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1619
– POLITIKAI ÉS ETIKAI DILEMMA –

Trajtler Dóra Ágnes

„Az egyház etikai jelentősége kétféle formában nyilvánul meg éspedig: mint közösség  
direkte vagy indirekte az élet minden területére hat, sőt minden területe számára  
pozitív ideálokat képvisel, hirdet, realizál; és olyan individuumokat nevel, akik az egyház  
által képviselt ideálokat az élet minden területén élik, tehát meg is valósítják.” /Prof. Dr. 
Sebestyén Jenő, 1937-1938./1

1619 válságos év volt Magyarország történetében, mélypont az egyház tör-
ténetében, és dilemma azok életében, akiknek számított a közösség, akiknek 
volt összetartozás tudatuk, akiknek fontos volt az ország. Bevezetésként azért 
hangsúlyos ez a kitétel, mert a mai hivatalos szaknyelvben a kora újkorban nem  
beszélhetünk nemzetről, csak népről, és nem beszélhetünk klasszikus értelem-
ben vett hazaszeretetről, csak a szülőföld szeretetéről és védelméről. A protes-
táns gondolkodás azonban - ma is és akkor is – Isten előtt egymás iránt fele-
lősséggel bíró emberekről, közösségről szól, akik az Isten szemében összetar-
toznak: együtt megélt sorsuk, megharcolt etikai problémáik és így formálódó  
történelemtudatuk által. 

A fent említett idézet alapján: 1619 dilemma volt minden olyan „individuum-
nak, akik az egyház által képviselt ideálokat az élet minden területén megélték” 
és megpróbálták megvalósítani.

A három részre szakadt ország

A mohácsi vész után a török fokozatosan szállta meg az ország középső részét, 
elfoglalta Budát; kettétörte, majd három részre szakította a magyar királyságot. 
A középső országrész megszállt területként a Török Birodalom részévé vált, lakói 
a szultán alattvalói lettek. Keleten az Erdélyi Fejedelemség, amely már létrejöt-
tekor sem volt önálló, a török szultán vazallus államainak sorába lépett, függő-
helyzetbe kerülve a hatalmas és egyre csak terjeszkedni akaró ázsiai birodalom 

1 Prof. Dr. Sebestyén Jenő: Református etika, Budapest, 1937-1938, újra kiadva: Budapest – Gö-
döllő, 2000, 432.
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uralkodójától. Így fejedelmének kinevezéséhez, külpolitikai lépéseihez a szultán 
engedélye kellett, és rendszeresen adót fizetett a Portának. A török ezért cse-
rébe meghagyta az országrész békés fejlődését, és ezzel az alkuval virágzásnak, 
gazdasági erősödésnek indulhatott Erdély. Bethlen Gábor református fejedelem 
idején pedig valóban aranykorát élte ez a terület.2 

Északon és nyugaton hosszú sávban húzódott a Királyi-Magyarország, a Habs-
burg Birodalom részeként. Nem volt örökös tartomány, de a magyar királyi  
címet viselő Habsburgok dinasztikus érdekeiket szem előtt tartva, a birodalom 
ütközőállamaként kezelték a területet. A három részre szakadt Magyarország 
lakói így más-más területre kerülve, teljesen más politikai viszonyok közt éltek. 
Mást kezdett jelenteni az „ország” érdeke, kettévált a régen létezett Magyar-
ország és az éppen létező országrész eszménye. Minden olyan vita, terv, amely 
egy – elszakított, de összetartozó - rendi nemzetben gondolkodott, szembesült  
ezzel a kettős állapottal. Minden olyan etikai kérdés, mely a haza és annak meg-
maradásáért való küzdelem témakörében keresett megoldást, folyton beleütkö-
zött az alapfogalmak kettős és sokszor ellentmondásos voltába.   

