
AZ ANGOL JEZSUITA VÉRTANUK
IRTA: MESZLÉNYI ANTAL 

A XVI. század hitújítása nemcsak az európai kontinensen viharzott vegig, hanem 
átcsapott Anglia szigetországára is, hogy tövestől-gyökerestől kipusztítsa az ottani 
katolicizmus majdnem ezeresztendős hitvetését. London és Róma között VIII. Henrik 
angol király (1506-1547) vonta meg a szakadékot, mivel VII. Kelemen pápa (1523
1534) nem volt hajlandó felbontani érvényes házasságát aragóniai Katalinnal s jóvá. 
hagyni másodszori nősülését Boleyn Annával. Emiatt VIII. Henrik elszakadt Rómától 
s aki eddig a katolikus hit védelmezőjevolt Angliában, az most ugyanott a leghevesebb 
üldözője lett. Aparlamenttel kimondatta (1534), hogy az angol egyháznak nem a pápa 
hanem a király a feje, őt illeti meg az egyházi törvényhozás joga s ily értelemben köteles 
minden alattvalója a hűségesküre, különben felségsértést követ el. 

Ez a súlyos lelkiismereti kényszer sokakat megtántorított katolikus hitében, 
de viszont többeket a vértanuság hősiségével vértezett fel. Inkább meghaltak, semhogy 
megtagadják Krisztus földi helytartóját s a szakadárságba menjenek. Sorukat még 
1535·ben b. Fischer János bíboros rochesteri püspök, továbbá b. More Tamás kancellár 
nyitotta meg. Kettejüket követte még egy világi pap, hat karthauzi szerzetes és egy 
brigitta-rendi.l De ez csak a kezdet volt. Mikor Henrik látta, hogy a kivégzések nem
riasztják meg az erős lelkű katolikusokat, haragja még jobban fellángolt. Országában 
nem tűrte meg a szerzeteseket ; a kolostorokat, templomokat bezáratta, világiakat és 
egyháziakat üldözőbe vette s élte végéig körülbelül 70.000 alattvalóját ítélte részint 
vallási, részint politikai okokból akasztásra, felnégyelésre, lefejezésre, máglyára vagy 
a halálnál is kínosabb börtönre. 2 

A katolikus üldözés ettől kezdve nem szünetelt, sőt egyre nagyobb arányokat 
öltött s a római üldözéshez hasonlóan majdnem három évszázadig tartott, mígnem 
hosszas küzdelmek után 1829·ben sikerült kivívnia a katolicizmusnak is politikai és 
vallási szabadságát. E hosszú idő alatt rengetegen vérzettek el hitükért. Voltak köztük 
papok, szerzetesek, apácák, világiak, férfiak és nők egyaránt. Összesen 252 angol vér
tanunak a boldoggá avatási perét intézi Róma. Ezek közül 64-et boldoggá avatott 
XIII. Le6 (1886 december 29 és 13-án) és XIV. Benedek (1920 május 23 án), 136-ot 
pedig dicsőségesen uralkodó XI. Pius pápánk aranymiséjének az évében 1929 december 
15·én.3 Folyamatban van tehát még 52 vértanunak az ügye. 

A vértanuságban szép számmal vette ki részét a Jézus társaság is. Tagjai, egyik 
rendi történetírójuk, Svcher szerint, mint eidera errantia (bolygó csillagok) jelennek 
meg ott, ahol az egyház a legtöbb támadásnak van kitéve. Angliában, mint láttuk 
VIII. Henrik alatt is bőven kijutott ebből. De még nála is pusztítóbb és vérengzőbb
volt harmadik utódjának Erzsébetnek az uralma (1558-1603). Ö már Henriknek Boleyn 
Annával kötött házasságából született, ami bizonyos tekintetben előre meghatározta 
Róma és katolikusellenes politikájának a jellegét. Mint fájó tövist hordta szívében, 
hogy VII. Kelemen kiközösítette atyját, elítélte anyját s az Ő származását sem ismerte 

