövetség-
kiadása (1557.), német énekeskönyve, erkölcstani művének új 
kiadása (1554.), egy pár asketikus irányú munkája, Melanchthonból 
vett több füzetkéje stb. Épenigy tett a kolozsváriak lelkes papja: 
Heltai Gáspár, ki már az 1550-iki törvény hatása alatt nyomdát 

* Az első közleményben előfordult sajtóhibák jegyzékét lásd a cikk végén. 
1 Zsilinszky: i. m. I. 52. 1. 
2 U. o. 55. 1. - Pokoly: i. m. I. 77. 1. 
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szerzett Kolozsvárra, mely ettől kezdve csak úgy ontotta a pro-
testáns egyházi élet fejlesztésére és a mindennapi szükséglet 
kielégítésére szolgáló könyveket, semmivel sem kevésbbé a György 
barát életében, mint azután. A maga-szerzette kisebb káténak 
magyar (1550.) és német (1551.) kiadása, agendájának első kiadása 
(1550.), többek közreműködésével készített magyar bibliafordítá-
sának első kötete (1551.), egy asketikus művének (Trostbüchlein) 
német kiadása (1551.), valamint a Jézus Sirah könyvének Zigericus 
Imre és Tövisi Mátyás által Tolnáról beküldött s Gyulai Istvántól 
átnézett magyar fordítása (1551.), az urvacsoráról Bucertől szerzett 
hitvallásnak és Brenztől irt levélnek együttes lenyomata (1550.) mind 
a hatalmas kormányzó életében látott napvilágot, és ugyanerről a 
nem is erősbödő, nem is lankadó hévről tettek tanúságot a követ-
kező két évben közrebocsátott kiadványai, u. m. kátéjának bővített 
magyar kiadása (1553.), egy ábécés kátéja (1553),1 asketikus mű-
vének magyar kidolgozása (Vigasztaló könyvecske, 1553.), biblia-
fordításának negyedik kötete (1552.), Bölcs Salamon királynak 
könyvei (1552.) és ugyancsak őtőle egy erkölcstani munka (A részeg-
ségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus, 1552.). 

Az ilyen lángoló buzgósággal végzett és széles körre kiterjedt 
tevékenykedéseknek nem lehetett megfelelő eredmény nélkül 
maradniok, de mindenesetre föl kell tennünk azt is, hogy nem 
egy azután megszerzendő, hanem első sorban egy már meglevő 
olvasóközönség pártfogására számítva dolgozott mind Wagner, 
mind Heltai. Hogy aztán ez az utóbbi az ő némely irányban conser-
vativ gondolkodásával, amelynél fogva p. o. mind kátéjában, mind 
agendájában még Honterus ellenére is három szentséget fogadott el 
(t. i. a keresztségen és urvacsorán kivül a Luther első álláspont-
jára helyezkedve az „ódozatot" is), próbált-e mérséklőleg hatni 
a gyökeresebb reformok és hamarosabb keresztülvitelök után 
vágyakozókra: arról nincs tudomásunk. Annyi azonban valószínű, 
hogy a mise cifraságain 1550-ben fontos változások estek, s talán 
a keresztelési szertartás is ment át némi módosításon,2 az meg 
egyenesen való tény, hogy a kolozsváriak 1551-ben két prédi-
kátoruk buzdítására3 a ferencrendieket is, a domokosrendieket 
is kikergették a városból, és ugyanakkor némi rombolások és 
egyéb zavargások kíséretében újra életbeléptettek egyes újítá-
sokat4. Az 1551. év legvégén tartott országgyűlés elrendelte a 
barátoknak régi helyökre való visszabocsátását3 , — Castaldo 
szintén ugyané tájban megfenyegette az előtte mentegetőző 
kolozsváriakat, hogy karhatalommal fogja azokat városukba 

1 Ezt megtalálója Ferenczi Zoltán református káténak tartja (Magyar 
Könyvszemle 1891. 57—9. 1.), de ez a vélemény csupán a kellő tájékozottság 
hiányából ered, annyira, hogy cáfolatot sem kiván. 

2 Dávid Ferenc: Rövid magyarázat 1567—1910. F. 1. 
3 Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
4 U. o. 1891. 440. 1. 
5 Zsilinszky: i. m. I. 52. 1. 
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bevitetni,1 utoljára pedig Ferdinánd király 1552. tavaszán kiadott 
rendeletével hasonló irányban intézkedett, a barátoknak nem-
csak beengedését hagyván meg, hanem káruk megtérítését és 
mindennek az előbbi állapotába való visszaállítását is meg-
követelvén2. Az ekképen ismétlődő rendelkezésekből arra lehet 
következtetni, hogy a kolozsváriak aligha siettek engedelmes-
kedni nekik, noha. a végén is kénytelenek voltak vele3. A 
reformáció tovább haladásának azonban nem állhatta útját semmi 
sem. A régebbi prédikátorok egy részének, p. o. az 1552-ben 
elhalt kettőnek4 a helyére újabb erők lépegettek időközben, mint 
Eszenyi Gervasius 1552. tavaszán5, Petrovics Péternek a volt udvari 
papja ugyancsak 1552-ben, akinek azonban nem ismeretes a neve0, 
továbbá Dávid Ferenc 1555. vége felé, miután már 1552. második 
fele óta ott működött a Vízaknai helyén7, és Derecskei Mihály.8 

Ezeknek és az 1556 elejétől ott tanárkodó Molnár Gergelynek 
nem csekély részök lehetett abban, hogy 1553-ban némely katholikus 
templomi szerelvények eltávolíttattak és egyes szertartások egy-
szerűsítettek'·1, majd 1556. március 15-én pedig a mindkét rendhez 
tartozó szerzetesek végleg elűzettek s másnap a képek és szobrok 
a két kolostorból kihányattak és tűzre vettettek, rögtön utána meg 
a fölösleges oltárok is eltávolíttattak az összes templomokból10. 

Marosvásárhelyre nézve is szükségessé vált az országgyűlés 
közbelépése, de itt épen ellenkezőleg a protestánsok előnyére 
történt az. A városi tanács üldözéseivel szemben fontos eredmény 
volt az, hogy az egyik templomot és a hozzátartozó papilakot 
némely körülírt feltételek mellett nekik adatta át az országgyűlés11, 
mely ezzel a végzésével annak az egyetemes érvényre jutott elv-
nek adott kifejezést, hogy a régi egyház tulajdonából bizonyos 
méltányos és arányos rész megilleti az elszakadtakat. Ám pár év 
multán fordult a kocka s akkor már a protestánsok kerekedtek 
felül, akik 1556. augusztus 6-án állítólag elfoglalták a várbeli 
templomot is, s ugyanakkor elűzték az ottani kolostor lakóit12. Ezt a 
kolostort alakíttatta át aztán az országgyűlés protestánsiskolává.13 

1 Történelmi Tár 1891. 440. 1. 
2 U. o. 1881. 675—6. 1. 
3 1554-ben is választott gvárdiánt a kolozsvári rendház élére a tartományi 

gyűlés. Κ. Ε. Ε. II. 520. 1. 
4 Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
5 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
B Történelmi Tár 1892. 658. 1. 
' U. o. 1898. 166. 1. 
s Teutsch: i. m. II. 19. I. — Haner: i. m. 210. 1. egy Omlatius nevűt is 

említ, de ez az adat néni látszik elég hitelesnek. 
'•> Dávid: i. m. u. o. Egyik adata sem megbízható minden apró részletében, 

amennyiben olyanokat is eltörülteknek mond már 1550-ről és 1553-ról, amelyek 
megtartasa mellett őmasja még 1558-ban is keményen harczolt kétségtelen 
hitelű adatokból kitetszőleg. 

10 Pokoly: i. m. I. 90. 1. 
11 U. o. 77—8. 1. — Zsilinszky: i. m. I. 55. 1. 
12 Marosvásárhelyi róm. kath. gimn. értesítője 1851—2. 
13 Zsiliuszky: i. m. I. 108—11. 1. 
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Az a körülmény, hogy Kolozsvár és Marosvásárhely reformál-
tatási folyamatának egyes nevezetes mozzanatairól csupán egy-egy 
összetűzésből kifolyólag nyerhetünk hiteles képet, igazolttá teszi 
azt a föltevést, hogy a többi, kevésbbé jelentékeny városokban és 
a körülöttök fekvő falvakban hasonlóképen jókora elterjedést ve-
hetett már ez időig a reformáció, csakhogy a legtöbb helyen 
egyáltalában nem idézve fel viharokat. Ezeket illetően mindössze 
annyit tudunk még a részletekből az előbb itt-ott előadottakon kivül, 
hogy 1554. táján Dézsen is megtisztították a templomokat a ka-
tholicismus maradványaitól és magyarul kezdték tartani az isten-
tiszteletet.1 Mindazáltal még sok más helyről megállapíthatjuk 
megnevezetten is, hogy a reformációhoz csatlakoztak, amennyiben 
ugyanis protestánsok voltak a lelkészeik. Ilyenekül a következők 
fordulnak elő forrásainkban: Dávid Ferenc, Wittenbergből vissza-
térte után először besztercei iskolaigazgató, 1551-től fogva péter-
falvai plébános, 1552 vége tájától Kolozsvár egyházi életének 
nagyra nőtt munkása, — Aurifaber (Leschinus) Vince, 1554-től 
muzsnai pap,2 — Mellembriger Jakab, ugyanezen idő körül szász-
sebesi pap, — Ramasi Klein Ágost, ki 1552-ben szenteltetett föl 
Wittenbergben s 1561. elején kacai lelkész és kosdi esperes volt,3 — 
Szegedi Lajos,ki régebben Székesfehérvárit reformátorkodott,később 
bécsi egyetemi tanári állást viselt, 1556-ban pedig már krasznai 
pap, — Kolozsvári Fodor (Crispus) Bálint tordai, — Kleyn Lőrinc 
szolnai, Costius Keresztély szászsebesi, István alvinci pap.4 Rajtok 
kivül is elég soknak ismeretes a neve, kivált a Wittenbergben 
fölszenteltek névsorából; ezek közül ebben az időben is arány-
talanul sokan jöttek később nyerendő lelkészi állásokra, a szük-
ségeltnél jóval többen állítólag Brassóba és néhányan olyanok is, 
akik megjelölt helyre készültek vissza hazájokba, de ezek is a 
legtöbben a reformációnak már korábban meghódított községekbe. 
Sokkal jelentősebb azonban az az emlékünk, mely 1557. közepe 
tájáról mutat fel egy csomó papot a lutherismus legtekintélyesebb 
híveiként, akiknek megelőzőleg vagyis a most tárgyalt időszak 
vége felé is múlhatatlanul protestánsoknak kellett lenniök, hogy 
ekkorra már kiemelkedő állást vívhassanak ki magoknak elvtársaik 
közt. Ekkor ugyanis a következők esperesi minőségben, tehát 
egyházmegyéik részéről is nyilatkoztak a lutherismus elvei mellett: 
Fabricius Miklós keresztyénszigeti lelkész a nagyszebeni káp-
talanból, Mátyás felsőlatini (!) lelkész a besztercei káptalanból, 
Gergely nagyapoldi lelkész a szászsebesi káptalanból, Alesius 
Dénes fenesi lelkész a gyalui káptalanból, Macerius Ambrus 
enyedi lelkész a küküllői esperességből, Hunyadi János teremii 
lelkész a székelyföldi esperességből, Borzási János magyarborzási 
lelkész a belsőszolnoki esperességből, Mocus Albert borsai lelkész 