Mivel a kora újkorban a politika és a vallás szétválaszthatatlanul volt jelen, a 
politika fogalmait - mint királyság, legitim hatalom, jogfolytonosság, törvények 
-, teológiai és etikai fogalmakként, kérdésekként kezelték. A királyság, - Isten-
től eredő hatalom és a népért való felelősség - középkori sémája élt tovább, így 
minden politikai döntésnek megvolt a maga vallási vetülete; s ez az összefonó-
dás hatotta át a dogmafejlődést, bibliaértelmezést és igemagyarázatot is. Vallás 
és politika szétválaszthatatlanságát erősítette az is, hogy a művelődés, oktatás 
is az egyház intézményein keresztül valósult meg; az egyház ez időben a kultú-
ra hordozója volt, az értelmiségi elit jelentős része a papság, illetve a tudós pré-
dikátorok köréből került ki.3 

Emellett a közgondolkodást nagyon erősen hatották át az ószövetségi párhu-
zamok, amelyek a szépirodalomban, az államelméleti művekben, a prédikációk-
ban helyet kapva hatottak a társadalom legkülönbözőbb rétegeire, formálva az 
akkori idők történelmének értelmezését. A legalapvetőbb tézis, amely bármely 
műveltségi szinten megjelenhetett, hogy a föld, nép, ország állapota és az Istennel 

2 Péter Katalin: A fejedelemség virágkora. In: Erdély története, szerk.: Makkai László- Szász Zol-
tán, Budapest, 1986, 649-655. Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért, Buda-
pest, 1969, 77-88. Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja, Bukarest, 1992, 85-91. Herczegh Géza: 
Bethlen Gábor külpolitikai törekvései. In: Bethlen Gábor állama és kora, szerk.: Kovács Kálmán, 
Budapest, 1980, 37-48.

3 Tarnóc Márton: Irodalom és művelődés Bethlen Gábor államában. In: Bethlen Gábor állama 
és kora, 29-35. Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem, Budapest, 1980, 125-157. 
A magyar irodalom története 1600-1772-ig, szerk.: Klaniczay Tibor, Budapest, 1978, 52-59.
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való viszony összefüggnek, így az ország állapota tükörképe az Istennel való vi-
szonynak. Az ószövetségi párhuzamok használata a közösségben, társadalom-
ban való gondolkodást erősítették, morális tanításai is a nép együttes cselekvésé-
re mutattak rá. Ezt a fajta elsőbbséget tükrözik a 16.-17. századi népénekeink is.

A „két magyar haza” kényszerű helyzete

A Királyi-Magyarország és Erdély is kényszerhelyzetben volt, két birodalom  
között, más-más politikai, teológiai, etikai kérdéskörrel küzdöttek. A Királyi-
Magyarországon a végvári vitézek helyzete vált ez időre reménytelenné. Ester-
házy Miklós 1627-es nádori véleményéből derül ki, a végváriak elkeseredett és 
tarthatatlan helyzete. Esterházy, levelét II. Ferdinándhoz küldi: „… S ezt avég-
re, hogy helyreállítassék a régen hírére és erejére nézve nagy ország, mely most 
csaknem végromlásra jutott.”4 

Esterházy felsorolja az elkeseredés okait: a gazdaság reménytelen helyzete a 
szomszéd tartományok segítségének elmaradása és az ország javainak kifosztá-
sa. A jövedelmek legnagyobb része „az országon kívüli kiadásokra megy. Sőt… 
az országtól távoli tartományokban lakó idegeneknek és örököseiknek rendel-
tetnek oda rendes fizetésül, mit sem ügyelve a végvárak szükségeire…” Ezen  
kívül I. Ferdinánd óta folyik a magyar korona birtokainak királytól és koronától 
való elidegenítése. Ezért egy idő után nem lesz miből „vitézség díjában adomá-
nyozni.” Az ország jövedelmei külföldre jutnak, segélypénz azonban nem érkezik.  
A katonáknak ezért a „végső kétségbeesésig kellett jutniok, s nem tudtak eléggé 
eligazodni a hűség és a végső ínség közt, semmi remény a javításra, midőn egy 
sőt két évben egyszer kapnak zsoldot.”5 

Sok végvári katona szomszédos tartományba vándorolt: „Merem állítani, hogy 
igen kevés év alatt csak az egy Lengyelországba harminc-negyvenezer ember 
vándorolt ki s telepedett meg ott szanaszélylyel.” Van, aki a török uralta terüle-
ten telepedett meg és inkább dolgozik és adózik a töröknek. „Számosan rablás-
sal segítenek ínségökön, vagy akiben több a becsületérzés, kapálni jár napszám-
ban.”6 A vitézek alig kapnak némi fizetséget, és ha igen, azt is gyakran posztó-
ban adják oda nekik, háromszoros árért kényszerítve rájuk.

