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A weseli konvent
 

Jesse Spohnholz a Washingtoni Állami Egyetem professzora és az Amszter-
dami	Vrije	Egyetem	kutatója.	Könyvében	a	weseli	konvent	igaz	történetének	
eredt a nyomába: miért olyan nevezetes ez a konvent, miért hivatkoznak rá, 
írnak	róla	a	történészek	450	év	óta.	A	szerző	eddig	megjelent	könyvei:	The	
Tactics of Toleration: A Refugee Community in the Age of Religious Wars 
(2011),	Exile	and	Religious	Identity,	1500-1800	(2014)	és	(társszerzővel)	
Archeologies of Confession: Writing the German Reformation, �5�7–20�7 
(20�7).

A	bevezetőből	megtudjuk,	 hogy	 az	 eddigi	 szakirodalom	 szerint	 1568.	
november	 3-án	 több	 mint	 ötven	 kálvinista	 vezető	 gyűlt	 össze	 titokban	
Weselben,	 a	 Rajna-parti	 német	 városban.		Habsburg-Németalföldről	 me-
nekültek	át	a	német	Kleve	hercegségbe,	miután	hazájukban	részt	vettek	a	
templom-	és	képrombolásban,	és	tízezreket	térítettek	el	a	katolicizmustól.	
Amikor	a	spanyol	kormányzat	letörte	az	1566–67-es	évek	erőszak	hullámát,	
a kálvinistáknak menekülniük kellett. Máig nem lehet tudni, hol találkoz-
tak	Weselben:	egy	kápolnában,	magánházban,	esetleg	egy	pajtában.	Meg-
szövegeztek �22 cikkelyt, 23 oldalnyi latin szöveget, ebben meghatározták 
a	 jövendő	 református	egyház	alapelveit,	 felépítését,	működését.	Az	 iratot	
hatvanhárman	 írták	alá.	Céljuk	a	németalföldi	katolikus	egyház	megdön-
tése	 volt.	Tudatában	 voltak,	 hogy	 súlyos	 üldöztetés	 várhat	 rájuk,	 ezért	 a	
legnagyobb	titokban	szervezkedtek.	Nincs	semmiféle	feljegyzés	róluk.	Rej-
tély,	hogyan	tudtak	észrevétlen	maradni,	hogy	nem	tűnt	fel,	hogy	ezek	az	
emberek	nincsenek	otthon.	A	reformáció	korának	egyik	legjelentősebb	egy-
házi	találkozóját	tartották	meg	úgy,	hogy	a	cikkelyeken	kívül	nem	hagytak	
nyomot maguk után. A weseli konventet a történészek négy évszázadon át 
az	új	németalföldi	kálvinista	egyház	alapító	okiratának	tartották.	A	konvent	
történetét	tanulmányok,	könyvek	és	egyházi	publikációk	sora	írta	meg.

Ez	a	gyűlés	pedig	nem	létezett!	Soha	nem	tartották	meg.	Történészek	ta-
lálták	ki	–	állítja	Jesse	Spohnholz.	Szerzőnk	megpróbálja	feltárni,	mi	történt	
valójában	1568.	november	3-án,	és	mi	vezette	a	történészeket	az	események	
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hamis	magyarázatához.	Az	tűnt	fel	neki,	hogy	a	Weselben	lakó	katolikusok,	
lutheránusok, reformátusok, mennoniták mindegyike a weseli konventre hi-
vatkozik.	Próbált	anyagot	gyűjteni	a	konventről,	de	semmit	nem	talált.	Nem	
említi	 egyetlen	egykorú	 feljegyzés;	nincs	 róla	 szó	 sem	a	későbbi	emdeni	
zsinat,	sem	a	weseli	egyház	irataiban.	Nem	szólnak	róla	magánlevelekben,	
sem	a	városi	hatóság	feljegyzéseiben.	Az	egyetlen	bizonyíték	egy	25	oldalas	
latin	kézirat,	amelyet	ma	Utrechtben,	a	Régi	Zsinati	Levéltárban	őriznek.	
A	szövegből	egy	megújított	egyház	körvonalai	rajzolódnak	ki.	Spohnholz	
egy	1618-as	londoni	iratcsomóban	talált	rá,	ott	Weseli	Nemzeti	Zsinatként	
említették.

Spohnholz	a	saját	könyvét	egyszerre	mikro-	és	makrotörténelmi	mun-
kának	tartja.	Mikrotörténelem,	mert	egy	dokumentumnak	deríti	fel	a	kelet-
kezési	és	őrzési	körülményeit	és	utóéletét.	Makrotörténelem,	mert	áttekin-
tést	nyújt	a	kor	európai	változásairól	és	a	 történetírás	 formálódásáról.	Az	
1560-as	években	küzdelem	folyt	Németalföldön	a	spanyol	király	és	a	helyi	
vezetők	között,	a	katolikusok	és	a	protestánsok	között.	Az	emberek	a	vallási	
hovatartozásuk tisztázásáért küzdöttek. Ennek dokumentuma a weseli irat.

