
A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 
1520 -1741 . 

(Folytatás). 

4. Az egyes lelkészektől e korszakban is feltétlen enge-
delmességet követelt az esperesség, e tekintetben a legkisebb 
vétség is — mint már láttuk — fenyíték alá esett; hasonlóan 
megkívánták, hogy a lelkész mint az isteni ige hirdetője 
valláserkölcsi tekintetben is példányképűl szolgáljon a hívek-
nek és mindenben az esperességi szabályokhoz ragaszkodjék. 
A fegyelem, mint fentebb láttuk, kíméletet ugyan nem ismert, 
de attól eltekintve a lelkészi hatalom, kivált a világi emberrel 
és a polgári hatósággal szemben, korlátlan és felette nagy 
volt. Azt sem kell feledni, hogy az esperesség minden tagja 
bajban támogatást, szenvedett sérelem esetében elégtételt 
nyert. Jaj volt annak, ki a lelkészt becsmérelte, szolgálatait 
igénybe nem vette, pontosan nem fizette. A hárskútiak hiába 
mondták Csetneken 1633 ápril 13-án: „lelkészünk Lányi György 
hirtelen haragú, kevéssé tanult, nehezen érthető beszédű és rossz 
gazda, kérjük elmozdítását!" — A kérelemnek hely nem 
adatik, volt a válasz, mert a felhozott ok nem elegendő 
ahhoz, hogy elmozdíttassék (Prot. Schröter 243 1.). 

Nézzük már most a lelkészek e korbeli jövedelmeit vagy 
is inkább a Homonnay Mária által Blasius Péter dereski lel-
kész részére kiadott meghívó levelet (vocator). 

1630 augusztus hő 10 napján. 
Mi gróf Drugeth Homonnay Mária az néhai tekintetes 

és nagyságos rimaszécsi Széchy György úrnak meghagyatott 
özvegye stb. Alkutattuk meg dereski, licei és lévárti jobbá-
gyainkkal Blasius Péter prédikátor esztendőnkent való fize-
tése lészen tőlök, az mint rendszerint következik: elsőben is 

Minden egészhelyes jobbágy ötven pénzzel, egy-egy 
jósvai szapu búzával tartozik, az kik penig ketten összefog-
nak s úgy szántanak, ketten adnak egy jósvai szapu búzát, 
de azért ugyan ötven-ötven pénzzel tartozik egyik-egyik. 

Az kinek barma nincs, akár jobbágy, akár zsellyér, fél-
fél jósvai szapu búzával 's ötven-ötven pénzzel tartozik. 

Az özvegyasszonyok mindenik három-három sing vászona 
(1.) szent Mihály napvendégségkor offertoriummal tartozik és 
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az kinek annyira való értéke lószen egy „persemelddel (pecse-
nyével) és egy kalácscsal tartozik; az ki penig szegény, hogy 
magának sincs, nem tartozik. 

Az három sátoros ünnep napokon offertoriummal tar-
toznak mindnyájan. Házasúló személy az fölhérdeléskor az 
bor Jósván jár, egy itce borral tartozik. 

Gyermek ágyas asszonyember az avatáskor hasonló-
képen egy itce borral tartozik. 

Kereszteléskor egy kenyérrel, egy tyúkkal tartozik 's 
egy viasz gyertyával, az kiben egy pénz is legyen. 

Halott fölött való énekléskor tizenkét pénzzel tartoznak, 
de ennek az harmada az mesternek jár. 

Harangozástúl hat pénzzel, de az épen (egészen) az mes-
ternek jár . 

Menyegzője lakodalomtúl, ha az lakodalomban ott lészen 
az prédikátor, nem tartoznak semmivel; de ha ott nem lészen, 
egy tyúkkal 's egy kalácscsal tartoznak az prédikátornak. 

Levélírásért, ha az mester otthon lészen, vagy sör vagy 
bor lészen az faluban, egy-egy itcevel tartoznak1), de ha az 
mester otthon nem lészen, az prédikátornak is megadják. 

Az csordapásztor semmit nem tartozik az prédikátornak, 
de az pásztor is az prédikátornak minden szamár barmot 
tartozik fizetés nélkül megőrizni. 

Deresk tartozik minden esztendőben három kaszást adni, 
Lice két kaszást 's Lévárt egy kaszást egy-egy napra. 

Ha valamely szófogadatlan, az menynyiről az prédikátor 
megszolgál, meg nem akarja fizetni, azon falu bírájának jelentse 
meg az prédikátor; az bíró penig az egyház fiát melléje vévén 
az barmát hajtsa el, de nem az prédikátor udvarára, hanem 
az magáéra és addig ki ne bocsássa, míg az prédikátornak 
kedvét nem találja.2) Actum in arce nostra Murán die et 
anno ut supra Homonnay Mária m. p. (L. S.)" (Prot. Rima-
novi 652—653 1.). 