4 Esterházy Habsburg hűsége miatt nem lehet vádaskodásként, rágalomként kezelni a levelet, to-
vábbá visszautal az 1619-es eseményekre is, illetve hosszú, társadalmi folyamatokról beszél, 
ezért tekinthetjük objektív, jó forrásnak. Szalay László fordítását modernebb formában közli 
Péter Katalin: Esterházy Miklós, Budapest, 1985. 73-82. 

5 Péter 1985, 77.
6 Péter 1985, 78.
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Esterházy visszautal Bethlen hadjáratainak következményeire: „… többen té-
vedésből vagy kényszerítve vagy pedig rosszakaratból, felséged iránt lázadók-
ká lettek. Ezek félelemből vagy rosszindulatból ily véleményre hajtatnak: Ha az 
eltántorodás előtt is el voltak hagyatva s mind belső mind külső pénzsegély-
től megfosztva, mennyivel inkább tarthatnak ettől jövendőben! …kétségbeesett 
módokon gondolkoznak a legvégsők megkísérlésére és a megfogyatkozott or-
szág maradványának török oltalom alá adására… a szomszéd fejedelmeknél csak 
gyűlöletet és elhanyagolást tapasztalnak… nincs egyéb mit tennie az országnak, 
minthogy amennyire lehet, előnyös békét kössön a törökkel, vagy ha ez nem le-
hetséges, magát hat évi adó fizetése mellett meghódolással tartsa fenn, több más 
nép, sőt Erdély példájára, és neki bármely irányba átmenetelt engedjen.”7 

A katonák az ország – és ezáltal a Habsburg Birodalom – védelmére adták 
az életüket.8 A végvárvonal rendben tartása nélkül azonban értelmetlen küzde-
lemnek, és értelmetlen halálnak tűnhetett a vitézség erénye. Így egy olyan poli-
tikai és etikai elvárást támasztottak a végváriak felé, – keresztény Európa védő-
bástyája, – amelynek reális anyagi hátterét nem biztosították. 

Közben demoralizáló, hogy maga az uralkodó von vállat a kérdések felett, 
miközben az ország csonkból osztrák magánvállalkozók keze alatt áramlik ki a 
pénz. Van tehát egy, a köztudatban nagyon erősen élő erkölcsi norma, a közös-
ség, szülőföld védelméhez, a haza szeretetéhez és önfeláldozáshoz hasonló, de 
a vitézekhez méltó küzdelem és halál már sok esetben megkérdőjeleződik. Míg 
régebben egyértelmű és reménnyel teljes célokat lehetett látni (mind politikai 
mind etikai értelemben), addig a 17. századra egyre reményvesztettebb és ho-
mályosabb célkitűzései vannak az országrész vezetőinek, s kezd megingani ez, 
az addig egyértelműnek érzett erkölcsi norma.

A Királyi-Magyarország vezető elitje, országgyűlése számára a másik nagy  
dilemma a király személye, II. Ferdinánd volt, aki kijátszva az uralkodóválasztás 
jogi menetét, törvénytelenül került a trónra. „… Ferdinánd király megválasztá-
sát erőszakkal, kénytelenséggel és csudálatos mesterkedésekkel kicsikarták, és 
a beterjesztett, elfogadott és királyi hitlevéllel megerősített uralkodási feltétele-
ket őfelsége sokféleképpen megsértette.”9

7 Péter 1985, 78-79.
8 Földváry Antal: A magyar református egyház és a török uralom, Budapest, 1940, 36-81. Benda 

Kálmán: A végvári harcok ideológiája. In: Történelmi Szemle, 1963, 6. évf., 1. sz., 15-18./Benda 
K.: A nemzeti hivatástudat nyomában, Budapest, 2004. 124-128./ Bitskey István: Virtus és religió, 
Miskolc, 1999, 93-100.