A	weseli	határozatok	előzménye	volt,	hogy	a	vallonok	és	flamandok	ti-
tokban	tartott	zsinataikon	már	1561	és	1566	között	megerősítették	reformá-
tus	hitük	tételeit,	és	a	katolikus	egyház	püspöki	hierarchiájától	konzisztóri-
umi	rendszerrel	különítették	el	magukat.	Ezek	a	korai,	titkos	összejövetelek	
Guy de Bres vallon pap belga hitvallását (�56�) fogadták el. �566-ban, mint 
ismeretes,	Németalföldön	a	kegyetlen	vallási	üldözések	miatt	a	református	
prédikátorok által feltüzelt tömeg lerombolta a katolikus templomok képeit, 
szobrait.	Vezetőik	Petrus	Dathenus	és	Herman	Moded	voltak.	A	mozgalom	
résztvevői	egy	részének	neve	szerepel	később	a	rejtélyes	weseli	dokumentu-
mon!	Orániai	Vilmos	megpróbált	rendet	teremteni,	Pármai	Margit	fegyver-
rel	támadt	a	lázadókra.	A	református	vezetők	gondja	az	volt,	közeledjenek-e	
a lutheránusokhoz, és ellenállhatnak-e a keresztények a zsarnok kormány-
nak. A reformmozgalom megosztott volt, ezért nem írta alá mindenki a we-
seli dokumentumot. 

Pármai	Margit,	majd	Alba	hercege	intézkedéseinek	következtében	a	pro-
testánsok	 tízezer	 számra	menekültek	Emden,	Wesel,	London	 és	Norwich	
városokba.	Orániai	Vilmos	átállt	a	felkelők	oldalára,	és	fegyveres	harcra	ké-
szült.	Apologiájában	kifejtette,	hogy	nem	a	király,	hanem	a	gonosz	tanács-
adók	ellen	támad.	Alba	több	alkalommal	győzött,	és	kivégeztette	Egmont	és	
Horn	grófokat.	Vilmos	ezután	már	harmincezres	sereggel	indult	Alba	ellen.	
Az	útjába	eső	városok	azonban	nem	csatlakoztak	hozzá,	a	spanyol	helytar-
tó	 pedig	váratlanul	 lemészárolta	 a	 reformátusok	kétezer	 emberét.	Vilmos	
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erőforrásai	elfogytak,	így	a	tél	előtt	visszavonult	a	harcoktól,	csapatai	ellen-
őrzés	nélkül	raboltak,	fosztogattak.	November	elején	a	reformátusok	még	
nem	tudhattak	a	vereségekről,	ekkor	írták	bizakodóan	a	weseli	tervezetet.

A weseli kézirat	hét	és	fél	fólióból,	huszonhárom	oldal	latin	szövegből,	
és	nyolc	fejezetből	áll.	Az	egész	egy	kéz	írása,	melyet	a	többiek	aláírásukkal	
jóváhagytak.	Az	iratnak	nincs	címe,	weseli	konventnek	később	nevezték	el	
a	történészek.	Ez	áll	latinul	az	oldal	tetején:	„Különös	fejezetek	vagy	cikke-
lyek,	melyek	Németalföld	egyházának	szolgálatában	részben	szükségesnek,	
részben	hasznosnak	ítéltetnek”.	A	nyolc	fejezet	témája:	l)	regionális	egyházi	
tanácsok (osztályok) szervezése, 2) lelkészek, 3) katekizmus, 4) öregek, 5) 
diakónusok,	6)	keresztelés	és	úrvacsora,	7)	házasság	és	8)	egyházi	fegye-
lem.	Az	egyes	részek	cikkelyekből	állnak.	Az	irat	a	dátummal	zárul:	„Wes-
alia	 3	Novembris	 anno	1568”.	Ezután	 következik	 a	 hatvanhárom	 aláírás,	
ezekből	tizenkettőt	a	távollévők	nevében	írtak	alá,	és	néhány	üres	oldal	a	
későbbi	aláírók	számára.

A	 szöveg	 Pál	 apostol	 szavaival	 kezdődik:	 Isten	 egyházában	 mindent	
„rendesen	és	megfelelően”	kell	elvégezni	(Kor:14:40).	Jézus	Krisztus	ke-
gyelmével	a	Biblia	alapján	fel	kell	építeni	„a	legjobb	református	egyházat”	
Németalföldön.	Tennivalók:	a	tizenhét	tartomány	szervezzen	közösen	zsi-
natot.	Fogadják	el	a	szentségek	közül	a	keresztséget	és	az	úrvacsorát.	Lel-
készekből	és	világi	öregekből	szervezzenek	helyi	konzisztóriumokat,	más	
néven	presbitériumokat.	Feladatuk	ellenőrizni	az	egyház	tagjainak	hitét	és	
viselkedését. Csak akkor közösíthetnek ki valakit, ha már a nevelés és a 
meggyőzés	nem	használ.	Az	öregek	dolga	figyelni,	nincs-e	bálványimádás,	
istenkáromlás	és	fényűzés	a	gyülekezetben.	A	diakónusok	feladata	a	könyö-
rületesség	és	a	szociális	gondozás.	A	helyi	konzisztóriumok	alkossanak	kö-
zös	fórumot.	A	regionális	egyházi	szervezetek	rendszerét	nevezzék	osztály-
nak (a franciáknál classe vagy classis), amelynek élén a központi nemzeti 
zsinat áll. Az egyes egyházak között ne legyen hierarchia. Fontos az egyházi 
fegyelem,	és	az	eucharisztia	elfogadása.	Úrvacsora-vétel	előtt	lelkiismeret-
vizsgálatot kell tartani. A gyerekeknek nyilvános hitvallást kell tenniük a 
konfirmáció	alkalmával.	Végül	a	dokumentum	a	francia	(Kálvin,	1559)	és	
a	belga	hitvallás	(Guy	de	Bres,	1561)	elfogadását	javasolja.	A	dokumentum	
cikkelyei	tehát	a	református	egyház	jól	megalapozott	modelljét	vázolták.	A	
javaslat	a	jövőre	vonatkozott.	E	cikkelyekre	évszázadokon	át	számos	tudós	
hivatkozott.