D) A közoktatás. 
Az iskola és egyház közötti viszony szintén a régi 

maradt ; a tanító θ korszakban is feltétlenül alá volt rendelve 
a lelkésznek, kitől a tanításnál is irányt vett. Említésre 
méltó, hogy egyes kiváló férfiak és nők pl. Széchy György, 
Homonnay Mária, Bakos Gábor melegen felkarolták a tanítás 
szent ügyét, midőn iskolákat alapítottak és a tanítókról is 
gondoskodtak. Homonnay Mária, egy, Murány várában 1643 

') A levél (okmány) írás a tanító tiszte lévén, a lelkész a r ra csak 
akkor volt feljogosítva „ha az mester ot thon nem volt." 

*) Ezen néhány szó érdekes világot vet a kor szokásaira! különösen 
pedig az igazságszolgáltatás sommás rövid voltára. 
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május 20-án kelt adománylevelben „szokott úrasszonyi grá-
tiából" félszőlőt adományozott a balogi tanítónak, mely alka-
lommal a többi közt azt is mondta: „meggondolván azt, hogy 
a felső balogi augustana confesszión lévő tanítóknak igen 
vékony proventusok és kiváltképen halálunk után a földes-
uraktól is lassú provisiójuk fogna lenni."1) 

Semmi kétség, hogy a tanító e „boldog korban" is könyek 
között ette szűken kimért kenyerét. Igazolja azt épen a balogi 
tanító Piskatorisz György részére Homonnay Mária megha-
gyásából 1634-ben Kotay Jakab lelkész aláírásával kiadott 
következő hivány: 

„Esztendőig való fizetése e lószen:" 
1. Pádár nevű falu egészlen ő kegyelmének fog fizetni, 

minden egészhelyes jobbágy két-két szapu búzát ad, az fél-
helyes egy szapuval, az negyedrészes egy mértékkel. Az 
zsellérek, kik magok házában laknak ós helyet nem bírnak 
12 dénárt fizet mindenik: az kik más ember házában laknak, 
hat pénzt. 

2. Minden egószhelyes jobbágy, az kik Alsó-, Fölső-
Balogban, Perjesen és Panithon laknak, három kéve búzát 
adnak; az félhelyesek kettőt avagy legalább más felet; az 
negyedrészes egy kéve búzát ad. 

3. Alsó-, Fölső-Balogi, Perjési ós Panithi zsellérek, az 
kik magok házában laknak, hat-hat pénzt adnak, az kik más 
ember házában ós helyet nem bírnak, három-három pénzt. 

4. Ha az isten az szőlőnek termését megtartja, minden 
szőlős ember az δ órtéke szerint, ki többet ki kevesebbet 
ad mustot. 

5. Ha halott vagyon, 12 dénárt adnak az énekléstől, annak 
az fele a prédikátoré és a fele az mesteré. Ha Panitra vagy 
máshová megyünk halott eleibe 24 dénárt adnak, az is kétfelé 
oszol. 

6. Az főünnepnapokon astatio és recordatio vagyon, az 
mi jut, abbúl az mendikásoknak kell valamit adni, a többi övé. 

7. Ha ostyát viszen ő nagyságának") karácsonban, fáradt-
sága nem lószen heába való. Ha ide Balogvárába jő Ő nagy-
sága és ő nagyságához recordálni megyen, ürösen ő nagysága 
el nem bocsátja. 

8. Egy jó szántóföld vagyon, azt is bevetheti avagy 
dézsmára másnak adhatja, (magyar) 

Jacobus Kotay s. k. balogi lelkész ez idő szerint esperes. 
(Prot. Rimanovi 687—688 1.). 

*) Lásd a csetneki esperességi levéltárban lévő eredeti okmányt, mely 
annyival érdekesebb miután ra j t a a boldog emlékezetű grófnő saját a lá í rása 
^s címeres pecséte (a 4 rigó) látható. » 

*) Homonnay Mária grófnő. 

13* 
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A dobsinai tanító fizetése az 1637 február 9-ón tar tot t 
egyházlátogatás jegyzőkönyve szerint: 

1. Minden lakos évenként 20 dénárt fizet, habár ketten 
hárman laknak is egy házban, a zsellér 10 dénárt; 

2. egy-egy hámor hetenként egy darab vasat (portionem 
ferzi), az acélkohó 50 dénárt ad. 

3. ünnep és vasárnapon ingyen ebéd a lelkésznél; 
4. A mészáros hetenként 2 font marhahúst ad, de ez a 

harangozóval vagy kántorral megosztandó; 
5. a karácsoni, farsangi, húsvéti, pünkösdi és Márton 

napi felköszöntés (recordatio) jótéteménye kizárólag őt illeti, 
a mit belőle bajtársainak és a deákoknak1) juttat, azzal be 
kell azoknak érniök; a hetenkénti és kéthetenkénti felkö-
szöntés azonban a kántoré meg a deákoké." (Prot. Rimanovi 
733 1.) 

