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A magyarországi protestánsokra a hazai katolikus megújulás beköszöntével nyo
morúságos idők vártak. De ne vágjunk ennyire az események közepébe. A XVI. 
század első felében az akkori hatalom részéről már szintén napvilágot látott né
hány igen szigorú protestánsellenes rendelkezés -  így 1523-ban, 1525-ben és az 
1548. esztendő folyamán -  de eme rendelkezések konkrét végrehajtását a korvi
szonyok valahogyan minden esetben meggátolták. Mi sem mutatja ezt jobban, mint 
hogy a század második felében a reformáció eszmeisége valami elemi erővel, mond
hatni feltartóztathatatlanul terjedt, melyben természetesen több tényező játszott 
együttes szerepet, de ezek felsorolásától ezúttal eltekintünk.1

A régi egyház hanyatlása a reformáció századának utolsó harmadára elérte 
mélypontját. Még a katolikus egyházi történetírás is kénytelen volt megállapítani, 
illetve elismerni, hogy a reformáció szellemisége a térségben diadalra jutott, a 
római papok, szerzetesek, de a hívek száma is ezzel összefüggésben erősen megfo
gyatkozott. A püspöki székek legtöbbször üresen álltak, a papok nagy része nős 
volt és közülük többen evangélikus formában szolgáltatták ki az oltáriszentséget. 
A főpapok többnyire világi és nem egyházi ügyeik intézésével foglalatoskodtak, 
pásztori székhelyüket nagyon ritkán látogatták, s még ennél is ritkábban miséz
tek.1 2 1542-től Erdélyben egyáltalán nem volt római katolikus püspök, 1556-ban 
pedig már a csak formailag létező, de korábban virágzó püspökség jövedelmeit 
állami célokra foglalták le. A reformáció szellemi hagyatékának először hadat üze
nő Oláh Miklós, valamint az ő utóda Verancsics Antal halála után az esztergomi 
érseki poszt is évtizedeken át betöltetlen maradt, mely tény valóban markánsan 
szemlélteti a római egyház szétesett állapotát a század utolsó évtizedeiben. Oláh 
1561-ben hiába hívta be hazánkba a jezsuitákat, letelepedésüket olyan rosszul ké

1. Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon. Gondolat, Bp. 1985.14.
2. Bitskey Isn’án: Hitviták tüzében, Gondolat, Bp. 1978. 21.
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szítette elő, hogy a rendház hat esztendővel később feloszlott. Ugyanez volt a hely
zet a szintén Oláh Miklós által életre hívott nagyszombati papképző szeminárium
mal, hiszen az intézet mindössze néhány esztendeig volt hivatott szolgálni a ma
gyarországi papnevelést. S noha a század utolsó éveit nagyon komoly ellenrefor- 
mációs rendelkezések és intézkedések jellemezték, az új század elején kibontako
zó Bocskai -  felkelés rövidesen véget vetett a magyarországi katolikusok vérmes 
reményeinek. A bihari nagyúr katonai sikereinek hatására 1606-ban megkötött bé
csi béke szabad vallásgyakorlatot biztosított a nemesség, a városok és a végvári 
katonák számára, igaz a falvak lakóiról nem tett említést. Ráadásul ez a korlátozott 
vallásszabadság is csak a „római katolikus vallás sérelme nélkül” érvényesülhe
tett. mely kitétel olymértékben sértette a köznemesség önérzetét, hogy az be sem 
került az 1608. évi országgyűlés által deklarált törvénybe. A vallásszabadság meg
őrzésének vagy inkább megőriztetésének feladatát Bocskai halála után Bethlen 
Gábor, majd 1. Rákóczi György erdélyi fejedelmek vállalták át, s ezt a védelmező 
szerepet egészen a XVII. század derekáig voltak képesek betölteni. II. Rákóczi 
György értelmetlen, s mondjuk ki nyíltan alapvetően elhibázott külpolitikája kö
vetkeztében Erdély korábban stabil helyzete megrendült, minek révén a politikai 
élet szintere hamarosan áttevődött a királyi Magyarországra. Mivel Erdély a ko
rábban olyannyira markáns védelmező funkcióját a vallásszabadság biztosítása 
érdekében ettől kezdve már nem tudta érvényesíteni, így a királyi Magyarországon 
megérett a helyzet egy gyökeres fordulatra, ami rövidesen végbe is ment. Itt neve
zetesen arról van szó, hogy a Pázmány Péter neve által fémjelzett csendes, békés 
katolikus restaurációt -  mely az 1620-as és 30-as években ment végbe - most fel
válthatta egy kevésbé finom eszközökkel manipuláló, „véresebb” szakasz. Az 1671. 
és 1681. esztendő közé eső időperiódust a hazai evangélikusok és reformátusok 
nem véletlenül nevezik a magyarországi protestantizmus „gyászévtizedének”.3 A 
korszakot olyan események jellemezik, mint például a protestáns prédikátorok 
koncepciós persorozata, illetve ezt követően sanyarú gályarabságuk. Az 1681-ben 
tartott soproni országgyűlés némi enyhülést jelentett a módszeres rekatolizáció 
folyamatában -am inek  szorgalmazására Bécs igencsak rá volt kényszerülve a kü
lönféle bel -  és külpolitikai problémái miatt de az itt elfogadásra került törvény- 
javaslat nyilván csak az időnyerés taktikáját volt hivatva szolgálni.

„Az udvartól és a katolikus egyházi hierarchiától kiinduló protestánsgyűlölet 
erősebbnek bizonyult, mint a törvények. A protestánsok iránti könyörtelenség az 
állások és előnyök kiosztásánál az előremenetel és a meggazdagodás legbiztosabb 
eszköze volt... 1691-ben megjelent a z Explanatio Leopoldina, amely végre nyíl
tan kimondta, hogy Bécs és a jezsuiták milyen határokig hajlandók a protestánsok

3. Bíró Sándor /szerk./: A magyar református egyház története. Kossuth, Bp. 1949. 110.
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létezését Magyarországon „egy ideig még'” eltűrni”- írja Bucsay Mihály.4 Ez - a 
gyakorlatban megkülönböztetések egész sorát képező - tűrő politika jellemezte a 
XVIII. század első éveit is, mígnem a szabadságharc gyökeresen új irányba nem 
terelte a magyarországi rekatolizációs valláspolitikát. Ehhez persze arra volt szük
ség, hogy az egyébként mélyen vallásos, katolikus neveltetésben részesült Rákó
czi Ferenc képes legyen felülemelkedni családja tradícióin, illetve személyes el
kötelezettségén. A helyzet azonban mint látni fogjuk, nem egészen ilyen egyszerű.

