
,,Minden né p a saiát nyelvé n wrágzik"
Reformáci  é s reftatolizdci  a törökkoi Dráva-mellé ken

A XVIIL század elejé r l maradtak fenn horvát é s latin
nyelv  í rásos feliegyzé sek a horvát papok té nykedé sé ,
r l a Dráva menté n. Ezek a Zágrábi Püspöhi Levé ltárban
találhatók,

A pé csi püspökök a török alatti uralom idelé n
(1543-1686) nem püspöki szé khelyükr l irányí tották
egyházmegyé jüket, hanem lakhelyükr l, í gy gyakorta
Zágrábbó| is, Az oszmán török megszállás é veiben
nemcsak Plú srlt é s környé ké n, hanem Szig?tvár Vidé ké n,
a Dráva menté n, valamint bels  Somogqban is megn tt a
horvát lakosság száma, s a katolikus hí v k lelki gon-
dozását a boszniai ferencesek mellett világi papok
(horvátok é s magyarok) látták el, valamint a vatikáni
megbí zottak, f ké nt a hódoltsági területen missziót
tel jesí t  iezsuiták. Bendikt VinÉ ovil azazvink,vi(,s Bene-
dek cí mzetes zágrábi püspök (l637-1642), miután el-
nyerte a pé csi püSpöki mé ltóságot (ló30-1ó37) a tö-
rök által megszállt területeken, az igencsak megfo-
gyatkozott magyar papjaival magyar nyelven, mí g a
horvát papokkal horvátul é s latinul folytatott levele-
zé st, Ám el tte a lelkes reformátor S ztárai MiháIy teyé -
kenysé ge í olytán T\lnában, Bararyában é s Somoqyban -
|540-I570 között - közel ké tszáz közsé g té rt át a refor-
mátus vallásra, az a té ny azonban kevé sbé  ismert,
hogy a Dráva menti (akkor Somogy megyei), id köZ,
ben ,,elszlávosodott" {olvasata: horvát) települé sek la-
kói is felvetté k az ú j vallást, A katolikus lelkipásztori
szolgálat ellátására é s gyakorlására Vinkovics püspök
horvátul tudó papokat kú ldött - a fennhatósága alá
tartozó pé csi egyházmegye teruleté re -, Valamint
licenciátusokat (laikusokat) nevezett ki a telepü]é sek
megüresedett lelkipásztori helyeire,

A püspök az ad kat plntlsan szedette

Vinkovics Benedek a pé csi püspöksé g területé n nyolc
világi pap fölött rendelkezett; ezek - kett  kivé telé vel
- mindannyian horvátok voltak. Tevé kenysé gük hatal-
mas területekre kiteried en nem kis feladatot rótt
pásztorálásukra. Vidlczi Fabian - í gy í rta alá a nevé t -
káplán a szigetvári egyházkerüIetben hivatását egé -
szen Kanizsáig bezár lag gyakorolta, beleé rtve a Ka-
posvár é s a Balaton környé ki ré szeket is.

Tond Natulia - a kaproncai szabad terület, ,,Sigú tú ."
vajdá|a - a jobbágyok tizedfizeté si kötelezettsé ge
ügyé ben ló39. ianuár 4-é n a pé csi püspökhöz, Vinko-
vics Benedekhez a következ  ké ré ssel fordult, ,,Urasá-
god ftla, ho7y Szent Mártorl VaskábóI ké t 1obbáquot hüldjek el

uraságod,hoz Zágrábba, azonban el kell mond,anom: e birtok
nincs Lé grád alatt a Dráva mellett , hanem Sziqet |Szigetv ár *
F Gy.) aldft ftót nagq magyar mé rföIdnt4i táv\lsáqra,
Kopivnicától (Kapronca - F. Gy.) pediq ú qq hú sz nagy mór-

föIdntlire, s ezé rt lehetetlen az ad,ó mindenhoi behaitása, mind-
addig mí g az erd  é s a liqetek ki nem zöldellnek. A hajdú knak
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az adó behaitásáé rt minden szemé lq után |2 foint jár.. _" Ale-
vé lben megfogalmazottak né miké ppen magyarázatra
szorulnak. Vinkovics Benedek pontosan nem is tudta,
hogy egyházi birtoka mely ré szé n található Yashaszent-
márt|n (a mai Fels szentmárto,1), Egyé Itelm  Volt, hogy a
lakosság a földesú ri kötelezettsé gé nek nem tudott
eleget tenni már másfé l é ve, azaz nem fizette id re az
esedé kes tizedet, csak 1639 tavaszála tudták el te-
remteni a szüksé ges pé nzt (a miholjáci vásárt követ -
en ).

A Fels szentmárt on é s szentborbás közelé ben lé v 
tizenhárom falu * napjainkra csak nyolc, illetve hé t
maradt meg - né pei a törököknek is adóztak, mivel
hódoltsági telületen helyezkedtek el.

