
Felső-Magyarország és lakossága 

 25 

TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XX. Debrecen, 2012. 
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 

 
Kónya Péter 
 

Felső-Magyarország és lakossága 
a reformáció és rekatolizáció folyamatában 

 
 
A reformáció és a rekatolizáció két olyan jelentős történelmi folyamat, amely döntő 
mértékben irányította a koraújkori Európa nemcsak szellemi, hanem társadalmi, 
kulturális, ill. politikai fejlődését. A reformáció, úgy, mint máshol a kontinensen (a 
Balkánon és Oroszországon kívül), Magyarországon is, az ország politikai problé-
mái és a török veszély ellenére, jelentősen befolyásolta mindegyik országrész továb-
bi fejlődését. Ugyanígy a következő évszázadban az ellenreformáció szabott irányt 
az ország szellemi, és nagymértékben politikai fejlődésének is. 
 

Felső-Magyarország és lakossága 
 
A fentebb leírtak a három részre osztott Magyarország egész területére érvényesek, 
mindkét folyamat, az azokat kísérő eseményekkel és messzire ható következmé-
nyekkel azonban legjobban az ún. királyi Magyarország területére jellemző. Mind a 
reformáció, mind az ellenreformáció mindegyik országrészben, így Felső-
Magyarországon is, egymástól eltérő, különféle jelleget öltött, és sajátos következ-
ményekkel járt, összefüggésben a terület etnikai, társadalmi, gazdasági vagy politi-
kai adottságaival. 

Felső-Magyarország mind a történetírásban, mind a publicisztikában, mind a 
mindennapi kommunikációban nem ismeretlen fogalom. Csak ma többnyire nem a 
koraújkori értelmében használják, vagy (egyáltalában) ismerik. E fogalom alatt a 
közönség, vagy a népszerűsítő történelmi irodalom többsége Felvidéket, illetve a 
mai Szlovákiát érti, ami viszont nem felel meg a történelmi valóságnak. Felső-
Magyarország, mint a katonai, gazdasági vagy közigazgatási egység, a 16. század-
ban jött létre, amikor a bécsi udvar, ill. az Udvari Haditanács, a török-ellenes véde-
lem biztosítása érdekében, Magyarország területét kerületi kapitányságokra osztotta 
el, amelyek a következő évtizedekben a gazdasági, ill. adminisztratív irányítást is 
átvették. 
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Felső-Magyarországot, mint a királyság legkeletibb, azaz a Habsburg monarchiá-
tól legtávolabbi és legnagyobb országrészét, tizenhárom vármegye alkotta: Szepes, 
Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Abaúj, Torna, Gömör, Borsod, Heves, Sza-
bolcs és Szatmár. Területén öt, később hat szabad királyi város volt (Kassa, Eperjes, 
Lőcse, Bártfa és Kisszeben, illetve 1660-tól Késmárk), és jelentős bányavidék is, 
igaz, hogy nem olyan gazdag, mint az alsó-magyarországi1, az ún. felső-
magyarországi bányavárosok (Szomolnok, Rozsnyó, Gölnicbánya, Dobsina, stb). 
Az országrész központja Kassa volt, ahol a Felső-magyarországi főkapitányság, a 
Szepesi Kamara és más állami hivatalok voltak elhelyezve. 

Felső-Magyarország már a középkortól etnikailag vegyes területet alkotott, ahol 
évszázadokon át több etnikum lakott. A magyar lakosság legnagyobb számban Bor-
sod, Heves, Szabolcs és Szatmár vármegyében élt, nagy többséget még Zemplén, 
Ung, Bereg, Ugocsa, Abaúj, Torna és Gömör vármegye területén alkotott, Sárosban 
viszont kisebbséget képezett. A szlovákok nagyjából az országrész északi vidékét 
lakták, legtöbben Sáros vármegyében, de nagyszámban még Szepes, Zemplén, Ung, 
Abaúj és Gömör vármegyében. Német ajkú parasztság csak Szepes vármegye terü-
letén élt, a német polgárság a szabad királyi városokban, a bányavárosokban és a 
kiváltságos szepesi városokban laktak.2 A középkor végén egyre nagyobb számban 
költözött erre a terültre a ruszin, kisebb számban román juhpásztor lakosság, amely a 
16. században már egy összefüggő sávot alkotott Bereg, Ung, Zemplén, Sáros és 
Szepes északi járásaiban és néhány tucat új falut alapított.3 A ruszinokkal teljesen új 
vallás is érkezett, az ortodox keresztény, amely a judaizmussal együtt új felekezetet 
alkotott az addig tiszta katolikus területen. 

A régió etnikai összetételéhez hasonlóan, a lakosság társadalmi és szociális átré-
tegződése is eléggé tarka volt. Felső-Magyarország a királyság egyik legurbanizál-
tabb országrészét képezte. Területén volt a legtöbb, már a középkortól az ún. 
Pentapolis városszövetséget alkotó szabad királyi város (Kassa, Eperjes, Lőcse, 
Bártfa és Kisszeben), amely rendkívül fontos szerepet játszott a régió gazdasági, 
politikai és szellemi életében. A nyugati vármegyék területén több bányaváros 
(Szomolnok, Rozsnyó, Dobsina, Gölnicbánya, Svedlér, s mások) alakult ki, ezek 
azonban az alsó-magyarországiaknál kisebb jelentőséggel bírtak. A királyi városok 
mellett még több tucat mezőváros volt az országrész területén, a legtöbb a 
                                                 
1 Három legjelentősebb központtal Selmecbányán, Körmöcbányán és Besztercebányán, ahol első-
sorban az arany-, ezüst és rézbányászat fejlődött. A felső-magyarországi bányavidéken főleg a réz- 
és a vasbányák voltak. 
2 A szabad királyi városokban (Lőcsén és Késmárkon kívül) a németek a 17. század végéig voltak 
túlsúlyban, a szepesi városokban (Lőcsével és Késmárkkal kívül), valamint a bányavárosok több-
ségében továbbá is. 
3 Míg e pásztornép etnikai jellege először román volt, a kárpátaljai vármegyékben már túlsúlyban 
voltak a ruszinok, s az utolsóromán nevekkel szórványosan Ung vármegyében lehet találkozni. 
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Szepességben és Zemplén vármegyében, ahol a borkereskedelem folytán egy kis 
régióban (két járásban) több mint tíz dinamikusan fejlődő, gazdag mezőváros alakult 
ki (Tokaj, Sárospatak, Tállya, Tolcsva, Olaszliszka, Sátoraljaújhely, Mád, Tarcal, 
Mezőzombor, Szerencs és Abaújszántó).4 