Ilyen szűken kimért jövedelem mellett, ahhoz még olyan 
alárendelt állásban a szegény tanító sorsa elég szomorú lehe-
tett, és ha még a köznéppel is barátkozott, a kevés tekintély 
is lefoszlott róla és ha jövedelmező mellékkeresetre tett szert, 
„hivatalát" is elhanyagolta. így történt pl. Dobsinán, hol a 
lelkész 1637-ben az egyházlátogatás alkalmával intette taní-
tóját (Reich Mártont): „ne szennyezze be hivatalát az által, 
hogy a tanuló ifjúság nyilt kárára hosszú éjjeleken át hiú 
táncvigalmakban (choris vacantibus) muzsikál, ámbár kifogása 
nincsen, ha azt az ő tudtával és beleegyezésével tisztességes 
lakodalmakban teszi 1" (Prot. Rimanovi 734 1.). Az 1642 évi 
február 15-én tar tot t egyházlátogatásnál pedig elmondatott, 
hogy : Reich Márton hétfőnként a sörházban lóvén elfoglalva, 
elmulasztja a reggeli tanórákat; ugyanaz történik nyáron, 
mikor a várostól messze fekvő vasgyárakban napokon át 
cántál!", miért határoztatott: „a tanító legyen hétfőn is reg-
geli 9 óráig az iskolában, aztán mehet a sörházba; ha pedig 
a városból kimegy, jelentse a lelkésznek és adjon collegá-
jának, ki őt helyettesíteni fogja, kellő utasítást; évenként 
háromszor kell a lelkész által előírt tárgyakból vizsgát tenni, 
a városi közönség pedig felszólítandó, hogy a másik tanítónak 
és a kántornak a megszaporodott munkáért valami fizetést 
adjon (Prot. Rimanovi 806 1.). Ha már olyan tekintélyes 
városban is, milyen Dobsina volt, ilyesmi történt, könnyen 
elképzelhető, milyen volt faluhelyen a tanító sorsa! 

A tanügy különben az esperessógnek szívón feküdt, az 
egyházlátogatás mindig a tanítóra és iskolára is kiterjedt. 

') A (nagyobb) deákok a taní tó segédei voltak és pedig nem csak a 
templomban és a temetések, lakodalmak és felköszöntéseknél) hanem az isko-
lában is, hol az elemi oktatás j ó részben reájuk volt bízva. Dobsina város 
lakossága e korban az 1626 óta meglehetős pontosan vezetett anyakönyvek 
a lap ján legfeljebb 1 2 0 0 - 1 6 0 0 lélekre tehető. 
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Midőn 1641 ápril 17-én a Homonnay Mária által felépített 
sumjáci templomot az esperes Lovcsányi Kristóf, Holz Jakab 
betlóri, — Golczius Joákim rozsnyói lelkész alesperes és még 
12 lelkész közbenjöttóvel roppant ünnepélyességgel felszen-
telte, egyúttal meghagyta, hogy a felépítendő iskola költségeit 
a leányegyházak (Vernár, Telgárt, Pohorella) egyharmad 
részben viseljék és u. o. 1643 január 30-án az egyházlátoga-
tás alkalmával a tanító fizetése iránt is törtónt intézkedés. 
(Prot. Rimanovi 902—904 1.) 

Azon kérdésre: mit tanítottak akkor az iskolákban? az 
egyházlátogatás jegyzőkönyveiben találjuk a választ, így a 
dobsinai iskolát illetőleg 1637 február 9-iki kelet alatt olvas-
suk: „úgy az iskolában mint az alumneumban1) a gramma-
tikából és dialektikából vizsga tartatott, mely a tanítók és az 
ifjúság becsületére vált (in quo honeste steterunt, Prot. 
Rimanovi 734 1.)" ós 'a rozsnyói iskolát illetőleg 1642 feb-
ruár 20-iki kelet alatt: „a német tanító (Peschkover Dániel) 
Hutter theólogiáját, Philippus grammatikáját és Dietericua 
Mautbner-fóle logikáját és rhetorikáját szorgalmasan forgatta 
a tanuló ifjúsággal". (Prot. Rimanovi 823—824 1.) 

Ezen adatokból már azon törekvés is kitetszik, mely 
az ifjúságnak osztályokra való elkülönítésére vagyis oda 
irányult, hogy a magasabb tantárgyak előadása másra és az 
elemi oktatás is másra bízassók. Ez pl. Dobsinán, hol az 
(elemi) iskola ós az alumneum között már különbséget tet-
tek, életbe is volt léptetve. 

E) Vallásosság, erkölcsiség, szokás, míveltségi állapot. 
Götnör vármegye e korszakban is majdnem folytonosan 

háborúk színhelye lévén, a lakosság anyagi és erkölcsi pusz-
tulása állandó volt. A magyar felkelő hadak, a német 
zsoldosok ós a kalandozó törökök nem ismertek kíméletet, 
aláásták a jólétet, megmételyezték a jó erkölcsöket. Hiszen 
elég Szén Péter gömörpanyiti lelkész, az 1641-ben török rab-
ságba hurcolt babaluskiak ós a 1643/4-ben kifosztott hárs-
kútiak szomorú sorsára hivatkoznom, hogy beigazoljam, 
mily nehéz volt. e korban a létért való küzdelem. A külön-
féle hadaktól megsarcolt, a töröktől súlyos adókkal terhelt, 
folytonos rettegésben élő nép vagyonilag tönkre menvén, az 
erkölcsi sülyedós is megindúlt. A hűtlen elhagyás, házasság-
törés és istenkáromlás eseteivel az e korból reánk maradt 
jegyzőkönyvekben igen sűrűn találkozunk. Az 1637 és 1642 
évi egyházlátogatások alkalmával ismét ós ismét utasíttattak 