1 Kádár: i. m. 42. 1. 
2 Haner: i. m. 203. 1. — 1557 közepén kétségtelenül ott volt még. 
3 Prónay Stromp: i. m. 11. 1. — Teutsch: i. m. II. 57. 1. 
4 U. o. 19—20. 1. 
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a dobokavármegyei esperességből, Jegenyei János tordai lelkész 
a tordavármegyei esperességből, Nagyfalui Mihály bánffyhunyadi 
lelkész a kalotaszegi esperességből.1 

Ezek a régi katholikus esperességek majdnem mindnyájának 
képviseletében nyilatkozó egyének óriási mértékű elterjedettségéről 
tanúskodnak a protestantismusnak és ugyanolyan mértékű szét-
züiléséről a katholicismusnak. Szintén erre mutatnak azok a 
panaszok, melyek minduntalan felhangzottak már előbb is a ka-
tholikus papok létszámának az illetőkre megdöbbentően ható csök-
kenése miatt, még pedig általánosságban az egész Magyarországra 
vonatkoztatva.2 Hiába került tehát Erdély is egészen a Ferdinánd 
hatalma alá, és hiába látszott immár egységes uralom alatt állónak 
a két magyar haza: a versenytárs nélkül álló király sem állhatott 
többé ellene a rohanó árnak, amelylyel szemben talán még akkor 
sem mehetett volna sokra, ha kezei nincsenek annyi felől meg-
kötve. Adhatta már ő utasításul az Erdély vajdájává általa kine-
vezett Báthory Andrásnak, hogy „minden erejével védje meg és 
javaiban tartsa meg a katholikus vallást, a lutheránus vallást 
pedig irtsa ki tehetségéhez képest."3: tehetsége nem volt hozzá sem 
neki, sem ennek. Ezt egyébiránt őmaga is érezte. Csaknem ugyan-
ekkor meg arra inté Castaldót, hogy „a hit dolgában az alatt-
valókkal szemben mérséklettel és körültekintéssel járjon el".4 És 
amidőn Báthorynak vajdai hivataláról való lemondása után az 
1553-ban helyébe kinevezett két vajda egyike, Kendy Ferenc nem-
hogy a lutheránusok üldözésére tett volna hivatali esküjében 
fogadalmat, hanem múltjához híven ellenkezőleg épen arra, hogy 
„az igaz, szent és az apostoloktól hátrahagyott vallást fogja ol-
talmazni", és hogy melyiket tartja annak, meg is mutatta egy-
idejűleg, mikor nem hívta a szenteket tanúbizonyságul5: ez a ha-
tározott állásfoglalás nem egy elszigetelt egyéni nézetnek vagy 
egy párttöredék külön elvének, hanem az ország nagy többsége 
közvéleményének volt illetékes és hű tolmácsa. 

Ilyen körülmények között semmiképen sem meglepő, hogy ez 
évek folyamán nem csak a szász, hanem a magyar lutheránusok 
is eljutottak önállósításuk legnevezetesebb mozzanatához, még-
pedig a gyulafehérvári püspöki megyének nemcsak az erdélyi, 
hanem az Erdélyen kivüli részében is. Ez a külön protestáns 
püspök választása volt. Először a szászok gondoskodtak róla, 
miután ők a legrendezettebb egyházi életre voltak már szervez-
kedve és így legjobban érezték főleg a papszentelés dolgában 
mutatkozó nehézségeket. Az a szokás, melyet a negyvenes évek 
eleje óta gyakorolgattak a lelkiismeretesebbek vagy a nagyobbra-
törők és amely szerint a nélkül, hogy egyúttal felsőbb tanul-

1 Teutsch: i. m. II. 19—20. 1. 
2 Κ. Ε. Ε. IV. 533. V. 6. és 352. 1. 
3 Pokoly: i. m. I. 76. 1. 
4 Történelmi Tár 1891. 654. 1. 
5 Pokoly: i. m. I. 80. 1. 
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inányokat végeztek volna ott előzőleg, kijártak Wittenbergbe 
fölszenteltetni magokat, sehogy sem fizette ki magát. Oly hosszú 
és terhes útat tenni kizárólag a fölszentelésnek a gyakorlatban 
fentartott, de elméletileg roppant leszállított jelentőségű szertartása 
kedvéért: időt és pénzt pazarló vállalkozás volt. A katholikus 
korból maradt papok folytonos fogyása egy-egy újabb intésül 
szolgált, hogyha már bármennyire változott hatálylyal és lényeggel 
is, de megtartották ezt a szokást, rendezzék is a szükséghez 
képest. Magától kínálkozó módozatnak látszott erre a német-
országi példa nyomán is a püspöki állás szervezése, amely akár-
mennyire alapellentétben állott és áll is a protestáns egyházalkot-
mány helyesen felfogott eszményi alakjával, egyéb szükségletek 
kielégítésére szintén a legalkalmasabbnak tünt fel előttök. Össze-
kötő kapocsnak, az egység és önállóság megpecsételőjének is ezt 
tekinthették leginkább, és azt a reménységet ugyancsak egyedül 
beléje vethették, hogyha történetesen be fog még töltetni valaha 
a katholikus püspöki állás, azzal lesznek képesek ez ellenében a 
harcot fölvenni. Akként gondolkozhattak, hogy ha akkorra már 
bevégzett ténynyé válik az ők azzal jelképezett függetlenségük, újra 
beolvasztásuknak még talán a kísérleteit is csirájokban elfojthatják. 

Természetesen jól meg kellett választani reá az alkalmas 
személyt. A jövő eshetőségeire való tekintettel először is mellőzni 
kellett azt az öt káptalant, melyek formailag még akkor is füg-
gési viszonyban állottak a gyulafehérvári püspökséghez. Csak így 
remélhették, hogy megválasztott püspökük a katholikus püspöknek, 
mint semmiesetre sem feljebbvalójának, ellensúlyozhassa ellenök 
irányzott törekvéseit. Csupán a barcasági és a nagyszebeni káp-
talan papjai jöhettek ennélfogva szóba ezúttal. Amazok közül az 
irodalmi tevékenységéről nevezetes Wagner Bálint, az utóbbiak 
közül a Nagyszebenben nem régen plébánossá választott, egykori 
laibachi kanonokságából elüldözött külföldi eredetű Wiener Pál 
szerepelhetett legkomolyabb jelöltképen. Nem tudni, mi okból? 
talán minthogy a püspökválasztó zsinatot Nagyszebenben tartották 
s ennélfogva az odavaló káptalan papjai könnyebben többségre 
juthattak, Wienert választották meg. 

Ez 1553. február 6-án történt1 és természetszerűleg ugyan-
ekkor kellett megtörténnie az arra vonatkozó szabályzat megalko-
tásának is, hogy minő kellékek kívántatnak meg a fölszentelen-
dőkben. Egy nem közvetlen adat2 ugyan a püspökválasztás 
megejtésével egyetemben némileg korábbi időpontra: az 1552. 
évre teszi ezt is, de szintén azzal egyidejűleg megtörténtnek állítja 
és nem is szól ellene semmi érv, hogy egyszerre elintézettnek 
vegyük a két együvé tartozó ügyet, ha megbízhatóbb följegyzés 
alapján kénytelenek vagyunk is határidejét későbbre áthelyezni. 
A hat pontra terjedő szabályzat képzettség tekintetében még 

1 Teutsch: i. m. II, 3. 1. 
2 Haner: i. m. 217. 1. 
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felette szerény követelményekkel lép fel, de a katholikus papság 
zömének túlságosan alacsony színvonaláról a magasabbhoz való 
átmenet első fokául nem is lehetett többet várni. Lényegében 
annyi volt az egész, hogy a káté (bizonyosan nem más, mint a 
Lutheré) ismeretét, tételeinek a szentírásból való igazolni tudását 
és anyanyelvükön való megmagyarázási képességét kívánták meg, 
ezenkívül azt, hogy a katholikusok, sacramentariusok, anabaptisták, 
antitrinitariusok stb. ellenében a biblia alapján meg tudják állapitni 
a helyes felfogást, meg, hogy elő tudják sorolni az ó- és újszövet-
ségi könyveket, végül pedig, hogy Ígéretet tegyenek ezeknek és 
a belőlök vett hitvallási iratoknak, u. m. az ágostai hitvallásnak és 
apológiájának; a Luther két kátéjának s a schmalkaldeni cikkeknek 
a további tanulmányozására. Wiener e szabályzat értelmében meg is 
kezdte hivatalos működését, mindjárt a következő hónapban, március 
22-én több jelentkezőt és megvizsgáltat szentelvén fel lelkészekül. 

