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Szabó András Péter

Johannes Frölisch evangélikus lelkész önéletrajzi feljegyzései 
(1636–1671)

A 16–17. század magyarországi evangélikus lelkészei között szép számmal voltak ko-
moly irodalmi működést kifejtő értelmiségiek, és persze olyanok is, akiknek csak egy-
két iskolás ízű alkalmi verse maradt az utókorra. Ám a tollat többé-kevésbé gyakorlot-
tan forgató egyháziak mellett bőven akadtak egyszerű falusi papok is, akik csak igen 
szerény mértékben járultak hozzá a hazai művelődés történetéhez. Közéjük tartozik az 
a Johannes Frölisch is, akinek 1636 és 1671 között vezetett önéletrajzi, családi feljegy-
zései az egykor Kishont vármegyéhez tartozó mezőváros, Tiszolc (ma: Tisovec, SK) 
evangélikus egyházközségének levéltárában maradtak ránk, Matthias Schulek tiszolci 
lelkész gyűjteményének részeként.1 A  16–17.  század fordulóján létrejött Kishonti 
Evangélikus Esperesség2 (Contubernium Kis-Hontense/Senioratus Kis-Hontensis) gyüle-
kezetei között mindig is jelentős szerepet játszott Tiszolc, ám az itt őrzött levéltár nem 
az egyházközség súlyának, hanem inkább 19. század eleji tudós lelkipásztorainak kö-
szönheti roppant gazdagságát. 

Az 1748. július 28-án az Árva megyei Velicsnán született, szlovák anyanyelvű Mat-
thias/Matej Schulek3 1791-ben a Liptó megyei Nagypalugyáról érkezett Tiszolcra, és 
itt szolgált egészen 1815. június 27-én bekövetkezett haláláig.4 A lelkipásztori munka 
mellett mindvégig nagy érdeklődéssel fordult a történelem, és különösen az evangélikus 
egyháztörténet felé. Rendezte a tiszolci egyházközség levéltárát, tucatnyi helytörténeti 
művet írt: az itteni evangélikus családokról, a mezőváros topográfiájáról, a kishonti es-
perességről, illetve még Nagypalugyán a liptói evangélikus lelkészekről és tanítókról, 

1  Jelen forrásközlés a „Lendület” Családtörténeti Kutatócsoport keretében és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Szegedi Kis István kutatói ösztöndíjának támogatásával készült. Köszönöm Samuel Ján Mišiak 
miavai, illetve Radoslav Naď (volt) tiszolci evangélikus lelkészeknek, hogy egyházközségeik levéltárában 
lehetővé tették számomra a kutatást. Továbbá szeretném köszönetemet kifejezni dr. Ján Aláčnak, a 
Gömör- Kishonti Múzeum (Rimaszombat) munkatársának, illetve Ľubomír Batka nyugalmazott ószom-
bati evangélikus lelkésznek a szlovák szakirodalomra vonatkozó hasznos tájékoztatásukért, valamint Sze-
lestei Nagy Lászlónak és Bogár Juditnak a tiszolci levéltárral kapcsolatos első információkért.

2  A Kishonti Esperesség (1953-tól, némi területi módosulással: Rimai Esperesség/Rimavský seniorát) tör-
ténetéről néhány éve jó színvonalú, levéltári anyagra is alapozott szlovák nyelvű összefoglalás jelent meg: 
Riecky, 2015.

3  A modern szlovák szakirodalomban rendszerint Matej Šulek néven szerepel. Mivel Schulek az elsőre né-
metes hangzású családnév ellenére szlovák anyanyelvű volt, ezért a keresztnév szlovák alakjának használa-
ta mellett komoly érveket lehet felhozni, ám a családnév modernizálását nem tartjuk jó megoldásnak, és 
a személy által az adott helyesírási viszonyok között használt alakot tartjuk mérvadónak. (Az természete-
sen egyértelmű, hogy az „sch” itt „s” [= š] hangot jelöl.)  

4  Fejes, 1815, Ďurovič, 1941, 270–272, Golema, 1983, 142–150, SBS, V, 545.
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munkái azonban mind kéziratban maradtak.5 De Schulek elsősorban gyűjtő, illetve 
másoló volt, és nem történetíró. Lemásolt több 17. századi lelkészavatási jegyzőkönyvet 
és kora újkori naplót. (Gyöngybetűs másolatai közül három értékes kötet ma a pozsonyi 
központi evangélikus levéltár állományát gyarapítja.6) Tevékenysége családjában nem 
volt példa nélküli. Öccsei közül Josephus/Jozef Schulek (1760–1813) libetbányai lel-
kész (1795–1813) hatalmas, evangélikus forrásokat tartalmazó másolatgyűjteményt 
hagyott maga után, amely a 19. században a mai budapesti Evangélikus Országos Levél-
tár jogelődjébe került.7

Amikor Matthias Schulek kollégájának és barátjának, Matthias/Matej Holko 
(1759–1832) rimabányai lelkésznek és kishonti seniornak kezdeményezésére 1808-ban 
a helyi evangélikus értelmiség részvételével tudós társaság (Erudita societas Kishonten sis) 
alakult, a tiszolci lelkész értelemszerűen ennek is tagja lett. A társaság a Rima-völgyi 
Alsószkálnokon nyilvános könyvtárat (Bibliotheca Kis-Honthana publica) működ te-
tett, évente felolvasóüléseket tartott, és azoknak anyagát nyomtatásban rendszeresen 
megjelentette.8 Holko tudományos programjának része volt az egyházmegye múlt já-
nak feltárása is,9 ezért Schuleket felkérte, hogy az esperesség akkor valószínűleg Rima-
bányán őrzött levéltárát is rendezze. (Az átnedvesedett, rossz állapotban lévő archívu-
mot Holko 1806. szeptember 10-én hozta el a nagybeteg Samuel Kuzmanyi ri ma  - 
szombati lelkész és esperes könyvtárából.10 – A  levéltárat ekkor még rendszerint az 
aktuális senior szolgálati helyén tartották.) A kortársak által nagyra becsült rendezés 
végeredményeként az esperesség számos irata Schulek magángyűjteményébe vándorolt át. 