Jesse Spohnholz biztos benne, hogy egy ember készítette a cikkelye-
ket. A szöveg nem követi a református zsinatok szokásos formáit, tartalmát. 
Nagy	létszámmal	lehetetlen	lett	volna	egyetlen	napon	több	mint	száz	témát	



28

megvitatni.	Feltűnő,	hogy	a	hatvanhármak	közül	csupán	huszonnyolc	volt	
lelkipásztor.

A	cikkelyek	olyan	szerzőre	utalnak,	aki	az	augsburgi	hitvallástól	távol	
tartotta	magát,	és	a	genfi,	a	francia	és	a	palatinátus	modelljéhez	kötődött.	
Bizonyos,	hogy	maga	az	első	aláíró,	Petrus	Dathenus	volt	a	szerző.	Ő	már	
évekkel	korábban	is	szervezett	református	egyházat	Németalföldön.	Dolgo-
zott	Londonban	John	a	Lasco	mellett	(lengyel	reformátor	1499-1560,	járt	
Debrecenben	és	Nagyváradon,	voltak	magyar	kapcsolatai),	azután	Emden-
ben és Frankfurtban. Itt Kálvin tanácsokkal látta el. III. Frigyes pfalzi vá-
lasztófejedelem	földet	adott	neki	és	felekezetének.	Lefordította	a	heidelber-
gi	katekizmust	és	a	Zsoltárok	Könyvét	hollandra.	Dathenus	Németalföldön	
lelkesen részt vett az �566–67-es „csodák évei” eseményeiben, prédikált, 
zsinatokat,	új	egyházközségeket	szervezett,	a	későbbi	aláírók	egy	részével	
együtt.	 Élesen	 ellenezte	 a	 lutheránusokkal	 való	 kiegyezést,	 és	 fegyveres	
harcra buzdított. Részt vett Brederode felkelésében. Mindez beleillik a we-
seli	cikkelyek	szerzőjének	egyéniségébe,	és	személyes	kapcsolatainak	kör-
ébe. Járt Franciaországban, látta a nemzeti zsinatok és a classis rendszerét. 
A	cikkelyek		kifejezetten	az	ő	egyház-szervezési	tapasztalatait	tükrözik.	A	
weseli	dokumentum	mögött	tehát	nem	állt	jelentős	vallási	mozgalom,	csu-
pán egyetlen ember.

További	kérdés	az	aláírók	személye.	Akkoriban	kevés	írat	készült	az	em-
berekről.	A	vallási	menekültek	nem	is	akartak	iratokban	szerepelni.	A	név-
használat	 ingadozó,	 nehéz	 azonosítani.	Magát	 Petrus	Dathenust	 legalább	
ötféle	névvel	illették.	Szerzőnk	azt	próbálta	felderíteni,	hogy	1566	és	1571	
között	 hol	 lehettek	 a	dokumentum	aláírói.	Egy	 részük	valóban	Weselben	
volt,	de	biztos,	hogy	nem	voltak	ott	mindannyian	nov.	3-án.	Célszerűbb	azt	
vizsgálni,	hol	volt	maga	a	dokumentum.	A	kézirat	először	egy	kis	csoport	
elé	került	Weselben,	majd	Emdentől	északra	vitték,	végül	át	 a	Csatornán	
Londonba, ott elraktározták, és érintetlenül hevert évtizedekig.

Spohnholz	követte	a	kézirat	útját,	és	igen	részletesen	bemutatja	az	alá-
írókat.	Weselben	huszonkilencen	írtak	alá,	később	még	tizenhatan.	Az	elsők	
között	Dathenus	és	Moded	neve	szerepel.	A	következő	tizenhárom	személy	
bizonyosan nem lehetett Weselben. Moded vihette magával a kéziratot, és 
útközben	gyűjtötte	az	aláírásokat.	Emdenben	huszonnégy	aláírással	gyara-
podott	a	kézirat.	Az	aláírók	sokfélék	voltak:	pap,	prédikátor,	jogász,	kisne-
mes, átlagember. Moded Londonban még tíz aláírást szerzett. Angliában a 
többség	elítélte	Orániai	Vilmos	hadjáratát,	ezért	nem	írták	alá	 többen.	Az	
aláírók	 nem	 képviselték	 a	 németalföldi	 református	 mozgalom	 vezetését,	
ezért	a	dokumentumot	nem	 lehet	 jelentős	egyházi	határozatnak	 tekinteni.	
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Moded	és	Dathenus	azoktól	szerzett	támogatást,	akiktől	tudott.	Az	üresen	
maradt	lapok	mutatják,	hogy	sokkal	több	támogatóra	számítottak.	Az	alá-
írókat	ismeretség	és	rokonság	kötötte	össze.	Nem	mindegyikük	értett	egyet	
minden cikkellyel. A hitvallást rugalmasan fogták fel. Bár a dokumentum a 
történészek	szemében	a	reformációs	mozgalom	megszilárdulását	bizonyít-
ja,	sokkal	inkább	a	mozgalom	sokféleségét,	töredezettségét	érzékelteti.