Épen legfőbb ideje volt a püspöki állás ilyetén felállításának, 
mert alig pár hónap elteltével uj püspököt állított Ferdinánd király 
a gyulafehérvári egyházmegye élére. Ez Bornemisza Pál volt, 
akinek azonban a katholicismus uralmának helyreállítására ki-
fejtett buzgólkodása épenugy észrevehető siker és hatás nélkül 
maradt, mint előbb a György barát meg-megpróbált erőszakos-
kodása. 1554-ben az erdélyi városok panaszára maga a király 
tiltotta el a szászokkal egyetértő egyházak üldözését.1 Az 1554. évi 
medgyesi országgyűlés pedig annyira tiszteletben tartotta a két félnek 
már megállapított jogegyenlőségét, hogy még tábori papokat is külön-
külön rendelt részökre,2 az 1555. április 14-én Marosvásárhelyen tartott 
országgyűlés pediga felekezetközi viszályok kiküszöbölésére és a sé-
relmek orvoslására kifejezetten az 1550. évi juniusi országgyűlés 
végzését újította fel, mintegy alapelvül jelölvén meg az abban körül-
írt tűrelmességet. Sőt már a szakadás külső jeléül szolgáló önálló 
szervezkedést is jó részben szentesítette ez az 1555-iki ország-
gyűlés, midőn a vallás ügyében már megszűntnek tekintette a katho-
likus püspökség hatáskörét a lutheránus papok felett, arra köte-
lezvén el ez utóbbiakat, hogy a gyulafehérvári vikárius megkere-
séseinek mindenben engedelmeskedjenek, kivéve a vallásügyet.3 

Maga a papság kevésbbé tudta vagy merte belétalálni magát 
az uj alakulatba. Wiener Pálnak 1554. augusztus 16-án bekövet-
kezett halála folytán csupán másfél esztendőre terjedő püspökös-
ködése teljességgel nem volt elegendő hozzá, hogy a régi álla-
potot annyira kiölje a nagy többség tudatából, hogy ne tekintse 
többé rendjén való dolognak a katholikus püspök fölötte való 
jurisdictióját. És ennélfogva, midőn Bornemissza 1554 második 
felében egyházmegyei zs natra hívta őket, ha megelégedett volna 
egy egyszerűen a meghívásra szorítkozó körlevéllel, talán szó és 
ellenvetés nélkül engedtek volna neki, miután épen akkor ürese-

1 Századok 1874. 183. 1. 
2 Pokoly: i. m. 1. 80—81. 1. 
3 Zsilinszky: i. m. 1. 72. 1. 
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désbe is jutott volt nálok a püspöki hivatal. Csakhogy túllőtt a 
célon. Egyszersmind tévelygéseik miatt erélyes dorgálással támadt 
rájok a régi jogon alája rendeltekre, ami már érzékenyen érin-
tette a meggyőződésöket is. Ezt azután magától érthetőleg nem 
lehetett szó nélkül hagynia mindenkinek még a függés érzetében 
sem. így történt, hogy a besztercei szász káptalan papsága a 
mellettök és közelökben élő protestáns gondolkozású magyar 
papokkal együttesen zsinatot tartott 1554. november első öt 
napján, melyből két kiméletés bár, de határozott hangú fölter-
jesztésben válaszolt a püspöknek, egyikkel a dorgálására, másikkal 
a meghívására. Részletes fejtegetések során védekeztek bennök 
mindenféle vád és gyanú ellen, közlék hittételeiket a vitás kér-
dések tárgyában, hivatkozva e mellett a Honterus-féle munká-
latokra, valamint az egyetemesebb jellegű hitvallási iratok leg-
mérsékeltebbjeire: az ágostai hitvallásra, ennek „apologiá"-jára és 
„repetitio"-jára (az 1551. évben szintén Melanchthon által szerzett 
„Confessio doctrinae Saxonicarum ecclesiarum"-ra). Mindazáltal ki-
fejezetten felsőbb hatóságuknak, főpásztoruknak ismerték el apüspö-
köt, alárendeltjeinek vallották magokat .Έζ lehetett az egyetlen gyógyír 
Bornemiszának arra a sebére, melyet a valószínűleg nem csupán 
erről az egy helyről kapott visszautasítás ejtett térítői buzgalmán. 

A papságnak a püspöki méltóság irányában való megaláz-
kodása, hozzája könnyű szerrel alkalmazkodása hozta magával 
azt, hogy a szász „egyetemnek" ugy az 1554. évi november 25-én, 
mint az 1555. évi március 17-én tartott gyűlése eredménytelenül 
utasította a városokat a káptalanoknak a superintendens-választás 
végett való buzditgatására.2 A városi hatóságok mindenesetre 
eleget tehettek az utasításnak, de a papok a katholikus püspök 
ottlétének igézete alatt egyelőre óvakodtak az ily irányú cselek-
véstől. És ki tudja, meddig maradtak volna amannak a hatósága 
alatt, ha az állami viszonyok olyan fordulatot nem vesznek, mely 
maga után vonta Bornemiszának Erdélyből való eltávozását. Az 
osztrák és török uralom két malomköve között őrlődő kis ország 
rendei mindinkább meggyőződtek róla, hogy a Ferdinánd ural-
kodása végjetes csapásként súlyosodik rájok, és hazájok meg-
mentésére legokosabban teszik, ha visszahívják János Zsigmondot 
és vele Izabella királynét. 1556 elején meg is tették ezt, és emezek 
visszatértéig Petrovics Pétert bízták meg az ország kormányzásával. 
Ez a maga buzgó protestáns voltában és a Szapolyai-házhoz 
való erős ragaszkodásában már március 8-án a szászsebesi 
gyűléssel az elé az alternativa elé állíttatta Bornemiszát, hogy 
vagy csatlakozik a János Zsigmond híveihez, vagy elhagyja az 
országot. És hogy nyomatékot dobjon a mérleg egyik serpenyő-
jébe, ugyanakkor kimondatta a gyulafehérvári püspökség tizedeinek 
lefoglalását.3 így aztán Bornemiszának csakugyan nem volt többé 

1 Jakab Elek: i. m. 11 — 15. 1. — Archiv des Vereins. . . Ν. F. I. 375—83. 1. 
2 Teutsch: i. m. 1. 72. 1. 
3 Pokoly; i. m. I. 84. 1. 
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mit keresnie Erdélyben, s junius első felében tényleg és végleg el is 
hagyta. Ekkor aztán a szász lutheránus papok sem halogatták tovább 
az uj superintendens beállítását. Már junius 25-én megválasztották 
ilyenül Hebler Mátyás nagyszebeni plébánost, immár a második 
alkalommal is olyat, aki nem szász eredetű, nem közűlök való volt.1 

A magyar lutheránusok a szászoknak „nemzeti" alapon való 
szervezkedése és ilyen módon tőlök egyházi téren is különválása 
következtében magokra maradtakvolt. De elgondolhatólag nekik 
is érezniök kellett a megfelelő szervezkedés szükségét. Meg is 
érezték egészen hamar és cselekedtek is ahhoz képest. Nehezen 
tételezhető fel ugyanis, hogy a katholikus püspöki szék betöltött 
volta idejében választották voliia meg superintendensökké azt a 
Tamás nevű volt szerzetest, aki mint a magyar egyházak „praesese" 
az 1554-ben vagy legkésőbb 1555 kezdetén tartott széki zsinat 
tanácskozásait vezette.'2 Neki tehát a Wiener megválasztása és a 
Bornemisza kineveztetése közé eső pár hónap alatt kellett e tisztét 
elfoglalnia. Hivataloskodásának minden egyéb mozzanata isme-
retlen és így tartama felől is teljes bizonytalanságban vagyunk. 
Egy azonban bizonyos: az, hogy utódja, Dávid Ferencz csak a 
Hebler megválasztása után jutott e tisztségébe, még abban az 
esetben is, ha már 1556 folyamán történt az. 

A gyulafehérvári katholikus püspökség harmadik alkotórésze 
— a székhelytől számítva meszesentúlinak mondott magyarországi 
— szintén nem sokáig késlekedett, hogy reálépjen az erdélyiektől 
kijelölt útra. Ám ez már csak akkor következett be, amikor Bor-
nemisza ott ült a püspöki széken. Vidéköknek távoli fekvése és 
az a körülmény, hogy az erdélyi hitsorsosoknak két superintendense 
a katholikus püspök működése idején is végezhette teendőit, már 
magában véve is bátorságot adhatott erre a lépésre a szatmár-
vidéki papoknak. A protestantismushoz csatlakozott földesuraik 
biztatása pedig egyenesen kötelességökké tette az adott példák 
követését. 1554. március 13-án a szatmárvármegyei Óváriban 
gyűlt össze az a zsinat, mely az önálló szervezkedésnek ezt a 
fontos tényezőjét, a superintendenst beállította e vidék protestáns 
egyházi életébe. Annak a Báthory Annának a birtoka volt ez a 
mai állapotához képest jóval jelentékenyebb község, aki egykor 
Drágfy Gáspárnak, majd Homonnai Drugeth Antalnak, ekkor pedig 
Báthory Györgynek volt a felesége. Az ő és férje pártfogása mellett 
gyülekezett össze ide a szomszédos vidékekről az a nyolcvannyolc 
lelkész, akik több nemesnek a jelenlétében kilenc, előlegesen 
körvonalozott kérdésre megadták általában lutheránus szellemű 
válaszukat. Az urvacsorára nézve egy kissé ingadozó, önmagoknak 
is majdnem ellenmondó3 tanban, az urvacsorai kenyérre nézve 
annak kovásztalanságában, az oltárok és képek lerombolásának 

1 Korponán született. 
2 Schesaeus tesz róla mint praesesről említést, Dávid (Dialysis . . .8 . Β. 1.) 

pedig egyenesen superintendensnek mondja. 
3 Erről egy későbbi fejezetben lesz még szó. 
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a világi hatóságtól való függővé tételében, továbbá a magán ab-
solutiónak, a keresztszülők keresztelésnél való jelenlétének, az 
egyházkelésnek, a házasságra lépők esketésének és az addigi 
ünnepeknek1 a fentartásában állapodtak meg, végűi pedig el-
határozták a superintendensi és esperesi hivatal szervezését, helye-
sebben fentartását a tanban és szertartásban való egyetértés és 
a fegyelemtartás céljából. Meg is választották superintendensökké 
a helybeli lelkészt, Tordai Demetert, aki kilenc évvel azelőtt az 
erdődi nevezetes zsinaton szintén részt vett volt. A többi itt jelen-
voltak közül, mint tekintélyesebb lelkészeknek, a következőknek 
a neve maradt emlékezetben: Károlyi Boldi Sebestyén, volt gyula-
fehérvári kanonok, ekkor erdődi lelkész, Lippai Kristóf, akinek 
ennél korábbi tiszántúli szerepléséről már volt, de lesz is még 
szó, Tövisi Mátyás, előbb talán tolnai tanító, Horváth Mihály, 
előbb csaholyi, ekkor már valószínűleg hadadi lelkész és szilágy-
sági esperes, Gyulai Imre, Mediomontanus (Felsőbányai) János 
és Miletinus László. Ugy ezek, mint a többiek is mind a nyolc-
vanan kétségen kívül kellő buzgósággal ápolták és terjesztettek 
a magok körében a protestantismus eszméit. 