Ezen . .a lumneum" a nagyobb deákok iskolája volt, melyben a mai 
középiskolák bölcsője keresendő. 
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a hívek, hogy az isteni tiszteletet el ne raulaszszák, az Úr 
testét gyakran élvezzék, az átkozódást és káromkodást, vala-
mint a gonosz emberek társaságát kerül jék! De bármily szi-
gorúan lépett is fel az egyház, az általános sülyedésnek gátat 
vetni nem volt képes. Az esperesség és minden tagja összes 
befolyását latba vetette, hogy tekintélyét fenntartsa és az 
erkölcsi hanyatlást megakadályozza; a káromkodást bot-
ütéssel és bírsággal súj tot ta ; a ki a 6-ik parancsolat ellen 
vétett, nem csak egyházi fenyítek alá esett, hanem a polgári 
hatóság is megbüntette és ismétlés esetében könyörület 
nélkül kiűzték a helységből. Ε tekintetben a lelkész és 
tanító épen nem képezett kivételt, így pl. 1643 január 16-án 
a tamásfalvai lelkész fiai „házasságtörés gyanúja miatt" a 
balogi vár börtönében és bilincsekben sínylődtek (Prot. Rima-
novi 829, 831 1.) 

Feltűnő, hogy Magyarország e vidékén a művészet e 
borzasztó korban is meleg ápolásban részesült, miről tanú-
bizonyságot tehet a templomok e korbeli berendezése és 
díszítése, a amennyire — elég hézagosan — az egyházlátoga-
tások jegyzőkönyveiből ismerjük. Szép kárpitok, gyönyörű 
oltárképek, értékes ötvös művek és csinos faragványok majd 
minden templomban voltak úgy, hogy aztán 1637 március 
11-én Hárskúton nagyon feltűnt és visszatetszett, midőn az 
egyházlátogatás az ottani templom falain nem képeket és 
faragványokat, hanem . . . zsíros húsdarabokat (laridis pin-
guibus) lá tot t ; de a „magyar énekek feltűnő kellemes 
dallama csakhamar elfeledtette az esperes úrral a csúnya 
látványt!" (Prot. Rimanovi 760 1.). 

Ε korszakot a következő adatok jellemzik: 
1. Az egyház minden polgári dologra ós intézményre 

rányomta a maga bélyegét, minek beigazolására elég a dob-
sinai iparoscéhek nagyobbára e korszakban készült alap-
szabályaira hivatkoznom, melyek nagyobbrészt Lachanosarkos 
(Kraut und Fleisch) Mihály lelkész alesperes tollából folytak 
és az istenfólelemre, a templom szorgalmas látogatására és 
a vasárnap megünneplésére különös súlyt helyeznek.1) 

2. Az eljegyzést e korszakban is ép oly szentnek és 
felbonthatatlannak tekintették, mint a házasságot. Pl. Gott-
hárd János rozsnyói bíró hasonnevű fia eljegyezte magának 
néh. Grünblath Gáspár hajadon leányát, Erzsébetet és a gyűrű-
váltás is megtörtónt, midőn a leány egyszerre meggondolta 
magát ós visszaküldte a jegyet. A dolog az esperessógi 
tanács elé került, mindkét fél ügyvédet vallott, kiknek köz-
benjöttóvel 1631 évi február 5-ik ós 19-ik napjain Rozsnyón 
az ügyet tárgyalták, mely alkalommal hiába védekezett 

4) Lásd a dobsinai városi levéltárban lévő céhszabályokat. 
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alperes Fabriczi György és a „szent korona" (esperesség) 
előtt, hogy „kiskorú lévén, gyámja tudta nélkül a d o t t házas-
sági ígérete semmis": a Zabeler Péter lőcsei superintendens 
könyvében1) foglalt szabályok alapján és mert alperesnő 
12 éves korát immár betöltötte volt („holott a gyámság a 
fiúra nézve 14, a leányra nézve 12 éves korban megszűnik 1") 
Ítéltetett: „annak okáért, hogy az szent házasságnak mél-
tósága helyén maradjon, s az botránykozás ós állhatatlanság 
efféle dologban eltávoztassék, ilyen büntetés alá köteleznek 
(sic!) az leányzót: hogy hét esztendeig férjhez ne mehessen, 
mennyegzői lakodalmaktól, táncoktól ez hét esztendő alatt 
eltiltatik, az bíró uramat, feleségét és fiát becsületes embe-
rek által kövesse meg tizenötöd nap alatt, minden költséget 
is ő térítse meg az bíró uramnak. Az bíró uram fiát pedig 
kötelességétől fölszabadítjuk, hogy ez után szabad legyen 
megházasodnia, sőt az leánykérőket is, kiváltképen az itt való 
lelkipásztorokat tartozik az leányzó megkövetni és az δ 
kegyelmök becsületét megadni11. (Prot. Schröter 223 1.) Meg-
jegyzendő, hogy alperesnő testvére Grünblath Márton rop-
pant vihart idézett fel maga ellen, mikor ezen Ítéletet K a s s á r a 
Alaghy Menyhért országbíróhoz felebbezte ós végre is tetemes 
bírság (20 frt) letétele mellett az esperesség el6tt meghajolni 
kényszerűit (Prot. Schröter 228, 229. 1.) 