Természetesen, a legnagyobb gazdasági és politikai hatalommal Felső-
Magyarországon is a nemesek és mágnások bírtak. Több mágnás család (Perényi, 
Homonnai Drugeth, Rákóczi, Báthory, Thököly, Nyári és mások) nagy kiterjedésű 
uradalmakat tartott a kezében, a vármegyékben pedig nagyszámú nemesség gazdál-
kodott. Nemcsak a szabad királyi városokban, hanem a tágabb körzetben, sőt a kör-
nyező vármegyékben fontos gazdasági, társadalmi és kulturális szerepet játszott a 
polgárság. A jobbágyparasztokon kívül, akik abban az időben többnyire még telke-
sek voltak, több szabad menetelű parasztcsoport létezett. Ilyenek voltak elsősorban a 
ruszinok, akik, vándor juhtartó életmódjuk folytán, nem voltak helyhez kötve, sza-
badon mozogtak a nagy, határmenti uradalmak területén, aminek fejében különböző 
őr- és rendfenntartó feladatokat végeztek az uraságoknak. 

Természetesen a terület etnikai és társadalmi sokszínűsége jelentősen befolyásol-
ta a reformáció, majd ezt követően az ellenreformáció elfogadását és lefolyását. 
Éppen ezen a területen elsők között váltak ismertté a reformáció elvei, amelyek 
elsősorban a szabad királyi és szepességi városok német polgárai között honosodtak 
meg. Így Felső-Magyarország több szempontból első volt a hazai reformáció elfo-
gadásában, terjesztésében és fejlődésében, és a már említett szabad királyi és bánya-
városok német polgárságának révén már a mohácsi vész előtt ismertté váltak a re-
formáció tanai. 
 

A lutheri reformáció elterjedése 
 
Magyarországon már nagyon korán, alig egy-két évvel a Luther Márton wittenbergi 
fellépése után, megjelentek a reformáció első jelei. Már 1520 előtt a szepesi 
Lajbicban Preisner Tamás prédikátor működött, két évvel később Besztercebányán 
Bernhard Simon, a többi alsó-magyarországi bányavárosban pedig Krysling János 
és más prédikátorok hirdették Luther tanait.5 A felső-magyarországi szabad királyi 
városokban még Mohács előtt megjelentek a reformációt terjesztő lelkészek. Kassán 
Henckel János működött, majd a királyi udvarba történő távozása után, Luther is-
mert híve, Schustel Farkas váltotta fel, aki nem sokkal korábban űztek el Eperjesről, 

                                                 
4 Tokaj-Hegyalja s vele az ottani mezővárosok éppen a 16. században indultak gyors gazdasági 
fejlődés útjára. 
5 KVAČALA , Ján: Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Svätý Mikuláš, 1935. 46-47. 
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ahol konfliktusba került a plébánia vezetésével.6 Ugyancsak korábban, 1524-től 
Szebenben prédikált János prédikátor.7 

A szabad királyi városok és a bányavárosok polgársága a Királyi Magyarorszá-
gon első és egyetlen társadalmi csoportot képviselt, amely még a mohácsi vész előtt 
azonosult a reformációval. A reformáció további terjedésében azonban kulcsfontos-
ságú volt az új tanok elfogadása a mágnások és a nemesek körében, ami viszont már 
csak a Mohács utáni időszakban következett be. Már a század 20-as éveiben több 
előkelő mágnás és főméltóság vallotta Luther tanítását. Keleten a lutheri reformáció 
jelentős hívei és pártfogói közé tartoztak Perényi Péter koronaőr és kancellár, 
Perényi Gáspár, Drágffy Gáspár, Dersffy Ferenc, valamint a Csáky, Báthory és 
Bebek családok több tagja is.8 A harmincas években további mágnások is csatlakoz-
tak a reformációhoz, köztük a Drugethek (egyik legjelentősebb ősi arisztokrata csa-
lád) is, akik rendszerint északkeleten, Zemplén és Ung vármegyében birtokoltak 
terjedelmes uradalmakat.9 

A mohácsi vészt követő két-három évtized alatt így a reformáció villámgyorsan 
terjedt az egész ország területén. Luther tanítása először, rendszerint a harmincas 
évek közepéig, a szabad királyi városokban győzött. A következő évtizedben csatla-
koztak a reformációhoz a mágnások és a nemesek, akiktől pedig a jobbágyok töme-
gei vették át. A reformáció terjedésének folyamata a falvak és a mezővárosok job-
bágy lakossága között napjainkig nincs tudományos szinten feltárva. Kétségkívül 
egy hosszú és nem egyértelmű történelmi folyamatról van szó, amelynek folyamán 
az új tanok egyes elemeit bevezették a vallási gyakorlatba, és lassan megszűntek a 
középkori katolicizmus főbb elemei. Egyértelműen hamisak az elképzelések a pa-
rasztoknak az „új hitre” való erőszakos kényszerítéséről. A reformáció elfogadása 
minden esetre hosszú folyamatot jelentett, amelynek feltételei és elemei több belső 
és külső tényezőtől függtek. 

A történettudomány igen hiányosan ismeri a reformáció lefolyását, azt azonban 
megállapíthatjuk, hogy ebben a folyamatban a reformátorok, a reformáció tanait 
terjesztő prédikátorok játszottak vezető szerepet, mint például Dévai Bíró Mátyás, a 
„Magyar Luther”, aki Felső-Magyarországon Kassán és Eperjesen működött. Az 
északkeleti vármegyék magyar lakossága körében Gálszécsi István és Siklósi Mi-

                                                 
6 BODNÁROVÁ, Miloslava: Reformácia vo východoslovenských mestách v 16. storočí. In: ULIČNÝ, 
Ferdinand (ed.). Reformácia na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov : Biskupský úrad 
Východného dištriktu ECAV na Slovensku, 1998. 22. 
7 BODNÁROVÁ, Miloslava: Sabinov v stredoveku. In: KÓNYA, Peter (ed.): Dejiny Sabinova. Prešov 
: Mestský úrad Sabinov, 2000. 109-110. 
8 ZSILINSZKY, Mihály: A Magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907. 65-66. 
9 RÉZ, László: A Drugethek és Homonna reformátiója. Zemplén könyvnyomtató intézet, 
Sátoraljaújhely, 1899. 60. 
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hály hirdette Luther tanait.10 Több reformátor a régió szabad királyi városaiban mű-
ködött: Stöckel Lénárd, Transylvanus Antal, Bogner Bertalan, vagy már említett 
Henckel János és Schustel Farkas.11 