Hogy tetemes többségűk e tájban még szilárdan állhatott a 
lutheránismus legfőbb eszméi mellett, arról bizonyságot tettek 
nem egészen egy év elmultával, midőn az 1555. február 24-én 
Erdődön tartott zsinatukon a helvét irányhoz pártolt püspökük, 
Tordai Demeter eljárásának helytelenítésével egyidejűleg egy 
csomó olyan végzést hoztak, amelyekben ismét meg ismét meg-
nyilatkozott a lutheri álláspont, noha inkább közvetítő jelleggel 
minden irányban. Urvacsora-tanukban ugyanis szó sincs az ubi-
.quitasról, a gyónás már alternative vagy köz vagy magán, és ez 
utóbbiban most sem kívánták meg a bűnök előszámlálását, a 
papok házassága csak mintegy kisegítőként szerepel a nőtelenség 
el nem bírása esetére, a szertartásokra nézve általában a régihez 
ragaszkodás a fő elv, de a feltétlen egyöntetűséget nem tartották 
szükségesnek, a papszentelésre - ugy látszik jogot adtak a 
püspökön kívül más papoknak is. Érdekes sajátságuk e kánonoknak, 
hogy már a gyakorlati életre tartozó, egyházigazgatási jellegű 
utasításokat szintén foglalnak magokban. Bizonyosan hasonló 
szellemtől áthatva folytathatták tárgyalásaikat az ugyanazon évi 
junius 24-én Óváriban tartott zsinatukon is, melynek végzéseiről 
azonban nincsenek adataink s csupán azt tudjuk róla, hogy ekkor 
már az állhatatos lutheránus Károlyi Boldi Sebestyén erdődi pap 
volt a püspökük.2 Ez aztán Erdődről nemsokára Krasznabéltekre 
ment át papnak s helyébe3 Csanádi Imre jött el Líszkáról.4 

1 De semmieset re sem a régi katholikus ünnepeket értet ték ezalatt , hanem 
az általok már bizonyára előzőleg elvégzett rostáláskor megtar tot takat , s z e m -
ben a további t isztogatást követelőkkel. 

" Kemény Lajos : A reformáció Kassán. 1891. 64—5. 1. 
3 Teu tsch : i. m. II. 20. 1. 
4 P rónay-St romp: i. m. 11.1. szerint 1551-ben oda szenteltetet t fel Wi t ten-

bergben. 
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A tiszántúli részeken ezalatt másfelé is rohamosan hódított a 
reformáció. A György barát halálával gazdátlanná vált nagyváradi 
püspökség területén ujult erővel csapott fel a hitjavítási buzgalom 
lángja. Varkocs Tamás, ki előbb egri várkapitány volt, ekkor 
Biharvármegye főispáni tisztét vitte és minthogy a püspöki javak 
kormányzóságát ugyancsak ő nyerte meg, kétféle hatáskörben is 
támogathatta a protestáns igehirdetőket. Támogatta is annyira, 
hogy munkálkodásuk eredményeként igen rövid idő alatt több 
plébániát elfoglaltak a püspökség területén, melyekből elűzettek 
a régi hitű plébánosok. Sőt magában Nagyváradon is tért fog-
laltak 1552 nyarára azok a protestánsok, kiket a megelőző évben 
Pankotáról elűzött volt Losonczy István. Ezek semmiesetre sem 
töltötték haszontalanul az azóta eltelt hónapokat sem, de ekkor 
meg olyan erővel és olyan sikerrel léptek fel a püspök hiányában 
is hatalmas káptalannak a közvetlen közelében, hogy ez meg-
riadva folyamodott Oláh Miklós egri püspökhöz, mint kancellárhoz 
a király közbelépésének kieszközléséért.1 A Pankotáról jötteknek 
segítségökre sietett az ezen a vidéken működő reformátortársaik 
közül Lippai Kristóf is, aki épen akkor Köleséren hasonlóképen 
nagy mozgalmakat támasztott. Nagyváradon sem kimélte a szót, 
de nem a katholicismus tanait sem2. Itt tehát egy nagymérvű 
tevékenység indult meg, melynek elősegítői és védelmezői közül 
még két Csákynak: Pálnak és Lászlónak ismeretes a neve.3 

Debrecenben sem akadt meg a reformációi munkásság a Radán 
és Kálmán csehi távozásával. Az 1550. év vége.felé előforduló István 
pap, az 1556-ban szereplő Agárdy Mátyás és az 1564-ben régebben 
elhaltként említett Gellért pap mindannyian ezeket az éveket tölt-
hették ki müködésökkel, melynek zajtalansága a protestantizmus-
nak már megszilárdult állapotára és biztosított helyzetére vall.1 

A protestantismus szellemétől lehettek áthatva azok a papok 
is, kik tanukként szerepeltek a Varkocs Tamásné Zólyomy 
Klára végrendelkezésénél, t. i. Tolnai Balázs székelyhídi és 
Gáspár jankafalvai plébános5 s velők együtt talán még az a 
Jakab nevű domokosrendi barát is, aki mint ilyen, ekkor 
még kolostorában lakott, alighanem egymaga régi társai közül. 
És a reformáció hivei-közé tartozott az a Tordai Benedek körös-
ladányi pap is, aki magyar versekbe foglalta a 30 zsoltárt," de 
1551-ben valami főbenjáró bűnt követett el, melyért ki is járt 
volna neki a halálbüntetés, ha földesurai, a Nadányiak meg nem 
kegyelmeznek neki azzal a feltétellel, hogy sem a nagyváradi, 
sem az egri dioecesis területén nein fog tartózkodni az ők 

1 Századok 1887. 3 9 7 - 8 . 1. 
2 U. o. 398—9. 1. 
3 Borovszky: i. m. I. 282. 1. 
4 S. Szabó József: Debreceni és sárospataki papok 19. 23. 24. 1. Gellért-

nek özvegyéről és árváiról van szó a városi jegyzőkönyvben. 
5 Κ. Ε. Ε. V. 568. 1. 
6 Régi Magyar Költők Tára. II. 246. 1. 
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engedélyük nélkül.1 És hány meg hány lehetett ezenkívül, akiknek 
nevét még a véletlen sem mentette meg számunkra! Erre mutat 
az a körülmény is, hogy hiteles tudomásunk van a felől, hogy 
bizonyosan itt is rendszeresen tartott zsinataik ebben az időben 
határozott protestánsok voltak, amennyiben t. i. egy és ugyanazon 
papi testületnek egy 1551. évi debreceni és egy 1552 elején össze-
jött püspökladányi zsinata protestáns egyházi ügyekben tárgyalt, 
még pedig ahogy a jelek mutatják nem kevés számú tag részt-
vételével.-

A most említett zsinatokat tartó protestáns egyházvidékkel 
szomszédos területeken működött egy ideig Szegedi Kis István, 
aki Temesvárról 1551-ben elüldöztetvén, ekkor Mezőtúrra került, 
hol tanítói alkalmazást kapott. Innen pedig hozzávetőleg egy év 
multán Békésre ment hasonló tisztre, a melyben azonban alig egy 
félévet töltött keserves viszonyok között, mig aztán Tolnára nyert 
meghívást. Békésen való hivataloskodása kétségtelenné teszi, hogy 
ott ekkor is, tehát a városnak pár évtizeddel előbb történt reformál-
tatása óta föltehetőleg megszakítás nélkül, fennállott a protes-
táns egyház. Majdnem tökéletes bizonyossággal állítható ez a 
folytonosság Gyulára vonatkozólag, melynek földesura Fatóczy 
Ferencz egészen 1552 áprilisában történt haláláig erélyes párt-
fogója volt a reformációnak. Utána az oda telepedett királyi hadak 
kapitánya, Horváth Bertalan e tekintetben szintén az ő nyomdo-
kain haladt,3 azután meg Mágócsy Gáspár, mint 1554-től egy 
személyben kapitány és várkormányzó nemkülönben teljes buzgó-
sággal őrködött a reformáció érdekei felett. Hozzá ugyan már 
kezdetben abban az irányban jött volt rendelet, hogy védje meg 
a papokat és szerzeteseket a katonák és mások zaklatásaitól,1 

ám azért bizonyára az ő és Ferencz nevü papja működésének 
tulajdonítható, hogy végre is sikerült 1556-ban eltávolítani a 
ferencrendieket és ugyané tájban egészen protestánsá tenni a 
várost. Ennek 1560-ban az a Valkai Kelemen volt a birája, aki 
1545-ben a protestáns vallásos költészet terén is fáradozott.5 

Mágócsy a saját nagykiterjedésű birtokain mindenütt végre-
hajtatta a reformáció munkáját, illetőleg, ha már megindult bennök 
előzőleg, mindent elkövetett a megszilárdítására, igy p. o. Mágó-
cson, ahová már 1551-ben fölszentelték Wittenbergben lelkészül 
Szintai Kalmár Vincét0. Megkönnyítette ebbeli fáradozását az a 
körülmény, hogy birtokai jobbára a Békéssel határos vármegyék-
ben, így a mainál, akkor sokkal nagyobb területet magába ölelő 
Csanádban feküdtek melyben már hatalmas arányokban tért fog-

1 κ. Ε. Ε. V. 579. 1. 
2 Κ. Ε. Ε.' V.' 5 9 6 - 7 . 1. Századok 1887. 399. 1. 
3 Történelmi Tár 1892. 654. 1. — Karácsonyi: Békésvármegye története 

I. 189. 1. 
4 Karácsonyi: i. m. I. 192. 1. 
5 Régi Magyar Költők Tára. II. 271. 470. IV. 286. 1. 
6 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
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lalt volt a Protestantismus, ρ. ο. Toronyon, az 1549-iki és 1550-iki 
zsinatok helyén, valamint Makón, ahol e tájban protestáns iskola-
mester volt alkalmazva.1 Ebben a vármegyében Mágócsyn kívííl még 
özvegy Jaksics Péterné Csáky Katalin és leánya Jaksics Anna, 
előbb Bánffy Gáspárné, majd Kendy Antalné,2 továbbá a később 
Nagyváradon is buzgólkodó Csáky Pál és László működött közre 
hathatósan a Protestantismus javára.3 Biharvármegyében még 
Csáky Farkas, aki azonban 1552 után nemsokára meghalt, és a 
vele sógorságban álló Telegdy Miklós szintén mindent elkövetett 
annak érdekében, sőt odáig mentek állítólag, hogy szolgáik szá-
mos ferencrendi és pálos szerzetest leöltek4. Annyi tény hogy 
Telegdy Mezőtelegden és más birtokain már ekkor is protestáns 
papokat alkalmazott5. Gávai Lukács pedig, aki már 1548-ban elő-
segítette egy magyar protestáns munka sajtó alá kerülését", a 
VarkocsTamásék legbizalmasabb környezetébe tartozván7, semmi-
képen sem mulasztotta el ezután sem a protestantismus ügyének 
felkarolását. 