Miután	Dathtenus	és	Moded	összegyűjtötték	a	hatvanhárom	aláírást,	a	
javaslat	1569	elején	csendben	bekerült	az	Ágoston-rend	archívumába,	Lon-
donban.	Újabb	zsinati	határozatok	kötötték	le	a	figyelmet.	Weselt	senki	nem	
említette	a	következő	ötven	évben.

Vilmos, sorozatos vereségei után, Heidelbergben, III. Frigyes palota-
gróf	udvarában	 szövetséget	kötött	Dathenus-szal,	bár	ő	maga	nem	 tért	 át	
a	református	hitre.	A	speyeri	birodalmi	gyűlésen	(1570	július–december)	a	
protestánsok	kérelmet	nyújtottak	be	a	szabad	vallásgyakorlás	érdekében.	A	
Szerény kérelmet (Libellus Supplex) Philip Marnix írta meg, de nem kapott 
elég	támogatót,	mert	a	diéta	résztvevői	többségükben	katolikus	birodalmi	
választók	voltak.

Ezután több zsinatot rendeztek a németalföldi reformátusok. Marnix 
Bedburgba	hívta	össze	őket,	az	augsburgi	hitvallás	elfogadásáról	és	Orániai	
Vilmos	küzdelmeinek	támogatásáról	tárgyaltak.	1571	októberében	Marnix	
megszervezte	az	emdeni	zsinatot.	Az	egyház	szervezetét	a	már	régóta	mű-
ködő	presbiteriánus	felépítés	szerint	határozták	meg.	Új	szabályokat	is	al-
kottak,	például:	az	egyes	egyházak	egyenlőek;	együttműködnek	francia	hit-
társaikkal;	a	házasságkötéshez	szülői	beleegyezés	szükséges;	a	jegyességet	
nem	lehet	felbontani.	Weselről	sem	Bedburgban,	sem	Emdenben	nem	esett	
szó,	 hiszen	 közben	megváltoztak	 a	 körülmények.	 1568-ban	Dathenuszék	
még	reménykedtek,	1571-ben	a	résztvevők	már	tudták,	hogy	amíg	a	Habs-
burgok	uralkodnak	Németalföldön,	addig	száműzöttek	maradnak.	1571-ben	
az	1568-as	határozatok	nem	voltak	időszerűek.

�572 nyarán az Orániai hívei számos várost elfoglaltak Holland és Zee-
land	területén,	és	ott	lelkiismereti	szabadságot	engedélyeztek.	A	száműze-
tésből	visszatérő	lelkipásztorok	első	dolga	volt	a	konzisztóriumok	megszer-
vezése. Súlyos gond volt a paphiány, a templomok üresen vagy romokban 
álltak.	Az	1574-es	dordrechti	zsinaton	jóváhagyták	az	emdeni	cikkelyeket.	
Az	első	„nemzeti	zsinat”	1578	nyarán	volt	Dordrechtben.	Petrus	Dathenus	
elnökölt.	Diadal	lehetett	ez	a	számára.	Öt	weseli	aláíró	is	jelen	volt,	de	most	
sem	emlékeztek	meg	1568-ról.	Megállapították	az	állami	és	az	egyházi	hi-
vatalnokok	jogkörét,	a	következő	negyven	év	mégis	tele	volt	a	döntési	jog-
körök okozta konfliktusokkal. A middelburgi nemzeti zsinaton, �58�-ben 
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a	papok	kinevezésével,	az	egyházi	fegyelemmel,	a	hitelvi	elhajlások	keze-
lésével foglalkoztak. Az �586-os hágai zsinaton az angol Robert Dudley, 
Leicester	grófja	elnökölt.	Fő	cél	volt	kiterjedt	autonómiát	 teremteni	az	új	
egyház számára.

Az	1580-as	években	Moded	és	Dathenus	eltűntek	a	vallási	küzdelmek-
ből.	Moded	lelkipásztor	volt	Utrechben,	először	a	libertinusok	ellen	harcolt,	
majd	segítette	őket.	Korábbi	holland	ellenfelei	 javára	kémkedett	a	néme-
teknél.	Később	még	visszatérhetett	a	köztársaságba,	de	nem	lehetett	többé	
pap. �603-ban Zeelandban halt meg. Dathenus �584-ig a Genti Kálvinista 
Köztársaság	vezetője	volt.	Konfliktusba	keveredett	Orániai	Vilmossal.	Gent	
ostrománál	részt	vett	a	Farnese	kormányzóval	folytatott	tárgyalásokban.	A	
fegyverletétel	után	börtönben	is	volt,	és	nem	prédikálhatott	többé.	Észak-
német	városokban	kóborolt,	vallási	tévelygőként	emlegették.

1600	 táján	 a	Leideni	Egyetemen	nagy	vita	bontakozott	 ki:	Franciscus	
Gomarus	az	abszolút	predesztináció	tételét	hirdette,	Jacobus	Arminius	pe-
dig	úgy	vélte,	Isten	meghagyott	bizonyos	szabadságot	az	igaz	hívők	számá-
ra. Ami a politikát illette, a remonstráns Arminius és Oldenbarnevelt szerint 
a	 kormánynak	 jogában	 állt	meghatározni	 az	 egyházpolitikát.	Az	 ellenre-
monstránsok	Orániai	Móriccal	az	élükön	úgy	tartották,	a	világi	hatóságnak	
nincs	beleszólása	a	vallás	ügyeibe.	A	kérdést	Móric	katonai	ereje	döntötte	
el,	Oldenbarneveltet	kivégezték,	a	remonstráns	lelkészeket	száműzték.