A reformáció további fejlődése érdekében ebben a szakaszban elsősorban a re-
formátus egyházgyülekezetek szervezeti és teológiai egyesítésére volt szükség. Ez 
azonban csak a prédikátorok és az egyház világi képviselőinek közös találkozásai 
révén valósulhatott meg, amelyeket pont Felső-Magyarországon tartottak. Az 1545-
ben tartatott medgyesi zsinat (ahol az erdélyi szászok szuperintendensüket választot-
ták meg) után, még ugyanabban az évben Drágffy Gáspár kezdeményezésére Erdő-
dön gyűlt össze harminc prédikátor a Partiumból és Szatmár vármegyéből. Ez az 
első reformációs zsinat a királyi Magyarországon azonban nem sokat jelentett a 
felső-magyarországi lutheránus egyház fejlődésében. Az összegyűlt lelkészek kije-
lentették ugyan elfordulásukat a katolicizmustól, és a lutheri reformációhoz csatla-
koztak, egyes cikkelyei azonban már Melanchthon tanításához hajlottak, ami főleg 
az Úrvacsora kérdésében előre jelezte a hazai reformáció kettéválását.12 

Lényegesen jelentősebb a magyarországi reformáció megszilárdításában és a lu-
theránus egyház fokozatos terjedésében az 1546-ban Eperjesen tartott zsinat, ame-
lyet az egyháztörténeti irodalom az első magyarországi lutheránus zsinatnak tekint. 
Az értekezleten az öt szabad királyi város képviselői, a városi lelkészek, az iskola-
rektorok, és a Sáros- valamint a Szepes-megyei vidéki gyülekezetek prédikátorai 
vettek részt. A zsinat tizenhat végzést fogadott, amelyek később mintaképnek szol-
gáltak a hitvallások fogalmazására és a lutheránus gyülekezetek egyházi életének 
megszervezésére. A hit alapjául az Ágostai hitvallást és a Loci Comunes-t 
(Melanchthontól) szabták meg, és az Úrvacsora kiszolgálását a wittenbergi mód 
szerint rendelték el. A cikkelyek többsége az egyházszervezettel, a gyülekezeti rend-
tartással, az iskolaüggyel, a világi hatalomhoz való kapcsolattal, a lelkészek és espe-
resek kötelességeivel, az istentisztelet rendjével, a parókiák jövedelmével, az ünne-
pek tartásával, stb. foglalkozott. A zsinaton hozták létre az első magyarországi luthe-
ránus esperességet az öt szabad királyi város és Sáros vármegye területén. Érdekes-
ség, hogy az eperjesi cikkelyek értelmében az új lelkészeket (hasonlóan, mint ké-
sőbb a református Tiszáninneni Kerületben) az esperesek szentelték meg.13 

A hittan egyesítése és az első lutheránus egyházszervezeti egységek kialakítása 
szempontjából nagy jelentőségű volt a hitvallások megfogalmazása és jóváhagyása, 
ami a 16. század közepén valósult meg. Ezek közül az első ismét Felső-

                                                 
10 ZSILINSZKY, Mihály: A Magyarhoni protestáns egyház története. 49. 
11 A Pentapolis nevű öt felső-magyarországi szabad királyi város szövetségét Kassa, Eperjse, 
Lőcse, Bártfa és Kisszeben alkotta. 
12 ZSILINSZKY, Mihály: A Magyarhoni protestáns egyház története. 75. 
13 BODNÁROVÁ, Miloslava: Reformácia vo východoslovenských mestách. 28-29. 
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Magyarországról származik. I. Ferdinánd király 1549-ben, az 1548-i törvénycikk 
értelmében, amely az egyház az eredeti állapotba való visszahelyezését követelte, és 
elsősorban az anabaptisták és a szakramentáriusok (zwingliánusok) ellen volt irá-
nyítva, a felső-magyarországi szabad királyi városok egyházi viszonyai felülvizsgá-
lását rendelte el. A városi tanácsok azért a közös hitvallás kidolgozása mellett dön-
töttek, amelyet 1549 augusztus 22-én be is adtak a királyi biztosoknak. A hitvallást 
később a Confessio Pentapolitaná-nak nevezték el, és szerzőjének a régebbi egyház-
történeti irodalom Stöckel Lénárdot, a bártfai rektort tartotta, amit viszont az újabb 
kutatások kétségbe vonnak.14 A húsz cikkelyből álló hitvallás alapjául az Ágostai 
hitvallás állt, miközben az Invariata több elemeit és Melanchthon elveit is tartal-
mazza. A hitvallást megerősítette az egri püspök és az uralkodó is vette tudtára. Így 
a Confessio Pentapolitana teljesítette feladatát: legalizálta a lutheri egyházgyüleke-
zetek létezését, megerősítette ezek egyházi gyakorlatát, és éles határt állítatott a lu-
theri és a törvényen kívül álló anabaptizmus és zwingliánizmus között. 

Az 1560-as évek végén, 1569-ben a huszonnégy szepesi város fraternitásának 
lelkészei (Megander Bálint és Obsopaeus Kirill), a Bornemissza Gergely nagyváradi 
püspök felhívására Confessio Scepusiana név alatt új hitvallást dolgoztak ki. Mintá-
jául mind az ötvárosi hitvallás, mind az 1559-ben elfogadott Confessio Montana (hét 
alsó-magyarországi bányaváros hitvallása) szolgált. Az összes lutheránus gyülekezet 
számára kötelező hitvallások kiadása után kezdődött meg új evangélikus egyház-
szervezet kialakulása. Az önálló lutheri gyülekezetek első egyházszervezési egysége 
az öt szabad királyi város esperessége volt. Ez már az említett eperjesi zsinaton jött 
létre, és első esperese Radácsi Mihály bártfai lelkész lett.15 

Az egyes lutheránus gyülekezetek a század közepétől nagyobb egyházszervezeti 
egységeket, szuperintendenciákat vagy egyházkerületeket alkottak. Az első 1551-
ben Gönczi Máté kezdeményezésére jött létre Temesváron, ez azonban nem volt 
sokáig létezett, mivel már néhány évvel később a török hódoltság korában meg-
szűnt. Hosszabb ideig létezett az 1554-ben, az Óvári zsinaton alapított óvári kerü-
let.16 