II. Rákóczi Ferenc a magyar katolicizmus egyik minden vitán felül állóan leg
érdekesebb egyénisége volt, akiben Borovi József megfogalmazása szerint éppúgy 
köszönthetjük a „janzenista remetét”, mint a „vallásos elmélyülés magábavonuló 
szentjét”.5 Ő volt az Istennel gy akran beszélgető nagy magányos, s egyben átélöje 
és kifejezője a mélyben gyökerező vallási kultúrának. Rákóczi kortársaihoz ha
sonlóan természetszerűleg a kereszténység gondolatvilágában élt, de világnézet
ének alakulásában mégis inkább a belső, lelki alkatára helyezendő a hangsúly. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint nevezetes Vallomásainak könyve, melyből hű ké
pet kaphatunk a fejedelem vallásos világnézetének alapjairól, illetőleg annak ki- 
formálódásáról. A műből kiderül, hogy szerzője túl azon, hogy igen mély hitéletet 
folytatott -  Bocskaihoz és Bethlenhez hasonlóan -  isteni elhívásra történő külde
tésnek tekintette a szabadságharc vezetésének felvállalását.

Bocskai végrendeletében ezt olvashatjuk: „...m int Mózest régen a pásztorság- 
ból, Dávidot a juhok aklából, a bujdosó és számkivetett Jephtét kivette és a népnek 
fejedelmévé, királyává tette, azonképpen választott ki engem is szent akaratából”.6

Bethlen 1619-ben írott és Széchy Györgyhöz címzett leveléből a kiválasztott
ságnak ugyanilyen mélységű tudata tűnik ki, miszerint őt bizonyosan az. Isten vá
lasztotta ki és küldte el annak érdekében, hogy „ingyen reáruházott áldásaival igaz 
vallásunkat megoltalmazza és nemzetünk szabadságát helyére állítsa”.7

Rákóczi Emlékirataiból valami kísértetiesen hasonló eszmeiség tárulkozik az 
olvasó elé: „A magyar nemzet ügyét úgy vettem kezembe, mint a Te ügyedet. Azt 
hittem, Te hívtál el engem. Közvetlen a Te gondviselésedbe ajánlottam magam és 
Te nem hág}'tál el engem” -  írta 1700-ban, vagyis huszonnégy esztendős korá
ban.8 Egy másik helyen pedig ezt olvashatjuk: „Az isteni Gondviselés küldött pusz

4. Bucsay Mihály, im. 124.
5. Borovi József: Rákóczi világnézetének vallásos vonatkozásai. In: Benda Kálmán szerk. : 

Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Akadémia, Bp. 1980. 297.
6. Benda Kálmán: A magyar nemzeti hivatástudat története. Bp. 1937. 80-81.
7. Bethlen levele Széchy Györgyhöz 1619-ből In: Koncz József: Bethlen Gábor fejedelem 

végrendelete. Erdélyi Híradó, Marosvásárhely, 1887. 124.
8. Idézi Borovi József im. 299.
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tává leit hazámba, hogy legyek fegyverre hívó hang a szabadságért. Meghallatta 
kiáltásomat az egész lakossággal.”9 Ekkora tehát már beérni látszott Rákóczinál is 
az a fordulat, ami jól kimutatható Bocskai és Bethlen politikusi pályafutásában.

Ám vajon minek köszönhető ez a változás, s mennyiben indokolt egyáltalán 
változásról beszélnünk? Nyilvánvaló, hogy nem Esze Tamásék hívása váltotta ki 
ezt a reakciót az, ifjú arisztokratából, hanem mindenképpen egy hosszabb érlelődé- 
si folyamatról kell itt beszélnünk.

A hazai történelemtudomány berkeiben ma már szinte minden vitán felül áll az 
a tényszerű állítás, miszerint Rákóczi vallási türelmessége pusztán egy jól átgon
dolt politikai koncepció melléktermékeként értékelhető. Magyarország vezérlő 
fejedelme ugyanis hogyan folytathatott volna protestáns-ellenes politikát egy túl
nyomó részében protestáns katonákból álló hadsereg főparancsnokaként anélkül, 
hogy így értelemszerűen ne helyezkedjen szembe a protestáns sérelmek orvoslásá
ra irányuló, s ráadásul elsősorban éppen a katonaság részéről képviselt igények
kel. Gyakran hangzik el ezzel kapcsolatban mintegy a „vád” megalapozásaként az 
az éppen Rákóczi tollából származó állítás, miszerint: „az egész hadsereg alig ti- 
zedrészét kivéve kálvinista volt”,10 s valóban eme kijelentés tényszerűségét nincs 
is okunk megkérdőjelezni. Annak ellenére viszont, hogy a fenti megállapítás igaz
ságtartalmával botorság lenne szembeszállnunk, mindenképpen lekicsinyelnénk a 
fejedelem emberi kvalitását, ha pusztán a politikai szempontokat vennénk itt fi
gyelembe. A Rákóczi család ugyanis -néhány felmenő ős kivételével -  igen magas 
fokú vallási toleranciáról tett tanúbizonyságot Erdély történelme során.

Jó okunk van feltételezni, - főleg a Vallomások és az Emlékiratok ismeretében - 
hogy Rákóczi gondolkodását a családi hagyományok nagymértékben befolyásol
ták. Ez a hatás persze a fiatalkori jezsuita neveltetésből kifolyólag nem tudott azon
nal érvényesülni, csak miután Rákóczi mintegy tizennyolc esztendős korában elke
rült a neuhausi gimnáziumba, illetőleg kiemelkedő jelentőséggel bírt a későbbiek
ben az a momentum is, hogy még mindig fiatalemberként, de valamivel később a 
közismerten humanista szellemiségű prágai egyetemen folytatott tanulmányokat.