1 J ablonkay Gábor: Az angol hitújítás vértanui. 6 l. 
2 U. o. 7. l. 
3 Celestino Testore S. J.: Il primatc spirituole di pietroo di feso dal sangu dei 
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el törvényesnek. Bár nem rokonszenvezett sem a luteránizmussal, sem pedig a kálviniz
mussal, de még kevésbbé tudott megbékülni a katolicizmussal, sőt esküdt ellensége 
lett neki. Atyja hittagadó munkáját ő tette teljessé. Nevéhez fűződik az úgynevezett 
anglikán egyház kiépítése. Ehhez első lépése volt, hogy hatályon kivül helyezte elődjé
nek, Katolikus Máriának (1553-1558) összes vallási intézkedéseit. Kegyencének, Sir 
William Cecilnek a segítségével új hitcikkelyeket szerkesztett, majd közös istentiszteleti 
könyvet. Ezekben tagadta a pápa primátusát, a misét, az átlényegülést, a tisztító
helyet, a szentek segítségül hívását, az ereklyék és képek tiszteletét s a szentségeket 
is elvetette a keresztségen s az úrvacsorán kivül.' A legkíméletlenebbül megkövetelte, 
hogy minden alattvalója ezek szerint rendezze be lelki életét. Katolikusellenes gyűlö
letében odáig jutott, hogy V. Pius pápának (1566-1572) ki kellett őt közösíteni (1570). 
Ez még jobban felingerelte s mint Ranke mondja, valóságos inkvizíciót állitott fel a 
katolikusok üldözésére. Alig múlott el év, hogy a parlamenttel ne hozatott volna újabb 
és újabb törvényeket ez utóbbiak kiirtására. Jellemző, hogy csupán a misemondásra 
200 márkát, hallgatására pedig 100-at szabott s ezenkívül egy évi börtönt. Gyóntatás 
és papszentelés halálbüntetéssel járt. Ugyanígy bűnhődött az is, aki jezsuitát házába 
fogadott vagy tartózkodási helyét tudta és fel nem jelentette s aki az államvallásból 
valakit a rómaira térített. E törvények nagy száma és kegyetlensége még a különben 
katolikusellenes Gray bárót is arra a nyilatkozatra késztette, hogy a katolikusokban 
nem a haza iránti gyanusnak látszó hűséget, hanem a bennük gyűlölt hitet üldözik s 
az ő egész bűnük nem más, minthogy nem akarnak sem protestánsokká lenni, sem 
azoknak látszani.5 

A drákói törvények elsősorban a papság ellen irányultak. J aj volt annak, akiről
kitudódott, hogy istentiszteletet végez vagy a híveket szentségekben részesíti. Igen 
soknak kellett emiatt száműzetésbemenni vagy a londoni Towerben kinlódni, illetőleg
meghalni. Körülbelül 200-an szenvedtek tisztán katolikus hitük miatt vértanu-halált 
Erzsébet alatt.6 Papnevelésről szó sem lehetett Angliában. Hogy tehát a papság után
pótlása némleg is biztositva legyen, Allen Vilmos bíboros kezdeményezésére a kül
földön alakultak angol szemináriumok. így Donai-ban 1568-ban, melyből 10 év alatt 
100 buzgó pap kerüIt vissza Angliába s 161O-ig 135 vérével pecsételte meg tanítását. 7 

1578-ban alakult meg a római angol szeminárium, majd a saint-omers-i, reimsi és sala
mancai. Ide vétették fel magukat azok a hőslelkű ifjak, akik szembe mertek nézni hazá
ukból fenyegető kegyetlen halállal, csakhogy fenntarthassák ott a katolikus hitet. 

Ezen szemináriumok teljes mértékben megfeleltek Allen várakozásának. Hét
próbás misszionáriusokat neveltek, kik álruhában lopóztak be Angliába, nappal rej
tekbe húzták meg magukat, éjjel pedig a hívők szolgálatára álltak. Kitűnő tanárok 
vezetése alatt álltak, kik közül például b. Campion (jdön a későbbi vértanu jezsuita 
igy buzdította donay-i növendékeit: nem halljátok a mennyei Atyát, hogyan hivogat, 
hogyan figyelmeztet arra, hogy adományait kamatostul fogja visszakövetelnit Nem 
halljátok-e az Egyház, az édesanya esdeklő szavát, azon Egyházét, mely nekünk életet 
adott, bennünket anyatejével nagyra nevelt s most segítségünkre szorul? Nem hall
játok-e, mily bánatosan, mily szívrepesztően kiáltoznak felénk angol testvéreink, kik 

~ Lingar F.: Anglia története VII. 359. I. 
6 Jablonkay G.: i. m. 13. l. 
6 Az 1929.ben boldoggá avatott vértanuk közül 1583-tól kezdve, majd minden 

évre jutott néhány. Szám szerint 1583.ban 2 angol nemes, 1584-ben 5 világi pap s 2 
világi férfiu, 1588·ban 15 világi pap, l ferencrendi, 6 férfiu és l nő, 1589-ben 2 világi 
pap, 1590-ben 9 világi pap, 6 laikus, 1592-ben l világi pap s l laikus, 1594-ben 3 
világi pap, l jezsuita, 4 világi egyén, 1595.ben 2 jezsuita, 3 világi pap, 4 világi egyén 
1598-ban I franciscanus, 1600·ban I világi egyén, 1601-ben 3 világi pap, I bencés, 
I jezsuita s I laikus. V. ö. C. Testore i. m. 9-21. l. 
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nyomasztó" inséget, lelki éhinséget szenvednek? Nem halljátok.e a ragadozó farkasok 
vad üvöltését, melyek a védtelen báránykákat szét akarják tépni? Atyátok dicsősége,
Anyátok élete, testvéreitek megmentése forog kockán és ti képesek volnátok tétlenül 
nézni mindezty8 Nem I Erre nem voltak képesek I Elmentek, de ment utánuk a mester 
is, hogy buzdító szavainak igazságát vérével pecsételje meg. Sőt 6 jezsuiták között, 
P. Pereous Roberttel az első volt, aki 1580·ban partraazáJlott Angliában. 