3. Derencsényben egy öngyilkos (se ipsum suspendens) 
hulláját a rendes temetőbe temették, mely „borzasztó eset-
ben" (casus horrendus) 1641 ápril 23-án Jolsván a holttetem 
azonnali kiásatása rendeltetett el. (Prot. Schröter 335 I.) Az 
öngyilkosság tehát fenyíték alá esett, ép úgymint . 

4. az áttérés; az otrokocsiak 1641 augusztus 4-én hiába 
mondogatták : „atyáink is kálvinisták voltak I" a fegyveres 
nép kíséretében megjelent esperes arra mit sem adott, (Prot. 
Rimanovi 771 — 772 1.) a dereskíeket 1644 ápril 26-án Jolsván 
ugyancsak kérdőre vonták az áttérésért, mely itt egyenesen 
„bűnténynek" (crimen) lett minősítve (Prot. Schröter 392, 
393 1.). 

F) Egyes egyházak. 
1. Az 1637 március 11-én Rozsnyón tartott egyház-

látogatásról következő érdekes jegyzőkönyv maradt r á n k : 
„Golczius Joákim első ós német lelkész, Astronomi Samu 

magyar lelkész, Német István bíró és Literati György egy-
házi! (egyszersmind adószedő, pactator) közbenjöttével meg-
néztük a német templomot,2) melyben az ol tárokat és pado-

') Itt egy Zabeler Péter által kiadott és ez idélt igen elterjedt egyház-
jogi mű értendő. 

') A mai „püspöki" vagy „ n a g y " templom, mely 1711 óta róm. ka th . 
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kat a jámbor polgárság nem rég jó karba hozta és költséges 
festményekkel és szobrokkal díszítette. A sekrestyében van 
két csinos, csak a minap megaranyozott ezüstkehely, 4 tálca 
és ostyatartó szelence, a harmadik kehely rézből készült, a 
hozzátartozó tálca rossz állapotban (attrita) van; három 
gyönyörű ós drága koszorú (strophiola) a negyedik közön-
séges (vile) ós félig kopott. Terítő, mely a főoltárt takarja , 
van kettő, egyik bíbor színű, másika zöld selyemből; a három 
fehér papi köntös (comisiae albae) tiszta volt. 

A mult évben nagyobbított ós kidíszített magyar temp-
lomot1) is megtekintvén, a hétköznapi használatra szolgáló 
szószeket alkalmatlan helyen a templom közepén találtuk, 
mely okból a lelkész kérelméhez képest utasítottuk a bírót 
és egyházfit, hogy a szószéket kissé jobbra a falhoz állít-
sák. Mivel pedig esős időben a víz a templomba is behatol, 
atyailag intettük őket, hogy e bajon egy jó csatornával 
segítsenek. 

Visszatérvén a paplakba és az egyházi vagyon és jöve-
delem után kérdezősködvén megértettük, hogy eskü alatt 
szolgáló egyházfiak kezelik e vagyont és számolják el a bevé-
teleket és kiadásokat, mely „jó rend" helyeslésünkkel talál-
kozott, mert általa úgy az egyház mint az iskola ügye elő-
mozdítcatik. 

Majd a lelkészek jövedelme kerül t szóba; a lelkész 
elmondta, hogy a tizedből ól, de el nem hallgathatja, hogy 
őt úgy a polgárság, mint a leányegyházak pórnépe meg-
rövidíti; vannak ugyanis a város körül szántóföldek, melyek 
gyümölcsös és veteményes kertekké alakíttattak át, mi a 
tized megcsonkításával j á r ; aztán vannak Csúcsomban és 
Nadabulán földek, melyeket évenként pohánkával, rozszsal, 
zabbal, kölessel, lencsével, borsóval ós más effélével vetnek 
be ós melyekről semmifele tizedet nem adnak. Ε tárgyban 
másnapra az illető falvak bírái és esküdtei idéztettek be, kik 
is megjelenvén Német János bíró és Literati György egyházfi 
jelenlétében következően nyilatkoztak: — Jó becsületes 
uraim stb.2) elődeink emberi emlékezet óta békésen élvezték 
e hegyi szántóföldeket anélkül, hogy egy lelkésznek is valaha 
eszébe jutott volna azokról dézsmát követelni! Legyen tehát 
a lelkész úr most is azon tizeddel megelégedve, melyet neki 
a lapályon fekvő földekről adunk és ne nyúzzon bennünket 
„szegényeket"3). Erre nézve határozta tot t : mutassák elő 
okmányaikat, vagy az érsek (eminentissimi cardinalis) bele-

') A kolostor melletti templom, mely sz intén 1711 óta a róm. katho-
likusok kezében van. 