Prágában az ifjú főnemes a kortárs magyar főurakét jóval meghaladó művelt
ségre tett szert, politikai látóköre kiszélesedett, sőt kiváló rálátást szerzett az egész 
európai művelődés- és politikatörténetre. Nyelvismerete révén Rákóczi eredetiben 
tanulmányozhatta a felvilágosodás korszakának előszobájában toporgó megannyi 
holland, francia, s nem utolsó sorban angol bölcselő valláspolitikai vonatkozású 
müveit, különösképpen pedig Locke és Pufendorf írásait. E filozófusok gondolatai

9. Geréb László ford.: II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásai, Officina, Bp. 1942. 
60.

10. Idézi Esze Tamás, im. 289.
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többnyire nélkülöznek mindennemű radikalizmust, de következetesen síkraszáll- 
nak az állam és az egyház teljeskörű szétválasztásának ügyében, illetve érdekében. 
Locke kifejezetten hangsúlyozta, hogy az államnak nem állhat jogában egyoldalú
an kiállni valamely vallásfelekezet mellett, s egyúttal üldözni egy másik egyház 
híveit. Az államhatalomnak és a különböző felekezetek képviselőinek erkölcsi 
kötelessége tehát, hogy a szabadság jegyében tolerálják az eltérő hitfelekezetek 
működését. Vallási szempontból nézve ne történjék diszkrimináció, s állami tiszt
séget se tölthessen be valaki azon az alapon, hogy valamely hitfelekezet tagja. A 
honlakos élvezzen maximális lelkiismereti szabadságot-szabadon válhasson bár
mely hitfelekezet tagjává, mert „az egyház szabad és önkéntes társulás’’ - ,  s az 
állam akkor jár el helyesen, ha e jog érvényesülését biztosítja.11

Rákóczi ugyanakkor noha mintaként használta fel a külföldön napvilágot látott 
eszméket, távolról sem vette át, vagy másolta le azokat egy az egyben. Sőt a békés 
vallásegyesítés nagy tervét dédelgette magában, aminek gyökerei szintén Nyugat- 
Európába nyúlnak vissza. Elsősorban a harmincéves háború egész kontinensre ki
ható rettenetes megpróbáltatásainak, illetve az angol polgári forradalom következ
tében végbement szigetországi változásoknak volt köszönhető ez a vallásegyesí
tést célzó igény. Eszerint Európa békéjét a vallásfelekezetek közötti harmónia 
megteremtése valósíthatja meg. Leginkább az intenzív pápai beavatkozás hatására 
a vallásegyesítést célzó mozgalom a 18. századra azonban már tartósan hanyatlani 
látszott, viszont továbbélő hatása minden kétséget kizáróan éppen Rákóczi vallás- 
politikájában ismerhető fel. Nem tekinthetjük így a véletlenek összejátszásának, 
hogy a jezsuiták a szabadságharc folyamán végig élesen kritizálták a fejedelem 
valláspolitikáját, valamint a szécsényi vallásügyi határozatokat, hivatkozván fő
képpen Bársony György püspök két masszívan protestáns-ellenes röpiratára, a 
Speculum Hungariae-ra és a Veritas toti mundo declarata-ra (1671).

Az igen művelt és széles politikai kontextusban gondolkodó Rákóczit mélyen 
bántották a katolikus részről megnyilvánuló heves támadások, hiszen elkötelezett 
természettudományos érdeklődése ellenére is az ő világnézetének alapja rendíthe
tetlenül a római kától ikus vallás maradt. Ez azonban már „nem a jezsuiták külsősé- 
ges, harcias, minden eszközzel téríteni akaró, s az egyház egységét is helyreállító 
vallása, hanem a korai felvilágosodás törekvéseitől is megérintett, befelé forduló, 
mások iránt türelmes, személyes hit” -  fogalmazza meg Ladányi Sándor.11 12

11. John Locke: Levél a vallási türelemről. Akadémia, Bp. 1982. 55. A téma kifejtéséről 
bővebben: Bayer József: A politikai gondolkodástörténete. Osiris, Bp. 2003. 123-128.

12. Ladányi Sándor. A vallási türelem eszméje a Rákóczi-szabadságharcban. In: Benda Kál
mán szerk., Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Akadémia, Bp. 1980. 313.
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Az eszmei támadások megindításában nem csekély szerepet játszott az a tény, 
miszerint a fejedelem fiatal korától elhatárolta magát a politikai katolicizmustól, 
sőt keményen elítélte az ellenreformáció erőszakos cselekedeteit. Mindamellett 
Rákóczi később sem vetette el a vallások, illetve hitfelekezetek békés egyesítését 
célzó korábbi politikai programját. Vessünk csak egy pillantást az Emlékiratok ide 
vonatkozó megállapításaira: Azzal vádoltak, hogy a katolikus ellenesek pártját 
támogatom, s hogy vallásom csak színidet és tettetett... Nem helyeseltem, hogy 
lelkiismereti kérdésben erőszakot alkalmazzunk... Reméltem, hogy az idők folya
mán helyreállítom a lelkek egységét, s így szelid és békés utakon visszavezethe
tem az elkülönült vallásokat az igazi katolikus egységbe.”13Ez utóbbi gondolatot 
akár Rákóczi valláspolitikai hitvallásaként is értelmezhetjük.

Magyarország vezérlő fejedelmének szent meggyőződése volt, hogy a katoli
kus és a protestáns hitvallások között pusztán csak a névre és nem a lényegre való 
eltérés húzódik meg, ami persze Róma szemszögéből nézve ugyancsak eretnek 
eszmének minősült. Legalább ilyen mértékben „eretnek” gondolatnak mutatkozott 
Rákóczitól az is, miszerint a pápa egyfelől ugyan a római egyház első embere, de 
másfelől nézve kétségtelenül egy konkrét államalakulat uralkodója, vagyis politi
kai vezető.

A pápa ott követett el hibát, hogy hatalmi igényét tűzön-vízen át, minden ereje 
latba vetésével kívánta és kívánja latba vetni a különböző államokkal és azok ural
kodóival szemben. Teszi mindezt pedig a Dictatus Papae-ra, illetve az Unam 
Sanctam kezdetű bullára hivatkozva. Ezek alapján az egyház vezetője arra hivat
kozik, hogy a fejedelmek ugyan mind alája vetettek az egyházi rendnek, de fordít
va ez nem igaz, hiszen az egyházi rend sohasem vettetett alá a fejedelmeknek. 
Mivel a jezsuita rend éppen hogy a pápaság érdekeinek vasszigorral történő érvé
nyesítését hivatott szolgálni a kontinens egyes országaiban, sőt még azokon kívül 
is, ígyr az állami szuverenitás elve alapján ,.mi sem ellenkezik inkább az állam 
érdekeivel, mint idegeneket táplálni kebelén, kik külországi fejedelemnek vannak 
alattvalói hűségesküvel elkötelezve, még ha a fejedelem maga a Szent Atya is”.14

A jezsuitákkal Rákóczi megígértetné, hogy a rend azonnali hatállyal törölje el a 
negyedik fogadalmat, ami tudniillik a pápának való rendíthetetlen engedelmessé
get, valamint az eretnekek kiirtását célozza és amennyiben a követelés teljesül, 
úgy ez tekinthető tárgyalási alapnak. A fejedelem ugyanis hallatlan bölcsességével 
és politikai éleslátásával helyesen felismerte, hogy a jezsuiták „a pápának nem 
annyira szellemi méltóságát, mint inkább a világiak feletti hatalmát vannak hivat-

13. Vas István ford.: II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1951. 
Levél az Örök Igazsághoz c. előszó 29.