9 Alvinczi Péter: A nemes Magyarország panaszainak megoltalmazása. In: Alvinczi Péter: Ma-
gyarország panaszainak megoltalmazása és válogatás prédikációiból, leveleiből, a kötetet válogat-
ta, címadó röplapot fordította, jegyzettel ellátta és utószót írta: Heltai János, Budapest, 1989, 47.
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Már grazi tevékenysége is riasztó volt, kegyetlen protestánsüldözésének híre 
megelőzte őt. Előde, II. Mátyás tudta, hogy Ferdinánd nagyon népszerűtlen, és 
nehéz lesz magyar királynak megválasztatni, ezért a császári udvar hosszas tak-
tikai küzdelmet indított a magyar országgyűléssel szemben, hogy Ferdinándot 
mégis trónra ültethesse, továbbá spanyol csapatokat rendeltek az országba, ha 
esetleg megfélemlítést, nyomást kellene gyakorolni a „szabad” királyválasztókra.

1617 decemberére összehívták az országgyűlést Pozsonyba, a meghívóban 
azonban nem szerepelt a királyválasztás ügye, mint napirendi pont, amely alap-
ján a követek a megyéktől a követutasítást kapták. Áprilisban arra hivatkozva 
tagadták meg a királyi biztosok a felirat Bécsbe küldését, hogy nem szeretnék a 
beteges II. Mátyás egészségi állapotát tovább rontani vele. Emellett meg is fe-
nyegették az országgyűlést, hogy a „családi sérelmeket” a király csak méltósága 
megőrzése miatt nem torolta még meg. A vita hevességét és a feszült közhan-
gulatot mutatja Pázmány Béccsel való, április közepén történt tárgyalása, mely-
ben kifejti, hogy a rendek nem fognak elállni a választás jogától, s az udvarnak 
kell kompromisszumot kötnie, mivel a magyar rendek a legrosszabb esetben a 
törökhöz való csatlakozást sem tartják kizártnak.10 

A leiratot a királyi biztosok végül más szavakkal olvasták fel az országgyű-
lés előtt, így Bécs és a Titkos Tanács több taktikai húzása után 1618 májusá-
ban sikerült megegyezni. Ferdinánd egy hitlevelet adott ki, hogy országa prob-
lémáit orvosolni fogja: kötelezte magát a bécsi béke és az 1608-as kiegészítés 
megtartására, a sérelmek hat hónapon belüli kezelésére, a végvárakról való  
gondoskodásra.11 Ígéreteit azonban nem tartotta be, dinasztikus érdekek mentén 
gondolkodott, nem a magyar érdek vezérelte. Protestánsüldözést kezdett, s 
ezzel az 1608-ban kiharcolt vallásszabadságot, a rendi jogokat sértette meg,  
kinyilvánítva, hogy a protestánsok birtokait nem tekinti a magyar szent koroná-
hoz tartozóknak.12 A csehek elleni hadtoborzástól és a végváriak áthelyezésétől 
feszült politikai légkört II. Ferdinánd személyisége és erős rekatolizációs törekvései  
fokozták.13 „Inkább uralkodom egy tönkrement országban, mint egy kárhozott-
ban” – vallotta Ferdinánd.14 A kompromisszumot nem ismerő politika ebben az 

10 Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története. (Eredeti kiadás: 1921, Budapest.) 
Máriabesnyő-Gödöllő, 2005, 199.

11 Fraknói 2005, 202-203.
12 Kees Teszelszky: Az ismeretlen korona – Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás, szerk.: 

Czibere Mária, Pannonhalma, 2009, 112-117.
13 Owen Chadwick: A reformáció, Budapest, 1998, 300. 
14 Varsányi Krisztina: Bethlen Gábor megjelenése a korabeli röplapokon. In: KÚT 2007/320, 

132-150. Benda Kálmán: A törökkor német újságirodalma a XV – XVII. századi német hírlapok 
magyar vonatkozásainak forráskritikájához, Budapest, 1942, 73-76.
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időszakban már rossz taktikai lépésnek bizonyult; még erősebb ellenérzést váltott 
ki a vallási és politikai ellenfelekből. 