Allen ugyanis látva a jezsuiták apostoli mdködését Europa. országaiban, arra 
kérte a rend generáJisát, hogy közülük néhányat, köztük Campiont is küldje el Ang
liába. Kérése meghallgatást nyert s így örömmel írta Campionnak: nagy 6 mi működési
terünk Angliában s ami fő, holmi közönséges munkások nálunk a mai nap nem elegendők.
Kivál6an képzett férfiakra, mindenekelőttÖnre s rendje más kiváló tagjaira van szük
ségünk. Rendjük általános főnöke meghallgatta buzgó kérelmeinket ; Őszentsége is 
jóváhagyta a dolgot és így a jó Isten kegyelméből végre valahára vissza fogjuk nyerni 
kedves Compionunkat, kinek bölcseségére és apostoli lángszfvére oly nagy szükségünk 
van. Rajta tehát drága Campion, készüljön a nagy útra, 6 nagy munkára, de készüljön 
sok szenvedésre is és hozza Önt az édes Jézus mielőbb ép egészségben mihozzánk.f 

Campion e levelét Prágában vette kézhez, ahol ekkor a jezsuita kollégium tanára 
volt. Leírhatatlan volt az öröme, hogy az Isten vértanuságra hívja vissza hazájába. 
Nem volt tovább maradása, hanem útnak indult Rómába, ahonnan a kellő felhatal
mazással 1580 április 18·án neki vágott angliai veszélyes küldetésének. Jövetelét már 
megelőzte a hire s a kikötőben a kémek egész hada várakozott rá. Azonban amint P. 
Persousnak hajóskapitányi ruhában sikerült őket kijátszani, úgy Campionnak is. Az 
előbbi június ll-én, az utóbbi meg Emerson rendtársa kiséretében június 26-án érkezett 
Londonba. A kép, ami itt eléjük tárult, egy csöppet sem volt bizalomra gerjesztő.

Persous írja (1580 november 17) generálisának: azÜWözés, mely most a katoli
kusok ellen országszerte tombol, oly dühvel folyik, aminőt Angolország legföljebb a 
pogányságból 6 kereszténységre való megtérésekor tapasztalhatott. Nemeseket és pa
rasztembereket, sőt különféle társadalmi osztályokból való nőket is nagy számmal 
bebörtönöznek ; még a gyermekeket is bilincsekbe verik, A katolikusokat megfosztják 
javaiktól, sőt úgyszólván a napvilágtól is; közmegvetés tárgyává teszik, kiáltványok
ban, szónoklatokban és gyülekezetekben felségsértöknek, lázadóknak nevezik őket,lo

A jezsuiták nem ijedtek meg ettől, de annál jobban tőlük a parlament és Erzsébet. 
Az. előbbi háromnapos bőjtöt rendelt el a "jezsuita-méreg" ellen, az utóbbi meg a fen
tebb ismertetett törvényekkel akarta útjukat elvágni. De hiába, a jezsuiták mentek 
a maguk útján, meg nem rettenve sem a börtöntöl, sem a bitófától, sem a felnégyelés
től. Előttük lebegett már két kivégzett rendtársuk WOOdhOUlJfl Tamás (tl573) és Nelson 
János (tl577) emléke. Tudták, hogy az Ő sorsuk is ez lesz, de hitükért szívesen hozták 
áldozatul életüket. Bár fejük felett állandóan ott lógott 6 damoklesi kard, mégis hihe
tetlen bátorsággal és eredménnyel végezték munkájukat. Campion írja: Mialatt e 
sorokat írom, közelemben rettentő üldözés dühöng. A ház, melyben időzöm, a gyász 
és félelem tanyája; senkisem beszél másról, mint szeretteiről, búvóhelyekről, bilin
esekről és jószágvesztésről. De azért nem vesztik el bátorságukat. Mostanában újra 
sokan kibékülnek az egyházzal, sőt mig a veteránok vérüket ontják, új katonák lépnek 
a régiek sorába; sok vér folyik, de e szent vér áldozata megengeszteli a bűnt és győ
zelmet esd le számunkra.II 

Campion mindössze egy évig mt1ködhetett 6 legnagyobb titokban Angliában. 
Szent beszédeivel ezalatt rengeteget térített vissza 8 igen sokakban megerősítette a 

8 Bangha Béla: Jellemrajzok a kath. egyh. életéből. V. 148. 1. 'U. o. 151. l. 
lOU. o. 159. l. 
II U. o. 162. l. 
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katolikus hitet. Sőt még arra is volt ideje és módja, hogy Tíz bizonyság címen köny
veoskét irt és terjesztett, rnelyben meggyőző erővel cáfolta az új felekezetek tévedéseit. 
Ez irtózatos módon felingerelte a kormányköröket s rajta voltak, hogy a buzgó és éles
eszű jezsuitát elfogják. Az árulást az aposztata Eliot követte el. Rejtekhelyét elárulta 
a felkutatására kiküldött katonáknak, kik őt bilincsekbe verve 1581 július l7·én a leg
szégyenletesebb mödon Londonba vitték. Campionnak minderre csak .ennyi szava volt: 
Legyen meg az Úr akarata. 