Reformdció - rekatolizdcí  
a török drnyé kában

Vinkovics Benedek püspök els rend  é rdeke nemcsak
a tized behaitása, de egyben a katolikus hité let meg,
er sí té se é s támogatása is volt, Ekkor a turbé ki plé bá,
nián szé kel  Vidoczi Fabian Vinkovics püspök ké ré sé ,
re ellátogatott Szentborbásra, ahol maga köré  gy j,
tötte a szomszé dos horvát falvak elöljáróit, Püspöké -
nek hosszabb levé lben számol be a tapasztaltakról,
Levelé t fels szentmártoni iobbáeyok vitté k Zágrábba,
amire Vinkovics tí Z nap eltelté ve] már válaszolt is,
Vidoczi katolikus pap ló40 május l0-i keltezé s , hor-
vát nyelv  levele többek között ezt tartalmazza: ,A k r-
nyez  falvakból eliöttek testvé reink é s a szentborbási aplsztata
Filip nevezet  barát, ahi valamikor a szeht Ferenc-rend szene,
tese vllt, s itt hé t é viq misé zett, most pedig megn süIt é s gyer-

meftei vannak Szentborbáson, a nqolcadik szláv í aluban, ahol
káIvinisták módiára tartia ai misé t. - -" Vidoczi ,,szldv" falvak-
ban (vagyis horvátok lakta települé sekenJ é l  ,,tót" kál-
vinistákról í r, s minden bizonnyal az id közben elhorvá-
tosodott magyar lakosságról is, A török nem avatko-
zott be a lakosság hité leté be, számára az adók pontos
betartása volt a legfontosabb.

Katolikus papok hiányában a licentiátusoknak, azaz
a laikusoknak me€n tt a szerepük, A templomban  k
olvasták a szentí rást, fiatalokat eskettek é s halottakat
temettek. Valóiában, az eltelt id szak - katolikus pa-
pok hiányában - vallási tekintetben is kett s állap|t
meglé té re utal, AZ itteni honát IaftOsSáq, ha csak rövid
id re -- vé lhet en csak hé t é vre *, de felvette a református
uallást, s nyomban rá - a XVIL század negyvenes é vei-
t \ - a rekatolizáció folqamatának lehettek tanú i, A nagy
kockáZatot magára vállaló Vidoczi káplán a Dráva
mente lakosságára vonatkozó második levelé ben
Vinkovics püspöknek a licenciátus Andriia Krizsdí t
a|ánlia figyelmé be.

A török hatóság azonban ,,valami módon" mé gis é r-
tesült Vidoczi tevé kenysé gé r l é s a szigetvár melletti



turbé ki plé bániát a szigetvári szpáhi é s a bé g katonái
feldú lták, ahol megtalálták Vinkovics Benedek püspök
levelé t, ami akkot akár a halálos í té lettel lehetett vol-
na egyen l ,,A szigetv ái zahimi szp áhik é s aqák amiko r meg -

tudtáh, hogq Yaska sz. Mártlnban iórtam, s hagq az összes fal,
vak laí zói összegq lteh eló'ttem,Iátogatásomat r|ssz tettnek vé lve

nagy rosszat cselekedteh reám né zve, a török sászársdq hihetet-

Ien árulójánah nel)eztek,. -" A török ké telkedett abban,
hogy a káplán fels szentmártoni látogatásának cé lja a
katolikus vallás er sí té se lett volna, hanem, amire
igen é rzé kenyen reagáltak, ,,hogt1 azon összes |alvak lakóit
összeí rlam é s ftótszeres harácsot rólak hi rdluk, mind annak
elí tte vOIt." (Zárólelben kí vánom megjegyezni, hogy
Vinkovics Benedek a Pé cs szomszé dságában lé v 
pellé rdi, magyar nyelv  alattvalóinak tizedfizeté si kö-
telezettsé geire hí vja fel a figyelmet, amennyiben nem
fizetnek, akkor   az adószedé st bé rbe is adhatia.)

A három kontinenSre kiterjed  török birodalom
fenntartásához - nagyszámú  katonaság, hivatalnokok
stb. -, Szüksé g volt a rendszeresen szedett adókra. Az
oszmán-törökök nagyon is tisztában voltak azzal, hogy
a Dráva mente lakossága nemcsak nekik adózik, ha,
nem egyú ttal voit magyar, illetve horvát földesú rainak
is- Azonban, azokat az id ket (is) mi sem jellemezte
jobban, mint a megvesztegetós, pé nzszerzé s, aminek
fejé ben a török vezet k szemet huwJtafr bizonyos dolgok
fe]ett. Ily formán BeslirrsÉ i aga Vidoczi vé delmé ben ki-
mondta az í té letet: ,,E szegé nqnek, aki nár hé t é ve közöt-