Így a 16. század közepén a lutheri reformáció Felső-Magyarország majdnem 
egész területén elterjedt (kivéve az ortodox ruszinok lakta északkeleti határvidéket), 
több okból azonban az egyház, mint az intézmény, csak néhány évtized múlva jött 
létre, ráadásul ez a terület utolsóként (négy évvel az alsó-magyarországi és kb. két 
évtizeddel a dunántúli egyház után) került be az országos evangélikus egyházszer-

                                                 
14 SUDA, Max, Josef: Wer verfasste die Confessio Pentapolitana? In: KÓNYA, Peter–MATLOVIČ, 
René (eds.): Miscellanea Anno 2000. ACEP IX. Prešov, 2001. 18-23. 
15 BODNÁROVÁ, Miloslava: Reformácia vo východoslovenských mestách. 28-29. 
16 ZSILINSZKY, Mihály: A Magyarhoni protestáns egyház története. 78. 
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vezetbe. Ugyanakkor a század 50-es éveiben az ún. második reformáció is győze-
delmesen terjedt az országban. 
 

A kálvinizmus elterjedése a magyar és a szlovák lakosság között 
 
Már néhány évvel a lutheri reformáció után megjelentek hazánkban a reformáció 
svájci irányzatának hívei. Ulrik Zwingli tanai azonban csak szórványosan terjedtek 
az országban, rendszerint nem találkoztak barátságos elfogadással, és a hatalom is 
szigorúan elutasította, amit az ellen hozott szigorú országgyűlési törvénycikkekkel 
bizonyíthatunk. Csupán a 16. század közepén jelent meg a királyságban Kálvin Já-
nos tanítása. Mivel a kálvinizmus, mind Magyarországon, mind máshol Közép-
Európában csak utólag, a lutheri reformáció hívei között terjedt elsősorban, ezért a 
történészek a „második reformációnak” tekintik. 

A kálvini irányzat gyorsan terjedt az összes országrészben és már 1552-ben Be-
regszászon összegyűlt az első zsinat Kálmáncsehi Sánta Márton vezetésével, amely 
már egyértelműen Kálvin János teológiai nézeteit vallotta. 

A kálvini reformáció gyorsan terjedt Felső-Magyarország tiszántúli és 
tiszáninneni vármegyéiben és vezető képviselői már az 1550-es évek végén megje-
lentek a protestantizmus jelentősebb központjaiban. Így Kassán már 1557-ben Sze-
gedi Gergely prédikált, és egy évvel később Thúri Farkas Pál átvette a sátoraljaújhe-
lyi gimnáziumot. Hatása alatt Kopácsi István sárospataki lelkész is áttért a kálvini 
hitre.17 

Néhány évvel később, 1561-ben a tarcali zsinaton a zempléni prédikátorok több-
sége fogadta Kálvin és Bèze által kidolgozott genfi hitvallást. A zsinatra, amelyet 
Kopácsi István hívott össze, az egri egyházmegye területén működő kálvini lelké-
szek többsége vett részt. Ez a tarcali hitvallás már az alapvető kérdésekben nem 
egyezett meg a Luther teológiai rendszerével és a német egyház felépítésével.18 

A következő évben azonban a Confessio Catholica név alatt jóváhagyatott az el-
ső hazai svájci hitvallás. Mivel a hitvallást az egri katonák számára készült, akiket 
Verancsics Antal püspök szólított meg hitcikkelyei bemutatására. Ezért is, hogy a 
hitvallást összeállító Gergely és Melius Juhász Debrecenben működött, a Debreceni-
egervölgyi, ill. Debreceni hitvallást név alatt belépett a történelembe.19 

A kálvinizmus, amely két évtized alatt elterjedt egész Dunántúlon, Alsó Magyar-
ország déli régiójában és Felső-Magyarország majdnem egész területén, a királyság 

                                                 
17 DIENES, Dénes: A történelmi Tiszáninneni reformátusegyházkerület. Kézirat, 43. l. 
18 Uo. 
19 PAPP, Klára: Mélius Juhász Péter és a Debrecen-egervölgyi hitvallás. In: KÓNYA, Peter (ed.): 
Prvé augsburské vyznanie viery na Slovensku a Bardejov. Prešov : Biskupský úrad Východného 
dištriktu ECAV na Slovensku, 1999. 
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északi vármegyeire és rendszerint a királyi városokba nem volt képes áttörni. Mind 
az egész országban, a Felső-Magyarország nyugati és északnyugati részén a lutheri 
egyház szervezeti egységek és erős lutheri szabad királyi városok meggátolták a 
kálvinizmus további terjedését. Az alsó-magyarországi vármegyékben viszont a 
vallási életet felügyelő lutheri mágnások és nemesek akadályozták a második refor-
máció további előrenyomulását.  

Ezek egyike (Felső-Magyarországon) éppen a kálvinizmus terjedésének köz-
pontjában a tiszáninneni régióban Perényi Péter fia Gáspár volt. Kivált Perényi Gá-
bor és Alaghy János Zemplén vármegye déli járásaiban főakadályai voltak a lutheri 
gyülekezetek reformátussá való átalakulásának. Csak a két főúr 1567-ben bekövet-
kezett halála után végbemehetett a régió kálvini vallásra való transzformálódása. 
Felső-Magyarország területén a kálvinizmus már korábban jelentős támogatókra 
talált az országrész mágnási családjai soraiban (Mágóchy Gáspár, Bebek György. 
Báthory György és Anna, a század második felében Drugeth család több tagja s 
mások). 