Az ellenremonstránsok �6�8 novemberében megszervezték a Holland 
Református Egyház negyedik nemzeti zsinatát Dordrechtben. Az orthodox 
református	nézetek	diadalmaskodtak,	ez	lett	az	alapja	a	református	protes-
tantizmusnak	Európa-szerte.	A	dorti	kánont	ratifikálta	a	francia,	svájci,	skót,	
angliai	és	holland	református,	továbbá	az	angol	puritán	egyház,	amelyből	
egy	 csoport	 Észak-Amerikában,	Massachusetts-ben	 alapított	 egyházat.	A	
holland	protestantizmus	német	területen,	a	Rajna	alsó	folyásánál	és	Westp-
haliában	is	elterjedt.	1612-ben	a	lutheránusok	élesen	elhatárolták	magukat	a	
református	egyházaktól.	Ez	a	határozat	kétszáz	évig	érvényben	maradt.	Dat-
henus	cikkelyeit	nem	emlegették,	mégis	hosszantartó	jelentősége	volt,	mert	
később	a	református	egyház	alapító	összejöveteleként	tartották	számon.

A	következőkben	a	szerző	az	1568-as	cikkelyek	négy	évszázados	utóéle-
tét tekintette át. �6�8-ban a holland reformátusok két kiadványt publikáltak, 
mindkettő	 négy	 zsinatról	 szólt,	 Emden,	Dordrecht,	Middelburg	 és	Hága.	
Ekkor bukkant rá véletlenül a weseli cikkelyekre Simeon Ruytinck ellenre-
monstrans lelkész Londonban az Ágoston rendi szerzeteseknél. Harmonia 
synodorum	belgicarum	című	munkájában	(1618)	a	négy	zsinat	elé	beemelte	
elsőnek	a	weseli	konventet.	Elsőként	John	Robinson	leideni	angol	puritán	
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lelkész reagált Ruytinck felfedezésére, ezután Johannes Hoornbeek és Gis-
bertus	Voetius	írtak	róla.

A	XVII.	században	különös	érdeklődés	övezte	a	történelmi	forrásokat.	
A	Holland	Református	Egyház	első	központi	gyűjteményét	1618-ban	ala-
pították	meg,	és	Hágában	a	Rendek	Gyűlése	termében	helyezték	el.	1625-
ben Verstegius, Gysius lelkészek és Ruytinck másolatokat készítettek a 
weseli	 kéziratról.	 1633-ban	 már	 egy	 német	 történelemkönyvben	 is	 írtak	
róla.	(Werner	Teschemacher).	Az	egyik	holland	nyelvű	másolat	fordítója	a	
latin partim szót	Paris-nak értve azt írta rá, Cikkelyek, melyeket a németal-
földieknek küldtek a franciák. Ez a példány Amszterdamban, a mennonita 
levéltárban pihent két évszázadon át. Egy másik másolat a kis lutheránus 
német államba, Lippébe, a herceg detmoldi kastélyának levéltárába került. 
Most,	hogy	már	volt	levéltári	példány	a	weseli	határozatokból,	az	orthodox	
reformátusok hivatkoztak rá a vitáikban. Jacobus Trigland ellenremonstrans 
teológus	Egyháztörténetében	 foglalkozik	vele	 (1650),	 azonban	akár	Ruy-
tinck,	ő	sem	közli	a	cikkelyeket.	Azokat	Ludovicus	van	Renesse	jelentette	
meg �664-ben.

A	XVIII.	században	előtérbe	került	a	hiteles	történetírás	kérdése.	Des-
cartes, Spinoza, Bayle, Vico, Le Clerc a tudás racionalizálására és rend-
szerezésére törekedtek, fontossá váltak az eredeti dokumentumok. Az 
antikvárianizmus	sebesen	terjedt	Európa-szerte.		Párizsban	intézményt	lé-
tesítettek	a	történelmi	anyagok	azonosítására	és	megőrzésére.	Működtek	
magánantikváriumok	is.	1733-ban	Johannes	Ens	utrechti	teológus	kiadta	
Dathenus cikkelyeit hollandul, és Dathenust a zsinat elnökének nevezte. 
Hangsúlyozta,	hogy	a	weseli	zsinat	javasolta	elsőként	a	holland	reformá-
tus	egyháznak	a	belga	konfesszió	és	a	heidelbergi	káté	követését.	1736-
ban	a	hágai	kolostori	templomban	Quintinus	Noortbergh	találta	meg	Dat-
henus eredeti kéziratát, és a címlapra ráírta: „Hiteles zsinati határozatok 
Weselből,	anno	1568”.	Ezután	egybekötötte	az	emdeni	(1571,	a	dordrech-
ti tartományi (�574) és a dordrechti nemzeti zsinat (�6�8) határozataival, 
és	a	kötegre	ráírta:	„	A	Nemzeti	Zsinatok	határozatai”.	Noortbergh	tehát	
gondoskodott	róla,	hogy	a	németalföldi	zsinatok	között	elsőként	a	weseli	
kézirat	szerepeljen.	A	református	orthodoxia	védelmezői	ezentúl	a	weseli	
zsinatra hivatkozhattak.           