Erdély is kényszerhelyzetben volt. Létrehozásakor kapta a vazallus státuszt, 
eleve olyan feltételek között született, amelyek meggátolják, hogy ennél nagyobb 
önállóságot nyerjen. Erdély ugyanis „szultán Szulimán” találmánya, így lété-
ből fakad, hogy alkut kell kötnie a törökkel, a pusztulást hozó pogány ellenség-
gel. Bethlent is folyamatos erkölcsi vád éri emiatt.15 Ugyanakkor Erdély virág-
zik, és gazdaságilag stabil;16 úgy tűnhet, hogy az országrész jóléte erkölcsi meg-
alkuváson alapszik. 

Bethlen Gábor fejedelem 1619-es hadjárata

A vita 1619-ben éleződik ki, mikor Bethlen Gábor fejedelem bekapcsolódik a 
harminc éves háborúba, s megindul Bécs felé, a Királyi – Magyarországon át.17 
A szultán engedélyével felvonuló erdélyi magyar seregnek a végvárakban a török 
ellen védekező magyar hadak meghódoltatását kellett elérnie. Bethlen, hogy ne 
kelljen magyarnak magyar ellen ténylegesen harcolnia, erősen épített a végvá-
rakban állomásozó katonák általános elégedetlenségére, valamint a Királyi-Ma-
gyarország anyagilag kimerült társadalmát képviselő ellenzékiek támogatására.18 

A Királyi-Magyarország lakosainak saját oldalára állításával a Habsburg Biroda-
lom legfőbb védelmi rendszerét, ütközőállamát kezdte ki, s a birodalom egyetlen ál-
landóan fegyverben tartott országrészében erősítette és használta ki az egyébként jo-
gos elégedetlenséget. A cseh felkelőkhöz való csatlakozás taktikai értelemben a leg-
jobb időzítés volt, így nemcsak kívülről, de a birodalom közepéből egyszerre tudta 
támadni ellenfelét. 

Mikor Bethlen Gábor hadai elindulnak Erdélyből Bécs felé, már igen sok oka, 
magyarázata van annak, hogy a császár elleni táborral szövetkezzenek. „… hat 
egész esztendőtől fogva tractáltuk az békességet az ausztriai famíliával… de… 

15 Imreh István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében. In: Erdélyi eleink emlékezete 
(1550-1850), Budapest, 1999, 13-58.

16 A harminc éves háború politikai és vallási okairól: Kampmann, Christoph: Europa und das 
Reich im Dreiβigjährigen Krieg – Geschichte eines europäisen Konflikts, Stuttgart, 2008, 17-34. 
Kaufmann, Thomas: Dreiβigjähriger Krieg und Westfählischer Freide. In: Kirchengeschichtliche 
Studien zur lutherischen Konfessionskultur, Tübingen, 1998, 1-11. Kann 1977, 53-61.

17 Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért, Budapest, 1969, 141-150.
18 A Tisza melletti táborból, 1619. szeptember 12. Szeben városához – körlevél a háború okairól. 

Bethlen Gábor: Levelek, válogatta, jegyzetekkel ellátta: Sebestyén Mihály, Bukarest, 1980, 126-
128. 
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megtapasztaltuk ellenünk alattomban való ártalmas practikájokat... Az religiónak 
persequálásáért az csehországiakat másfél egész esztendőtől fogván őfelségekkel 
veszekedni jól tudtuk, az pap urak, jesuiták és jesuitáknak fovealó némely  
hazánk és nemzetségünk békessége nem szerető nagyurak… mindaz religió  
dolgából, s mind egyéb költött practikás bosszúból nekünk is nyilván megír-
ták, mely szörnyű ártalmas szándékkal voltanak minden urakhoz, városokhoz 
és vármegyéken mi vallásunkon levő fő-fő rendekhez, nem akarván az veszedel-
met fejekre várni… megtaláltanak bennünket és izenvén obtestatiókkal, hogy ha 
ők ennek előtte ellenségünk ellen fegyvert fogtanak volt mellettünk, mitőlünk is 
azt kívánná az háládatosság, ilyen szükségekben hütök szabadsága mellett segí-
tenők meg őket; ez idő alatt az csehországi praesidens uraktól is igaz bizonyos 
assecuratiónk érkezvén, harmadfelől az fényes portáról… intésünk érkezvén… 
fizetett hadinkkal megindultunk…”19 