Az akadályok leküzdése után a 16. század 60-as éveiben a tiszáninneni várme-
gyék területén létrejöhetett a kálvini parókiák területi szervezése. Elején a kálvini 
gyülekezeteket ebben az országrészben az öt szabad királyi város esperességének 
lelkészei irányitották.20 Ez azonban már a 60-as években bekövetkezett hittani ketté-
válást követően már elképzelhetetlenné vált. A kálvini gyülekezetek első területi 
egységei még az 1560-as évek elején kezdtek kialakulni, és 1556-ban a Borsod vár-
megyében működő kálvini prédikátorok az önálló esperességet (tractus) alakították, 
Mohi Ferenc szikszói prédikátorral az élén. Már említett Kopácsi István vezetése 
alatt 1559-ben létrejött a zempléni esperesség (további fejlődését az említett Perényi 
Gáspár megállította), s amikor 1567-ben Kopácsi Pelsőcre távozott, a gömöri espe-
resség is alapítatott. Az abaúji esperesség első esperese 1564-ben Károlyi Gáspár 
gönci prédikátor lett.21 Az első három esperesség (borsodi, gömöri és abaúji) 1567-
ben képviselte a tiszáninneni gyülekezeteket a debreceni zsinaton, ahol nevükben 
aláírták a II. helvét hitvallást.22 

Ugyanabban az évben, Perényi Gábor és Alaghy János halála után, visszaállítot-
ták a zempléni esperességet Ceglédi Ferenccel olaszliszkai prédikátorral az élén.23 
Ugyancsak 1567-ben hozták létre az ungi esperességet is, esperese, Egri Lukács 
azonban az unitárius irányhoz hajlott, és ez a körülmény haláláig (1574), megakadá-
lyozta a vármegye bekebelezését a tiszáninneni kerületbe.24 Ez a kerület keletkezé-

                                                 
20 DIENES, Dénes. A történelmi református, 25. l. 
21 ZOVÁNYI , Jenő. Tiszáninneni református szuperintendens seniorok. Teológiai szemle 1938, 54. l. 
22 DIENES, Dénes. Zempléni vizitációk. Sárospataki református kollégium, Sárospatak, 2008. 437. l. 
23 ZOVÁNYI  Teológiai szemle, 52. l. 
24 DIENES, Dénes. Zempléni vizitációk, 437. l. 
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sétől fogva több aspektusban különbözött mindkét protestáns egyház többi hasonló 
egyházszervezeti egységétől. 1734-ig, majdnem két évszázadon keresztül csak az 
esperességek szabad egyesülését képviselte, püspök vagy szuperintendens nélkül, 
akiknek hatáskörével rendelkeztek az esperesek. Más okok mellett ebben a fejlődés-
ben még az játszott döntő szerepet, hogy az egyes esperesek, akik csak később a 
kerületbe egyesültek, kezdettől fogva olyan kötelességeket teljesítettek, amelyeket 
máshol (a lutheri Gömöri esperességen kívül) a szuperintendensek hajtottak végre. 
Hatáskörükbe tartoztak – egyebek mellett – az egyházlátogatások, ordinálások, ki-
közösítések, stb. 

A Tiszáninneni kerület más, jelentős különlegessége a lutheri gyülekezetekkel 
való együttélés volt, amely Zemplén vármegye területén több mint fél századig tar-
tott. Ez az érdekes egyházunió 1597-ben a sátoraljaújhelyi esperességi zsinaton jött 
létre, amely arról döntött, hogy a zempléni szlovák lutheri gyülekezetek (Varannó és 
Mogyoróska környékén) a varannói szlovák lelkész (káplán) igazgatása alatt fognak 
állni, aki ezt követően a konszeniorii (társesperes) tisztséget töltötte be. Az első 
evangélikus zempléni konszenior Mednenszky András volt.25 A kálvini és lutheri 
egyházgyülekezetek közös igazgatása 1663-ig tartott, ekkor a lutheri gyülekezeteket 
az á. h. evangélikus felső-magyarországi vidéki kerület kezdeményezésére betagol-
ták az újonnan kialakult á. h. ev. Sáros-zempléni esperességbe.26 A felső-
magyarországi református-evangélikus egyházunió azonban nem hittani, csupán 
szervezeti egységet jelentett. 

A Tiszáninneni kerület esperességeinek kialakulása után, a 16. század utolsó ne-
gyedében folyamatosan folytatódott a felső-magyarországi kálvinizmus fejlődése. 
Elsősorban a mezővárosok a református egyház jelentős központjaivá váltak, mi-
közben a központi jelentőséggel rendelkezett Sárospatak, főleg az ott működő, di-
namikusan fejlődő és a lelkészpótlást biztosító református kollégium folytán. 

A Tiszáninneni kerület tizenegy vármegyében alakult ki (Gömör, Kishont, Bor-
sod, Heves, Abaúj, Torna, Zemplén, Ung, részben Szabolcs, Szatmár és Bereg), és a 
délkeleti és északnyugati vármegyék kivételével a volt középkori Egri Egyházme-
gye területén terjedt el. A szintén református délkeleti vármegyék a Tiszántúli kerü-
letbe tartoztak, az északnyugati vármegyékben, Szepesen és Sárosban, ahol megma-
radt a lutheri reformáció, a lutheri egyház szervezeti egységei lehetetlenné tették a 
kálvinizmus további terjedését. Elsősorban öt szabad királyi város, az általuk irányí-
tott esperesség, s keretében főleg a szepesi német vidéki gyülekezetek, a fő gátját 

                                                 
25 DIENES, Dénes. Zempléni vizitációk, 439. l. 
26 DIENES, Dénes. Zempléni vizitációk, 440. l. 
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jelentették a kálvini reformáció előrehaladásának nyugat felé. Kivételt csak néhány 
(legfeljebb huszonöt) sárosi gyülekezet képezett.27 

A szabad királyi városok sokáig bezárkóztak a kálvini tanok elől, amelyek csak 
szórványosan, a wittenbergi filippisták által támogatott kriptokálvinizmus formájá-
ban ideiglenesen honosodhattak meg. A kriptokálvinizmus a 16. század utolsó évti-
zedétől elsősorban Szepességen terjedt el, ahol elsőnek Mylius János lőcsei rektort 
gyanúsították meg és ítélték el kriptokálvinizmus miatt.28 Később Késmárkon is 
kálvini szellemben működött az uradalmi lelkész, Fabricius Tamás és a városi pré-
dikátor, Lám Ambróz Sebestyén, akiket nemcsak a városi tanácsosok, hanem a lu-
theránus mágnások is, különösen pedig Horváth Gergely támadott erősen, és a 
kriptokálvinistákat több esperességi zsinat is elítélte, mint például a kisszebeni zsinat 
1599-ben.29 Ennek ellenére a kriptokálvinizmus még később is többször megjelent 
Szepes vármegyében, és 1623-ban lajbici lelkészt Serpilius Jánost is meggyanúsítot-
ták ezzel. 