De a tudós lelkipásztor más forrásokból is merített. Egyes 18. századi iratok egyene-
sen szülőhelyéről, az Árva megyei Velicsna mezővárosból származnak.11 Még Nagy-
palugyáról hozhatta el magával ifj. Georg Buchholtz (1688–1737) kéziratait és levele-
zését, aki 1714 és 1724 között történetesen éppen a liptói nagyközség iskolájában volt 
rektor, az egy évtized alatt neves könyvtárat építve ki.12 Talán a rimakokovai lelkész-

 5  Matthias Holko egy helyen pontosan fel is sorolja ezeket a műveket: 1. Collectanea ad Historiam ecc-
lesiae evangelicae et inprimis ad biographias patronorum, inspectorum, pastorum atque rectorum perti-
nentia etc. 2. Volumen vastum in folio. 3. Topographia oppidi Tiszolcz 4. Stemmatographia Tiszolczensis. 
5. Indices historici virorum ecclesiasticorum in contuebernio Kis-Honthensi in 8o, qui se non tantum ad 
pastores et rectores scholarum, sed ad praeceptores quoque in sic dictis locis filialibus extendunt…” 
Holko, 1818, 53. Egy további, talán még nagypalugyai tartózkodása alatt írott művét (Memo rabilia 
ecclesiarum evangelicarum Liptoviensium) a pozsonyi központi evangélikus levéltárból ismerjük, ám 
csak Alexander Lichner nemeskosztolányi lelkész 1956. évi gépírásos másolata révén. Eredeti kézirata 
jelenleg lappang. ÚA ECAV, Horniak, No. 3.

 6  ÚA ECAV, ZSRDT, No. 8–10. Ezeket vagy Caspar Schulek, Matthias fia hozta magával Pozsonyba az 
1820-as évek elején, vagy csak később keveredtek ide Tiszolcról.

 7  Böröcz, 1993, 3–4.
 8  Riecky, 2015, 84–87; Škulová, 2017, 108–110.
 9  A Gömörben és Kishontban a 18–19. század fordulóján megfigyelhető erős evangélikus egyháztörténe-

ti érdeklődésről és ennek eredményeiről: Ďurovič, 1941, 260–286.
10  Holko, 1817, 75.
11  AECZT M. Schulek gyűjt. No. 29. Velitsnensia.
12  Ifj. Georg Buchholtz nagypalugyai rektori működéséről: Bogár, 2009, 60–66.
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lakból (de az sem kizárható teljesen, hogy a kishonti esperesség levéltárából) került 
Schulekhez Johannes Kromholcznak, Tobias Kromholcz nyitraszerdahelyi lelkész13 fiá-
nak, divékújfalui rektornak (1655–1660), csízi lelkésznek (1660–1668), breznóbányai 
segédlelkésznek (1668–1669), végül pedig rimakokovai lelkésznek (1669–1682) és 
kishonti seniornak (1678–1682) gazdag levelezése.14 A számos különböző helyről ösz-
szeszedett anyagot (eredeti iratokat, iratmásolatokat, rövid egyháztörténeti adatgyűjté-
seket, 17–18. századi alkalmi nyomtatványokat) Schulek a források eredetére és korára 
való tekintet nélkül, területi és tematikai alapon kialakított mappákban helyezte el, a 
pertinencia akkoriban korszerűnek számító elvét követve.

A  Matthias Schulek által begyűjtött iratok szétválogatását és mesterséges rendbe 
helyezését aztán fia, az 1815 és 1820 között tiszolci lelkészként atyja örökébe lépő, pá-
lyáját pozsonyi professzorként befejező Gaspar/Gašpar Schulek (1788—1827)15 is 
folytatta. Az apa és a fia által kialakított rendkívül értékes, földrajzilag igen nagy terüle-
tet lefedő, 17–18.  századi súlypontú gyűjtemény úgy maradhatott Tiszolcon, hogy 
Matthias Schulek azt végrendeletében – nyomtatott könyveivel együtt – a Tiszolci 
Evangélikus Egyházközségnek adományozta.16 Bár azóta minden korszakban akadtak 
olyan egyháztörténészek, akik támaszkodtak a tiszolci levéltár anyagára, a gyűjtemény 
igazi feltárása és hasznosítása még várat magára. A magyarországi kutatás számára hosz-
szú szünet után az irodalomtörténész Szelestei Nagy László fedezte fel, akinek tanítvá-
nya, Bogár Judit 2009-ben megvédett doktori értekezésében erősen támaszkodott az itt 
őrzött Buchholtz-iratokra.