tünk ól, azln egy levé len kí vül, amivel a Podravinaba
(Drávamellé k - F. Cy.) ment, semmilyen más bí í né t nem is-
meriük, rosszat nem cselekedett, ezé rt kis büú eté s í eié ben sza-

badon engediük..." A bünteté s 142 forintot tett ki, amit
Vidoczi lelkipásztor nem tudott kifizetni, hanem a szi,
getvári katolikus hí v k a törökt l megkölcsönözté k az
összeget, s átadása fejé ben paptuk kiszabadult a bör-
tönb l. A török tehát szabadon engedte Vidoczit, de
további bünteté ské nt terüIeté t tijbú é  hem ha7uhatta el.

A püspök gondoskoddsa

Vidoczi levele utóiratában Vinkovics püspökt l
Andreas Kí izsan számára szláv concionatort ké r, ,,.,,
amenwliben nem lenne, akftor diák nqelv t,.,", azaz latint,
ugyanis ,,,,, szegé ng ezen könavekbó1 slk eltfuelaedett lelket

majd visszaté rí t a ió ú tra. De ha meglenne a legendam

sanctlrum (a szentek é lete - F, Gy,), azzal se rövidí tse meg

vele, mert abbóI, mint eqyetlen más szen tó1 sem, az eggsu 
emberek között sok iót cselekedhet.. -" Horvát nyelv  levelé t
í gy í rta alá: Vidoczi Fabian káplán a Sziget mellett lé -
vo lu rbekon

A horvát könyveket a hoí vát anyanyelv  hí v k rend-
szeresen használhatták, mármint í rástudó papiaik, la-
ikusaik ré vé n é s közvetí té sé vel. Valószí n , azok igen
né pszer ek lehettek, s szellemi é pülé sú kre szolgáltak,
valamint templomi é nekek begyakorlását is lehet vé
tetté k, A püspök lehetetlennek tartia, Irogy Zágrábból
papokat küIdiön, ,,innen nem szí vesen mennek a tót lelké szek

töröh föIdre... a zógróbi püspöksé qem területé re - -." Yidoczi
iavaslatát elfogadva Vinkovics pé csi püspök a
szentmártoni p]é bánia vezeté sé vel Andreas Krizsant

bí Zta meg, aki rövid id  eltelte után betöltötte a plé -
bánosi tisztsé get, A püspök Krizsannal l5 arany duká-
tot küldött Vidoczi megsegí té sé re, ,,amely önökné I ielen-
Ieg neguvenöt dukátot é r..." közli kí sé r  levelé ben
Vinkovics pé csi püspök,

Krizsan fels szentmártoni plé bános ló42. jú nius
10-é n keltezett levelé ben ké rte Vinkovics püspököt -
aki id közben, immár öt é ve, nem pé csi, hanem zág-
rábi püspök volt, de haidú iaival az adókat továbbra is
szorgalmasan behaitatta ezen a fennhatósága alá nem es 
ré szen is -, hogy ismé t hosszabbí tsa meg az adótarto-
Zás fizeté sé nek határidejé t, amelyet a török nyomás
é s adók behaitása, valamint más nehé zsé gek miatt
nem tudnak határid re átadni, Abban remé nykedtek,
hogy mivel ,,közeleq |llós napja é s az eszé fti vásáron meq-
vesszí ih é s szé pen, becsületesen elhozzuk- -." a tartozást. A
Vaska Szentmárton-i egyházközössé g a levé l utóiratát
eké ppen zárja: ,,.., aldzattal eseduünh lsten nevé ben, vódel,

mezun meq bennünket, hoqq valamennyien asszongainkkal é s

gtlermekeinkhel ne pusztuljunft eI a törökök ós árulóik dltal - . -"

A hajd k saját szahdlluftra dolgoztak

A szabad területek vé gvári katonasága zsoldpótlás-
ké nt a török-oszmán megszáIlás alatti ré szeken föl-
desú ri megbí zatáské nt - pé nz fe|é ben - beszedte az
adót, tetejé ben saiát szakáIlára, ha kellett er szakkal is,
további jövedelmekre tett szelt, s nem mindig szé p
szóval ,,ezehnek a mártoniaknak, ú ggmint nekem is t zul fe-
ruleqet znek- -," panaszolja levelé ben Krizsán licenciá-
tus-plé bános,

Az ú | püspökök - a pé csieket é s a zágrábiakat figye-
lembe vé ve - alatt a Dráva menti horvát é s magyar
iobbágyok helyzete semmit sem javult, a terhek -
adók, szolgáltatások - tovább n ttek, a lé grádi hara-
miák (hajdú k, uszkocik) fosztogatásai gyakoribbakká
lettek, az adófizeté s egyre nehezebbé  vált, Andreas
Krizsan í ria:,,.. . ttódjen meg urasáqod ettó1 a sokasdgtól, aftik

minden oldalról nyú znak bennünket, bí rságolnak é s büntetnek,

é s oluasmit is követelnek taünk, amit sem mi, sem apáink, sem

nagyapáink nem ad,tak é s nem í izetteh el tte.. ."