Legjobb feltételek a kálvinizmus meghonosodására csak két szabad királyi vá-
rosban voltak, Kassán és Eperjesen, ahol a nagyszámú magyar lakosság miatt ma-
gyar evangélikus lelkészeket is alkalmaztak, akik nem egyszer református gyüleke-
zetekből jöttek el. Híveiknek ott is azonban hosszú évtizedekig harcolniuk kellett az 
egyházi és városi hatóságokkal. Kassán csak az erdélyi fejedelmek segítségével, s 
később a katolikus egyházzal együttműködve sikerült letörni a városi tanács ellenál-
lását, és 1647-ben törvényesíteni a református gyülekezetet. Eperjesen a református 
polgárok és nemesek az egész 17. században hiába igyekeztek gyülekezetet alapíta-
ni, ez csak 1707-ben sikerült, a Rákóczi szabadságharc alatt, az Ónodi országgyűlés 
döntése értelmében.30 
 

Az á. h. evangélikus egyház megszerveződése Felső-Magyarországon 
 
A lutheri reformáció terjedése néhány évtizeddel megelőzte ugyan a kálvinizmus 
meghonosodását, az á. h. evangélikus egyház országos szervezete viszont csak jóval 
később alakult ki, mint a református egyházszervezet. Ennek több oka volt, másokon 
kívül a lutheri egyház eltérő szervezete, szűk kapcsolata a világi hatalommal, a 
Bocskai-felkelés, stb. Ehhez a folyamathoz, amely a Dunántúlon már a 16. század 

                                                 
27 KÓNYOVA, Annamária – KÓNYA, Peter: Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na 
východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov 2010. 
28 BODNÁROVÁ, Miloslava: Reformácia vo východoslovenských mestách. 32.s 
29 KVAČALA , Ján. Dejiny reformácie na Slovensku 1517–1711. Liptovský Sv. Mikuláš : 
Tranoscius, 1935, 128-131. l. 
30 ESZE, Tamás: Az eperjesi református egyházközség. In: RIMASZOMBATI KAZAI János: Zöld 
olajfaágat szájában hordozó Noé galambja. Budapest 1944, 6-7. l. 
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végén megkezdődött, utolsóként csatlakozott Felső-Magyarország, az 1614-ik évi 
szepesváraljai zsinaton. Alsó-Magyarországhoz hasonlóan, ahol 1610-ben Thurzó 
György nádor hívta össze a híres zsolnai zsinatot, Felső-Magyarországon is a világi 
hatalom képviselőjétől, Thurzó Kristóf szepesi főispántól jött a kezdeményezés. A 
zsinaton, amely 1614 januárjában gyűlt össze Szepesváralján, a mágnások, nemesek, 
öt szabad királyi város képviselői és a két addigi esperesség lelkészei vettek részt. A 
követek egyetértettek az 1610-es zsolnai zsinat határozataival, és újabb tizenhat 
cikket (kánon) írtak, amelyeket a zsolnaiakhoz hasonlóan, Thurzó György nádor 
erősített meg. A zsinat egyik legfontosabb eredménye volt a felső-magyarországi 
evangélikus egyházszervezet kialakítása. A zsinat tagjai jóváhagyták a két egyház-
kerület (szuperintendencia) létrehozását. Így az országrészben két evangélikus egy-
házkerület jött létre: a városi (öt szabad királyi város) és a vidéki szuperintendencia. 
A városok szuperintendense Zabler Péter lőcsei lelkészt választották meg, a vidéki 
egyházkerület élére pedig Xylander István szepesváraljai prédikátort.31 

Felső-Magyarországon mindkét protestáns egyháznak fontos kulturális és műve-
lődési központjai alakultak ki, ezek közül a legjelentősebb a Sárospataki Református 
Kollégium és az Eperjesi Evangélikus Kollégium (az egyetlen az egész országban) 
voltak. 

Így a 16. század végéig az egész országrészben győzött a reformáció, és két 
irányzata az önálló egyház létrehozásával elhatárolta területét, három felső-
magyarországi nép, illetve etnikum így két protestáns egyházba tömörült, míg a 
németek, hasonlóan mint Erdélyben, kizárólag a lutheri egyházba tartoztak, a ma-
gyarok és a szlovákok viszont mind a lutheri, mind a kálvini egyházba. Néhány tucat 
magyar nemesi család és nagy városi gyülekezet mellett, Zemplén, Ung, Abaúj és 
Sáros vármegyében legalább száz szlovák református gyülekezet működött, ami 
jelentős mértékben ellentétben áll az általánosan elfogadott véleménnyel. 

Erdélyhez és a Partiumhoz hasonlóan a reformáció Felső-Magyarországon az or-
todox lakosság körében is elterjedt, annak ellenére, hogy a keleti kereszténység nyil-
vánvalóan nem reagálhatott erre a folyamatra. Döntő szerepet játszottak ebben a 
földesurak, a Rákócziak és a Drugethek, akik hatalmas uradalmaikban mind a ma-
gyarok, mind a szlovákok, mind a ruszinok között meghonosították a kálvini tano-
kat, és a kálvinizmust tovább terjesztették a ruszin falvakban. 

Sajnos, máig nem maradtak meg a korabeli adatok, amelyek lehetővé tennék a 
reformáció folyamatának rekonstrukcióját. Csak a későbbi egyházlátogatási jegyző-
könyvek mutatják a „ruszin” gyülekezetek állapotát, ezek viszont már a 
rekatolizáció idejéből származnak, amikor már az uraságok az ellenkező irányt tá-

                                                 
31 BRÜCKNER, Győző: Szepesváraljai zsinat. Nyíregyháza 1914. 
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mogatták, néhány ruszin faluban azonban még mindig működött a református egy-
ház. 