Ami a most kiadandó forrást, Johannes Frölisch rövid önéletrajzi jegyzeteit illeti, 
sajnos nem tudjuk pontosan megmondani, hogy Matthias Schulek hol bukkant rá. 
Nem kizárt, hogy Árva vármegyei pátriájában, hiszen Frölisch ebben a régióban szol-
gált élete végén. A 19. századi tudós lelkész a szélein enyhén sérült, néhol ázott négy 
lapot, amelyek eredetileg talán egy nyomtatvány előzéklapjai voltak, egy-egy vastag pa-
pírlapra ragasztotta fel; régebbi iratok esetében, ha az egyik oldaluk üres volt, gyakran 
élt ezzel a rendhagyó restaurálási technikával.17 Mivel a bajmóci esperesség törvényeit 

13  ELEM II/1, 556.
14  Az irodalmi téren is tevékeny, Philipp Kegel vallásos elmélkedéseit cseh nyelvre lefordító Johannes 

Kromholcz életrajzáról: Holko, 1818, 33–34. 1655 és 1660 közötti rektori működésének színhelye-
ként itt a Nógrád megyei Divény vagy a Pozsony megyei Dévény (Deviniensis) megjelölve, valószínűleg 
tévesen. A javított adat forrása egy 18. század végi összeállítás: „Diaconi ecclesiae evangelicae Brezno- 
Banyensis” AECZT M. Schulek gyűjt. No. 3. Zoliensia. Sejtésünk szerint az 1683. év is tévesen szerepel 
az újabb szakirodalomban a halálozás időpontjaként: Riecky, 2015, 134 és 142.

15  SBS, V, 544.
16  „Etenim die ante mortem repetiit iam olim declaratam voluntatem suam, qua ecclesiam pretiosissimae 

opum suarum partis, manuscriptorum videlicet multis constantium voluminibus, magnos illustrandae 
rei evangelicae et litterariae in Hungaria thesauros complectentibus, haeredem fecit. Hisce faustissima 
iecit bibliothecae ecclesiasticae fundamenta, superadditis libris quoque, quos possedisse ecclesiae honori 
cederet, evolvisse vero usui inserviret.” Fejes, 1815, 50.

17  Lásd Matthias Holko Schulek levéltárrendező tevékenységéről adott leírását: „Praesentem autem meliorem 
ordinem et laetiorem statum atque faciem archivi nostri publici, omniumque eius documentorum hic 
recensitorum et non recensitorum debemus inprimis admodum reverendo viro, Matthiae Schulek, 
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1657-ben Frölisch ugyanezekkel a girbegurba, gyakorlatlan kézről árulkodó betűkkel 
írta alá,18 egyértelmű, hogy a feljegyzések saját kezűek, és feltételezésünk szerint valami-
kor az 1660-as években, visszamenőleg vethette papírra őket.

A némileg rendezetlen szerkezetű szöveg egy üstökös 1636. évi feltűnésétől egészen 
1671 őszéig követi a lelkész életének eseményeit. Ennek és a máshol fennmaradt adatok-
nak segítségével arra is kísérletet tehetünk, hogy bizonyos hiányokkal röviden felvázol-
juk Frölisch életrajzát. Először is azt kell leszögeznünk, hogy nagy valószínűséggel sem-
milyen rokoni kapcsolatban nem állt a 16–17.  századi Magyarország több, Frölich 
családnevű evangélikus értelmiségijével, például a híres késmárki David Frölichhel 
(1595–1648). Nevét következetesen „Frölisch” alakban írta le, és a kortárs források is 
ezzel a ritkább névváltozattal említik. Mivel az egykori breznói (Turóc, Zólyom, Nóg-
rád és Hont megyék területére kiterjedő) szuperintendencia lelkészavatási jegyzőköny-
vei elvesztek, és emberünk Zólyom megyében kezdte lelkészi pályáját, ezért származását 
nem ismerjük. Német neve ellenére rendszerint szlovák nyelvű vidékeken szolgált.

Ján Slávik információi szerint Frölisch 1637-től a zólyomlipcsei iskola rektoraként 
működött.19 Forrásainkban először 1643. január 13-án tűnik fel. Ekkor valóban zólyom-
lipcsei rektor volt, és éppen őt és gyermekeit hűtlenül elhagyó, és más vármegyék terüle-
tén kóborló felesége, a zsolnai születésű Elisabetha Kosseliana ügyében kért tanácsot a 
zólyomi esperességtől. (Az asszony egy ideig feltehetően a korabeli Magyarország társa-
sági életének egyik központjában, a Turóc megyei Stubnyafürdőn, majd Gömörben tar-
tózkodott.)20 A botrány a férjre is rossz fényt vetett, ezért a lelkészi testvérület21 március-
ban elhatározta, hogy addig is, amíg rendezni tudják további alkalmazásának kérését, 
megvédelmezik a zólyomlipcsei patrónusok haragjától.22 Frölisch 1644-ben már a válás 

ecclesiae oppidi Tiszolcz verbi divini ministro doctisimo dignissimo, antiquitatum amatori, cultori et 
scrutatori indefesso, censori gravissimo; mira adhaec talia eruderandi, conquirendi, aetate et negligentia 
consumta conglutinandi, plicandi restaurandique, cognitione, aptitudine, peritia et patientia praedito.” 
Holko, 1817, 85.