14. Esze Tamás, im. 290.
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va terjeszteni. Ezért akarják őket minden más renden kívüli kiváltságokkal felru
házni és minden tehertől és kellemetlenségtől mentessé tenni”. ' 5 Sőt Rákóczi odá
ig ment el a rend bírálatában, hogy azt a magyarságra való veszélyesség értékelése 
szempontjából egy szintre emelte az osztrákokkal, hiszen „a Társaság annyira gyű
löletes és tűrhetetlen, hogy- valóban kétséges, vajon az Ausztriai Ház igájának, 
vagy a jezsuitákénak lerázására kell-e nagyobb erőfeszítéssel törekednünk”.16

Esze Tamás értékelése szerint „Rákóczi felismerte, hogy a rend jelenléte és 
működése súlyos ártalmat okoz a vezetése alatt kialakuló új magyar államnak, 
akadályozza és lazítja a személye körül kialakuló nemzeti egységet, hírszolgálatá
val és agitációjával a császári hadsereget segíti, a kuruc hadviselést veszélyezteti. 
Le kellett számolnia vele.” ' 7

Már jócskán zajlottak a háborús események, amikor fejedelem a háború kirob
banásáért egyenesen a jezsuitákat tette felelőssé. A következőket olvashatjuk egy 
1708-ban a porosz király udvari lelkészének küldött levelében: „Ezt a háborút a 

jezsuita-tételek és elvek korlátlan garázdálkodása idézte fel”.1 * Mindazonáltal Rá
kóczi igyekezett a leghatározottabb módon visszautasítani azt a vádat, miszerint ö 
pápa, vagy katolikusellenes lenne, hiszen a szabadságharc kirobbanása után egyre 
többen terjesztették róla, hogy csak színleg katolikus, felkelésének egyetlen célja 
pedig az egyház létének felszámolása. „Az ország rendei közt első a papság. Saj
nos az osztrák kormányzat óta Szent István és a többi királyok jámbor szándékait 
nem követik. A káptalanok teljesen felhagytak az ifjúság oktatásával, különösen, 
mióta ezt a jezsuiták vették gondjaikba. A bécsi tanácsosok ügyesen élnek ezzel: a 
magyar jezsuitáknak feletteseik az osztrákok. Elsősorban gyűlöletet neveltek az 
ifjúságba Kálvin és Luther felekezete ellen... Az egész sereg tán tizedrésze kivéte
lével, kálvinista volt, s papjaink iránt tanúsított minden tiszteletlensége még a pár
tomon levő országnagyok szemében is az ország rombolásának és üldözésének 
látszott. Ha ilyen esetekben nem jártam el erőszakkal és indulatosan, hanem köl
csönös szeretetet és türelmet hangoztattam, mert lelki vonatkozások irányításában 
nem tartottam helyénvalónak erőszak alkalmazását, megvádoltak, hogy a katoli
kusok elleneit pártolom, hogy hitem színlelt és hamis.” ' 9

Ennek ellenkezőjét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint Fraknói Vilmosnak 
Rákóczi vallásos életéről és munkáiról készített komoly, lelkiismeretes tanulmá
nya. Ebben a kővetkező megállapítást semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen

15.
16. 
17. 
IS. 
19.

Uo. 290. 
Uo. 290.
Uo. 291.
Köpeczi Béla szerk.: П. Rákóczi Ferenc válogatott levelei. Bibliotecha, Bp. 1958. 78. 
Geréb László) ford. im. 54-55.

105



kívül: „Amikor ott /  ti. Rodostóban / megtelepedett, házában kápolnát rendezett 
be, melyet a boldogságos Szűznek, mint Magyarország védasszonyának szentelt 
és amelyet naponként rendesen kétszer keresett fel, reggel misét hallgatott, dél
után elmélkedését végezte” .20

A fejedelem végrendelete persze még egy ennél is meggyőzőbb önvallomás, 
melyben ezt olvashatjuk: „A római katolikus egyház hitében akarok meghalni. 
Hiszem mindazt, amit az tanít, kárhoztatom, amit az kárhoztat. Esedezem azért a 
kegyelemért, hogy halálom óráján tiszta értelemmel vehessem magamhoz a szent
ségeket, végső küzdelmemben az állhatatosság adományában részesüljek, kegyel
medben haljak meg, szeretetedben leheljem ki lelkemet”.21

Igazának bizonyításaképpen 1704. november 19-én levelet is írt XI. Kelemen 
pápának, persze nem sok megértésre talált nála. Sőt néhány esztendővel később a 
pápa egy az esztergomi érsekhez küldött levelében határozottan megdorgálta a 
renitenskedő szabadságharcosokat, akik arcátlan módon nyúltak hozzá az egyház 
szent és ősi jogaihoz, túl azon, hogy még koronás királyukkal szemben is fegyvert 
mertek ragadni. Rákóczi „bünlajstromának” talán a legsarkalatosabb eleme volt a 
pápa szemében Sigray János szepesi prépost eltávolítása tisztségéből, s helyére 
Brenner személyében egy olyan fejedelem hú személy delegálása, akit viszont Róma 
volt kénytelen elutasítani. Rákóczi ezzel persze afféle világi invesztitúra-jogot kí
vánt volna érvényesíteni Kelemennel szemben, azt állítván, hogy neki, mint az 
ország törvényes uralkodójának elidegeníthetetlen joga volt a saját jelöltjét egyhá
zi tisztségre kinevezni, s így egyszersmind egyházi méltóságokat adományozni. A 
fejedelem így nem kevesebbet állított, mint hogy' ő valóban az ország törvényes 
ura, a katolikus Habsburg dinasztia pedig egyszer s mindenkorra elvesztette kor
mányzási jogát a magyarság felett.

Külön érdekesség, hogy Rákóczi ezt nem pusztán politikai indokokkal bizonyí
totta, hanem ezen a ponton is sarkalatos szerephez jutnak nála a vallási szempont
ok, nevezetesen az ószövetségi iratok eszmeiségének segítségül hívása. Eszerint a 
legideálisabb államforma nem a királyság, hanem a fejedelemség, mely éppen 
Rákóczi uralkodásában öltött testet: „Isten nem mint király akart uralkodni, hanem 
mint fejedelem kormányozni”.2 2

Rákóczi magatartását ugyanakkor nem csupán a személyes meggyőződése, il
letve az. állam érdekeinek fokozott mértékű szem előtt tartása határozta meg, ha
nem komoly szereppel bírtak politikai koncepciójában a közjogi szempontok is.

20 .

2 1 .

22.