J) Ezen három szó magyar , a szöveg kü lönben latin. 
Ezen egy szó szintén magyar a latin szövegben. 
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egyezését, különben kell, hogy azon földekről is tizedet 
adjanak. 

Ugyancsak március 12-én egy férjétől eltávozott nőnek 
meghagyatott, hogy csak térjen vissza és éljenek békes-
ségben. 

A bíró és egyházíi jó bizonyítványt adott az egész város 
nevében mindkét lelkésznek, úgyszintén Lysonius György 
német ós N. János magyar tanítónak. 

Végül Lachanosarkos Mihály dobsinai és Pauli György 
veszverési lelkész az iskolában mindkét tanító ifjúságával 
vizsgát tartott és semmi hibát nem talált. Azután a két 
tanítót a deákokkal együtt a paplakba idóztók és konstatál-
ták, hogy békében élnek egymással és a tanítás úgy a lel-
kész, mint a polgárság megelégedésére foly". (Prot. Rimanovi 
766—770 1.) 

1642 február 20-án az egyházlátogatás Golczius Joákim 
német, Marikius János magyar lelkész, Haster János albíró1) 
Blasko Márton és Modory György egyházflak közbenjöttóvel 
történt meg, mikor is az 1637-ben felsorolt kincseken kívül 
még találtak: két harangot, melyet a két nemzet közös ada-
kozás útján szerzett; egy 1638-ban Blasko Márton bírósága 
alatt renovált orgonát, egy 1641-ben Kellő Modory Györgytől 
ajándékozott új keresztelő medencét és egy Grünblath Jánostól 
ajándékozott ezüst tálcát. A két lelkész és egyház hívei 
között teljes egyetértés uralkodott, Peschkover Dániel német 
tanító dicséretet aratott, mert jól viselte magát és a tanuló 
ifjúságot szorgalmasan oktatta, forgatván vele: Hutter theo-
logiai kézikönyvét, Philippus nyelvtanát és Dietericus 
„Mauthner-féle logikáját és rhetorikáját"; a magyar kántor-
tanító (cantor hungaricae scholae rectorque) Sculteti Gáspár 
szintén jó hírnek örvendett, mindkét lelkész nagyrabecsüli 
és a magyar lelkész intést is vett, hogy ezen tanító fizeté-
sének javítását nyilvánosan (publice, a szószékről ?) javasolja. 

Az egyház vagyonát ős jövedelmeit a két egyházfi 
kezelte és Szabados Tóth Péter bíró által az egyháznak 
ajándékozott készpénz is találtatván, annak gyümölcsöző 
elhelyezése az egyházfiak lelkére köttetett. 

Az egyházfiak megígérték, hogy a paplak szűk szobáit 
a jövő nyáron kitágíttatják. 

A tizedet csonkíttatlanúl kapja a lelkész, a néhány óv 
előtt bekerített szántóföldek is visszaadattak régi rendel-
tetésűknek. 

*) A bíró „Zabadoss alias Tóth Péter", kiről alább van szó távol 
he lyen volt, azért találkozunk itt az albíróval. 
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Egy nadabulai nőt kényszerítettek, hogy férjéhez vissza-
menjen. Egy nadabulai leányt pedig, ki megesett ós gyerme-
két megfojtotta, a bíróságnak adtak át. 

Mindkét — egyházi és világi — hatóság utasítást kapott, 
hogy a gyanús nőket (scurras) ne tűr je a városban, a károm-
kodásnak pedig egyházi fenyíték kell és botütesekkel szabjon 
határ t ! (Prot. Rimanovi 823—825 1.) 

2. Hárskúton az 1642 február 20-án megejtett egyház-
látogatás1) a templom jókora részét szerszámokkal, edények-
kel és egyébbel megtöltve találta, mely okból elrendelte, 
hogy ezen szertár (promptuarium) a tulajdonkepeni temp-
lomtól gerendákkal különíttessék el. „ígérték, hogy meg-
teszik mondván: tíz gerendát vettünk, hetet Zechy Mária2) 
őnagysága, hármat pedig Bakos Gábor úr pénzén. 

Egy új, belül megaranyozott ezüst kehelyt is láttunk, 
melyet a tálcával és 4 forinttal együtt krasznahorkai An-
drássy Mátyásnó Monoki Anna ajándékozott ezen egyháznak". 
(Prot. Rimanovi 818—819 1.) 

3. Nevezetes és érdekes a Sumjácon 1636 évi október 
9-én megejtett egyházlátogatás jegyzőkönyve, mely fényes 
bizonyíték arra, hogy esperességünk az idótt a más hiten 
lévőket erőnek-erejével áttéríteni törekedett. 