Körlevelében nem csak a cseh vallásszabadság sérelmét, hanem a magyar val-
lási sérelmeket is hadjáratának okaként említi. A vallásszabadság sérelme mind-
két tartományban a rendi jogok sérelmét is jelentette.20 A protestáns nemesek 
földjein álló magánvárak hamar megnyitották kapuikat a fejedelem serege előtt, 
s csatlakozva a Bécs felé vonuló hadhoz a katolikus területeken álló végvára-
kat kezdték ostromolni. A legtöbb esetben azonban nem került sor tényleges  
csatára, ostromra, mert vagy a fejedelem beépített emberei, vagy alkudozás, 
kényszer után a várak önkéntesen nyitották meg kapuikat. Sok esetben az elé-
gedetlen, zsoldot hónapok óta nem kapó végvári vitézek maguktól adták meg a 
várat.21 

Alku vagy vitézség?

Ezzel a hadjárattal egy időben formálódik, vagy éleződik ki a vita, a két ország-
rész vezető elitje között. Reagálni kell Bethlen – csatlakozásra buzdító – fel-
hívására, valamiképpen cselekedni kell a várak kérdésében, és dönteni kell a  
királyhoz való hűségről vagy a törvényekhez és ígéreteihez hűtlen király elleni 
lázadásról. A dilemma nemcsak a vezető elitet érinti, akik tárgyalnak Bethlen-
nel, hanem a végvári vitézeket, a városok lakóit, s a falvak népét is. A hadjárat-
hoz és Bethlen ideiglenes uralmához való viszony minden társadalmi rétegben 
máshogy válik kérdéssé, de valamennyi réteget döntésre kényszeríti. 

19 Benda Kálmán: Habsburg – abszolutizmus és rendi ellenállás a XVI-XVII. században, 1975, 30-46.
20 Nagy 1969, 155-165.
21 Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja, Bukarest, 1992, 89.
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A végváriakban és a városok lakóiban meginog a Krisztus nevéért harcoló ka-
tona képe. Az erdélyi fejedelem oldalára való átállás, a pogány törökkel szövet-
séges erők támogatását jelentené; nemcsak passzivitást, de teljes irányváltást.  
Alkut jelent, amely ez esetben is lehet kényszerből kötött, de végső soron az esz-
me feladásával jár. A nyomorúság és a vallásos identitás zavara a társadalmat az 
erkölcsi tanítások átértelmezésére kényszeríti, értékválságot és „romlást” okoz. 
A védőbástya kép megingásával egy több tízezer embert mozgósító idea kérdő-
jeleződött meg, amely addig a nélkülözésben, sebesülésben és halálban adott 
vigasztalást. Az erkölcsi tudat megroppanása válságot okozott a tovább küzdő 
és megalkuvó katona közt, sérülést okozott az egyház és a hívek viszonyában. 
Ugyanakkor sérültek azok is, akik áldozatvállalásukkal megpróbáltak a végsőkig 
kitartani egy erkölcsi tanítás mellett a körülöttük megváltozott világban. Val-
lásos közegben, a megalkuvás átértékelődése élet-igenléssé és alkalmazkodássá 
megtörténhet és talán „fel is szabadít”, de mindenképp értékvesztést, azaz vesz-
teséget, a jó hiányát jelenti. 

1619-ben párbeszéd és konfrontáció kezdődött a két országrész vezetői közt. 
Aki számára világos volt a két terület gazdasági helyzete, láthatta, hogy az egyik 
mély válsággal, egy eladósodó birodalomhoz tartozva küzd, a másik terület pe-
dig aranykorát éli. Két út van: az önfeláldozás és a pusztulás útja, és az alkal-
mazkodás és béke útja.