Mit tehetett volna velők és egyetértő társaikkal szemben az 
1553-ban, tehát a gyulafehérvári püspökkel, Bornemiszával egy-
korulag kinevezett nagyváradi püspök: Zabardy Mátyás? Meg-
lehet, hogy az ő kegyetlenségig menő erélyével vethetett némi 
akadályt itt-ott a reformáció tovább terjedésének útjába, de az 
ország általános helyzetében ő sem gátolhatta meg, hogy az 
legalább is megmaradjon előbbi állapotában, mikor a hatalmas 
földesurak a saját teriiletökön olyan nagy fontosságot tulajdoní-
tottak a hitjavítás diadalra juttatásának, hogy érette mindenre 
képeseknek mutatták magokat. 

Ez utóbb említett területek egynémelyike ettől az időtájtól 
kezdődőleg már török uralom alatt állott és velők együtt több-
kevesebb ideig az országnak egy igen tekintélyes része. Ebben 
az u. n. hódoltságban absolut és zsarnoki hatalma körén belül 
a török viszonylagosan érvényben tartotta a felekezeti türelmes-
ség és szabad vallásgyakorlat elvét, még pedig általában véve 
sokkal inkább a protestantismushoz csatlakozottak, mint a katholi-
cismushoz ragaszkodók irányában. Már 1542-ben8 engedékeny-
séget tapasztalt a budai protestáns lelkész az oda való basa ré-* 

1 Thuri Pál : Idea christianorum ungarorum sub tyrannide turcica. Oppen-
heim. 1616. 7. 1. 

- Ők ketten neveltették fel Balsaráti Vitus Jánost. 
3 Borovszky : i. m. I. 282. 1. 
4 Karácsonyi: Magyarország egyháztörténete. II. kiad. 1915. 126. 1. 
5 Bunyitay: A váradi püspökség története. I. 431. 1. 
6 Székely István: Zsoltárkönyv. 1548. 
' Κ. Ε. Ε. V. 568. 1. 
8 Melanchthon: Opera IV. 652—3. 1. Itt 1541. szeptember 6-áról van kel-

tezve MelanchthonnakQoldstein Kiliánhoz irt levele, melyben hírül adja emennek 
az itt elbeszélt eseményt, de minthogy a török csak épen pár nappal előbb ju-
tott Budának birtokába, lehetetlenség volt az elbeszélt esetnek ekkor tör-
ténnie s a róla szóló hírnek Melanchthonhoz jutnia. Az l -es és 2-es számok 
akkori írásmódja könnyűvé tette az ujabbkori közlőre nézve a tévedést. 
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széről. Ez ugyanis, magához hivatta és kikérdezte őt, hogy mire 
oktatja hallgatóit. Ő aztán előadta, hogy a keresztyén tan cikkeire, 
amelyek szerint p. o. a földi országok sorsától független az egy-
házé, ugy, hogy ennélfogya arra buzdította őket, hogy engedelmes-
kedjenek a tényleges hatalomnak és ne támaszszanak ellene láza-
dást. A basa megdicsérte érte és bántatlanul bocsátotta el. Mi-
dőn pedig ugyanott 1546-ban viszály tört ki a katholikus és luthe-
ránus pap között, s ezt eldöntésre a basa elé vitték, ez ugy nyilat-
kozott, hogy nem tartozik a hatáskörébe vitáik eldöntése, de e 
mellett látszott rajta, hogy jobban tetszik neki a protestáns fél 
álláspontja1 . Igazságosan oldotta meg közöttök a templom-kér-
dést is, midőn a jóval népesebb protestáns gyülekezetnek egy 
régi templom főhajóját, az egynéhány katholikusnak pedig ugyan-
azon templom chorusát (a főoltár környéke) engedte át isten-
tiszteleti helyűi-. 1549-ből is arról van hír, hogy Budán zavartalanul 
lehetett hirdetni a Protestantismus tanait.3 így aztán magától ért-
hetőleg ekkor is szépen terjedt a budai polgárok között a 
lutherismus, minek folytán, miként 1550-ből tudva van, népes 
gyülekezet hallgatta ott az evangelium igéit4. 

A budai basa nemcsak ott helyben, hanem általában az összes, 
hatalma alatti vidékekre nézve is kedvezéssel járogatott el adott 
alkalmakkor a protestánsok ügyeiben. így p. o. midőn a katho-
likus papok 1543-ban egy Jászberény vidékén működő protes-
táns papot bevádoltak előtte, ennek részletes kihallgatása után 
tanait a józanészszel inkább megegyezőknek találván, mint az ellen-
kezőket, őtmagát azzal a megjegyzéssel bocsátotta szabadon, hogy a 
Krisztusról szóló felfogásán is módosítnia kellene5. Azután meg 
mikor a tolnai bíró" 1549 júniusának második felében kísérletet 
tett a megvesztegetésére, hogy elkergettesse vagy kivégeztesse a 
protestáns papot, épen ellenkezőleg azt érte el, hogy a basa 
Tolnát illetőleg is kifejezetten szabadságot adott a lutheránus 
tanok hirdetésére0. Utódjánál sem ért el több sikert 1553-ban a 
plébános, Józsa barát, ki panaszra ment hozzá a lutheránusok ellen. 

Hasonlóképen cselekedett a szegedi basa is 1545-ben egy 
hitvita alkalmával, mely egyfelől az odavaló szerzetesek, más-
felől pedig az odavaló protestáns papi és tanítói tisztet a maga 
személyében egyesítő Abádi Dimper Benedek között folyt le, ki 
1544 őszén Wittenbergben történt fölszenteltetése óta munkál-
kodott ott. Ez a basa szintén a szerzeteseket hallgattatta el, sőt 
megfenyegette őket, hogy rövid időn belül mindnyájokat ki fogja 
űzetni a városból7. És Szeged városában tényleg addig tartott a 

1 Κ. Ε. Ε. IV. 521. 1. 
2 Történeti Szemle 1912. 57. 1. 
3 Κ. Ε. Ε. V. 188. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 405. 416. 1. 
5 Protestáns Szemle 1915. 690. 1. 
6 Κ. Ε. Ε. V. 189. 1. 
' Κ. Ε. Ε. IV. 451. 522. 1. 
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protestáns egyház virágzása a meddig háborítatlan volt benne a 
török uralom, vagyis mig 1552 elején egy különben múló szeren-
cséjü ütközetben a Ferdinánd hajdúi ki nem verték belőle a törö-
köt, és vele együtt a protestáns lelkészt meg gyülekezete tagjait. 

A török hatóságok egyébként rendszerint a protestánsoknak 
fogták pártját, ha a katholikusokka! gyűlt meg a bajuk1 . Más-
különben is eléggé türelmesek voltak irántok vallási tekintetben. 
Erről általában több izben tanúságot tettek időnként az egykorúak. 
Így már 1544-ben azt az értesülést kapta Melanchthon, hogy 
megengedik a népnek a saját tetszése szerinti papok hívását, s 
miután ennélfogva sokfelé hívnak protestáns papokat, biztonságot 
Ígérnek részökre2 . Ugyanőt tudósítá Gyalui Torda Zsigmond 
1545-ben a felől, hogy a törökök területein mindenütt szabad 
az evangeliumi tant prédikálni, és hogy akárki szabadon elmehet 
országrészökre bárhova papnak vagy tanítónak3, 1551-ben pedig 
szintén ez a felől, hogy teljes szabadságot adnak a protestáns 
hitelveknek a templomokban való hirdetésére és nyilvánosan 
való vallására4. Ugyanerről értesíté 1546-ban Blarer Tamás 
Majnafrankfurtból Konstanzban működő testvérét Ambrust, 
arról is megemlékezvén, hogy Wittenbergben jártak némelyek 
papokat keresni a hódoltságba3 . 1555-ben hasonlóan arról vett 
hírt Melanchthon, hogy a török uralom alatti protestáns egyházak 
csendességben és békeségben élnek6. Bullingerrel pedig ugyan-
ebben az évben szintén azt tudatta Fejértói János, hogy a török 
uralom alatt jobban terjed az evangeliumi tan, mint ahol a katho-
likus főpapoknak még tart a hatalmok7. 

Ámde mindez a türelmesség és támogatás csak viszonylagos 
volt. Elvégre érdekében állott a töröknek, hogy ne lakatlan pusz-
taságok felett uralkodjék, hanem lakott és megművelt vidékeken, 
mert hiszen adóalanyok és adótárgyak nélkül, na meg alattvalók 
nélkül egész uralma a levegőben lógó, értelmetlen és tárgytalan 
képzelődés lett volna, miért is nem hogy elvadítására, hanem 
inkább odacsalogatására kellett iparkodnia az embereknek. Az 
is elgondolható, hogy az egyedül Istent imádó és a képek tisz-
teletét szintén elvető protestánsokat magához és hitéhez valamivel 
közelebb állóknak érezte, mint a katholikusokat, bármennyire 
megvetette is egyébként az egész keresztyén vallást mindenestül. 
S hozzá a katholikusok ellen még azt a gyanút is nem épen 
alaptalanul táplálta, hogy a Habsburgok uralmára áhítoznak, már 
csak a saját érdekükben is. 