Miként a többi foglyokat, őt is a Towerba zárták s előbb szép szöval és igéretekkel 
igyekeztek ráverini a hittagadásra. Még a canterbury-i érsekséget is megigérték neki, 
ha elpártol az egyháztól. Hősünk azonban hajlíthatatlan maradt. Következtek a kín
zások: kifeszítették, kezének és lábának körmei alá tűket szurkáltak, majd körmeit 
leszakgatták, dee kínzások is meddők maradtak. Más bűnt nem sikerült rábizonyítani, 
mint Leicester gróf is mondta, minthogy pápista. S ezért szívesen halt meg. Erzsébet, 
ki oxfordi tanuló korában kitüntetésekkel halmozta el, most a halálbüntetést mérte rá. 
Ez 1581 december l-én következett be. Felácsolták számára a bitófát s ő "Uram a te 
kezeidbe ajánlom lelkemet" imával lépett alája, hogy meghaljon hitéért s elnyerje a 
vértanuk pálmáját. Hasonló sorsban oeztozkodote vele ugyanazon évben egy másik 
rendtársa Bryant Sándor is. De nem kerüli el a halált Persous sem, ha előljáróságavissza 
nem hívja s más munkakörbe nem osztja be. A következő évben P. Oottan Tamás került 
a vérpadra, miután elárulták búvóhelyét és kitudódott jezauitasága. Mindezen öt vér
tanut még b. e. XIII. Leó pápa iktatta a boldogok sorába. 

Igaza volt Campionnak, midön ezt irta: míg a veteránok vérüket ontják, új 
katonák lépnek a régiek helyébe. Ez az igazság állt a jezsuitákra is. A kivégzettek he
lyébe újak jöttek, hogy elfoglalják az elhaltak munkaterét s kövessék öket a vértanu
ságba. Erzsébet alatt még négy jezsuita b. vértanuja van a. katolikus egyháznak. Az 
első Oornelius János volt. 1583-ban került haza a római angol szemináriumból s mint 
katolikus pap 10 esztendőn át olyeredményesen működött, hogy a királyné titkos 
tanácsa őt rettenetes tevékenyen és hatásosan működö papnak nevezte.u 1584-ben 
kérte és kapta meg felvételét a Jézus-társaságba, ami még súlyosbította helyzetét. 
A hurok már rég ki volt rá. vetve s árulás folytán április 14-én sikerült is a poroszlók
nak elfogni az Arundel gróf kastélyában. Vele együtt hurokra került még három világi 
katolikus is. A páter mosolygós arccal adta meg magát s előbb a narshalsea-i majd a 
dorchesteri börtönbe hurcoltak, A vádtanács nem tudott ellene mást felhozni, mint
hogy pap, papi ténykedéseket végzett, gyóntatott, akatolikusokat vett vissza a római 
egyházba, ami mind felségsértési számba ment. Cornelius nem tagadte e vádakat, de
hogy felségsértést követett volna el, azt kereken visszautasította. Vádlói nem fogadták 
el védekezését s 1594 július 4-én kimondták rá a halálos ítéletet. Vesszőboronárakötözve
vonszolták a bitófa alá, melyre felhúzták. Még nem szenvedett ki egészen, mikor levették 
onnan s elrettentő például felnégyelték még ziháló teStét. 

A következő év február 21-én követte őt P. IV'UthweU Robert is. Előkelő nemesi 
család sarja volt, a jezsuiták nevelték s 17 éves korában, 1578-ban közéjük is állott. 
A fiatal szerzetes lelkivilágát azépen jellemzik e szavai: gondold meg Róbert, hogy már 
nem vagy a szerzeten kívül, hanem valóságos fia a mi Urunk Jézus Krisztusnak és tagja 
az ő Társaságának is, hogy mialatt mások erényét megcsodálod, neked is példát kell 
adnod másoknak.U Leghőbb vágya neki is az volt, hogy visszatérhessen hazájába. 1586
ban teljesült is, amikor P. Garnet Henrikkel partra szállhatott. A legnagyobb veszélyek 
közt nyolc évig működhetett s élő szavával s irásaival igen sokat tett a katolikus his 
érdekében. Kémjei úgy emlegették, mint a pápisták főügynökét.S ö csak örülni tudott 