Fraknói Vilmos: II. Rákóczi Ferenc vallásos élete és munkái. Stephaneum, Bp. 1904.30. 
Köpeczi Béla szerk. II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi végrendelete. Akadémia, Bp. 
1984.
Uo. 435.
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Egy pillanatig sem kételkedett ugyanis a protestánsok vallásszabadságát célzó ko
rábbi jogerős végzések érvényességében, melyek viszont olyannyira szálkát ké
peztek Bécs és Róma szemében egyaránt. Erősen hitte, hogy Isten az embert sza
badnak teremtette, s éppen ennélfogva követelte: „Ismerjük tehát el az egyházzal 
az ember szabadságát, amely megrontott természete állapotában gyászos és termé
szetes vonzással mindig a rossz felé irányul”.23

A felkelés indokait tartalmazó Recrudescunt című kiáltvány tizenhatodik pont
jában a fejedelem ekképpen értekezett a vallásszabadság ügyéről: „Tudva vannak 
a hitvallás körüli fogások és ürügyek. Bizony háborgatni a vallást, melyet mind a 
hazai, mind a német birodalmi törvények megengedtek, csúfot űzni a vallássza
badságból: régi, már a csehekkel szemben is gyakorlatba vett szokása az ellenfél
nek... Midőn a vallás szine alatt az egyenetlenség magvai hintetnek, alattomban 
ereje elfogyattatván. veszendőbe megven az ország.”24Hasonló értelemben nyilat
kozott a tiszántúli református szuperintendencia követei előtt is: „Mikor a sokkép
pen megnyomoríitatott, eltapodtatott szegény hazába bejöttem, legelsőbb célom 
az volt, hogy a lelki testi békességnek helyreállításáért fegyveremet felkössem... 
Micsoda hazafi volnék én. ha nem munkálkodnám hazámnak testi lelki szabadsá
gát -  aminthogy Kegyelmetek megmaradása, vallásának szabadsága országunk 
törvényén fundáltatott. Mindezek felöl assecurátusok lehetnek Kegyelmetek”.25

Rákóczi pontosan e meggyőződésének szerzett gyakorlati érvényt, amikor le
hetővé tette, hogy az általa elfoglalt területeken a protestáns lakosság szabad val
lásgyakorlatot folytathasson. A vallásgyakorlatról rendelkező 1687. évi ország- 
gyűlés rendelkezéseit egyszerűen hatálytalannak tekintette, hiszen ezek a protes
tánsok vallásgyakorlatát bizonyos meghatározott helyekre korlátozták. Ott, ahol 
érdemes volt viszont pontosan a korábbi országgyűlési végzésekre hivatkozott, 
mint például 1647. évire, amikor is kimondatott, hogy a templomok birtokbavéte
léről és használatáról az országgyűlésnek kell döntenie. Ennek értelmében nem 
egy esetben a fejedelem maga kezdte meg a protestáns istentiszteletek helyreállítá
sát, vagy rábízta e feladatot valamelyik generálisára, mint például az. egyébként 
katolikus Orosz Pálra.

A protestáns-barátsággal korántsem vádolható generális Rákóczi liberális val
láspolitikájának szellemében járt el, amikor a meghódoló Eperjesre mintegy két 
szekérre való protestáns prédikátort és tanítót hozatott, illetve rendezte a sárospa
taki kollégium státuszát. Probléma mindössze abból adódott, hogy a reformáció

23. Uo. 407.
24. Rákóczi kiáltványa a keresztény világhoz a szabadságharc okairól és céljáról. Magyar 

Helikon, 1976. 11.
25. Esze Tamás, im. 292.
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túlbuzgó hazai követői helyenként elvetették a sulykot, hiszen a templomok vissza
foglalása már a szabadságharc kitörésekor heves atrocitásokba torkollott. Rákóczi 
ekkor olyan lépés megtételére kényszerült, ami viszont átmenetileg -  legalábbis 
látszólag -  a protestáns táborral fordította őt szembe, holott intézkedésével éppen 
hogy a pártatlanságát fejezte ki. Itt nevezetesen arról van szó, hogy Rákóczi hatá
rozottan fellépett az erőszakos templomfoglalásokkal szemben, sőt halálbüntetés
sel fenyegette meg azokat, akik parancsának nem engedelmeskednek. A követke
zőket olvashatjuk az 1704. január 27-én kelt vallásügyi rendeletében: „Parancso
latunk ellen templomokat, parochiákat, s egyéb akármely névvel nevezendő jószá
gokat s jókat foglalni, s annyival is inkább distrahálni ne merészeljenek, sőt akik 
által eddig is ily törvénytelen dolgok végbe mentenek,... azok mind azokat restitu- 
áljanak és akiknek illik, saticfactiót is instituáljanak”.26 A fejedelem a rendelet 
betartatása és a jogtalanságok megszüntetése érdekében katolikus-protestáns ve
gyes bizottságokat küldött ki, mégsem érte el a kívánt célt. A protestáns lakosság 
ugyanis úgy érezte, hogy Rákóczi a rendelet kiadásával és a bizottságok felállítá
sával elárulta a reformáció szent ügyét -  holott elvi alapon soha nem is állt mellet
te -  s mindez roppant felháborodást váltott ki.

A protestánsok nyugtalanságának mindössze annyi alapja volt, hogy a rendelet 
tartalmát a gyakorlatban könnyű volt félreértelmezni és valóban nem egy esetben 
adott alkalmat a legkülönfélébb visszaélésekre. Az angol követ például arról pa
naszkodott, hogy a császári tábornokok a lázadás elnyomásának ürügye alatt kiirt
ják a református felekezetet. Előfordult olyan eset is. hogy a császári katonaság 
összefogdosta a Balaton-menti prédikátorokat és egyet közülük eladott gályarab
nak. Persze mindez nem azt jelenti, mintha a protestánsok viselkedése makulátlan 
lett volna, hiszen a Dunántúlon Károlyi Sándor református serege több ízben kiül
dözte a protestáns falvakban működni merészelő plébánosokat.

Rákóczinak tehát gyorsan kellett cselekednie, hiszen intézkedésével nem várt 
ellenállást váltott ki és mondjuk ki nyíltan, harapófogóba került. A protestáns tá
borban tapasztalt nyugtalanságot és bizalmatlanságot Bécs bármelyik pillanatban 
kijátszhatta a fejedelemmel szemben, s ezt meg is tette. Egy esztendővel korábban 
Rákóczit még az a vád érte, hogy ő a céljai elérésének érdekében rútul megtagadta 
katolikus gyökereit, s már csak színleli a Rómához való hűséget, most azonban 
nagyot fordult a kocka. A magyar protestáns lakosság megosztását minden erejé
vel kieszközölni szándékozó császári békebizottság egyik prominens tagja, 
Okolicsányi Pál a következő új verzióval rukkolt elő. Rákóczi vakbuzgó katolikus, 
aki csak addig rokonszenvez a protestánsokkal, amíg érdekei ismételten ezt kíván
ják. Ám az 1704. január 27-én napvilágot látott vallásügyi rendelet, valamint a

26. Uo. 292.
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vegyes bizottságok felállítása már sejtetni engedi, hogy mihelyt a fejedelem egy 
szikrányi lehetőséget is lát a francia és bajor hadakkal való összefogásra, úgy fog 
bánni a protestánsokkal, mint ahogyan a francia uralkodó bánt annak idején a hu
genottákkal.