A konfrontáció másik eleme a királykérdés. II. Ferdinánd törvénytelen, ko-
ronázásakor kiadott hitlevelében foglalt ígéreteit nem tartja be, sérti a rendek 
kiharcolt jogait és a vallásszabadságot, a cseheknél és a magyaroknál egyaránt. 
1619-ben lehetőség van küzdeni ellene, avagy küzdeni a jogfolytonosság és a 
törvény mellett. Végső soron itt is felmerül a magyar történelemben sokszor el-
hangzott kérdés: mit kezdjünk azokkal a politikai rendszerekkel, amelyek nem 
tudják saját, legális eszközeikkel megvédeni magukat? 

A törvény tisztelete és az egység

Ha az ország lakói más-más politikai viszonyban élnek, - és politika és val-
lás szétválaszthatatlanul van jelen-, akkor vajon beszélhetünk-e más-más etikai  
viszonyról, illetve egymással ellentétes, de mégis helyes magatartásról? Vál-
tozik-e az Istenről alkotott képünk, és a Hozzá való viszonyunk, s az abból  
fakadó viselkedésünk, ha átlépünk egy földrajzi határt? Létezik-e, hogy két el-
szakított országrésznek egy célja legyen, mégis két ellentétes politikai érdeke, 
avagy létezik-e egy politikai cél és két, egymásnak ellentmondó felelős kormány-
zó magatartás? S ha az ország szeretete etikai kérdés, létezik-e két fajta etika?  



1619 – politikai és etikai dilemma

• 115 •

A problémát tovább bonyolította, hogy mindezek felekezeti kérdésként is meg-
jelentek, a döntéshozó elit vitájában.  

Konfrontáció és dilemma, amely társadalmi vitát váltott ki.� Vita azért volt, 
mert volt közösségben való gondolkodás. Mert mindkét országrész lakója tudta, 
hogy összetartoznak, hogy csak egy rendi nemzet van, amelynek hosszútávon 
csak egy közös célja lehet, és ezt csakis közös értékek mentén lehet meghatározni!

Összetartoztak, s ezért volt olyan éles a vita a továbbiakról. Ezért volt olyan 
éles, bántó, ha a másik más magatartást, más erkölcsi normát tartott magára 
kötelező érvényűnek. Közösen kellett újragondolni és értékekről dönteni, s ez a  
vitás helyzet társadalmi és morális válságot okozott. A vita a helyzet paradox 
volta miatt vált válsággá. Más politikai viszonyok közt élő, más etikai normák 
szerint viselkedő, más mozgástérrel és lehetőséggel rendelkező emberek tö-
megéről volt szó; akik mégis erőltették a három kényszerpályán mozgó terület  
lakóinak egységben való gondolkodását. Ragaszkodtak a szinte vállalhatatlan 
egység gondolatához, mert ez a gondolkodásmód tartotta egyben az akkor „nem 
létező országot.” 

Az egységben való gondolkodás alappillérei: a közös múlt és a közösen remélt 
jövő. A közös múltról tudják, hogy összetartoznak, a törvények és a jogfolyto-
nosság tisztelete, a királyság tisztelete, amely összeköti őket. Erre kell visszate-
kinteni, és ezt kell átmenteni a jövőre. A másik alappillér a jövő, a független Ma-
gyarországban való remény. De ha nem mentenek át a múltból semmit, nem lesz 
mire, mi alapján felépíteni a majdani országot. Talán a jelenben sok mindent nem 
tehetnek állandó kényszerhelyzeteik miatt, de egyet igen: ragaszkodnak a múlt 
értékeihez, a múltban felismert erkölcsi normákhoz és megpróbálják átmente-
ni azokat. Akkoriban az ország a fejekben, a gondolkodásmódban, az akaratban 
létezett. Ezért volt fontos megtartani az egységben való gondolkodásmódot, és 
a végsőkig ragaszkodni hozzá.

Volt tehát a két magyar haza, más politikai viszonnyal és más etikai viszony-
nyal. 1619 és az egységben való gondolkodás valóban kiváltotta a vitát, amely 
nagyon mély társadalmi válságot idézett elő. A morális válság legfőbb tényező-
je azonban az volt, hogy szembesültek a kortársak a probléma megoldhatatlan-
ságával. 