II Jablonkay G. i. m. 15. 1.
13 U. o. 19. 1.
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ennek. Bátorságában odáig ment, hogy 1591-ben még kérvényt is írt Erzsébetnek, 
melyben arra kérte, hogy szüntesse be az ártatlan katolikusok üldözését. Londonban 
-ezf valósággal vakmerőségnek tekintették s mindent elkövettek, hogy elfoghassák. 
Ez azonban 1594 június 5-én ismét csak árulás folytán történhetett meg. A hittagadó 
Bellamy Anna fedte fel rejtekhelyét Topclíff rendőrmíniszterembereinek, akik elfogva, 
-erős fedezet alatt szállították be a Towerbe. Ettől kezdve haláláig napirenden voltak 
.megkínzatásai. Ezek abból állottak, hogy kezeinél fogva a kínzószoba. falára akasz
tották s az ütőérnél szúrös vaskarpereceket alkalmaztak. Ezt többször is megismé
telték, de P. Robert hősiesen állta s nem tagadta meg hitét. Láttára, Lord Cecil is igy 
nyilatkozott: nemcsak a régi Rómában voltak legyőzhetetlen türelmü hősök, hanem 
most is van Angliában egy jezsuita, akit 13 kegyetlen kínzás fájdalma sem tudott meg. 
ingatni.14 Számára a kivégzés már csak megváltás volt. A vád ugyanaz volt, mint P . 
.Cornelius ellen s ugyanoly hősiességgel is lépett a bitófa alá, mint az előbbi.

Alighogy kivégezték P. Róbertet, máris új jezsuita lakója lett a Tower börtöné
nek Walpoll Henrik személyében. A jól szervezett kémrendszer előre tudta jövetelét 
B alighogy a partra szállott, már is elfogták. Nem tagadta az ellene emelt vádat, hogy 
pap és jezsuita, de nem fogadta el, mintha hazája ellen tárgyalt volna a spanyol udvar
ral. De az előbbi is elég volt, hogy börtönről-börtönrehurcolják, tizennégyszer meg
kínozzák s azután kivégezzék (1595 április 3-án vagy 4-én). 

Az utolsó jezsuita, aki Erzsébet alatt szenvedett vértanuhalált, P. Page Ferenc 
volt. Mint előkelő ügyvéd volt ismerős Angliában s a jezsuiták halált megvető bátor
sága benne is felkeltette a visszatérés és a hivatás kegyelmét. Papi tanulmányainak 
elvégeztével visszatért (1600) Angliába, s két esztendeig apostolkodhatott honfitársai 
között. 1602-ben elfogták s április 20-án kivégezték a tyburni vesztöhelyen, miután 
kijelentette, hogy jezsuita s Jézus nevéért hajlandó a bitófára is. 

A kivégzett kilenc jezsuita vére sok más itt fel nem emlitett vértanuéval együtt 
Erzsébet lelkét terheli. Mielőtt a halál megakasztotta volna további höhéri munkájá
ban, 1602-ben még egy rendeletet bocsátott közzé, melynek értelmében mínden papot, 
jezsuitát halálbüntetés terhe alatt kiutasitott Angliából. Uralmát mindezzel megter
helten vette át utódja, 1. Jakab (1603-1625). Ha talán uralkodásához nem is tapad 
annyi vér, mint őhozzá, de az üldözés és kivégzés alatta sem szünetelt. Erzsébetnek 
a rendeleteit mindenben fenntartotta s a löpor.összeesküvés kipattanásával (1605) ő is 
üldözőbe vette a katolikusokat, papokat és szerzeteseket. 

A merényletnek az volt a célja, hogy a parlamentet a királlyal s a lordokkal együtt 
a légberöpítse. Előkészületévela jezsuitákat is vádolták, pedig hogy nekik semmi közük 
sem volt az egészhez, azt a résztvevők, főképen pedig Catesby eskü alatt is vallottAk.11 
De ezt figyelembe sem véve, a vádat valóságnak vették s megkezdték elfogatásukat 
és kivégzésüket. P. Gerardnak és Greenway.nek csak úgy sikerült ezt elkerülni, hogy 
elmenekültek, ellenben P. Oldowne Edvárd s két laikus testvér Owen Miklós és Ashley 
Rudolf életükkel fizettek (1600 április 7) a koholt vádért. Mindhánnukat az Abington 
grófi család heulipi kastélyában fogták el s mielőtt kivégezték volna, ugyanolyan tor
túrákban részesültek, mint vértanu elődjeik Erzsébet alatt. A jó kőműves testvér Owen 
nem bírta soká a kínzatást. Vaskeztyükkel kifeszítve megszakadt hashártyája s e súlyos 
sérülésében nyomban ott meg is halt. De két másik társának erősebb szervezete ki
állta a megnyomorításokat s csak ezek után akaaztotték és négyelték fel őket.

Bár P. Garnet Tamást sznitén belekeverték a lőpor-összeesküvésbe, őt még sem 
ezért gyilkolták meg, hanem mivel kárhoztatta az 1606-ban kiadott hűség-eskü

mintát, melynek burkolt tartalma szintén katolikus hittagadást jelentett. Midőn a 

14 U. o. 22. J.
11 V. ö. Holzwarth T.: Világtörténet VIII. 301 l.
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londoni anglikán püspök felszóIftotta, hogy tegye le a hiiségesküt, így felelt: kész 
vagyok nemcsak a börtönbe, hanem tovább is még Tyburnbe is menni, mert semmit
sem óhajtok jobban, mint a halált, hogy lelkem Krisztus kezei közt legyen, ahol már 
szívem régóta van.17 Nem is kísérleteztek vele tovább, hanem a vesztőhelyre vitték 
és kivégezték (1608). I. Jakab alatt még egy vértanuja volt a Jézus-társaságnak 
Ogilvie János személyében, aki ugyancsak hitéért 1615-ben halt meg. l S 