Rákóczi helyzetét tovább nehezítette, hogy a tisztikar sem sorakozott fel egy 
emberként az ő valláspolitikája mellett, hiszen például Bercsényi ha nem is he
lyezkedett nyíltan szembe a fejedelem vallásügyi elképzeléseivel, tény, hogy a keze 
alatt lévő katonaságból színkatolikus ezredeket formált. Nem túlzás tehát mindezek 
ismeretében kimondanunk, hogy ezekben az időkben a vallási polgárháború veszé
lye fenyegette az országot, s ezt a veszélyt Rákóczi is felismerte: „A tizenhárom 
keletészaki vármegye -  a református többségű megyék -  bizonnyal velem fognak 
tartani, s így végre még egymás ellen fogjuk fegyvereinket fordítani”.27

Szorongatott helyzetében Rákóczi később levelet küldött a francia uralkodó
nak, mellyel nyilvánvalóan a reá nehezedő nemzetközi nyomást kívánta valame
lyest mérsékelni: „...Nem  kell tehát Felséged elé idéznem az elnyomatásnak szo
morú képeit, hogy felkeltsem Felséged együttérzését és megnyerjem jótékony haj
landóságát: legyen atyánk, támogatónk és felszabadítónk. ... Ugyanezért járulok 
Felséged színe elé, hogy országunk nevében kérjem további támogatását, melynek 
jótéteményeit már oly sokszor éreztük. E végből Felség, nem bocsátkozom ügy ünk 
ismertetésébe, hiszen arról Felségednek bizonyára pontos hírei vannak. Annyit 
mondok csupán, hogy az egység éppoly szoros közöttünk, mint amilyen általános 
az elégedetlenség, hogy a nemzet érdekeivel mindig végezetesen ellenkező vallási 
háborúságok és családi viszálykodások elsimultak vagy megszűntek és a három 
rend a három vallással együtt semmi mást nem kíván, mint egy szíwel-lélekkel 
állani a közösség szolgálatára” .28

Ettől kezdve [. Lipót és Rákóczi szinte versenyre keltek egymással az egyes 
valláspolitikai dokumentumok kiadásának ügyében, lévén mindkettőjük célja ugyan
az: kifogni a másik politikai bárkájának vitorlájából a szelet. A császár 1704. j úlius 
20-án nyilatkozatot tett közzé, mely kimondta, hogy akét protestáns egyház-ti. az 
evangélikus és a református -  az 1681. illetve az 1687. évi törvények értelmében 
vallásszabadságot élveznek. Szűk egy hónappal később, augusztus 12-én erre rea
gált Rákóczi, amikor újabb rendeletet bocsátott ki a vallás szabad gyakorlásáról. A 
rendelet lényegében ismételten lehetővé tette, hogy mind a katolikusok, mind pe
dig a protestánsok szabadon gyakorolhassák hitüket az ország egész területén min
dennemű megszorítás vagy korlátozás nélkül. Az erőszakos templomelfoglalások 
ettől kezdve szigorú tiltás alá esnek, vagyis a meglevő állapotokat kell olyan érte

27. Vas István ford. II. Rákóczi Ferenc emlékiratai 45.
28. Köpeczi Béla szerk. II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei. 41.
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lemben konzerválni, hogy minden egyes templom azon felekezet tulajdonában 
maradjon, amelyik éppen a rendelet kiadásának pillanatában használja. A feleke
zetek szabadon építhetnek templomokat, valamint iskolákat, s az ezekben folyó 
hitélet milyenségébe senkinek nem lehet beleszólási joga. A tizedet minden fele- 
kezet a saját belátása alapján használhatja fel, más felekezeteknek, illetve az ál
lamhatalomnak ebbe nem lehet beleavatkoznia. A stólát minden hívő a saját egy
háza papjának, illetőleg lelkészének köteles megfizetni.

Rákóczi ugyanakkor a rendelet kiadásakor természetesen nem csupán az eset
leges morális és belpolitikai következményekre volt tekintettel, de nem hagyta 
figyelmen kívül az egyre inkább kulcsfontosságú tényezőnek tűnő külpolitikai fej
leményeket sem. Távolról sem volt ugyanis mellékes, hogy Európa protestáns ál
lamait milyen mértékben sikerül meggyőzni a szabadságharc ügyének. Különös 
fontossággal bírt ez ügyben Hollandia, Anglia és a kényszerűen vonakodó Svédor
szág. A magyarországi protestánsok ugyanis már 1704. novemberében -  Rákóczi 
tudtával -  a holland rendek és az angol királynő elé terjesztették sérelmeiket, ab
ban reménykedve, hogy ezek a hatalmak, ha másban nem is tudnak segítséget ny új
tani, de legalább Becsre nyomást gyakorolnak, annak szorongatott helyzetében. 
XII. Károly svéd uralkodó noha nem értett egyet Rákóczi legtöbb diplomáciai ak
ciójával, mégis talán ő járt el a leghatékonyabb módon Bécsben a magyarországi 
protestánsok érdekében. Sőt mi több, még egyetemi alapítványt is létesített a pro
testáns fiatalok továbbtanulásának támogatása céljából.29

Rákóczi a későbbiekben úgy értékelte az egyes uralkodókkal folytatott diplo
máciai tárgyalásait, hogy' abból kitetszik: az állam érdekeit a külpolitikában is egy
értelműen és következetesen fölérendelte az egyházpolitikai tényezőknek. Emig
rációjában irta a következő sorokat: „Milyen kevés leleményt és előrelátást talál 
az utókor külföldi alkudozásaimban,...ha nem vizsgálja figyelemmel a kor köve
telményeit és mindazoknak a fejedelmeknek és udvaroknak szellemét, amelyekkel 
tárgyalni kellett. Némely tárgyalásom talán hátrányosnak tűnik majd a katolikus 
vallásra, de nem a hazára, melynek felszabadítása az idegen járom alól első és 
legfontosabb célom volt.”30

A közbenjárás persze nem jelentette automatikusan, hogy a bécsi udvar minden 
kívánalomba beleegyezett volna, mint ahogyan nem tette ezt Róma sem. A szoron- 
gattatásból adódó új helyzet nyilván nem jelentett eszmei azonosulást. Az 1608- 
as, 1621-es és 1647-es törvények is a fegyverek árnyékában láttak napvilágot, s

29. Lásd erről Fabiny Tibor. Rákóczi diplomáciájának egyházpolitikai vonásai. In. Benda 
Kálmán szerk. Európa és a Rákóczi - szabadságharc. 301-305.