18  AMS ECAV I.A.I.3., 34.
19  Slávik, 1921, 373.
20  1647. február 13-án, a zólyomi lelkészi testvérület besztercebányai ülésén Frölisch ügyvédje, Szabó 

Márton útján a következő iratokat mutatta be: „Lectae sunt litterae testimoniales pro parte domini 
Frölischii extradatae per reverendum dominum Danielem Kottonium, primarium pastorem Divi 
Michaelis, Matthiam diaconum eiusdem, item per reverendum dominum Laurentium Bobalium 
ministrum ecclesiae Hayensis et Matthiam Murgasium rectorem ibidem. Litterae quoque responsoriae 
almae fraternitatis Gömöriensis ratione citationis praefatae desertricis ibidem instituenda, praeterea 
litterae clarissimi domini Michaelis Sinapii senioris clarissimi fraternitatis augustanae confessionis in 
comitatu Thurotzensi, denique litterae consanguineorum suprascriptae desertricis contradictionem, 
protestationem, comminationem ratione intentionis domini Frölischii, quoad totalem separationem ab 
eadem ab alma fraternitate concedendam.” AMS ECAV, I.D.I.4., 390. – A  szövegben említett Háj/
Turócliget és Turócszentmihály Stubnyafürdővel szomszédos települések.

21  A  testvérület ( fraternitas) a magyarország evangélikus esperességek leggyakoribb, a testületi jelleget 
hangsúlyozó megnevezése, egyúttal egy, a középkorban gyökerező szervezeti forma. Az adott esperesség-
hez tartozó lelkészek, segédlelkészek testületet hoztak létre, ami saját működésére vonatkozó szabályokat 
alkotott, tisztviselőket választott és egyházfegyelmi ügyekben döntést hozott.

22  AMS ECAV, I.D.I.4., 377–378. 

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   146 2019.12.09.   14:11:48



147

kimondását kezdeményezte, amit hosszú, kitartó kérelmezés után csak 1647. július 13-án 
tudott elérni.23 Jellemző, hogy erről a számára minden bizonnyal megalázó eseménysor-
ról, és első házasságából született gyermekeiről feljegyzéseiben egy mondattal sem emlé-
kezett meg.

Frölisch a viharok ellenére végül egészen 1648 végéig zólyomlipcsei rektor maradt, 
majd 1648. november 3-án a Zólyom megyei Bucsára (Zólyombúcs) hívták lelkész-
nek.24 Állását talán még az év végén elfoglalta, és 1649. január 19-én be is fogadták a 
zólyomi lelkészi testvérületbe.25 Négy nappal később pedig feleségül vette a zólyom-
lipcsei Catharina Czabanit. Házasságukból 1651 és 1671 között összesen kilenc fia és 
öt lánya született. (Hogy hányan élték meg közülük a felnőttkort, az nem teljesen vilá-
gos, mindenesetre feljegyzéseiben négyük csecsemőkori elhalálozását említi.)

A feleken kívül álló okokból ez a házasság is nehezen indult, mert Oszmán váci alaj-
bég Zólyom vármegye ellen 1649. január 29-én indított nagy portyája során a támadók 
Frölischt és feleségét is elfogták, és sok sorstársukkal egyetemben fogolyként Vác várába 
hurcolták. A támadásról Ján Moltsani garamszécsi lelkész naplójában is olvashatunk. 
A portya szerinte 1649. február 5-én érte el a célterületet, és ő úgy tudja, hogy törökök 
három Zólyom megyei faluból, Bucsáról, Hajnikról és Kovácsfalváról összesen 336 em-
bert hurcoltak fogságba, köztük saját sógornőjét, unokahúgát és unokaöccseit.26 A drá-
mai esetről a kortárs Štefan Pilárik (1615–1693), a közeli Nagyócsa/Ocsova azonos 
nevű lelkészének fia is megemlékezik Currus Jehovae mirabilis című önéletrajzi munká-
jában. (1649-ben éppen a támadás idején látogatta meg szüleit szülőfalujában.) Az álta-
la színesen előadott történet szerint a törökök álruhában már Frölisch lakodalmán is 
részt vettek, sőt a menyasszonnyal is táncoltak, majd miután nyolc nappal később az ifjú 
pár fogságba esett, arra kényszerítették őket, hogy vegyék fel menyegzői öltözéküket.27 
A zólyomi lelkészi testvérület 1650. január 17-i ülésén még váci fogolyként említik, és a 
zólyomlipcsei rokonság, illetve a bucsai hívek kérésére elhatározzák, hogy közbenjár-
nak érte a rabkereskedelemben fontos szerepet játszó Liptay István szécsényi alkapi-

23  AMS ECAV, I.D.I.4., 380–381, 384, 387, 390, 392–393.
24  Slávik, 1921, 373–374.
25  AMS ECAV, I.D.I.4., 399.
26   „1649. 5. februarii. „Depopulationem passa est Butsa, Kovátsowa et pagus Hajnik, captivi abducti 336, 

inter quos reverendus Iohannes Frölisch cum uxore et cum meis amicis. Abducta est fratris mei antea 
defuncti uxore, filia Susanna, filii duo, Daniel ez Stephanos. Et ex his meis amicis tantum mater est pretio 
liberata per filium, Johannem.” EOE AGE I.a.3.8. p. 71–75. Notationes Iohannis Moltsani Pastoris 
Polomkensis – Ján Prokopius szakolcai orvos (1732–1806) másolata a valószínűleg elveszett eredetiről, 
74. A napló fenti adataira Prokopius a zólyomi esperesség jegyzőkönyvéhez készített mutatókötetében is 
hivatkozik: AMS ECAV I.D.I.5. „Frölisch, Johannes” mellé beírva.