„A kijelölt helyen legközelebb a három leányegyház — 
Telgárt, Vernar és Pohorella — valamint a nagyságos úrnő 
segítségével legalább egy fatemplom fog épülni. A lelkész, 
Prehradny János panaszkóp előterjeszti, hogy vannak hívei, 
kik Isten tudja, mily vallásúak, mert az úrvacsorát a leg-
több megveti, az ünnepeket meg nem üli, az ú j naptárt a 
régivel confundálja, különösen a pohorellabeliek azok, kik 
állítják, hogy ki mint ruthón kereszteltetett meg, az Úr tes-
tének élvezetére nem kényszeríthető és e részben úgy a lel-
kész, mint a polgári hatóság karhatalma eddigelé mire sem 
ment ezen vakmerő ruthénekkel szemben. Ez okból az esperes 
úr és kísérete a szakadásra törekvő fickók — super hosce 
nebulones schismaticos — ellen következő ítéletet hozott: 
Isten igéjének valamint a szentségeknek megvetése becstelen 
szamártemetéssel — in honesta sepultura asinina — fenyí-
tendő, az illető szamárhulla t. i. minden szertartás nélkül 
sine cruce sine luce, hoc est sine ceremoniis exequialibus 
non in coemiterio sed ubivis sepeliantur Cadavera horum 
asinorum — nem a temetőben, hanem akárhol elásandó. 
(Prot. Rimanovi 614-615 1.) 

') Hárskúti lelkész az idétt árvái Bapczo György volt. 
2) „ex singulari liberalitate Magnificae dominae Maria Zechiana 

septem". 
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V. KORSZAK. 

Az általános üldözés előzményei. 
1645-1670. 

A) Történelmi áttekintés. 
A linzi béke az 1646 évi országgyűlésen is megerősít-

tetett ugyan, de azért épúgy nem tartatott meg mint a köté-
sek, melyek megelőzték; az ellenreformáció egyszer túlsúlyra 
vergődvén folytatta ádáz munkáját, a jezsuiták lábbal tapos-
tak törvényt és jogot, a protestánsok hiába sürgették jogos 
panaszaik elintézését, a vallásháborítás megakadályozását az 
1647 XIV. t.-c. mint yalami magán — és nem országos — 
ügyet a megyék hatáskörébe utasította és miután a megyék-
ben a hatalom már katholikus kézen volt: minden a protes-
tánsok által bepanaszolt ügy . . . elintézetlen maradt. Az 
1655-ben nádorrá választott Wesselényi Ferenc is, a vallási 
vita elnyomására ós mellőzesére használta befolyását, a földes-
urak már rendre elpártoltak volt az új hittől ós jószágaikon 
nem tűrték az ev. lelkészeket: az ekkép minden törvényes 
oltalomtól elesett protestánsok ezentúl a lét és nem lót közt 
tengődtek. Ahhoz járult, hogy az immár több mint száz éves 
harcban marcangolt nemzet alkotmányában és polgári szabad-
ságában is nem egy serelmet szenvedett — 1655-ben már a 
királyválasztási jogtól is megakarták fosztani — és hogy 
minden törvény, mely alkotmányos és vallásszabadságot biz-
tosított, „fegyverrel Írottnak és így érvénytelennek" tekin-
tetett. Az 1655-ben megkoronázott Lipót (Ignác) III. Ferdi-
nándnak 1657 ápril 2-án történt halála után a trónt elfog-
lalván letett esküjével és kiadott hitlevelével nem sokat 
törődött, sőt inkább neheztelt, hogy 1655-ben a rendeket 
választási jogukról lemondatni nem sikerült. 

Az 1659 évi pozsonyi országgyűlésen megujíttattak 
ugyan a magyar nemzet jogait biztosító törvények, kimon-
datott, hogy ő felsége mellett két magyar tanácsos, a por-
tánál pedig magyar ügy viselő legyen; hogy minden magyar 
ügy a magyar tanács által intéztessék el, a kapitányságok 
nagykorú honfiakra bízassanak, külföldi zsoldosok csak a 
rendek beleegyezésével hozassanak az országba, a bennlevők 
pedig 3 év alatt szállíttassanak ki stb., de ezen cikkek is 
jobbára papiroson maradtak. Az 1662 május 1-ón Pozsony-
ban megnyílt országgyűlésen hiába sürgették „lelki szabad-
ságuk visszaállítását" a protestáns rendek, hiába hivatkoztak 
a bécsi és linzi békekötésekre és a királyok hitleveleire: 
„fegyveres kézzel írt törvények azok" szóltak a katholikusok 
és „hol van Bocskay, Bethlen, Rákóczy, ki foganatot szerez-
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hetne azoknak?" Végre a protestánsok otthagyták az ország 
gyűlést, melynek 55 végzése ellen a 13 keletéjszaki megye 
aztán Zemplénben tartott gyűléséből óvást tett, de két köve-
tét Székely Endrét és Szuhay Mátyást „egy folt lázadó kül-
dötteinek", mondta Porcia herceg Bécsben, felhíván a nádort, 
hogy: „küldje őket vissza, mert baj lesz!" A nemzet ismét 
meghasonlott, a keletéjszaki 13 megye el volt tökélve fegy-
veres kézzel is, ha kell, a magyar alkotmányért síkra szál-
lani ! 