A	kétszáz	éves	évfordulón	Adrianus	’s-Gravenzande	middleburgi	reformá-
tus	lelkész	emlékezett	meg	az	1568-as	eseményre	egy	kötettel.	Bár	feltűnt	
neki,	hogy	1618	előtt	semmilyen	irat	nem	említi	a	weseli	történetet,	de	nem	
kételkedett, hogy a zsinat létezett. Azzal, hogy felvetette a bizonyítékok hi-
ányának	kérdését,	kutatási	témává	minősítette	azt.
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A weseli konvent a romantikus nacionalizmus korában (�8�5–�868) tíz-
ezrek	figyelmének	a	középpontjába	került.	A	francia	forradalom	és	a	napó-
leoni	háborúk	után	sokan	visszakívánták	a	monarchiát,	és	újjáéledt	a	vallá-
sosság.	Az	iparosítás	és	urbanizáció	magával	hozta	a	polgár	részvételének	
lehetőségét	a	politikai	kultúrában,	és	a	liberalizmus	és	a	szocializmus	alter-
natívát	kínált	a	hitvalló	világnézettel	szemben.	Érthető,	hogy	e	sok	változás	
közepette	sokan	visszavágytak	a	régi	időkbe,	s	ez	a	protestánsok	számára	a	
korai	kereszténység	kora,	még	inkább	a	reformáció	első	évtizedei	voltak.

Németalföldön	1815-ben	az	északi	tartományokból,	és	a	katolikus	déli	
területekből	 létrejött	Németalföld	Egyesült	Királysága.	Az	1815-ös	alkot-
mány	 a	 nem	 reformátusoknak	bizonyos	 politikai	 szabadságjogokat	 adott.	
Az �8�6-os Általános Szabályozás az egyházat a király által kinevezett ál-
talános zsinat alá rendelte. A „zsinat” már nem az egyházközségek képvi-
selőinek	gyűlését	 jelentette,	hanem	egy	központi	állami	bizottságot.	Nem	
kellett már szigorúan ragaszkodni a belga hitvalláshoz, a heidelbergi kate-
kizmushoz	és	a	dordti	kánonhoz	sem.	A	történetírók	ünnepelték	egyházukat.	
Annaeus  Ypeij és Isaac  Johannes  Dermout  �8�9-es egyháztörténetükben 
megemlítették	a	weseli	zsinatot,	de	jelentéktelennek	tartották.	Barend Gla-
sius szintén (�836).

A	weseli	konvent	témája	az	1830-as	forradalom	és	Belgium	megalaku-
lása	 idején	 került	 ismét	 felszínre.	A	 hollandok	 nemzeti	 hovatartozásukat	
most már határozottan a Holland Református Egyházhoz és a dordrechti 
nemzeti	zsinathoz	kapcsolták.	Szószólóik	a	Réveil	mozgalom	és	Bilderdijk	
voltak: ellenezték az üres racionalizmust, a liberalizmust, és a modern vi-
lágból	visszamenekültek	a	hithez.	A	dolgozó	rétegek	egyházuk	gyökereit	a	
weseli zsinatban találták meg. Guillaume Groen A haza történetének kéz-
könyvében	(1841)	azt	írta	a	weseli	zsinatról,	hogy	„a	református	egyház	ott	
kapta	meg	alap	kereteit	és	intézményét”	(163.).	1847-ben	kifejtette,	hogy	a	
francia	forradalmat,	a	terrort	és	Napóleon	uralmát	a	hitetlenség	okozta.	A	
holland	reformáció	ezzel	szemben	virágzó	köztársaságot	hozott	létre.	A	kö-
vetkező	években	forradalmak	sora	robbant	ki	szerte	Európában.	Az	elége-
detlenség	 csillapítására	Németalföldön	Thorbecke	miniszterelnök	 számos	
alkotmányos	reformot	valósított	meg.	Az	1850–60-as	évekre	a	XVIII.	szá-
zadi vallási tolerancia szétporladt, és reformátusok, katolikusok, liberálisok 
egymással versengtek a holland identitásért.

Az �860-as években Abraham  Kuyper lépett fel a református ortodo-
xiának kulturális mozgalommá szélesítése érdekében. �867-ben Groennel 
együtt megalapította a Marnix Társaságot, és ezerszámra adta ki a holland 
menekült egyház XVI. századi levéltári anyagait. A Werken der Marnix 
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Vereeniging	ma	 is	 rendkívül	értékes	sorozat.	Kuyper	a	weseli	konventről	
tudta,	hogy	az	összejövetel	„mandátuma	gyenge”,	cikkelyei	provizórikusak,	
mégis úgy vélte, a weseli cikkelyek alapozták meg a független ortodox kál-
vinista egyház vezetését, felépítését és hittételit (�870).

A	poroszok	számos	megemlékezést	tartottak	a	reformáció	évfordulóján,	
de	 a	weseli	 zsinatról	 nem	 szóltak.	 1817-ben	 bejelentették,	 hogy	 a	 luthe-
ránus és református egyházak Evangélikus Egyház néven egyesültek Po-
roszországban. A reformátusok ellenálltak a protestáns egyesítésnek, és 
visszanyúltak a weseli zsinathoz. A Wittenbergi Egyházi Diétán �848-ban a 
lutheránus	és	a	református	képviselők	létrehozták	az	Evangélikus	Egyházi	
Konföderációt,	de	úgy	rendelkeztek,	hogy	a	doktrínáról,	liturgiáról,	egyhá-
zi	struktúráról	az	egyházak	maguk	dönthetnek.	Westphália,	a	Rajna-vidék,	
benne	Wesel	 is	 a	 presbitériumi-zsinati	 struktúrát,	 a	 központi	 kormánytól	
független eklézsiai modellt választotta.