1 Sztárainak hozzáírt levele alapján Fejértói János is ezt jelenté Bullinger-
nek 1551-ben. 

2 Κ. Ε. Ε. IV. 361. 1. 
3 Κ. Ε. Ε. IV. 451. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 596. 1. 
5 Prot. Szemle. 1913. 427. 1. 
6 Századok 1874. 182. 1. 
; Erdős Károly: Bullinger Henrik és Fejértói János levelezése. 12. 1. 
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Ámde mindemellett is önkényuralmat gyakorolt ő valamennyi 
alattvalója felett, kegyetlenségének és zsarolásának minden 
pillanatban ki volt téve akárki kivétel nélkül. Az uralkodó vallás 
jogait is érvényesíté minden mással szemben. így történt aztán, 
hogy míg magában Konstantinápolyban elnézte, hogy Szegedi 
Picus Ferencz népes gyülekezetek előtt hirdesse az Isten igéjét, 
— el* hogy a fogoly Török Bálint és Majlád István naponta 
protes táns prédikációkat hallgasson1: addig másfelől az iszlámita 
ünnepeken nem volt szabad senkinek sem dolgozni, még tanítással 
foglalkozni sem2, — a templomok építése vagy akár javítása is 
rengeteg nehézségbe került s csupán torony, óra és harang nélkül 
volt megengedve, bármily sok sáp elosztogatásáva! járt is együtt 
az engedély megszerzése3 , —· és a mellett a lelkészek is gyakori 
veszedelemnek voltak kitéve, már aztán akár szeszélyből, akár 
valami látszólagos vagy igazi okból. Megesett 1544-ben, hogy a 
budai basa négy protes táns lelkészt hurcoltatott Konstantinápolyra4 . 
Elzáratták és botoztatták még a papokat is személyválogatás nélkül 
akárhányszor", és általában véve rájok sújthatott az önkénynek 
valamennyi megnyilvánulása. Ürügy természetesen könnyen akadt 
mindig, ha ilyen módon akarta kedvét tölteni valamelyik apróbb 
vagy nagyobb török hatalmasság. Sztárai Mihályt háromszor akarták 
kivégeztetni0, Szegedi Kis Istvánt később mintegy két évig tar-
tották keserves fogságban 7 ; — és ha a legelsőkkel, a legkiválób-
bakkal így bántak, miért bántak volna különbül a k isebbekkel? 

Azonkívül a török hatóságok nem vetették meg még a térítői 
munkát sem. Kihirdettették ugyan, hogy nem törődnek az alatt-
valók vallásával, csak az adót fizessék, de azután azt is tudo-
mására hozták a lakosságnak, hogy aki töiökké vagyis iszlámitává 
lesz, minden teher alól felszabadul és büntet lenséget fog élvezni. 
Minthogy a keresztyéneket majdnem elviselhetetlen adókkal és 
súlyos büntetésekkel sújtották, ez a bíztatás nem is maradt hatás 
és siker nélkül, annyira, hogy az ötvenes évek folyamán egy 
tolnai protestáns tanító is áttért a Mohammed vallására. Egy tolna-
vidéki protestáns papot pedig erőszakkal kényszerítettek hitökre, 
csupán abból folyólag, hogy véletlenül fejére tette a török patyo-
latot8. 

Gondolni lehet, hogy efféléknek nem igen kivánták kitenni 
magokat a protestáns papok és ez állapotok ismeretében meg-
lehetősen idegenkedtek a hódoltságban való szolgálattól. Különösen 

1 Κ. Ε. Ε. IV. 451. 1. 
2 Thuri Pál : i. m. 8. 1. 
3 U. o. 8. 1. 
4 Κ. Ε. Ε. IV. 356. 1. 
5 Thuri Pá l : i. m. 10. 1. 
6 U. o. — Thuri nem nevezi meg Sztáiait, hanem csak mint „püspö-

künket" említi. 
' 1561-től 1563-ig. 
8 Thuri: i. m. 6—7. I. 
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a Wittenberget megjártak, mint már polgárosodottabb élethez 
szokottabbak vonakodtak tőle1. Ezért kényszerűit a budai basa 
mindjárt kezdetben a törökök szokása ellenére magának a szul-
tánnak az utasítása folytán elnézni, hogy baranyai ifjak a távoli 
Abaujvármegyében levő szántói iskolát keressék fel ismereteik 
gyarapítása céljából2, — és ezért kényszerűit ugyancsak a budai 
basa még a toborzásra és kecsegtetésre is ráfanyalodni, hogy a 
pap nélkül élni nem tudó nép kivándorlását, illetőleg elszökdösését 
meggátolja. Ez 1551-ben történt olyképen, hogy levelet küldött 
a debrecenvidéki papok Debrecenben egybeült zsinatához, melyben 
a kormányzata alatti területre hívogatta őket az ott mutatkozó 
paphiány enyhítése végett, nemcsak biztonságot, hanem még 
jutalmat is helyezvén számukra kilátásba. Ez aztán nem is tévesz-
tette el a hatását, amennyiben jó sokan vállalkoztak sorsuk ilyetén 
változtatására3. 

Mindezekből megállapítható, hogy a török hatalom alatti állapot 
csak aránylag volt kedvező. Annyiban t. i., hogy a katholicis-
mussal szemben szabaddá lett a verseny, mert a felsőbbség nem 
állott útjába, hogy győzzön a jobb. Ezért nincs semmi feltűnő 
abban a rohamos gyorsaságban, melylyel a hódoltság egyes 
vidékein elterjedt és többségbe jutott a reformáció. Gyér számú 
adataink közül felette kevés az, ami a Duna és Tisza közének 
ekkori egyházi viszonyaira vet világot. Az általános jellegű ada-
tokból bátran lehet azt következtetni, hogy itt is szépen terjedt 
a javított hit, és ha a töröknek akár betörése, akár kiverése olyan 
borzalmas pusztulással nein járt volna együtt, bizonyosan rész-
letes adatok is kimerítően megmutatnák ugyanezt. Szórványos 
adatainkból nem is lehet megbízható képet alkotni a helyzetről, 
mert hiszen azon kivül, hogy 1543-ban Jászberény környékén 
hirdette egy kiváló pap a protestantismus megkülönböztető el-
veineknémelyikét1 ,- hogy Bogdásai András 1546-ban a wittenbergi 
egyetemről, miután ott fel is szenteltette magát, Vácra jött' lel-
késznek5, - - meg hogy Ráczkeve is az evangéliumi tanokhoz csat-
lakozott 1551-re6: mindössze Czeglédre vonatkozólag rendelkezünk 
egy pár, többé-kevésbbé bizonyos adattal. Itt munkálkodott ugyan-
is 1545-től fogva7 Szegedi Kis István tanítói minőségben 1547-ig, 
itteni tanítványai közül pedig Bakonyi Albert állítólag 1554-tőí 
lelkészi hivatalban, miután már máshelyütt meg tanítói tisztet 

1 Κ. Ε. Ε. V. 189-90 . 1. 
2 Prot. Szemle 1915. 6 8 9 - 9 0 . 1. 
3 Κ. Ε. Ε. VI. 5 9 6 - 7 . 1. 
4 Prot. Szemle 1915. 690. 1. — Ez a protestáns pap már csak azért sem 

lehetett Dévai, mert egy, Wittenbergben annyira ismert egyénnek a nevét 
semmi esetre sem hallgatta volna el épen oda irott levelében Batizi. 

r' Prónay-Stromp: i. m. 7. 1. 
6 Erdős Károly: i. ni. 20. 1. 
' V. ö. erre nézve Prot. Szemle 1916. 42—4. 1. 
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viselt1. Ugyancsak Czegléden, Váczon és Ráczkevén kivül Hatvan 
adott hallgatókat szülöttjei közül a wittenbergi egyetemnek ez 
idő alatt. 

Baranyavármegyéről és a vele szomszédos dunántúli, részben 
drávántúli vármegyék közelebb fekvő részeiről, vagyis körülbelül 
a püspök nélkül maradt pécsi püspökségnek megfelelő területről 
viszont már közvetlen adataink is azt jelentik, hogy ott meg-
lepően nagy hódításokat tett a reformáció ezekben az években. 
Felsőbaranya egy részében, Siklós vidékén állítólag Siklósi Mihály 
fejtett volt ki reformátori munkásságot, azonban ennek az idő-
pontja - még ha valóság is hozzávetőleg sem határozható 
meg, viszont Kopácsi Istvánról bizonyos ugyan, hogy Wittenbergbe 
1542-ben történt menetele előtt valamikor tanítói állást viselt 
Siklóson, de semmi adatunk nincs rá, hogy már ekkor a Protes-
tantismus szellemében működött volna. Ellenben Alsóbaranya 
nagyobbszabásu reformáltatásának kezdő évét egész pontosan 
lehet 1544-re tenni. Mert ha Kákonyi Péter herczegszőlősi protestáns 
pap netalán azelőtt is töltött volna már ott valamennyi időt, mi-
előtt megkezdte volna tudtunkkal szintén épen 1544-ben a vallásos 
költészet terén buzgó működését-: e vidék reformálását mégis a 
Sztárai Mihály lankadást és félelnut nem ismerő buzgalma haj-
totta végre, már pedig ő az 1544. évben lépett be a laskói pap-
ságba3. Közelébe, Vörösmartra került 1546 kezdetén Zigericus 
Imre, akivel egy összejövetelen nemsokára megbeszélést folytatott 
a hirdetendő tanokról és tökéletesen meg is egyezett vele, ugy 
hogy kettőjök egyirányú tevékenységének, a délszláv nyelvben 
való jártasságuk segélyével is, rövidesen sikerült az evangeliumi 
elveket egészen a Száváig terjeszteni4. Ez azonban a kivívott 
eredménynek pusztán a külső terjedelmét mutatta, a belterjes 
oldalára Sztárainak az a jelentése vetett világosságot, mely szerint 
1551-re százhúsz egyházközséget sikerült alapítnia, illetőleg 
protestánssá tennie a Dráva jobb és bal partján5 . 1548 ősze 
tájától Zigericus Tolnára távozta miatt már nem vehetett részt 
ebben a munkában, de részt kellett vennie utódjának, egykor 
wittenbergi tanulótársának: Prodanisinus Györgynek,6 és részt 
mindazoknak, kik időközben sorakoztak a Sztárai által kibontott 
zászló alá7. 

Elképzelhető, hogy sokat kellett küzdeniök és hogy sok vesze-
delmen mehettek keresztül, rnig odáig jutottak, hogy befejezett 

1 Földváry László: Adalékok a dunanielléki ref. egyházkerület történeté-
hez. I. 65. 1. 

2 Régi Magyar Költők Tára. II. k. 277-314 , 1. " 
3 Κ. Ε. Ε. V. 543. 1. 
4 U. o. 188—9. 1. 
5 U. o. 543. I. 
6 Ez 1545 márciusában iratkozott be, mig Zigericus 1544 decemberétől 

időzött ott Förstemann: Album academiae Vitebergensis. 1841. 218 és 220. 1. 
szerint. 