A katolicizmus helyzete változatlanul súlyos volt r. Jakab utóda, I. Károly (1625
1649), majd az úgynevezett hosszú parlament alatt (1640-1653) is. Az újabb erőre
kapott puritánok, brownisták és anglikánok rossznéven vették királyuk katolikus házas
ságát. Vallási közönnyel vádolták, mivel neje kedvéért az angolországi katolikusoknak 
türelmet igért)' Nem is lett ebből semmi. A katolikusmentes parlament egyre táma
dóbban lépett fel uralkodójával szemben, kicsikarta tőle továbbra is a katolikusok üldö
zését, majd forradalomba és polgárháborúba kergette az országot, melynek áldozata lett 
a különben jóakaratú, de gyenge erejű I. Károly király is. 

Ebben az időszakban a következő jezsuiták szenvedtek vértanuhalált, csak azért, 
mert nem tagadták papi és szerzetesi voltukat s beismerték, hogy terjesztették a katolikus 
hitet. Az első, akinek 1628 augusztus 28-án tették a hurkot nyakára P. Arrowamith 
(jdön volt. Bátran kijelentette puritán bírájának, hogy hitéért és hivatásáért vérével 
is kész síkraszállni. Tudd meg tehát, válaszolta elítélöje, hogy meg fogsz halni, az 
ég és föld között, bármélto.tlan vagy az égre s o. földre is. Erre csak ez a válaszo. volt: 
Deo gratiaa.2o Ugyancsak ezzel az imával köszöntötte a hosszú parlament által rá
szabott halálát P. Holland TamáB is. Hét évig apostolkodott Angliában s róla még 
bírája sem tudott más vétséget elmondani, mint hogy pap s ennélfogva felségsértő és 
méltö a halálra. Nem tagadta, sőt tyburni bitófája alatt nyiltan rnegvallotta . katolikus 
vagyok, pap vagyok és Isten végtelen jóságából Jézus-társasága tagja vagyok, az első
a szerzetböl, akit e parlament megnyitása óta halálraítéltek. E meg nem érdemelt kegye
lemért a legbensőbb hálát mondom Istennek.f Fel is húzták 1642 december 12-én. 
Ugyanott és ugyanúgy halt meg P. Corby Rudolf 1644 szeptember 7-én. Őt éppen misé
zésen érték rajta a poroszlók s igy felségsértési bűne nyilvánvaló volt, halála pedig 
biztos. Az előbbiben nem érezte magát vétkesnek, de az utóbbitól sem rettent meg. 
Halált megvető bátorsága még ellenségeit is megindította. P. Morse Henrik, mint világi 
pap jutott a yorki börtönbe (1624), de mint jezsuita halt meg a tyburni vesztőhelyen
(1645 február l-én). Különösen o. pestises betegek ápolásával s ezek visszatérítésével 
szerzett nagy érdemet. Első elfogatása után száműzetésre ítélték. Ezután vétette fel 
magát (1625) o. Jésus-térseségba s ismét visszatért (1636) hazájába, hogy megszakadt 
munkáját folytassa. De újra elfogták s száműzték; ő pedig újból visszajött s mint 
makacs ellenszegülőt felnégyeltették. A hosszú parlament utolsó b. jezsuita vértanuja 
P. Wright Péter volt. Előbb az omersi kollégiumban működött, majd o. Belgiumban 
állomásozó angol katonaságnak volt o. lelkipásztora. Ugyanezt a szerepet töltötte be, 
mikor visszatért hazájába, királyhoz hű csapatoknál is. I. Károly leveretése után 
Winchester gróféknál talált menedéket. A parlament katonái itt bukkantak rá (1651), 
8 elvitték a newgate-í börtönbe. Hosszas vallatás és kínzás után felakasztották és fel

17 Jablonkay G.: i. m, 35. 1. 
18 I. Jakab alatt hitükért meghalt s XI. Pius által boldoggá avatott angol vér

tanuk évek és állások szerint igy oszlanak meg: 1605-ben 2 világit, 1606-ban 3 jezsui
tát, 1608·ban I benoést és 1 jezsuitát, 1610·ben 1 bencése és 2 világi papot, 1612· 
ben ugyancsak 1 benoést és 2 világi papot, 16lS-ben I jezsuitát és 2 világi papot. 
ítéltek halálra hitük miatt. V. ö.e C. Teetore: i. m, 21-24. I. 