27  „Als wir dahin kamen, war schon ein groß Geschrey daselbst, wie die Türcken einen grossen Einfall 
gethan, und umb Altsohl her etliche Dörffer eingeäschert, viel Volcks niedergesäbelt und die Jugend mit 
sich genommen, unter denen auch einen Priester, Johannem Frölisch, der allererst vor 8 Tagen mit seiner 
Liebsten Hochzeit gehalten. (Bey welcher Hochzeit sich auch Türcken unbekanter Weise eingefunden, 
und mit der Braut getantzet haben, daher sie auf der Türcken Befehl Ihr Braut-Kleid anlegen und der-
gestalt sich schmücken und ausputzen müsen, wie sie an ihrem hochzeitlichen Ehren-Tage gethan.) Aber 
Gott, der Herr half ihnen im kurtzen wieder aus der Türcken Tyranney.” Pilárik, 1678, B IV verso.
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tánynál.28 Talán ennek is köszönhető, hogy már ebben a hónapban kiszabadult, felesége 
azonban 1650 szeptemberéig rab maradt. Kettejük összesen 900 talléros váltságdíját 
csak széles körű gyűjtés nyomán tudták előteremteni.

1651. február 3-án Bucsáról a Bars megyei Zsdányba hívták lelkésznek. Nem tud-
juk, pontosan mikor távozott Zólyom megyéből, csak azt, hogy 1652 februárjában vet-
ték fel a barsi lelkészi testvérület tagjai közé; aligha az esperesség erejét mutatja, hogy 
rögtön dékánként. 1652. június 13-tól már a testvérület consenioraként szolgált, majd 
1657. április 19-én barsi esperessé választották. Tisztségét azonban nem sokáig láthatta 
el, mert még 1657 májusában a Nyitra megyei Divékre hívták lelkésznek, és már ebben 
a minőségében vették fel 1657. június 21-én a bajmóci testvérület tagjai közé.29 Nyitra-
divéken 1661 októberéig maradt. Ahogy azt jegyzeteiben is leírja, innen azért kénysze-
rült távozni, mert a bajmóci evangélikus egyházkerület szuperintendensét, Tarnóczi 
Mártont az ellenreformáció Privigyéről kiszorította, és a közelben kerestek neki egyház-
községet. Thököly István segítségével Frölischnek az árvai uradalomhoz tartozó, Árva 
vármegyei kis faluban, Lokcán találtak helyet, így a nyitradivéki lelkészi állást Tarnóczi 
elfoglalhatta.30 A  feljegyzésekben szereplő utolsó egyházi adat az, hogy emberünk 
1662. január 16-án bebocsátást nyert az árvai lelkészi testvérületbe.

Nem tudjuk, hogy 1671 ősze után Frölischhel és családjával mi történt. Elképzelhe-
tő, hogy a Wesselényi-féle szervezkedés utáni felekezeti-politikai megtorlás őt is eltávo-
lította állásából, de kérdés, hogy mikor. (A lelkészlakból kitett evangélikus egyháziak-
nak logikusan nem volt maradásuk korábbi szolgálati helyükön.) Ha minden igaz, a ma 
egyöntetűen katolikus Lokcára csak 1674. február 14-én érkezett meg az első katolikus 
plébános.31

Johannes Frölischnek az időrendet egyszer újrakezdő önéletrajzi jegyzetei nem lóg-
nak ki a korszak hasonló családi feljegyzéseinek sorából. Szűkebb családjának biblikus 
hangnemben, egyéni érzelemnyilvánítások nélkül előadott fontos eseményei és lelkészi 
pályájának állomásai mellett csak néhány köztörténeti jellegű adat szerepel bennük, és 
azok is inkább a szöveg elején. Elsődleges értéküket számunkra az adja, hogy a 17. szá-
zadi evangélikus egyház életének néhány olyan részletét világítják meg, amelyeket más-
honnan nem ismerünk.

28  AMS ECAV, I.D.I.4., 408.
29  AMS ECAV, I.A.I.3., 34.
30  Paulíny, 1894, 213.
31  https://rkclokca.sk/historia/.
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Forrás

Johannes Frölisch feljegyzései – AECZT, M. Schulek gyűjt.,  
Miscellanea, 50. mappa

/Matthias Schulek által leírt cím, minden egyes oldal tetején:/ Anno 1636–1671. 
Connotationes reverendi Johannis Froelisch, verbi divini ministri Loktzensis
/Halvány 17. századi betűkkel:/ Johannes Frö[lisch] Mer[…]
Nota bene. Anno 1636 in mense novembri et decembri apparuit cometa crinitus in 
oriente, qui durabat per longum tempus usque ad annum 1637.
Anno32 1636 coronatus est rex Hungariae, Ferdinandus III in regem Romanorum,33 cui 
coronationi applaudebatur Neosolii34 eodem anno a civibus die 1. februarii a 
cameracensibus35 autem die 2. eiusdem mensis, a scholasticis vero quinta. /utána más, 
egykorú írással tollpróba:/ Ita vulgus meus ante dominum.
Anno 1643. die 28. maii illustrissima comes [!] ac domina in arce Muran, Balog, 
Lipscha36 etc. domina Maria Drugeth37 derelicta vidua post illustrissimum comitem, 
Georgium Sczeczy38 in domino placide obdormivit in arce Muran, die vero 13. 
septembris eiusdem anni ibidem in arce Muran iustis magnificis affecta supremi funeris 
honore decorata est,39 in vita hero [!] carissimo apposita. /a két sor közé beszúrva:/ 
Vide infra B.
Anno 1649 Osman alaybég Vaciensis40 rabie accensus invadit ianuarii die 29. comitatum 
Soliensem41 stipatus mille et ducentis ferocitate se superantibus Turcis, ubi Bucza, 