Ugyanis, ha számukra fontosak a múlt értékei, a törvény, a jogfolytonosság 
és a királyság tisztelete, akkor sem a törvénytelen király mellett való hűség, 
sem Bethlen törvénytelenségre és felségárulásra buzdító lépése nem helyes. Sem 
jogi, sem etikai értelemben. Szembesülnek a kortársak azzal, hogy jelenleg nincs 
olyan politikai cél, és nincs olyan erkölcsi magatartás, amely ne sértené meg az 
egységben, a nemzetben való gondolkodást. Akár jót akarnak az országnak, akár 
nem, nem tudnak úgy lépni, és nem tudnak úgy felelősen kormányozni, hogy ne 
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rengetnék meg a közösségben való gondolkodás alappilléreit és etikai normáit. 
Nincs jó út. Sem jogi, sem etikai értelemben.

Hogy mit jelent a jogfolytonosság tisztelete, azaz győztes helyzetben, de még-
is kényszerpályán lenni, azt jól szemlélteti a Bethlenről szóló történeti anekdo-
ta. A nagy dilemmát summásan ábrázoló kis párbeszédet Révai Péter, a korona 
legfőbb őrizője jegyezte le, idézem Fraknói közlése szerint.22 

„Túlbuzgó hívei és hízelgő udvaroncai rábeszélni igyekeztek Bethlent, hogy 
a kezei között levő szent koronával koronáztassa meg magát, Pfalzi Frigyes pél-
dájára, kinek tizenkét református prédikátor tette fejére a cseh koronát. Alvin-
czi Péter a híres kassai prédikátor ajánlkozott a koronázás végrehajtására. A fe-
jedelem tréfásan ellenveté: „Úgy ám, de te nem vagy az esztergomi érsek.” A pap 
válaszolá: „Parancsold, és esztergomi érsek leszek.” A párbeszédet Bethlen azzal 
végezte: „Csak koronázott király nevezhet ki esztergomi érseket.” 

Egyháztörténelem másként 

Egyházunk történetének ilyen jellegű kutatása támadható, mégis fontosnak tar-
tom, hogy a különböző történelmi helyzetek pontos meghatározása után, ne ma-
radjunk az intézményesült formák és kimagasló személyisek gondolkodásának 
vizsgálatánál, hanem próbáljuk megérteni, elképzelni, hogy az akkori hívő em-
ber, ez esetben hívő társadalom milyen nehézségekkel nézett szembe. Nézzünk 
szembe mi is a történelemben és hitben előttünk jártak etikai dilemmáival, hogy 
megértsük mindazt a harcot, amit ez az ország végigküzdött. Értsük meg mind-
azt a dilemmát, amit az egyházunk kénytelen volt elszenvedni.  

Az 1619-es év bemutatása kísérlet volt egy olyan elemzésre, amely a történel-
mi súlypontok felvázolásán túl az egyházat, az akkori hitvallás és a jelen hit-
vallásunk szerint értelmezi, azaz, mint Krisztusban, a Szentlélek által elhívott 
emberek közösségét érti alatta. Gondolkodó, érző, vallásos emberek közössé-
géről van szó, akik életük mozzanatait Istenhez való viszonyuk fényében értel-
mezték. Olyan emberekről van szó, akik látni akarták Isten akaratát, és próbál-
ták érvényesíteni azt mindennapi életükben. Ők olyan korszakban éltek, mikor 
az apokaliptika és üdvösség kérdése kiélezetten volt jelen a közgondolkodásban, 
továbbá sokaknak a halállal való szembenézés mindennapos volt. 

22 Révai Péter: De sacra corona c. művéből közli: Fraknói 2005, 205.
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Ez a kísérlet fordítva is igaz. Amiről azt gondoljuk, hogy „csak” történeti tény, 
arról is látni kell, hogy komoly etikai kérdések halmaza. Olyanoké, amelyek – 
országunk történelmét ismerve – kényszerpályán születtek, s már az akkoriak 
sem tudták megoldani. Ha ilyen tényeket tárunk fel – különösen a közelmúlt-
ból – szükségszerű etikai kérdésként is kezelni, amely a dilemmák teljes megér-
tése nélkül, azaz „részvét” nélkül nem lehetséges.  