19 Holzwarth F.: i. m. 306. l. 
20 Jablonkay G.: i. m, 37. l. 
:n U. o. 38. 1. 
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négyelték (1651 május 19), miután kijelentette, hogy hálát ad Istennek, hogy csak 
hitéért és annak gyakorlásáért itélik e1.22 

Az angol katolikus üldözésnek volt még egy véres időszaka,melyet értelmi szer
zőjéről Vates-féle üldözésnek (1679) szokás nevezni. 1. Károly kivégzése után az angol 
parlament áttért a köztársasági formára, de diktatórikus szelleme miatt Oromwell 
Olivér halála (1658) után 'ezt is megunta s r. Károly hasonnevű fiát fogadta el királyá
nak. 11. Károly (1660--1685) a katolikus portugál király leányát vette feleségül, 
Brédában vallásszabadságot igért. Nejének megengedte, hogy udvarában jezsuitát 
tarthasson s öccsét, Jakab yorki trónörököst sem bántotta meggyőződéses katolíkus 
lelkületében. Ennek is udvari papja jezsuita: b. Colombiére Kolos volt. Ezek a ked
vezések a katolikusok javára billentették a mérleget s ezeknek köszönhető,hogy London 
félmillió lakosa közt 30.000 merte magát katolikusnak vallani s az egész országban 
230 világi pap, 130 jezsuita, 80 bencés, 55 ferences és néhány domonkosrendi és kar
melita lelkipásztorkodhatott.23 

A katolikus életnek ez a szabadabb megnyilatkozása ismét felkeltette az ellenség 
féltékenységét és semmiféle rágalomtól sem riadt vissza, hogy megakassza fejlödését. 
1666-ban nagy tűzvész pusztított Londonban, melynek előidézését a katolikusokra 
fogta. Ezenkivül állami Ielforgatásaal, lázadás szitásával stbc-vel vádolta őket. Ezen vádas
kodásoknak lett az eredménye az u. n. Test-act törvény (1673), mely minden állami tiszt
viselőtkötelezett arra, hogy anglikán szertartés szerint vegyen részt, az úrvaesorán, tagadja 
meg az átlényegülés hittételét és a pápa lelki fenhatóságát. 24 Ezzel a katolikusok érvé
nyesülése volt lehetetlenné téve, minek következtében még a yorki hercegnek is le kellett 
mondani tisztségeiről,sőt később trónörökléséről is. 1675-ben a parlament újból törvényt 
hozott, mely halálbüntetés terhe alatt kötelezte a papokat és szerzeteseket az ország elha
gyására. A véres üldözés ezzel újból megkezdődött, amihez nagyban hozzájárult Vates Ti
tus nevű anglikán lelkész. Ö ugyanis a katolikus vallás leplébe burkolózva belopakodott a 
jezsuiták valladolidi és 8. omersi kollégiumaiba, hogy tőlük államellenes titkokat tudjon 
meg. Bár az álarc egy-kettőre leháncsolödotf róla és semmiféle vétkes cselekedetnek nem 
jöhetett a nyomára, amint a jezsuiták ilyennel nem is foglalkozhattak, mégis eltávo
lítása után 81 vádpontot szerkesztett ellenük, mely csupa rágalmakat tartalmazott, 
nevezetesen, hogy az egyik tartománygyűlésükön (1678 április 27) összeesküdtek a 
király élete 8 az angol államvallás ellen. 8tb15 

A vádak eljutottak a királyhoz, aki azokat átadta miniszterének Lord Dauby
nak, ő pedig az ügy megvizsgálásával Godfrey bírót bízta meg. Ez látva, hogy mennyire 
ellentmondó és igaztalan a tartalmuk s érezvén, hogy ezek ellenére is halált kell mon
dania a bevádoltakra, búskomorságba esett s valószínű, hogy emiatt lett öngyilkos. 
De hogy mennyire nem volt meggyőződve állitásainak az igazságáról maga Vates sem, 
arra jellemző, hogy a király kérdésére: hol tárgyalt a jezsuitákkal? igy felelt: Párizs
ban, a Szajna-parti házukban. 28 A király maga cáfolta meg, hogy a Szajna partján nincs 
is a jezsuitáknak házuk. De ugyancsak, ilyen légből kapott leírást adott Don Juan 
d'Austriaról is, akivel a jezsuiták megbízásából tárgyalt volna II. Károly megöletésé
ről. De ezen hazugságok mind nem számítottak. Még Goodfrey halálát is a vádlottakra 
fogták. Az 1678-ban összeült parlament Shaftesbury államminiszter buzgólkodására 
kivitte, hogyavádlottakat el kell ítélni B méltán jegyezte meg a protestáns Hume : 

22 Jablonkay G.: i. m. 41. 1. Ezen időszaknak XI. Pius által boldoggá ava
tott vértanui idő- és számszerint igy oszlanak meg: 1628: l jezsuita, l világi; 
1641: l bencés, l világi pap; 1642: l jezsuita, l bencés, 3 világi pap; 1644: l je
zsuita, l világi pap; 1645: l jezsuita; 1646: 1646: l bencés; 1651: l jezsuita; 
1645: l világi pap. V. Ö. C. Testore : i. rn, 24-28. 1. 23 Jablonkay G.: i. m. 43. 1. 
24 Holzwarth F.: i. m. 434. 1. 15 Jablonkay G. i. n. 47. l. ze U. o. 46. 
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jezsuitának vagy katolikusnak lenni, már elegendő bizonyság volt arra, hogy valakit. 
vétkesnek ítéljenek. 27 