Ezekben a „református” ruszin falvakban valószínűleg már a századfordulón a 
még református templomokat az ortodox hívők használták, akik nem fogadták el a 
prédikátorokat. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek ugyanis több helyen arról írtak, 
hogy „a templom tele az orosz zászlókkal és a bálványokkal” .32 Néhol, mint például 
Izbugyahosszúmezőn, meg is támadták, sőt megölték a református lelkészt.33 Való-
színű, hogy eredetileg több ilyen ruszin vagy félruszin (szlovák-ruszin) gyülekezet 
volt a Homonnai uradalomban, s ezek többsége már Drugeth György áttérése után 
nem sokkal megszűnt. Mind a ruszin, mind a szlovák gyülekezetek többsége az 
uradalom területén nagyjából már a 17. század első felében rekatolizált. Ez viszont 
nem egyszer az erőszak felhasználásával, mint Lyubissén, ahol 1652-ben nem állt 
már a templom, mert zsoldosok gyújtották fel, és csak a templomi tárgyakat őrizte 
magánál a prédikátor.34 
 

A rekatolizáció Felső-Magyarországon 
 
A rekatolizálás is jóval később jelent meg Felső-Magyarországon, és sokáig sikerte-
len maradt. Ennek ismét több oka volt, a Bécstől távoli földrajzi fekvéstől kezdve, az 
erős lutheránus vallású szabad királyi városokon és a református nemességen ke-
resztül, a jelentős egyházszervezeti és művelődési központokig. A rekatolizáció 
központja Felső-Magyarországon az 1606-ban alapított kassai jezsuita kollégium 
volt, amely a következő években alapította a nemesi konviktust, megszerezve a kas-
sai főkapitányok házát, és 1655-ben új egyetemet (akadémiát) hozott létre, amely 
néhány év múlva saját könyvnyomdával is rendelkezett.35 Így Nagyszombat után a 
jezsuiták és az ellenreformáció második legjelentősebb központja Kassán alakult ki 
Magyarországon. Mind a kassai, mind a homonnai jezsuiták intenzív missziós tevé-
kenységet folytattak. Rajtuk kívül más felső-magyarországi szerzetesek is működ-
tek, mint például a ferencesek Alsó-Sebesen és Homonnán vagy a minoriták 
Szepescsütörtökön. 

A felső-magyarországi rendek sokáig ellenálltak a rekatolizálásnak, és csatlakoz-
tak mind a Bocskai, mind a Bethlen Gábor és az I. Rákóczi György vezette felkelés-
hez. A felső-magyarországi rendek kollégiumát Eperjesen, akárcsak az evangéliku-

                                                 
32 DIENES Dénes (ed.): Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek 16-17. század. Osiris, 
Budapest: 2001,. 256. l. 
33 Uo., 257-258. l. 
34 Uo., 254. l. 
35 KÓNYA, Peter: Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch 1610-1791. In: Evanjelici v dejinách 
slovenskej kultúry 3. (Ed. ALBERTY, J.) Liptovský Mikuláš 2002. 36. l. 
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sok főiskoláját, a protestáns rendek erejének demonstrálásaként alapították a haladó 
rekatolizálás idején (1666).36 Három évvel később, a Wesselényi-összeesküvés ide-
jén, a rendek ismét fegyveres harcban vettek részt a Habsburg uralkodó ellen. 

A felső-magyarországi rendek és az egyéb lakosság etnikai különbségek nélkül, 
tömegesen vettek részt a Thököly-felkelésben, amely visszaállította a vallásszabad-
ságot. Az evangélikus városok lakosai önkéntesen vettek részt a felkelésben és eré-
lyesen állták a császári katonaság ostromait. Sikereik folyományaként ült össze a 
soproni országgyűlés 1681-ben, amely jóváhagyta a vallási cikkeket. Annak ellené-
re, hogy annak idején egyik oldal sem fogadta el, az egész évszázadra keretet szab-
tak a királyság vallási fejlődésének, főleg a vallási türelemnek.37 

A Wesselényi-összeesküvés utáni időben bekövetkezett erőszakos rekatolizálás 
súlyos veszteségeket okozott mindkét protestáns egyháznak, és mind a református, 
mind az evangélikus rendek általános felháborodását és heves ellenállását idézte elő. 
Ezért is a vallási küzdelmek nagyon kegyetlen formákat öltöttek. Mindkét fél, a 
kurucok és a császári hatóságok számos gyilkosságot és más kegyetlenségeket kö-
vettek el. Ugyanígy a Thököly felkelés idején a kurucok nem egy helyen üldözték a 
szerzeteseket, és megrohanták a templomokat. A császári hadsereg bejövetelét több 
esetben templomfoglalások követték, s ezt követően a hatóságok ismét, már máso-
dik alkalommal kobozták el az eperjesi és a sárospataki kollégiumot. Annakidején 
Felső-Magyarország újból belépett az országos eseményekbe, amikor 1687 márciu-
sától októberéig az Eperjesi Vértörvényszék halálra ítélt és szörnyű kínzások után ki 
is végeztetett huszonnégy előkelő protestáns nemest és polgárt. Ennek ellenére vi-
szont az egész eseménynek nem vallási, hanem politikai jellege volt.38 A Rákóczi 
szabadságharc alatt a vallási kérdés ismét nagyon fontos volt ebben az országrész-
ben. Mind az elkobzott templomok legnagyobb része, mind a két protestáns főiskola 
visszakerült a törvényes tulajdonosokhoz. 

A szatmári béke után, immár békés eszközökkel, Felső-Magyarországon is lé-
nyegesen nagyobb sikerrel folytatódott a rekatolizálás. Mindkét protestáns egyház 
véglegesen elveszített néhány száz templomot, számos iskolát (két kollégiummal 
együtt) és teljes vagyonát. A rekatolizáció, a hatóságok, a vármegyék és a földesurak 
segítségével megtérített egy egész sor falut, mezővárost és királyi várost. A soproni 
cikkelyek értelmében a királyi városokban az evangélikusokat kiutasították a külvá-
rosi faépületekbe. Így néhány évtized múlva teljesen megváltozott a vallási összeté-
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tel, és így a század második felében már Felső-Magyarországon is a katolikusok 
domináltak. 

Mindennek az volt a következménye, hogy a 18. század végén, még a hosszú 
rekatolizálás után is, az óriási veszteségek ellenére, éppen ezen a területen maradt 
legerősebb a protestantizmus, bizonyos okokból főleg a kálvini egyház, amely nem 
egy helyen még templom és lelkészek nélkül is néhány évtizedig élhetett (pl. 
Garany, Királyhelmec). 
 