30. Esze Tamás, im. 295.
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láthatjuk, hogy milyen csekély mértékben voltak ezek tartósak. A bécsi kormány
zat Lipót haláláig / 1705. május 5. /'most is erősen vonakodott a számára súlyosan 
megalázó feltételek teljesítésétől. József uralma azonban némiképpen enyhülést 
hozott a tárgyalások menetében, hiszen az új uralkodó már nem idegenkedett oly 
mértékben a békekötés gondolatától.

Rákóczi az 1705. szeptember 12-én megnyílt szécsényi országgyűlésen termé
szetesen továbbra is mindent elkövetett annak érdekében, hogy barátságos úton 
sikerüljön tető alá hozni egy szilárd egyezséget a katolikusok és protestánsok kö
zött. A vallásügyi, kérdés rendezésénél a következő elveket tartotta szem előtt: 1. A 
földesúri jog szűnjék meg a vallás dolgában, 2. Amely felekezet hívei többségben 
vannak egy adott településen, azok rendelkezzenek a templom bevételeivel, 3. A 
jelen határozat - tervezet elfogadása esetén érvényben maradjon a következő or
szággyűlés összehívásáig, s a többi kérdésben majd akkor döntenek.31

Rákóczi státusza időközben stabilizálódott. 1705. szeptember 20-tól kezdve már 
mint a Haza Szabadságáért Szövetkezett Rendek vezérlő fejedelmeként irányíthat
ta a politikát, s szabhatta meg természetszerűleg ilyen minőségében a valláspoliti
ka irányvonalát is.

Az országgyűlés persze korántsem tűnt mentesnek a politikai vitáktól, s ezek 
gerjesztéséért nem egy esetben maga a fejedelem is felelős volt. Rákóczi például 
tántoríthatatlanuí ragaszkodott ahhoz, hogy a pataki templom a katolikusok kezén 
maradjon, míg ugyanakkor semmilyen kifogást nem emelt az ellen, hogy a kollégi
um, sőt annak minden birtoka bevételeivel együtt a reformátusok tulajdona le
gyen. Ezt az elképzelést érthető módon nem tudták támogatni a tiszáninneni refor
mátusok, s hogy tiltakozásuknak nagyobb nyomatékot adjanak a három Tisza- 
jobbparti vármegye követei éjszaka elhagyták az országgyűlést. A további széthú
zás megakadályozását megelőzendő gyorsan kellett lezárni a vitás kérdéseket és 
megalkotni az egyébként is háborúban álló ország hatályos és lehetőleg minden 
felet kielégítő vallásügyi törvényeit. Ennek értelmében kimondásra került, hogy az 
ágostai és a helvét hitvalláson levőket egyaránt megilleti a szabad vallásgyakorlat 
joga, méghozzá konkrétan az 1608. és az 1647. évi törvénycikkek értelmében, va
lamint az 1659. évi hitlevél tartalma szerint. A törvény szövege ezt kivonatosan a 
következőképpen foglalja össze: „Areligióknak különbözéséből olykor származni 
szokott meghasonlásoknak eltörlésére, és hogy' annyival is inkább a haza szabad
ságáért összekötött szövetség a szív egy essége által jobban munkálkodjék: tetszett 
mind a katolikus személyeknek, mind pedig az evangélikus státusok rendéinek 
barátságos szerződésre menni, amint is végeztetett: hogy' az ágostai és helvét hit
valláson levőknek szabados legyen a religió gyakorlata az országban az 1608. és

31. Zsilinszki Mihály. A magyarhoni protestáns egyház története. Atheneum, Bp. 1907.217.



1647. törvény cikkelyeknek és az 1659. esztendőben hitlevélnek foglalatja szerint. 
Sőt mivel némelyek... a földesúri juss alatt a ielőismereteken való uralkodást ma
goknak tulajdonították: hogy ez annak utána semmi szín és kigondolható örv alatt 
ne legyen, az 1647. esztendőbeli... törvényeknek erejével, ha valaki ennek utána a 
három elfogadott religió közül valamelyiket vallani akarja, légyen kinek-kinek 
szabad tetszésében azt, amelyik tetszik vallania, abban pedig senki által ne 
háborgattassék.” A továbbiakban megfogalmazást nyer, hogy ezúton „annektálta- 
tott a három vallásnak conservatiója”.32

A törvény nem hagyta figyelmen kívül a jezsuiták működését sem. Felőlük ily 
módon rendelkezett: „Az páter jezsuiták, ha az ausztriai provinciától el nem sza
kadnak és a konföderációra meg nem esküsznek az országból kimenjenek”. Ezzel 
kapcsolatban Esze Tamás arra hívja fel a figyelmet, hogy az a résztvevő katoliku
sokról, mint „személyekről” beszél, míg a protestánsok csak mint közösségek sze
repelnek benne.33 A szabadságharc leverése után, a protestantizmus „csendes elte
mettetése” idején lényegében teljességgel kibontakozott az itt még csak csiraálla
potában szunnyadó tendencia, miszerint a protestánsok testületileg nem, csupán 
egyénileg folyamodhattak jogorvoslatért a felsőbb szervekhez. A szécsényi hatá
rozatok foganatja a gyakorlatban igen csekély volt, holott az országgyűlés 14. tör
vénycikke bizottságok kiküldését is kilátásba helyezte a sérelmek orvoslása érde
kében. A kilenc vegyes-bizottság mindegyikében egy-egy katolikus, evangélikus 
és református személy képviselte a saját egyházát, akik persze ritkán jutottak kon
szenzusra. A fejedelem éppen ezért a reá mindig is jellemző kompromisszumos 
valláspolitika jegyében úgy rendelkezett, hogy a vegyes lakosságú községekben a 
templom és az iskola a többségi felekezet tulajdonába kerüljön, de ez lehetőleg ne 
okozzon hátrányt a többi felekezet hívei számára sem. Vagyis az adott településen 
a kisebbséginek számító felekezetek számára a helység vezetői kötelesek voltak 
gondoskodni egy templom és iskola építésére alkalmas terület kijelöléséről, még 
ha az építéshez szükséges költségek előteremtése az adott egyház feladata is volt. 
A papok, illetve lelkészek javadalmazásáról szintén a törvény gondoskodott.