' Κ. Ε. Ε. V. 543. I. 
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tényképen megállapíthatta Sztárai ezt a hatalmas sikert. A katho-
likusnak maradt papok nem egykönnyen engedték át a tért s 
válogatás nélkül minden eszközt megragadtak birtokállományuk 
megvédelmezésére1. Nyilvános hitvitában is nem egyszer kény-
telenek voltak síkra szállni és ellenfeleikkel megmérkőzni Sztáraiék, 
és kénytelen volt legelső sorban bizonyára őmaga. Az 1550. évi 
április 20-án Vaska(ma Dráva)szentmártonban egyenesen a török 
hatóságok parancsára és jelenlétében rendeztek egy ilyen hit-
vitát sokak résztvécelével. Ez alkalommal főképen a papok nőtelen-
ségére és a böjtre vonatkozó katholikus tételek szolgáltak a vita 
tárgyaiul, melyekkel szemben az ezekről minden protestánssal 
közösen vallott lutheránus elvek természetszerűen mind szóba 
kerültek egyúttal, ezek képezvén viszont a katholikusok táma-
dásainak tárgyát. Végre is a protestáns felfogás mellett foglalt 
állást a török hatóságoknak magát döntésre hivatottnak érző 
képviselete, még pedig olyan erélylyel, hogy az ellenkező nézetet 
valló kéméndi és belközi plébánosok, majd példájok nyomán a 
hetényi, bátai, danóci, mohácsi és tolnai plébánosok is átállottak 
protestánsoknak. Hogy nem mindnyájan meggyőződésből, hanem 
inkább a helyzet-sugalta félelemből, annak nyilvánvaló bizony-
ságát adta közűlök az az Antal nevű hetényi plébános, aki otthon 
ezentúl is ugyanazt hirdette, amit Vaskaszertmártonban már el-
ismert megcáfoltaknak-. Sztárai mindenesetre e hitvita alapján és 
hatása alatt írta még abban az évben megjelent egyik polémikus 
irányú drámai művét „Comoedia de matrimonio sacerdotum" latin 
címmel, de máskülönben teljesen magyar szöveggel3. 

A következő 1551. évben pünköst hetében, tehát a május 17-ét 
követő napokon szintén tartottak egymás után két hitvitát, de 
ezeket már az illető egyházvidékek évi zsinataival kapcsolatban, 
azoknak az alkalmából. Az egyiket a verőczevármegyei Valpó, a 
másikat a szerénvármegyei Vukovár városok környékén, minden-
esetre párnapi különbséggel. A katholikus tanokat hangoztatok 
ekkor szintén szégyenletes vereséget szenvedtek, de ugy látszik, 
csak legyőzetésök, nem pedig meggyőzetésök következett be, mert 
hiszen ez utóbbi esetben nem lett volna szükséges elrejtőzniök 
és menekűlniök, ami épen ekkor eléggé mulatságos alakban 
sikerült nekik4. 

Avaskaszentmártoni hitvitán jelenvolt és áttérésre szintén vállal-
kozott tolnai plébánosnak ekkor már bőséges alkalma nyílhatott 
volna otthonában is a lutherismushoz való átpártolásra. Itt ugyanis 
a tolnai tanítóságból, de még nem a protestáns egyház szolgála-
tából 1544-ben Wittenbergbe ment és 1545 vége felé oda protes-

1 U. o. 544. 1. — „Szent Illyésnek és Ákháb királynak idejében lőtt 
dolgokból" c. bibliai elbeszélése záradékában is megemlékszik felőle. Régi 
Magyar Költők Tára. V. k. 135. 1. 

2 Prot. Szemle 1913. 425—39 és 475—87. 1. 
3 Töredéke a Régi Magyar Költők Tára. V. 136—9. lapjain. 
4 Κ. Ε. Ε. V. 544. L 
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tánsul visszatért Zigericus már akkor próbát tett volt a hittérítésre, 
de még alig talált hármat-négyet az egész Tolnán, akik helye-
selték a reformáció eszméit. Az viszont már aránylag szépszámú 
protestáns gyülekezet volt, mely őt 1548 őszén visszahívta oda 
a város szélén levő templomba. Hogy ki vitte át a lakoságnak 
ezt a részét a közbeeső pár év alatt a reformációra, az meg-
közelítő bizonyossággal sem tudható. Nem lehetetlen, hogy az a 
Mucreius vagyis Tövisi Mátyás, aki épen akkortájt ment onnan 
Wittenbergbe, mikor Zigericus visszajött, és akit 1549 nyarán 
ugyanide várt Zigericus az egyházi teendőknek vele való meg-
osztása végett. Ö ugyanis 1549 tavaszán protes táns 'skolát nyitott, 
melyben mintegy hatvanan tanultak, de a mellett körülbelül öt-
százra menő hallgatóihoz hasonlóképen hivatásának tartotta ujakat 
szerezni. A latinban, görögben és héberben járatos Tövisi tényleg 
társul szegődvén, 1551-ig valószínűleg tanítóságban fáradozott 
közösen Zigericusszal, együttes munkásságuk emlékét megörökít-
vén a Jézus Sirah könyve magyar fordításával is (Kolozsvár, 1551.)1 

Tövisinek vagy állítólagos halálával vagy pedig távozásával2 meg-
üresedett helyére Beremendi János lépett, inig Zigericust, illető-
leg a helyette lelkészszé lett Beremendit a tanítói hivatalban 
1552 végén Szegedi Kis István, a lelkészségében hamarosan el-
halt Beremendit pedig 1553-ban Sztárai Mihály követte ebbeli 
tisztében. 

Az 1550-iki p lébános körűibeiül csakugyan szavának állhatott, 
mivel nemsokára más plébános ellen kellett küzdeniök mindezek-
nek. Az 1551 végén még Padovában időző, Józ a nevű domokos-
rendi barát 3 volt ez, aki 1552-ben ment Tolnára a katholikus 
egyház vezetőjévé4 , csakhogy az előbbitől nagy mértékben eltérő 
helyzettel került szembe, mert már a felszaporodott lutheránusok 
is a fő templomban tartották istentiszteleteiket. Iskolájok szintén 
gyors fej lődésnek indult, amennyiben 1556-ban már két tanter-
mök volt tele tanulókkal s ehhez képest valószínűleg ketten vol-
tak már a tanítók is. Hasonló fejlődési folyamaton mehettek át 
még jó sokan a Tolna környékén levő községek közül. Hiteles 
adatunk ugyan egyetlenegyről bizonyítja ez t : Decsről, melynek 
papja már a negyvenes évek második felében protes táns volt. 

Sztárai az általa reformált egyházakat egyszersmind szervezte 
és rendezte is, természetesen a régi egyházi kötelékek között 
amint nyilván mutat ja az a tény, hogy zsinataikat azután 
is épenugy megtartogatták, még pedig nem nagyobb vidékről 
társulva a protestáns hitre tértek, elváltán a katholikusoktól, hanem 

1 Ugyanerre az eredményre jutottam volt már 1887-ben e könyv fordítói-
nak kilétét kutató tanulmányomban is, de abban még némely ponton elfogad-
ván a régebbi állításokat, belékeveredtem egy pár, a dolog lényegét nem 
érintő tévedesbe. 

2 Egy Tövisi Mátyással az 1554. évi óvárii zsinaton találkozunk. 
3 Κ. Ε. Ε. V. 603. 1. 
4 Régi Magyar Költök Tára V. 308. 1. 
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az előbbi határok között, elegyesen a régi és uj hit követői. Azonban 
Sztárainak is éreznie kellett a beállott hiányosságokat, első sorban 
pedig a papszentelés kérdésének rendezetlen voltát, mi aggodal-
makkal tölthette el a jövő fejlődés lehetősége iránt. Gyökeres 
újításra semmiesetre sem gondolt, s nem is igen gondolhatott 
volna az akkori felfogás-uralta viszonyok között. Előtte is egyetlen 
módozat mutatkozhatott célszerűnek: a németországi. Ám egyelőre 
várakozó álláspontra helyezkedett, még azután is, midőn Karancsi 
Pap Gábor Wittenbergben nyert fölszenteléssel tért vissza Baranya 
valamelyik községében kapott lelkészi állomására1. Midőn azonban 
értesült róla, hogy Erdélyben már választottak is püspököt hit-
sorsosai, nyomban elhatározta a közeli példa sürgős követését. 
Még abban az évben, tehát 1553-ban megírta „Az igaz papság 
tűköre" cz. polémikus irányú drámai munkáját2, melyben alkalmat 
keresett és talált reá, hogy népszerűvé tegye a protestáns püspöki 
hivatal felállításának eszméjét. Mikor aztán ez uton is előkészítette 
a sikert és bizonynyal egyéb módot is felhasznált törekvése kivitelére, 
végül is megtörtént valószínűleg még az 1553. év lefolyta előtt 
püspökké választatása. Tolnára is alkalmasint azért mehetett még 
abban az évben, hogy püspöki minőségében annál sikeresebben 
hirdethesse e népes helyen az evangeliumi tanokat, és lutheránu-
sokká szervezhesse ezen a vidéken is az egyházközségeket, lassan-
ként a pécsi püspökségnek lehetőleg egész területére kiterjedően, 
természetesen a saját kormányzása alatt. 

Azonban közbejött valami. 1554-ben még meglátogatta „az ő 
Baranyáját"3, csakhogy eddigi kerülete közelebb lakó püspököt 
óhajtott s ezért választották meg az 1554 elején Laskóra utód-
jául ment Szegedi Kis Istvánt „az egész Baranya" püspökévé. 
Igy aztán Sztárai ezentúl már csak a Tolnavármegyében s leg-
feljebb még Baranyának az északi részében fekvő egyházak felett 
vitte tovább a püspöki hivatalt. 

A Duna túlsó oldalán fekvő vidékeken, azaz a Tisza és Duna 
között hasonlóképen ugyanezen időpont körűi, még pedig vala-
mivel később fejlődhetett ki a superintendensi hivatal, melynek 
itt először Bakonyi Albert ceglédi papot bízták meg a viselésével. 

A reformáció munkája pedig most már kerületenként egységes 
vezetés mellett haladt tovább a hódoltság területén is, mind 
több-több hódítást jegyezhetvén fel, sajnos! csupán az egyesek 
velők végképen elmúló emlékezetének táblájára, nem pedig mara-
dandóbb és meg is maradt kéziratoknak a lapjaira. 

Debrecen. 
Zoványi Jenő. 

1 Prónay-Stromp: i. m. 11. 1. 
2 Közölve a régi Magyar Költők Tára V. 210—40. lapjain. Ε mü különben 

csak 1559-ben jelent volt meg. 
3 Skaricza kifejezése a Szegedi Kis István életrajzában. 
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Sajtóhibák „A protestantismus továbbterjedése és egyházi különválása 
Erdélyben, Tiszántúl és a hódoltságban (1542—1556.)" czimű közlemény 

első részében. 