Egyházi uniók és a rekatolizálás 
 
Felső-Magyarországon a rekatolizációnak, illetve a katolikus restaurációnak még 
egy nagyon különös eseménye volt, az egyházi uniók. A régió északkeleti felén még 
a 17. század első felében nagyszámú ortodox ruszin lakosság élt. Mivel a református 
egyházba való bekebelezési kísérletek nem nagy sikerrel jártak, a ruszinok nagy 
többsége hű maradt a keleti kereszténységhez, a század második harmadában azon-
ban ki volt téve a hatalmaskodó rekatolizációnak. Az ortodox egyház papjai és hívei 
joggal aggódtak a katolicizmus térhódításától, és a katolizálási veszély miatt, hajlan-
dók voltak tárgyalásokra az egyházi hierarchiával, amelyek végül egyházi unióhoz 
vezettek. Az ortodox egyház elsősorban rítusának és a liturgikus nyelvének, vala-
mint belső különállóságának megtartását követelte. A római egyházhoz való csatla-
kozástól főleg a papság és az egész egyház társadalmi felemelkedését várta. Az első 
uniós kísérletekben jelentős szerepet játszottak a hazai katolikus egyházi és világi 
hierarchia képviselői. 

Az első kísérlet, amellyel 1614-ben a Zemplén megyei Krasznibród (Laborcrév) 
kolostorában Drugeth Bálint kísérletezett, a szerzetesek által fellázított ortodox la-
kosság ellenállása miatt még nem járt sikerrel. Így az első felső-magyarországi egy-
házunió csak 1646-ban köttetett meg Ungváron. Főszereplői a már említett Drugeth 
Bálint és sógora Jakusits György egri püspök voltak.39 Mivel a Bereg- és Ugocsa 
megyei ortodox ruszinok akkor még az erdélyi fejedelmek uralma alatt álltak, ezért 
ott az uniót csak II. Rákóczi György halála után, 1664-ben, Báthory Zsófia segítsé-
gével jött létre.40 Az uniók eredménye az új, uniós, vagy görög katolikus egyház 
létrejötte volt, amelynek hívei Felső-Magyarország területén akkor még kizárólag a 
ruszinok voltak. A görög katolikus egyháznak, mint az uralkodó katolikus egyház 
részének, döntő szerepe volt a ruszin nép gazdasági, de főként a kulturális felemel-
kedésében. 
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Az viszont nem nagyon ismert, hogy a görög katolikus egyház helyenként jelen-
tős szerepet játszott a rekatolizáció folyamatában. A rekatolizálás lefolyása a mai 
történettudomány számára még eléggé ismeretlen, a különféle források (főleg az 
egyházlátogatások) azonban több aspektusát is ismertetik. 

Ezek alapján nyilvánvaló, hogy a protestánsok már a 17. század első felében 
együtt éltek az ortodox lakossággal, és nem ritka esetekben, különböző okok miatt 
áttértek az ortodox hitre. Így 1629-ben Erdőhorváti eklézsiában jegyezték fel, hogy a 
komlóskai batykók keresztelték a református gyermekeket.41 Ugyanabban az évben 
Albinban (Gálszécs része) egy asszonyt, aki elszökött férjétől, batykó esketett meg 
az új partnerével.42 Ez a viszony az unió után is megmaradt, és már 1647-ben pa-
naszkodott a vizitátor, hogy a tarnókai batykó, mindenkit megesket.43 Egy évvel 
később Fűzérkajátán panaszkodtak, hogy a filkeházi batykóhoz viszik a gyermeke-
ket keresztelni.44 Zemplénben 1651-ben a kirekesztettek a batykóhoz jártak esküd-
ni.45 Több esetben megtörtént a reformátusok áttérése Bacskón, ahol olyanok is 
jártak a batykóhoz, akik a prédikátornak nem akartak fizetni.46 A közeli Kereplyén 
1663-ban a hívők azzal fenyegették a prédikátort, hogy ha nem adja prédikátornak a 
jövedelmet, folyamodni fognak a batykóhoz.47 

Teljesen új viszonyba került a református és kevésbé az evangélikus egyház a 
görög katolikus egyházzal szemben 1670 után, amikor a gyülekezetek nagy többsé-
ge lelkészek nélkül maradt. Nem egyszer az egyetlen egyházszervezetet a görög 
katolikus plébániák képviselték, de a római katolikus plébániák területén is sokkal 
elfogadhatóbb volt a reformátusok számára az uniós egyház, ahol a pap nősült, a 
misét borral is szolgálták ki, valamint a liturgiában jobban megérthető ruszin nyelvet 
használtak, stb. 

A református egyházlátogatási jegyzőkönyveken kívül más görög katolikus for-
rások is tükrözik ezt a folyamatot, amely több helyen a református egyházba vissza-
tért katolikusokat mutattak ki.48 

Ennek alapján világos, hogy az eddig elterjedt nézetekkel szemben, a mai ma-
gyar és szlovák görög katolikusok elődjei nemcsak az elmagyarosodott vagy elszlo-
vákosodott ruszinok voltak, hanem, nagyobb részben éppen a katolizált református, 
illetve evangélikus magyarok és szlovákok. 
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Feltételezhető, hogy – jóllehet kisebb mértékben –, de hasonló okok, indokok 
vagy érdekek a római katolikus egyházba is vezették a református lakosságot. Nem 
egyszer viszont az egyházi vagy világi büntetés alól való felmentés is a katolizálásra 
motiválta a népet, amiről szintén tanúskodnak az egyházlátogatási jegyzőkönyvek. 
Tőketerebesen például 1649-ben egy legény, aki lovat lopott, a szüleivel együtt 
megígérte az uraságnak, hogy (ha megkegyelmez neki), „pápistákká” lesznek. 
Ugyanabban a vizitációban más helybéli asszonyt is említettek, aki „pápistává lett, 
hogy a büntetést elkerülhesse”.49 
 
 
Péter Kónya 

Upper Hungary and its population in the process 
of Reformation and Counter-Reformation 

 
Just like the rest of the country, Upper Hungary was inevitably influenced by the 
two most important social and intellectual tendencies of the Early Modern Period, 
namely the Reformation and the Counter-Reformation. In this region both 
movements found shape in certain distinctive phenomena, which are absolutely 
absent in other parts of the country. Reformation spread among Germans, 
Hungarians and Slovaks, which were the primary ethnic groups of Upper Hungary, 
but some members the Orthodox Ruthenian population also adopted its teachings. 
Primary sources reveal that the Counter Reformation was not a solely violent 
movement conducted by the authorities, since some Protestants converted to 
Catholicism for their own good or for specific reasons. This fundamentally 
contradicts our public thinking and the previous interpretations of these processes 
offered by both historians and church historians. In the North-eastern counties of 
Upper Hungary the Greek Catholic Church played an important role in converting 
Protestants, which resulted in the transformation of a formerly “national” Ruthenian 
Church into a nation-widely accepted trilingual church. 
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