A bizottságok tagjainak többnyire eltérő álláspontja következtében szinte meg
szokottá vált e testületek határozatképtelensége, ami a panaszok ismételten törté
nő megszaporodásához vezetett. Ilyen jellegű leírások, valamint levelek tömkele
gével találkozhatunk a korabeli forrásokban kutatva, de most engedtessék meg 
talán csak egyet kiemelni a sok közül. Az alábbi levélben a Nagyvárad körül lakó,

32. Thaly Kálmán szerk. Rákóczi Táx. I. k. Pest, 1868. A szécsényi országgyűlés naplója és 
törvénycikkei c. fejezet, 427-431.

33. Esze Tamás, im. 296.
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de az ellenség miatt lakóhelyükről elbujdosni kénytelen prédikátorok kérték a fe
jedelem segítségét 1706. elején: „Mi Várad könnyül Bihar vármegyében levő hely
ségeknek prédikátori az ellenségnek két esztendőktől fogván való kegyetlensége, s 
pusztíttatása miatt ecclesiánkbul s házainkbul egész cselédestül nem csak kiüzet- 
tünk, hanem minden javainktól is megfosztattunk, hogy immát tellyességgel ma
gunk, s házunk népe táplálására is ez isteni szeretettül megüresedett időben elégte
lenek vagyunk. Minek okáért nagy alázatosan folyamodunk a Nagyságod fejedel
mi szokott gratiájához, méltóztassék Nagyságod ily szomorú állapotunkban ke- 
gyelmeses reánk tekinteni és bennünket consolalni hozzánk való gratiájának köz
lésével. Mely Nagyságod ez iránt Christus szegény bujdosó szolgáihoz való ke
gyelmes gratiájáért az Isten, aki az ígérteket tette Nagyságodnak bőséges áldást ad 
és mi is valamint eddig, úgy ez után is a Nagyságod életéért, s boldog előmenete- 
liért, míg Istennek tetszik, hogy munkáját e bűnös nemzetben Ö Felségének mun- 
kálkodjuk, Istenünknek nagy buzgósággal esedezünk, hisszük is, hogy Istenünk 
meg is hallgat...”34

Nem véletlen tehát, hogy az ónodi országgyűlésen / 1707 / valami elemi erővel 
tö rtek  fe lsz ín re  a m egoldásra  váró problém ák. M ivel a fen t em líte tt 
vegyesbizottságok munkája nem hozta meg a várva várt megnyugvást, így a pana
szok orvoslására Rákóczi ezúttal a szenátusból hozott létre két különbizottságot, 
de ezek ismét csak eredmény nélkül oszlottak fel. A Confoederatio hiába deklarál
ta a vallásbéke eszményét, kevés erő mutatkozott a határozatok végrehajtására. 
Ebben nem kis szerepet játszott az a tény, miszerint a fejedelem valláspolitikáját - 
mely a korban igencsak előrehaladónak mutatkozott - lényegében két vezető taná
csosán kívül -  ti. a református Vay Ádám és a katolikus Klobusiczky Ferenc -  
senki nem támogatta kellő elszántsággal és hatékonysággal.

Az 1708-az pozsonyi országgyűlésen a két protestáns egyház vezetőiből un. 
evangélikus konvent alakult, mely az, elkövetkezendő időszakban az. országgyűlés
sel egy időben tanácskozott a vallásügyi kérdések dolgában. A konvent gyakorlati 
tanácsokat fogalmazott meg, javaslatokat, indítványokat terjesztett az országos 
rendek elé, a mindenkori politikai helyzet függvényében még a bécsi kormányzat
tal is felvette a kapcsolatot. Az országgyűlésen a sérelmi bizottság javaslatának 
felolvasásánál különösképpen egy pont okozott jelentős ingerültséget, nevezete
sen az, amelyik az ágostai és a helvét hitvallást csak megtűrtnek nevezte. Részben 
ez a vita volt okozója annak a hirtelen lépésnek, hogy a király pestis ürügyén elha
lasztotta a további értekezést. A következő gyűlés összehívásáig azon ban a további 
perpatvart kerülendő rezoluciót bocsátott ki, melynek hatása legalábbis átmeneti-

34. Esze Tamás szerk. Református prédikátorok folyamodványai II. Rákóczi Ferenchez. Bp. 
1951.6.
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leg megnyugtató volt, hiszen a rendelet ígéretet tett arra, hogy Magyarországon a 
„bevett három vallás ügye az utóbb tartott soproni és pozsonyi országgyűlés cikke
inek valódi értelme szerinti állapotban marad s arról is fog gondoskodni, hogy a 
földesurak ne éljenek vissza jogaikkal”35

Ekkorra viszont már nagyon felgyorsultak a hadiesemények. A trencséni csata- 
vesztés végleg megpecsételte a szabadságharc sorsát. Rákóczi Lengyelországba 
emigrált. Károlyi Sándor megkötötte a szatmári békét, melynek a vallásra vonat
kozó nevezetes harmadik pontja hosszú ideig csak papíron maradt illuzórikus ígé
ret volt, amit a hatalomnak ténylegesen esze ágában sem volt megtartani: „A csá
szár és koronás király ő felsége, kegyelmes urunk a vallás dolgában országunknak 
törvényeit megtartja, úgy annak gyakorlását ezen ország végzése és artikulusai 
szerint mind Magyarországban, mind Erdélyben ahhoz tartozandó beneficiumok- 
kal együtt törvény szerint megengedi, nem gátolván útjukat azoknak, akik mostan 
gráciára visszajöttek, hogy' a felséges császárnál vagy a diétán gravamenjeik iránt 
magukat bejelentsék” .36 Az elkövetkező évtizedek azonban azt bizonyították, hogy' 
Habsburg restaurációnak a vallásszabadság ügye is áldozatául esett, ám ezen idő
szak eszme-és eseménytörténetének részletekbe menő tárgyalása már egy másik- 
értekezés tárgyát képezi.

Tibor Tonhaizer

Religion-political aspects of the W ar of Independence 
led by Ferenc I I  Rákóczi

Rákóczi was educated by Jesuits. He had a deeply reliogious personality'. He was 
seen by his biographers as a “Jansenist hermit”, “who lives as a saint of religious 
devotion and self-communion” as remembered by the contemporaries and in pos
terity. He took his historical role as a divine mission. Due to this messianism he did 
even get into conflict with the Pope. At the same time his war of liberation of eight 
years was characterized by a religious toleration. He did not deny his fellow-Catho- 
lics, but he had the arising religious conflicts arranged not to hurt the Protestants’ 
conviction.

35. Zsilinszky Mihály, im. 219.
36. Uo. 220.’
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