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Katolikus térítés

A kassai mártírok
Július 2-án II. János Pál pápa szentté avatta a kassai vértanúkat.
Vértanúságuk napja 1619. szeptember 6-a volt. Ennek az évnek au
gusztusában indította meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem első

Habsburg-ellenes hadjáratát. Ha tüzetesen vizsgáljuk a fejedelem
hadjáratának indokait, akkor kiderül, hogy valójában nem vallási,
hanem egyértelműen politikai szándék húzódott meg amögött,
hogy szövetséget kötött a Habsburgok ellen fölkelt cseh rendekkel,
illetve Pfalzi Frigyessel, az új cseh királlyal - szövetséget kötött a
protestáns osztrák rendekkel. Titokban szövetséget kötött a felvidé
ki - tehát a királyi Magyarországhoz tartozó - protestáns és rész
ben katolikus főurakkal is, akik elégedetlenek voltak a Habsburg
uralommal. Hadjáratának indoklásában - mondjuk úgy, hogy
ideológiai hangszerelésében - mégis nagy szerepet játszanak a val
lási sérelmek. A Querela Hungariae (Magyarország panasza) címú
röpiratával indokolta meg ország és világ előtt hadjáratát - amely
természtesen indoklásra szorult, hiszen végeredményben hűbérura,

a császár ellen, a magyar király ellen támadt. Ebben azokat a val
lási sérelmeket hangsúlyozta, amelyek a magyarországi protestán
sokat érték. Hozzá kell tenni: a Bocskai-féle bécsi béke becikkelyezése
óta eltelt több mint 10 év viszonylagos nyugalmat biztosított, vallási
sérelmekre kevés okot adott, hiszen a protestáns városok békésen él
hettek jogaikkal, és - azokat a kor szokása szerint - érvényesít
hették alattvalóikra, jobbágyaikra nézve is.

Kassa városa - ahol lejátszódik ez a véres dráma - protes
táns, a katolikus nyájnak csak megtűrt, magánjellegű istentiszte
letre van lehetőségeDóczy András főkapitányházában, az úgyne
vezett királyi házban, ahol kápolna is volt.

A magyarországi főurak többsége is protestáns, de már meg
kezdődött ekkoriban a békés ellenreformáció. Ezt Forgách érsek
kezdi, majd nagy tehetséggel folytalja utódja, Pázmány Péter. Erő
szakos eszközökhöz nem folyamodnak, hisz az államhatalom
nem olyan a rendi Magyarországon - ahol a rendek jelentős elő

jogokat vívtak ki maguknak a központi államhatalommal szem
ben -, mint példáulStájerországban. A protestáns rendeket
ugyanis az a stájer ellenreformáció példája tartotta rettegésben,
amelyet már n. Ferdinándnak, a nemrég hatalomra került új csá
szárnak-királynak az édesapja kezdett elűzéssel, templom-elfogala
lással. Ezt az erőszakkal járó térítést maga Ferdinánd is folytatta.

A korábban elűzött jezsuiták ekkor már másodszor telepednek
meg Magyarországon. Mivel az országnak ebben a sarkában nem
bírnak még kollégiummal, egy-egy földesúr, mint például Ho
monnai Drugeth György védelme alatt állnak, vagy igénybe ve-
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szik - mint Dóczy András esetében - azokat a védett királyi
szigeteket, ahol a vallásgyakorlást megendik nekik. Eközben igye
keznek téríteni is. Nem szabad összetévesztenünk ezt a térítést a
későbbi idöszakéval. amikor a - Wesselényi-féle összeeskövés
után - a protestáns prédikátorokat honárulással vádolják, sánc
munkára, később gályarabságra ítélik, kiűzik őket az országból.
Erőszakos expedíciók járják a városokat, elveszik a templomokat.

Ebben az időben a harc még a szónoklat, a meggyőzés eszkö
zeivel folyik. A katolikusok ugyanakkor a fenyegetettség tudatá
ban élnek. Főleg azoktól rettegnek, akik főszerepet játszanak a
kassai drárnában: a hajdúktól, akik nincsenek hozzákötve földes
úri, vagy királyi joghatósághoz, eltekintve attól a pár ezer család
tól, amelyet letelepített annak idején Bocskai. A hajdúk úgy érzik,
hogy a szabad vallásgyakorlásért harcolnak és ők gyűlölik legin
kább a katolikus papságot.