32  Előtte áthúzva két olvashatatlan betű.
33  III. Ferdinándot, akit még 1625. december 8-án, apja életében koronáztak magyar királlyá, a választófe-

jedelmek regensburgi ülése 1636. december 22-én választotta német-római királlyá, és bő egy héttel ké-
sőbb, 1636. december 30-án a regensburgi székesegyházban koronázták meg. A  császári címet apja, 
II.  Ferdinánd 1637. február 15-én bekövetkezett halálával kapta meg. Hengerer, 2012, 122–123. 
Frölisch adatai annyiban mindenképpen pontatlannak tűnnek, hogy a besztercebányai ünneplés csak 
1637 februárjában történhetett. (De ez is kissé megkésettnek tűnik.)

34  Besztercebánya (ma: Banská Bystrica, SK) szabad királyi város.
35  A Besztercebányai Bányakamara alkalmazottaira utal a szó.
36  Murány (ma: Muráň, SK), Balog (ma: Veľký Blh, SK), Zólyomlipcse (ma: Slovenská Ľupča, SK) várak, 

az előbbi kettő Gömör, a harmadik pedig Zólyom megyében, az azonos nevű uradalmak központjai.
37  Homonnai Drugeth Mária (1589–1643. máj. 28. Murány) Homonnai Drugeth György és Dóczy Fru-

zsina leánya, rimaszécsi Széchy Tamás özvegye. A Gömör megyei evangélikusok nagy támogatója. Hanák, 
2019, 283.

38  Rimaszécsi Széchy György (1578–1625. aug. 31./szept. 1. Barkó vár alatt) Rimaszécsi Széchy Tamás és 
Perényi Borbála fia. 1617-től a murányi vár és a hozzá tartozó uradalom birtokosa, 1618-tól haláláig 
Gömör vármegye főispánja. Hanák, 2019, 282–283.

39  A szó vége javított
40  A Pest megyei Vác (H) vára ebben az időben az azonos nevű szandzsák központja. Az alajbég az adott 

szandzsák szpáhi-lovasságának vezetője. Oszmán alajbéget eddig csak a Fáncsy család tagjaihoz írott 
1648. és 1649. évi leveleiből ismertük. Vass, 1979, 546.

41  Comitatus Soliensis/Zólyom vármegye (Zvolenská stolica).
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Hajnik, Kowačova depopulatur42 plurimos christianos vinctos secum abducit, quibus 
me quoque Johanem Frölischium etc. pastorem ecclesiae Buczensis cum coniuge 
novella Catharina Czabanii43 et plurimis auditoribus alligavit et Vacinum sec[um] 
abduxit. Divina tamen providentia me cum dicta coniuge gravi lytro inde [emiserat], 
me enim 1650 in ianuario, coniugem vero in septembri.44

Anno 1651 Bucza vocor ad ecclesiam Sdanensem45 februarii 6.
Anno 1651. augusti 13. in aurora natus est mihi fil[ius] […]
Anno 1653. aprilis 22 ante occasum solis nata est mihi fi[lia] […]//
Anno 1654. octobris 4. nata est mihi alia filia, quae accepit nomen Anna.
Anno 1657 ante auroram diei secundae ianuarii natus est filius meus, renatus Casparus, 
et post breve spatium denatus.
Anno eodem in maio legitimo vocor ex ecclesia Sdanensi ad Divikiensem46 in comitatu 
Nitriensi positam. Ubi enim me praesentavi cum administratione sacrorum publicorum 
die 10. dictae mensis, iteravi 25 eiusdem.
Atque sic publice mihi commendatum daesignatum regimen fatae ecclesiae acceptavi 
anno praetacto iunii 10.47

Anno iam signato nascitur Deo, ecclesiae et mihi tertius filius, Andreas, die 25. 
novembris.
Anno 1648 novembris secunda ex schola Lipschensi legitime vocor ad regimen ecclesiae 
Buczensis in comitatu Soliensi sitae. Hic legitime mihi adiungo in sociam fortunae 
castam virginem Catharinam Czabany Lypschensem, cum qua coniugium confirmo 
anno sequenti 1649. ianuarii 23.
Anno Domini 1659. aprilis 18 coniunx mea, Catharina Czabany difficili partu edidit in 
lucem filium, qui 20. eiusdem accepit in baptismo nomen Georgii, quem Deus crescere 
faciat.

42  Bucsa/Zólyombúcs (ma: Budča, SK), Hajnik (ma: Hájniky-Sliač, SK) és Kovácsfalva (ma: Kováčová, 
SK). Három Zólyom megyei, a Garam völgyében fekvő falu, amelyek Zólyomtól nyugati, északi, illetve 
északnyugati irányban négy-öt kilométerre fekszenek. – A váci alajbég Zólyom megyei portyája nem érte 
el azt a szintet, hogy a magyarországi török háború egykorú nagy összefoglalásaiba, például az Ortelius 
Redivivusba (Frankfurt am Main, 1665) bekerült volna. Ján Slávik a zólyomi evangélikus esperesség tör-
ténetéről írott munkában, a fentebb már idézett Moltsani-napló eredetijére támaszkodva a Bucsa elleni 
török támadások sorában az 1649. éviről is megemlékezik. (Egy másik, Slávik által használt forrás, téve-
sen őszre helyezte a támadást.) Slávik, 1921, 369.