Ausztria	1866-os	legyőzése	után	megalakult	az	Észak-Német	Szövetség.	
Poroszország	Európa	leghatalmasabb	országa	lett.	I.	Vilmos,	az	evangélikus	
egyház védnöke �868. november 3-án katonazenekart rendelt Weselbe a 
háromszázadik	évfordulóra,	de	maga	nem	vett	részt	az	ünnepségen.	A	hol-
land III. Vilmos szintén távol maradt. Annál többen özönlöttek Weselbe az 
emberek.		A	város	zászlódíszbe	öltözött,	a	zászlókon	a	weseli	dokumentum	
hatvanhat	aláírójának	nevével.	Ünnepelték	„az	első	zsinatot”	és	a	reformá-
ció	hőseit,	Orániai	Vilmost	és	III.	Frigyest.	Az	ünnepségen	és	a	körmeneten	
lelkészek	ezrei	és	nagy	tömegek	vettek	részt.	Egy	weseli	lelkész	kijelentet-
te, hogy háromszáz évvel korábban a Szent Willibrord templomnak ugyan-
abban	a	szobájában	(!)	tanácskoztak	a	weseli	aláírók,	ahol	éppen	most	ő	és	
hallgatósága	tartózkodnak.

Az �868-as ünnep emlékezethellyé avatta Weselt. Pierre  Nora szerint 
a	XIX.	században	az	emlékezethelyek	a	romantikus	nacionalizmust	erősí-
tették. Wesel inkább regionális és nemzetek fölötti vallási identitást kínált. 
Weselt	a	németek	soha	nem	érezték	a	sajátjuknak,	mert	az	holland	esemény	
volt, a hollandok pedig nem fogadták el a poroszok egyesített protestáns 
egyházát.

A XIX. században a számos másolat révén egyre többet tudtak a wese-
li	kéziratról	az	emberek.	A	században	nagy	hatással	volt	a	történetírásra	a	
Berlini	Egyetem	három	tudósa,	Hegel,	Humboldt	és	Ranke.	Munkásságuk	
átmenetet	jelentett	a	romanticizmusból	a	tudományos	objektivizmus	új	szel-
lemi	mozgalmához	(levéltári	kutatások,	objektív	forráskezelés).	Ennek	az	új	
egyháztörténeti megközelítésnek az �830-as években a Tübingeni Egyetem 
lett	a	központja.	Az	objektivitás	természetesen	csak	illúzió	volt.
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A	század	végén	 eltörölték	 a	weseli	 zsinat	 elnevezést,	mivel	 az	 azt	 je-
lentette	volna,	hogy	a	cikkelyek	hitelesek	és	kötelezőek.	A	weseli	konvent	
fogalmát	Aemilius	Ludwig	Richter,	berlini	egyházjogász	vezette	be	1851-
ben.	Az	1890-es	években	Frederik	Lodewijk	Rutgers	egyháztörténész,	bár	
ismerte	a	körülményeket,	belevette	a	szöveget	a	Németalföldi	zsinatok	hatá-
rozatai	című	kötetébe.	Ennek	a	munkának	igen	nagy	volt	a	hatása,	utat	talált	
Európa	és	Észak-Amerika	könyvtáraiba,	ezt	idézték	a	legtöbbet.	A	weseli	
iratot	egy	teológus	professzor	az	Alsó-Rajna	vidéki	protestantizmus	„mag-
na	cartájának”	nevezte.	Ez	volt	az	állam	és	az	egyház	elválasztása	elvének	
első	dokumentuma.	Németalföldön	az	orthodox	kálvinisták,	a	liberális	teo-
lógusok	és	az	akadémikus	történészek	egyaránt	a	korai	holland	reformáció	
alapdokumentumának tartották.

A	XX.	századi	történetírásban	bonyolult	teóriák,	megalapozatlan	speku-
lációk	burjánzottak	a	weseli	kézirat	körül	annak	ellenére,	hogy	1900-ra	már	
közismert	volt	a	története.	A	XX.	század	elején	Amszterdamban	két	végzős	
hallgató	írt	róla	tanulmányt.	A	századfordulón	a	diakonisszákra	vonatkozó	
cikkely keltett figyelmet. Hamarosan számos diakonissza intézet létesült. A 
weseli	cikkely	lehetőséget	nyitott	a	nők	előtt	a	társadalmi	szereplésre.

1968-ban,	 a	négyszázadik	évfordulón	nagy	ünnepséget	 rendeztek	We-
selben	a	nemzetközi	barátság	jegyében,	de	a	nép	nehezen	felejtette,	hogy	
a	németek	lerohanták	Németalföldet	1940-ben.	Mindössze	két	holland	volt	
jelen.	A	város	arany	és	ezüst	emlékérméket	veretett.	A	múzeumi	kiállításon	
egyetlen	 írott	 sor	 szólt	 a	körülményekről:	 „a	menekült	 egyházak	 leghíre-
sebb	 képviselőinek”	 összejövetele	 „gondosan	 őrzött	 titok”	 volt	 (198.).	A	
weseli	 kéziratot	megjelentették	 faximile	 kiadásban	 és	 készítettek	 egy	 es-
székötetet is. Ebben Van Dooren megírta,	hogy	nem	volt	összejövetel	We-
selben. Ennek ellenére nem csökkentek a találgatások körülötte.  Jan Pieter 
van Dooren holland levéltáros �982-ben azt vetette fel, hogy a cikkelyek 
szerzője	Franciscus  Junius, egy antwerpeni vallon református prédikátor 
volt. Owe Boersma	1994-ben	úgy	vélte,	hogy	a	konvent	1571	júliusában	va-
lóban	ülésezett	Weselben,	és	a	résztvevők	a	cikkelyeket	Emdenben	akarták	
elfogadtatni.	A	találkozót	Philip	Marnix	szervezte.	Mind	a	két	elmélet	csak	
spekuláció,	nincs	rá	bizonyíték.