Kassa elfoglalása Amikor Rákóczi fővezér György körülveszi Kassát - Bethlen
akkor még nem ér ide -, felszólítja a városi tanácsot, hogy szol
gáltassa ki neki a város kapitányát, Dóczy Andrást. Dóczy tudja,
hogy ezzel megpecsételődik a sorsa. Megpróbál ellenállni, de mi
után katonáinak többsége is átáll a protestáns városi vezetőség

hez, megadja magát. Rákóczi elfogatja, és a törökkel való cimbo
rálással vádolva elhurcolja. Egy év múlva meghal a fogarasi bör
tönben; a kortársak szerint megmérgezték. Miután Dóczy t elfog
ják, Rákóczi a várossal kötött szerződésben ígéretet tesz, hogy
vallásáért senkit nem fognak bántani. Ennek ellenére nagyhamar
vallatás alá vonják a városban tartózkodó három katolikus papot.
A Kőrös megye Kőrös nevű városában született Körösi kanonokot
- horvát nevén Krizevé'anin Márkot, aki mindig a latin Crisinus
nevet használta - és két jezsuitát, az alvinczi származású erdélyi
magyar Pongrácz Istvánt és a sziléziai lengyel származású, előbb

Csehországban működött és nemrég Magyarországra érkezett,
lengyelesen Grodziecki, latinosan Grodecius, meghonosodott ma
gyar alakban Grodecz Menyhértet. Ott helyben, tehát az úgyneve
zett királyi házban letartóztatják, és megpróbálják őket elrejtett
kincsek vagy titkos levelek átadására bírni, De ilyenek nincsenek
náluk. A két jezsuita - akik Homonnai Drugeth György védelme
alatt álltak - éppen lelkigyakorlatról tértek vissza, amikor meg
hallották, hogy Kassa felé közeleg az ostromló sereg. Gondolták,
hogy híveiket kell védeni. A kanonok pedig hivatalos ügyben tar
tózkodott a városban, ugyanis a nagyszombati jezsuita szeminári
um Kassa mai külvárosában, Széplakon elterülő birtokát felügyel
te. Noha sok baja volt vele, igazában nem értett a gazdasági
ügyekhez, inkább a lelkiekhez, de igyekezett becsülettel megfelel
ni ennek a feladatának is - ezért jött be akkor a városba.

Ki a felelős? A történészek nem tudtak minden szempontból megegyezésre
jutni egymással, hogy vajon ki a felelős a történtekért? Rákóczi
György-e, a fővezér, aki ekkor már a város ura, vagy pedig az
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alárendelt tisztek: egy Szegedi nevű hajdúkapitány, aki a kihallga
tást vezeti a maga durva legényeivel és egy Bay Zsigmond nevű

hajdúhadnagy, aki a kínzást és kivégzést végrehajtatta. Avagy
búnrészesnek kell-e tekinteni a városi tanácsot, amelynek vezető

je, Rainer, mindenképpen kellett, hogy tudjon a dologról.
A kortársak közül sokan úgy vélték, hogy Alvinczi Péter kassai

papnak, a Querela Hungariae szerzőjének is szerepe volt az ügy
ben. Van, aki egyenesen őt nevezi meg az értelmi szerzönek. Ma
ga Bethlen Gábor egy 1627-ben kelt levelében is Alvinczit teszi fe
lelőssé a történtekért. Mindenesetre a közhangulat megteremtésé
ért felelőssé tehető, akkor is, ha a kínzásban vagy akivégzésben
feltehetőlegnem lehetett személyes szerepe.

Újabb források nem kerültek elő. A főforrás az események után
kihallgatott szemtanúk vallomása, elsősorban egy Eperjesi István
nevű sekrestyésé, aki elrejtőzött a szomszéd szobában, és hallotta
azt - ami a vértanúság minőségének megítélésében azt hiszem,
döntő -, hogy próbálták őket áttéríteni, és nem voltak olyan po
litikai vagy katonai indokok - tehát állítólagos levelek vagy kin
csek -, amelyek politikai színezetűvé tették volna a kínzást, illet
ve a kivégzést. Felajánlották ugyanis nekik, mialatt kegyetlenül
bántalmazták őket, hogy ha áttérnek az új hitre, akkor megkímé
lik őket, sőt a kanonoknak azt is felajánlottak, hogy javadalom
ként megkapja a széplaki birtokot, amit azzal utasított vissza,
hogy ők nem tudják nekiadni, mert az nem az övék, hanem az
egyházé. Mindvégig kitartásra biztatták egymást, amíg el nem
hallgattatták őket a hóhérok. A hitükért kellett tehát vértanúságot
szenvediök.