43  Catharina Czabaniról, Frölisch második, zólyomlipcsei származású feleségéről egyelőre nem rendelke-
zünk közelebbi információval.

44  A házaspár összesen 900 tallér váltságdíjon szabadult meg Vácról, amit később hosszan törlesztettek. 
Michal Sinapius-Horčička turóci esperes 1651. március 30-án Szucsányban kelt körleveléből kiderül, 
hogy Turócban még ekkor is gyűjtötték a pénzt a szerencsétlenül járt Frölisch és felesége számára. 
Stromp, 1905, 542–543.

45  Zsdány (ma: Dolná/Horná Ždana, SK) Bars megyei falu, Garamszentkereszttől nyugatra.
46  (Nyitra)divék (ma: Diviaky nad Nitricou, SK) Nyitra megyei falu, Privigyétől nyugati irányban 17 kilo-

méterre.
47  Johannes Frölischt a bajmóci esperesség 1657. jún. 21-én Privigyén megtartott gyűlésén vették fel a lel-

készi testvérület tagjai közé. AMS ECAV I.A.I.3. (oldalszám nélkül), illetve ugyanekkor aláírta a testvé-
rület törvényeit is. Uo., 34. 
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Anno 1661 eadem coniunx mea peperit filiolum ad fontem baptismatum Samuelem 
dictum, qui completis hebdomadis 12 et uno die aprilis 28. anni eiusdem ad patrem 
aeternae felicitatis transmigravit in templum Devikiensem sepultus.
N. T. ecclesiae doctores vixerunt in coniugio, pars I. pagina 62b.//
Anno 1652. die februarii […]48 ego Johannes Frölisch existens pastor ecclesiae Zdanensis 
ad Giaram factus sum membrum almae fraternitatis Barsiensis per incorporationem. 
Ubi illico honoratus sum honore decani.
Anno 1652. iunii 3. in congregatione generali habita in parochia Komenecensi49 
praesente clarissimo domino superintendente Daniele Dubravio50 et clarissimo domino 
M. Daniele Lany51 seniore fraternitatis Galgociensis creor in conseniorem super dictam 
fraternitatem Barsiensem.
Anno 1657. aprilis 19. in generali congregatione dominorum fratrum fraternitatis 
Barsiensis ac praesentia clarissimi domini M. Martini Tarnocy52 superintendentis eligor 
et confirmor in seniorem dictae fraternitatis.
Anno 1661 ad legitimam vocationem illustrissimi comitis  Stephani Theokeoly53 ex 
ecclesia Divikiensi ad Lokcensem54 in comitatum Arvensem translatus sum cum meis. 
Anno praetacto die 20. octobris. Hanc autem mutationem suscepi ad instantiam et 
petitionem status evangelici in Hungaria constituti, quo potuisset de loco providere 

48  Tintafolt miatt olvashatatlan a nap.
49  Kamenec/Kemenec (ma: Kamenec pod Vtáčnikom, SK) Bars megyei falu, Privigyétől délnyugatra.
50  Daniel Dubravius (1595. okt. 15. Zsolna–1655. febr. 7. Szenice) zsolnai származású, Wittenbergben 

iskolázott evangélikus lelkész és egyházi író. 1641-től a Nyitra megyei Szenice mezővárosban szolgált 
lelkészként, 1641 és 1648 között egyúttal a berencsi evangélikus egyházmegye espereseként is működött. 
1648. jún. 9-től haláláig a Pozsony, Nyitra és Bars vármegyék területét felölelő bajmóci evangélikus egy-
házkerület szuperintendense volt. Braxatoris, 1922, 23–24, Kuzmík, 1976, I, 188, Zoványi, 1977, 
158, SBS, I, 514, ELEM II/1, 229.

51  Daniel Lani (1605, Mosóc–1665. nov. 17. Besztercebánya) ismert evangélikus lelkészdinasztia sarja, Elias 
Lani biccsei szuperintendens (1610–1618) fia, több hitvitázó mű szerzője. 1629. márc. 26-án a witten-
bergi egyetemen magiszteri címet szerzett. 1637-től a Nyitra megyei Galgócon működött lelkészként, 
1647 és 1657 között egyúttal a galgóci egyházmegye esperesi tisztét is betöltötte. 1657 végén az ellenre-
formáció miatt elhagyni kényszerült Galgócot, és ezután Besztercebányán szolgált segédlelkészi pozíció-
ban. Kuzmík, 1976, II, 389, Zoványi, 1977, 362, SBS, III, 352.

52  Martin Tarnóczi/Tarnóczi Márton (1620, Beckó–1685. aug. 3. Blatnica) evangélikus lelkész, egyházi 
író. 1644 és 1647 között a wittenbergi egyetemen tanult, ahol magiszteri címet szerzett. 1652 és 1660 
között a Nyitra megyei Privigyén szolgált lelkészként, majd miután innen távozni kényszerült 1661 és 
1673 között, illetve 1681-ben (hosszú németországi száműzetéssel megszakítva) a Privigyéhez közeli 
Nyitradivék és Divékújfalu közös lelkészeként szolgált. 1682-ben rövid ideig lőcsei lelkész volt, élete vé-
gén pedig visszatért Privigyére. 1656 és 1685 között, Daniel Dubravius utódaként ő töltötte be a bajmó-
ci evangélikus egyházkerület szuperintendensi tisztét. Kuzmík, 1976, II, 746–747, Zoványi, 1977, 
621, SBS, VI, 28–29, ELEM II/1., 1072. 