A bebörtönzöttele közt volt öt jezsuita, név szerint P. Ireland Vilmos, akit Vates 
lá.tott azon a londoni gyűlésen, ahol szerinte elhatározták a király megöletését, jóllehet 
abban az időtájban a pater Londonban sem tartózkodott. Továbbá P. Whitbread 
Tamás provinciális, P. Harcourt Vilmos rektor, P. Fenvick János, P. Gavan János s 
P. Turner Antal. Egyikük sem volt bűnös, bár mindegyiküknek meg kellett halni. 
A provinciális az esküdtszék előtt a következő vallomást tette: ami a vallási kérdést 
illeti, megvallom, hogy Jézus társaságának tagja vagyok és az angol rendtartomány 
főnöke. Ha ezt számomra vétségnek lehet betudni, remélem, visszanyerem annyira 
erőimet, hogy képes leszek érette az akasztófán szenvedni. Bármilyen összeesküvést 
illetőleg, ünnepélyesen és határozottan kijelentem, hogy semmi ilyesmiről nem tudok 
s mert dolgainkat és embereinket ismerem, bizonyos vagyok benne, hogy szerzetem 
tagjai szintén mind ártatlanok. 28 Mentőszava a pusztába kiáltott, amint hiába han
goztatták ártatlanságukat a többiek is. Az elsőt 1679 január 24-én, a többi négyet pedig 
június 2-án végezték ki. Erre az ítéletre a különben még protestáns Stephens történetíró 
is így nyilatkozott: nehéz bárminő mentséget találni az esküdtbirák számára, akik 
az öt jezsuitát azon tanuságok ellenére is eIítélték, melyek Vates tanuságtételének fő
pontjaival ellentétben állottak. Mert ha azt mondjuk, hogy ítéletük ama felizgatott 
vallási rajongást tükrözteti vissza, amely akor esküdtszékeit az összes római kato
likusok tanuságtételeinek elvetésére birta, ez máris egyértelmű volna azzal, hogy ezen 
esküdtszékeket elítéljük.2t . 

Vates vádjai nemcsak a fővárosban állították fel a bitófát a katolikusok részére, 
hanem a vidéken is. Cardiffban a legkegyetlenebb módon végezték ki 1679 július 22·én 
P. Evans Fülöpöt egy világi pappal együtt. Hasonló sorsra jutott augusztus 27-én Dél
Walesben P. Lewis Dávid, akit irgalmas szeretetéért a szegények atyjának nevezett a 
wales-i nép. Ö volt a kivégzett jezsuita vértanuk legidősebbje, mert míg társai közül 
egyik sem lépte át az 50. életévét, ő 62 éves volt, mikor kivégezték.30 Vele 21-re szökött 
fel azon jozsuiták száma, akiket XI. Pius pápa 1929-ben boldoggá avatott. Termé
szetesen ez a szám még nincs lezárva, hiszen még folyamatban van ahátramaradtak 
boldoggá avatási pöre. 

A vértanuk halála rémséges volt, de boldog a megdicsöülésük. Akik oly szeren
csések lehettünk, hogy 1929 december IS-én végignézhettük a 21 jezsuita s a többi 1I5 
angol testvérük boldoggáavatási, római ünnepségét, meghatottan láthattuk az Anya
szentegyház hódolatát hős gyermekeivel szemben. A Szent Péter bazilika ünnepi díszt 
öltött, hatalmas falait aranyszegélyű bíborszín drapériák ékesítették, ezer és ezer 
villanylámpa szikrázta a fényt, ember ember hátán tolongott, hogy résztvehessen a 
boldoggáavatási pápai misén, Boldog volt az angol katolikus nép s nevében boldogult 
Bourne Ferenc bíboros-érsek köszönte meg a Szentatyának, hogy e kettős jubileumi 
esztendőt, melyre az ő aranymiséje s az angol katolicizmus felszabadulásának a cen
tenáriuma esett, e vértanuk boldoggá avatásával koronázta meg.31 A Szentatya válaszá
ban párhuzamot vont az őskereszténység és Anglia e 136 vértanuja között s a west
minster-i bíboros-érsek útján arra kérte angol híveit, hogy amint az oltárra emelt test
véreik hűségét az egyházhoz, ragaszkodását Krisztus földi helytartójához szentté ter
mékenyítette meg az első századok keresztény mártirjainak a vére, úgy vigyék át és 
őrizzék meg ők is amazok hithűségét és egyházszeretetét.32 

27 U. O. 28 U. o. 49. l. 28 U. o. 51. l. 30 Az Oates-féle üldözés számszerint a köv. 
bokky vértanukat adta: 1678: l angol nemes; 1679 7 jezsuita, l bencés, l ferences, 
2 világi pap, 2 világi egyén; 1680: l világi pap s 3 világi férfiú. V. ö. C. Testore : 
i. m. 28-30 1.31 Osservatore Romano 15 dic. 1929. 32 U. o. 
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