A hajdúk Az események lélektani kulcsát a hajdúk viselkedésében kell
keresni. A hajdútömeg, amelyet Bocskai zseniális és egyszerű mó
don tudott alkalmazni szabadságharcában annak idején - akkor
már gyökereitől elszakadt, mindenünnen elűzött, kizárólag a rab
lásra, illetve az alkalmi katonáskodásra szorult szegény népréteg
volt. Eredetileg délszláv eredetűek, de ebben az időben már, tehát
a 17. század elején többségük magyar, és vallási különbség nélkül
mindenkivel kegyetlenül bántak. Megszokták ezt az életmódot,
maguk is gondolkodás nélkül dobták oda az életüket, ha kellett,
de másnak sem irgalmaztak. Vadságukat bizonyítja, hogy később,

amikor a városi hóhér megtekintette a holttesteket, elismerőleg

megállapította, hogy ennél jobban ő se tudta volna őket megkí
nozni, pedig ő szakember. Persze nem kell azt hinni, hogy e kor
szakban más, reguláris csapatok irgalmasabbak voltak. 1620-ban a
Dunántúlon, a Bethlen-féle támadás egyik ütközetében magyar
királyi katonák, illetve német zsoldosok kegyetlenül megostro
molják és felgyújtják a csepregi evangélikus templomot, ahova
mintegy ezer ember, köztük gyerekek, asszonyok szorultak be.
Kegyetlenül gyilkolnak, és felszámolják az eddig virágzó evangé
likus egyházközséget.
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Eposz a vértanúkról

Elhangzott a Vatikáni
Rádióban.

A vértanúkról irodalmi mű is született. Szideck Gáspár, egy 18.
századi jezsuita, aki Trencsén megyében született és 1759-ben halt
meg, sokáig Kassán tanított humaniorát a jezsuita főiskolán, illet
ve egyetemen 1745-ben kiadott egy rendkívül érdekes, műfajilag

kevert művet. Címe latinul: Fides laureata martyrum Cassoviensium.
(A kassai mártírok megkoszorúzott hűsége). Ez műfajilag azért ér-

--dekes, mert részben átveszi az akkor virágzó és elsősorban jezsu
iták, csak kisebb részben piaristák által művelt latinnyelvű eposz
hagyományait. Ennek megfelelően például megszemélyesített bű
nök, rút, förtelmes bűnök tartanak mintegy ördögzsinatot. Miért?
Azért, mert - vergiliusi hagyomány szerint - kötelező volt az
ördögök zsinata, mielőtt elhatároznak valami nagyobb akciót. En
nek megfelelően szerepelnek valóságos történeti személyek, mint
például a nádor vagy az érsek, tehát Pázmány is szerepel, maga
Bethlen Gábor és Alvinczi is. De az eposz hirtelen átcsap öt felvo
násra tagolt drámába, mely már Dóczy András sorsáról szól.
Hozzá kell tenni egyébként, hogy egészen a múlt századig, a bol
doggá avatáshoz vezető vizsgálatokig, kutatásokig a közvélemény
- annak ellenére, hogy a három mártírt oltárra emelte - tulaj
donképpen négy kassai mártírról tudott, noha Dóczy nem itt halt
meg, hanem Erdélyben. Szideck műve is Dóczynak adja az el
sőbbséget, ráadásul nála Alvinczi személyesen mérgezi meg a fő

kapitányt, miközben Bethlen Gábor szintén személyesen igyek
szik őt meggyőzni arról, hogy álljon át hozzá. A szerző az ifjak,
tehát az iskolás gyerekek kedvéért, akiknek művét szánta (mert
ezek a könyvek többnyire akkor jelentek meg, amikor valamiféle
vizsgát tettek le a jezsuita tanrendszer különböző fokozatain lévő

hallgatók, és ezért hívják őket promóciós, előmeneteli könyvecs
kéknek, mindig fel is van tüntetve a könyvek végén, hogy kik
voltak akkor a promoveáltak), egy érzékeny ifjú szereplőt is beve
zet, Dóczy fiát, aki a börtönbe besurranva megpróbálja mind
Bethlent, mind Alvinczit meggyőzni arról, hogy édesapja ártatlan,
engedjék szabadon. Ezután a szerző visszatér az epikus modorba,
és elmeséli - nagyjából az eperjesi jegyzőkönyv értelmében - a
három papi mártir megkínoztatását és halálát. Végül kifejezi azt a
reményét, hogy egyszer majd egy utódja ismét írhat dicsőítő köl
teményt róluk, talán épp akkor, amikor szentté avatják őket.
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