A zágrábl püspöknek a köZel tí Z falu lakói é Vente 80
aranyfoí intot fizettek, ami csinos summának számí -
tott, No, meg Vé lhet en mé g egyszer ennyit, ha nem
többet a töröknek is. Vegyük mé g ehhez hozzá a vé g-
vári katonaság fosztogatását é s akkor nem kell elcso-
dálkoznunk, hogy a lakosság egyre kisebb lé tszámra
zsugorodott össze ezekben a Drávához közel es  fal-
vakban, illetve azok el is né ptelenedtek. A lakosság
terhei tovább n ttek a mártoniak eseté ben, akik a
lé grádiaknak ,,elvitté h a lisztet é s szolgáIatot teliesí tettek . . ."

(Vármeger sí té seket vé geztek Durdevac-on ),

Horvát naelv  könqvek

Krizsan laikus lé té re megtanult latinul, ugyanis ló53,
jú lius l5-é n keltezett levele postscriptumában Plfrefics
Pé ter püspökt l horvát nyeiv  posztilleket ké í t, Tájé ,
kozottságára vall, hogy Petretics püspökr l azt í ria,
hogy   már egy ragyogó csillagot hazánk, Horvátor-
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szág é s Szlavónia egé re felemelt. E ragyogó csillag a
,,sveti evangelium", azaz a Szent evangé lium, amelyet a
jezsuita Mikiou§ Krajacevi( nyomtatott ki Crácban
(|65l) ,szláv szavakkal", pontosabban, horvdt ryelven _ P,z
Evangé lium a szentmise szo]gálatáIa ké szült, rövid
magyarázatokkal é s a katekizmussal kiegé szüIve. ,,Mií -
den né p a saiát nyelvé ben virágzik, csak mi szenved,ünk hí ánat"
állapí t ja meg Kí izsan, aki ,,-. - az é qre Napot kí ván, amely
beraggogja Horuátlrszdg é s Szlavónia egé t,..", azaz horvát
nyelv  liturgikus könyveket,

Andreas Krizsan licentiátus lé té re a tudós könyvek
birtokában né pé t nyelvileg é s m veltsé gileg fel kí ván-
ta emelni. Tudatosan használta a ,,Horvátország é s
Szlavónia" elnevezé st. A horvátság fennmaradását
egyedül annak nyelVi felVirágoztatásában é s meger -
sí té sé ben látta. Evangé liumot ké rt, ami már lé tezett,
ugyanis Antun Yranet,szláv" nyelven megjelentette a
,,Postilla na vze leto po nedelni dni. , ." (,,Egy egé sz é vre é s
hetekre szóló pré dikációs könyv, "1 jeles horvát nyel,
v  m vé t lvan Mnrrlils nyomdáiában (Varazdin, l588).
Fé l é vszázadra rá más horvát könyvek is napvilágot
láttak, Krajacevió mellett Jurai Habdelií  í I622J é s
Ballazar Mí lovec (lóó l) tollából,

összegzé ské ppen elmondható, hogy ezen zavaros
id k tanrli: a horvát é s a latin nyelv  levelek beszé de-
sen vallanak a kett s ulal1m alaí ti é vekr l, a közel tizen-
három Dráva mentj horvát közsé g lakóinak keserves
küzdeimeir l, amelyek közül a legnagyobb falu tí z
háznál aligha számolhatott többet, Bármennyire is
furcsa számunkra, a leveJek alig szólnak a törökök zak-
latásairól, annál inkább a szabad terü]eteken katonás-
kodó haldú h er szakoskodásairól, fosztogatásairól,
embertelensé gé r l, egyú ttal a velük szemben vé del-
met ké r kr l, Különös figyelmet é rdemel a laikus
Andreas Krizsan lelkipásztor m ködé se, aki né pé t ma-
gasabb egyházi m veltsé g  í rásokkal kí vánta megis-
mertetni, s szándé kában állt a lakosság megvé dé se a
horvát-magyar katonák hatalmaskodásaival, tú lkapá-
saival szemben, M vel dé s- é s vallástörté neti szem-
pontból sem elhanyagolhatók a dokumentumok,
ugyanis a horvát nyelv  könyvek valószí n en eljutot-
tak a Dráva menté n pásztoráló horvát katolikus lelki-
pásztorokhoz, licentiátUSokhoZ,

A református valldsra té rt honátok hé t óv eltelté vel azonban
visszaté rteft a ftatoliftus vallásra _

Frankovlcs György
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