E. P. Thompson és Eric Hobsbawm neo-marxista történészek azt vetet-
ték fel, hogy az �960-as évek változásait nem az elit irányította, hanem a 
keserves ipari munkakörülmények miatt a közemberek kényszerítették ki. 
A		társadalomtörténészek	új	arcokat,	alacsony	származásúakat	akartak	látni	
az	akadémiákon,	akik	új	szempontokat	hoznak	magukkal.	Juliaan Woltjer 
és Alastair Duke megállapították, hogy a papság nem tudta volna létrehozni 
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a	Holland	Református	Egyházat	a	közemberek	közreműködése	nélkül.	Az	
1980–90-es	években	Weselt	már	az	európai	konfesszionalizáció,	felekezet-
építés kezdeteként értékelték. �530-ban a lutheránusok az augsburgi kon-
fesszió	eszméi	köré	tömörültek.	A	katolikusok	a	tridenti	zsinaton	(1543–63)	
fektették le a katolicizmus doktrínáit és liturgiai szabályait. A reformátusok 
a	kálvini	teológiai	és	liturgiai	normákat	követték.	A	francia	református	egy-
házak szabályait nemzeti és regionális zsinatok szabták meg. A weseli kon-
ventet	jelentős	lépésként	kívánták	láttatni	ebben	a	folyamatban.

Jesse	Spohnholz	 szerint	 a	weseli	 konventet	körülvevő	zűrzavar	 annak	
tulajdonítható,	 hogy	 a	XVI.	 századi	menekülteket	 nem	 irányította	 senki,	
frusztráltak voltak és üldözöttek, emellett a körülmények rendkívül gyorsan 
változtak. Dathenus cikkelyei akkor nem tudták felkelteni a figyelmet. A 
szerző	Dathenus	hat	kézirat-példányát	Utrecht,	Wesel,	Hága,	Middelburg,	
Amszterdam és Detmold levéltáraiban találta meg. A hat levéltárban a kéz-
irat weseli konvent, zsinati határozatok, a titokzatos weseli zsinat határo-
zatai,	nemzeti	zsinat,	weseli	iratok,	párizsi	(!)	zsinat	címszó	alatt	szerepel.	
Ezek	a	levéltári	bejegyzések	is	befolyásolták	a	történészeket.

Az	elemzők	gyakran	a	múlt	azon	részleteit	használják	fel,	amelyek	il-
lenek	a	tárgyukhoz,	a	 többit	figyelmen	kívül	hagyják.	Ez	történt	a	weseli	
konventtel	is:	az	aláírók	sokfélesége,	indíttatásuk	különbözősége	kihullott	a	
történelmi	emlékezetből,	és	az	maradt	meg	benne,	hogy	a	református	moz-
galom egységes volt. Holott �56�–�564 között még számos református alá-
írta	a	lutheránus	konfessziót.	Az	augsburgi	hitvallás	eredetileg	a	lutheránus	
és	katolikus	vallás	 remélt	egysége	 jegyében	keletkezett,	csak	később	vált	
a	protestánsokévá,	és	még	később	dőlt	el,	hogy	a	lutheránusoké.	Egy-egy	
hitvallás	határai	később	rögzültek,	és	a	felekezetek	elkülönülése	is	csak	az	
utókor	szemében	világos.	Vita	volt	a	vallásújítás	indítékáról	is.	A	régi	ge-
neráció	 szerint	 a	 protestantizmus	válaszként	 jött	 létre	 a	 katolikus	 egyház	
tehetetlenségére,	mivel	az	nem	tudott	lelki	beteljesülést	nyújtani	az	európai	
kereszténységnek.	Újabban	a	reformációt	már	a	korszerűség,	az	individua-
lizmus, a vallási türelem, a világias kormányzás és a modern kapitalizmus 
felé	tett	lépésnek	látják.	Mások	szerint	a	korszerűségre	törekvés	jelen	volt	a	
katolikus kereszténységben is.

A	szerző	igen	alapos	és	izgalmas	nyomozó	munkát	végzett,	hogy	kiderít-
se, mi volt Weselben �568. november 3-án. Kiderült, hogy nem úgy kelet-
kezett	a	122	cikkely,	ahogy	a	történészek	utólag	„összerakták”	az	eseményt.	
A	történetírásban	a	hamisításokkal	rendszerint	területhez,	hatalomhoz	való	
jogot,	időbeli	elsőséget	akarnak	igazolni;	Weselben	nem	szándékos	hamisí-
tásról	volt	szó,	hanem	félreértésről,	melynek	következtében	a	németalföldi	
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református egyház a megalapításának legkorábbi dokumentumát tudta fel-
mutatni, ezért ragaszkodtak hozzá négyszáz éven át a reformátusok még 
akkor	is,	amikor	már	nyilvánvalóvá	lett,	hogy	egyetlen	ember	művéről	van	
szó.	Jesse	Spohnholz	egy	legendáról	rántotta	le	a	leplet,	s	eközben	a	német-
alföldi	református	egyház	részletes	történelmével	ismerteti	meg	az	olvasót	
a könyvében.
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