53  Thököly István (1623. febr. 8. Késmárk–1670. dec. 3. Árva vára) evangélikus főúr, Thököly István és 
Thurzó Katalin fia, Thököly Imre (1657–1705) fejedelem apja. 1654. nov. 7-én az uralkodótól grófi cí-
met kapott, 1666. febr. 18-tól Árva vármegye örökös főispánja. A Wesselényi-féle szervezkedésben való 
részvétele miatt 1670-ben császári sereg vonult árvai vára ellen, az ostromot végül váratlan halála előzte 
meg. Hanák, 2019, 420–421.

54  Lokca (ma: Lokca, SK) falu Árva megye északi részén.
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clarissimo domino M. Martino Tarnocy superintendenti ecclesiarum evangelicarum 
super comitatibus Nitriensi, Posoniensi, Barsiensi et Mosoniensi, tum exuli. Litteras 
autem vocatorias augusti 26. scriptas accepi septembris 6.
Anno sequenti ianuarii 16. venerabilis contubernii Arvensis adiunctus nomen meum 
protocolo insertum congregatione generali in parochia Jablonkoviensi,55 ubi inexpectata 
audita.//
Anno 1662 parochia Lokcensi tanquam novo hospitio donatus novo hospite ornor, 
hoc est filiolo, qui in regeneratione accepit nomen Samuelis.
Anno 1664. decembris 16. in eadem parochia Lokcensi suscipio ex legitimo toro 
filiolam in baptismate nomine Susanna donatam, quae anno 1665 ex hac miseriarum 
valle ad coelestia gaudia transmigravit maii 4. , cuius corpusculum honorifice humatum 
eiusdem anni et mensis 10. in templo Lokcensi.
Anno 1665. novembris 30. nocte profunda nascitur Deo, ecclesiae et nobis parentibus 
filiolus, qui decembris 4. in sacro baptismate accepit nomen Joachimi.
Anno 1667 aprilis 22. ante ortum solis nascitur Deo, ecclesiae et nobis parentibus 
filiolus, qui currentis 27. renascitur et accepit nomen Eliae.
Anno 1668. augusti 15. nascitur Deo, ecclesiae et parentibus filia, qui ad fontem 
baptismatis accepit nomen Gabrielis, quem Deus magnum faciat.
Anno 1669. decembris 22 nascitur ex legitimo toro filiola, quae baptisata accepit 
nomen Susannam, quam Deus faciat in pietate etc. crescere.
Anno 1671. maii 14. nata est Deo, ecclesiae et parentibus flia ante vespertinam, adeo 
debilis, qua debilitate considerata illo momento est renata, Catharina nominata, quam 
dominus Deus viribus donet et castitatis studiosam faciat.
Anno praenotato praenominata filiola alieno ubere sustentata a die nativitatis suae ad 
septembris 2, quo sole post gallicinium animam patri coelesti resignavit, corpusculum vero 
nobis parentibus tentorii56 sepeliendum reliquit, quod praestitimus dictae mensis die 27.

Rövidítések és irodalomjegyzék

AECZT Archív evanjelického cirkevného zboru augsburského vyz-
nania v Tisovci (A Tiszolci Evangélikus Egyházközség Le-
véltára, Tiszolc)

M. Schulek gyűjt. Mathias Schulek gyűjteménye

55  Jablonka (ma: Jabłonka, PL) Árva megyei falu.
56  tentorium = sátor. Itt nem elvont, hanem biblikus értelemben (pl. 2. Kor. 5:2), az emberi testet jelölve.
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AMS ECAV Archív Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburs-
kého vyznania (A Miavai Evangélikus Esperesség Levéltára, 
Miava)

  I.A.I.3. Protocollon contubernii Baymociensis 
(1627–1672)

  I.D.I.4. Protocollon contubernii Zoliensis (1588–
1661) – Ján Prokopius másolata57

  I.D.I.5. Ján Prokopius: Index protocolli fraternitatis 
Zoliensis

EOE Evangélikus Országos Levéltár, Budapest

AGE  Archivum generale ecclesiae
 I.a.3.8. Krónikás jegyzetek kronologikus 

sorrendben – Ján Prokopius másolatai

ÚA ECAV Ústredný archív Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovensku (A Szlovák Evangélikus Egyház Központi Le-
véltára, Pozsony)

Horniak Osobný fond – Pavel Horniak
ZSRDT Zbierka starších rukopisných dokumentov a tlačí

*

Bogár
2009 Bogár Judit: Egy késmárki polihisztor élete és munkái – fel-

jegyzéseinek tükrében. Ifj. Buchholtz György naplója (1709–
1737), Piliscsaba, PPKE, 2009. (Doktori disszertáció).

Böröcz
1993  Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár (Buda-

pest) kéziratkatalógusa – 1850 előtti kéziratok, Budapest, 
Országos Széchényi Könyvtár, 1993. (Magyarországi egy-
házi könyvtárak kéziratkatalógusai, 10.)

57  A jegyzőkönyvnek két további példányát is ismerjük, az egyiket, Adam Chalupka 1802-ben Felsőleho-
tán készített másolatát a Besztercebányai Evangélikus Egyházközség Levéltárából, a másikat, Josephus 
Schulek libetbányai lelkész 1803-ban készített másolatát a budapesti Evangélikus Országos Levéltárból 
(EOE AGE IV.e.7.). Azért döntöttünk a Prokopius-féle miavai másolat használata mellett, mert ehhez 
ugyanitt névmutató is rendelkezésre áll. 
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Braxatoris
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