176. 1. alulról a 19. sorban : „mindjárt" és „a" szavak közé „az" pótlandó 
176. 1. alulról a 14. sorban : „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó 
176. 1. alulról a 10. sorban : „W" helyett „10" olvasandó. 
177. 1. alulról az 5. sorban : „Egyház történelmi" helyett „Egyháztörténelmi" 

olvasandó. 
177. I. alulról a 2. sorban : „VI" helyeit „IV" olvasandó. 
178. 1. felülről a 16. sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
178. 1. alulról a 7. sorban : „a munkálatából" helyett „aztán a munkálatból" 

olvasandó. 
179. 1. felülről a 20. sorban : „bárcasági" helyeit „barcasági" olvasandó. 
179. 1. alulról a l l . sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
179. I. alulról a 12. sorban : „az" helyett „ez" olvasandó. 
179. I. alulról a 13. sorban : „is" kihagyandó. 
179. 1. alulról a 2. sorban : „menedéklevélel" helyett „menedéklevél" olva-

sandó. 
: „7-ike," és „az" szavak közé „s" pótlandó. 
: „ennelfogva" és „semmi" szavak közé „nincs" 

pótlandó. 
: „Bárcaságtól" helyett „Barcaságból" olvasandó. 
: „költövényi" helyett „höltövényi" olvasandó. 
: „A colloquium" helyett „A colloquiumon" olva-

sandó. 
: „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
: „de az" helyett „de ez" olvasandó. 
: „1647-től" helyett „1547-től" olvasandó. 
: „1525-ben" helyett „1545-ben" olvasandó. 
: „1537-től" helyett „1547-től" olvasandó. 
: „Heins" helyett „(Heins)" olvasandó. 
: „67" helyett „57" olvasandó. 
: „menedő" helyett „menendő" olvasandó. 
: „mindenre" helyett „mindenikre" olvasandó. 
: „ellentéteteket" helyett „ellentéteket" olvasandó. 
: „alávett" helyett „alávetett" olvasandó. 
: „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
: „de az" helyett „de ez" olvasandó. 
: „az" kihagyandó. 
: „sót" helvett „sőt" olvasandó. 
: „beállott" helyett „beállított" olvasandó. 
: „kútfőre" helyett „kútfőre," olvasandó. 
: „tizenégy" helyett „tizennégy" olvasandó. 
: „Möller" helyett „Müller" olvasandó. 
: „amelynek" helyett „amelyeknek" olvasandó. 
: „Egész" helyett „Egészen" olvasandó. 
: „igazságról,-" helyett „igazságról," —" olvasandó. 
: „ismételteten" helyett „ismételten" olvasandó. 
: „megszentelését" helyett „megszentelését," olva-

sandó. 

187. 1. felülről a 13. sorban : „tárgyakban" helyett „tárgyuakban" olvasandó. 
187. 1. felülről a 14. sorban : „gyakorol" helyett „gyakorolt" olvasandó. 
187. 1 alulról a 4. sorban : „Pronv" helyett „Prónay" olvasandó. 
187. I. alulról a 4. sorban : „D" helyett „E" olvasandó. 
188. 1. felülről a l l . sorban : „távozásara" helyett „távozásra" olvasandó. 
188. 1. felülről a 19. sorban : „táján" helyett „fele táján" olvasandó. 
188. 1. alulról a 6. sorban : „Kölcséren" helyett „Köleséren" olvasandó. 
188. 1. alulról a 3. sorban : „1546- t. 1." helyett „1546-tal" olvasandó. 
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179. I. alulról az 1. sorban 
180. 1. felülről a 10. sorban 

180. 1. felülről a 19. sorban 
180. 1. felülről a 22. sorban 
180. 1. felülről a 27. sorban 

180. 1. felülről a 28. sorban 
180. 1. alulról a 8. sorban 
181. I. alulról a 12. sorban 
181. 1. alulról a 9. sorban 
182. 1. felülről az 1. sorban 
182. 1. felülről a 6. sorban 
182. 1. alulról a 7. sorban 
182. 1. alulról a 6. sorban 
182. 1. alulról az 5. sorban 
184. 1. felülről a 15 sorban 
183. 1. felülről a 18. sorban 
183. 1. felülről a 18. sorban 
183. 1. felülről a 21. sorban 
183. 1. felülről a 24. sorban 
183. 1. felülről a 29. sorban 
183. 1. alulról a 6. sorban 
184. 1. felülről a 2. sorban 
184. 1. felülről a 11. sorban 
184. 1. alulról a 3. sorban 
185. 1. felülről a 4. sorban 
185. I. alulról a 16. sorban 
186. I. felülről a 3. sorban 
186. 1. felülről a 13. sorban 
186. 1. alulról a 12. sorban 
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189. 1. felülről a 7. sorban : „(— esperesség)" helyett „ ( = esperesség)" 
olvasandó. 

189. 1. felülről a 19. sorban : „megbecsülésével" helyett „megbecsüléssel" 
olvasandó. 

189. I. alulról a 23. sorban : „képnek" helyett „képeknek" olvasandó. 
189. 1. alulról a 14. sorban : „elmeniök" helyett „ehnenniök" olvasandó. 
189. 1. alulról a 3. sorban : „Magyar" helyett „magyar" olvasandó. 
190. 1. felülről a 9. sorban : „irányban" helyett „irányában" olvasandó. 
190. 1. alulról a 4. sorban : „csökkenek" helyett „csökkennek" olvasandó. 
191. 1. felülről a 15. sorban : „Petrovils" helyett „Petrovics" olvasandó. 
191. 1. alulról a 18. sorban : „mert" helyett „mert a" olvasandó. 
192. 1. felülről a 4. sorban : „a" helyett „nem a" olvasandó. 
192. 1. felülről az 5. sorban : „elintézésre" helyett „elintézésére" olvasandó. 
192. 1. felülről a 6. sorban : „elnök" helyett „ellenök" olvasandó. 
192. 1. felülről a 13. sorban : „bárcasági" helyett „barcasági" olvasandó. 
192. 1. felülről a 17. sorban : „távolról" helyett „de távolról" olvasandó. 
193. 1. felülről az 1. és 2. sorban : „kiszolgáltatásukat és eredményeinek" 

helyett „kiszolgáltatásuk és eredményeik" 
olvasandó. 

193. 1. felülről a 11. sorban : „egyedül" helyett „az egyedül" olvasandó. 
193. 1. felülről a 20. sorban : „e" helyett „a" olvasandó. 
193. 1. felülről a 22. sorban : „fejéről szólván" helyett „fejéről" szólván" olva-

sandó. 
193. 1. alulról a 17. és 18. sorban : „kiszolgálását" helyett „kiszolgáltatását" 

olvasandó. 
193. 1. alulról a 14. sorban : „hivallással" helyett „hitvallással" olvasandó. 
194. 1. felülről a 14. sorban : „kiválóbb" helyett „kiválóbb reformátorok" olva-

sandó. 
194. 1. felülről a 15. sorban : „alárókul helyett „aláírókul" olvasandó. 
194. 1. felülről a 22. sorban : „szülőföldjén;" helyett „szülőföldjén:" olvasandó. 
194. 1. alulról a 11. sorban : „a erdődi" helyett „az erdődi" olvasandó. 
194, 1. alulról a 9. sor a felülről számított 11. és 12. sor közé helyezendő. 
194. 1. alulról a 9 sorban : „jános" helyett „János" olvasandó. 
194. 1. alulról a 3. sorban : „hasonlító" helyett „hasonlító" olvasandó. 
195. I. felülről a 2. sorban : „biró" helyett „Biró" olvasandó. 
195. 1. felülről a 6. sorban : „szilágysági" helyett „szilágysági" olvasandó. 
195. 1. felülről a 6. sorban : „valamelyiként" helyett „valamelyikén" olva-

sandó. 
195. 1. felülről a 11. sorban : „bátorsággai" helyett „bátorsággal" olvasandó. 
195. 1. felülről a 13. sorban : „lett5" helyett „lett1" olvasandó. 
195. 1. felülről a 14. sorban : „életét6" helyett „életét2" olvasandó. 
195. 1. felülről a 16. sorban : „kitűzütt" helyett „kitűzött" olvasandó. 
195. 1. felülről a 26. sorban : „hitvallásszerö" helyett „hitvallásszerű" olva-

sandó. 
195. 1. felülről a 27. sorban : „hitvitának1" helyett „hitvitának3" olvasandó. 
195. 1. alulról a 16. sorban : „viszálkodott2" helyett „viszálkodott1" olvasandó. 
195. 1. alulról a 12. sorban : „1547-ban" helyett „1548-ban" olvasandó. 
195. 1. alulról a 10. sorban : „1557-ben" helyett „1547-ben" olvasandó. 
196. 1. felülről az 1. sorban : „már," helyett „már" olvasandó. 
196. 1. felülről a 10. sorban : „évek" helyett „évek vége" olvasandó. 
196. 1. felülről a 13. sorban : „egészében, buzgó" helyett „egészében,, buzgó" 

olvasandó. 
195. 1. felülről a 14. sorban : „tanulásában3" helyett „tanulásában"3" olvasandó. 
196. 1. alulról a 10. sorban : „egy Benedictis" helyett egy „Benedictio" olva-

sandó. 
196. 1. alulról a 8. sorban : „szavait" helyett „szavai" olvasandó. 
196. 1. alulról a 7. sorban : „tanácskozi" helyett „tanácskoz" olvasandó. 
197. 1. felülről a 2. sorban : „a hivataloskodó" helyett „hivatalos <odó" olva-

sandó. 
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197. 1. felülről a 4. sorban : „nagybirtokos,1" helyett „nagybirtokos1" olva-
sandó. 

197. 1. felülről a 15. sorban : „superintendest" helyett „superintendenst" olva-
sandó. 

197. 1. felülről a 23. sorban : „Petrovics" helyett „Petrovics 1551-ben" olva-
sandó. 

197. 1. alulról a 14. sorban : „után" helyett „utána" olvasandó. 
197. 1. alulról a 13. sorban : „Szegeti" helyett „Szegedi" olvasandó. 
.197. 1. alúlról a 12. sorban : „rendelkezni" helyett „rendelkező" olvasandó. 

A többi hibákat könnyen kijavíthatja akárki. 
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