Ez alatt a török elleni harc folyton folyt, míg a szent-
gotthárdi fényes győzelem után 1664 augusztus 10-én illetve 
szeptember 27-én „rólunk nélkülünk" megköttetett 20 évre 
a hírhedt vasvári béke, melynek a 13 megye még az eset-
ben is joggal ellentmondhatott volna, ha a török győzött és 
a békefeltételeit diktálta volna! Az ezen béke ellen Kassáról 
1665 november 12-én tet t óvással egyet is értett aztán az 
ország többsége, jóllehet Lipót király Bécsbe hivatta volt az 
urakat, kiknek Lobkovitz herceg 1664 december 9-én ugyan-
csak fejtegette a békepontok „hasznos, üdvös és szükséges 
voltát!" 

Lippay érsek 1666 január elején elhunyván a magyar-
ság ellenei nyíltan kezdtek fellépni, de azt sarkon követte 
a visszahatás is! Wesselényi Ferenc, Nádasdy Ferenc, Zrinyi 
Péter, Csáky Ferenc, Frangepán Ferenc, Rákóczy Ferenc és 
mások, támaszkodva az elnyomott nép elégületlenségére is, 
titkos terveken tűnődtek; Wesselényi Ferenc nádor és Zrinyi 
Péter bán 1666 ápril 5-én a stubnyai fürdőben titkos frigyre 
léptek, a murányi értekezleten már Csáky Ferenc a kelet-
éjszaki megyék főkapitánya Bethlen Miklós és Teleki Mihály 
is velők volt, a francia udvar segélyért kerestetett meg, ké-
sőbb Nádasdy Ferenc országbíró ós 1667 március elején 
már I. Rákóczy Ferenc is be volt avatva a szövetség titkaiba, 
melyben Frangepán Ferencnek is némi része volt. A titkos 
terveket később Panajotti elárulta ós míg a keletéjszaki 
megyék a vasvári békének újból és újból ellentmondtak, 
országgyűlést, sérelmeik orvoslását és a Wesselényi Ferenc 
elhunytával (1667 március 28-án) megüresedett nádori szók 
betöltését sürgették, Zrinyi Péter és Rákóczy Ferenc pedig 
a franciák segélyét — gyors futárral szorgalmazták: a bécsi 
udvar a megtorlás művéhez látott. Zrinyi Pétert és Frange-
pán Ferencet letartóztatta, (Bécsben) Nádasdy Ferencet is 
(később) Bécsbe hozatta és az ismét Kassán 1670 január 
24-én egybegyűlt 13 megyét Rottal János által felhivatta: 
oszoljon el! mert a király engedélye nélkül összejönni tör-
vénytelenség, hadakat felparancsolni, felségsértés. — Mi a 
haza ügyében jöt tünk össze, volt a válasz, hadaink a végek 
oltalmára gyülekeznek, ezekről gondoskodni jogunk, sőt köte-
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lességünk! Majd híre járt, hogy a dunáninneni megyék 
Lőcsén szövetkezni akarnak a 13 vármegyével, mire 1670 
március 27-ik napjára Besztercebányára országgyűlés hirdet-
tetett Lipót király által, mely országgyűlésen Lipót követei 
ismét csak „szép szóval" tartották a rendeket, kik erre már 
a következő napon eloszoltak, Rákóczy kitűzte a felkelés 
zászlaját; de néhány vár elfoglalása után ez évi május hó 
1-én már le is tette a fegyvert ős 350,000 frt bűndíj lefizetése 
után és trencséni jószágai árán kegyelmet nyert. 

Lipót király most elérkezettnek hitte az időt, melyben 
Magyarországot katholikussá, koldussá ós rabbá teheti és 
bekövetkezett a boldogtalan kor, mely Magyarországon a 
„német" (osztrák) nevét még a tatárónál is gyűlöltebbé tette ! 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1645-1670. 

Homonnay Mária elhunyta után esperességünk majdnem 
kizárólag Bakos Gábor pártfogására volt utalva. Ezen iskola-
végzett, hadban erős ós hitbuzgó fórfiú 1607 ápril 7-én szü-
letett, a Bethlen- és Rákóczy-féle mozgalmakban tevékeny 
részt vett ós 1666 junius 5-én Csetneken bekövetkezett halá-
láig az ág. hitv. ev. vallást úgy Gömörben mint Kishontban 
erős kézzel védelmezte. 

Lovcsányi Kristóf esperes 1645-ben elhúnyván, helyébe 
a Csetneken 1645 május 3-án tartott közgyűlésen Golczius 
Joakim rozsnyói német lelkész választatott, mikor Kőszeghi 
István murányi várkáplán, a hitehagyott Wesselényi Szóchy 
Mária grófnőtől elűzetvén (propter apostasiam Comitissae 
Wesselianae) búcsút vett az esperessógtől (Prot. Schröter 
398 Ι.)1) 

Az 1646 január 18-án Balogon tartott közgyűlés kivált 
Bakos Gábor tanácsára az ez évi pactáta lefizetését azon 
indokból határozta el „mivel már két éve, hogy az ország-
gyűlés a haza lecsendesítósén fáradozván, erről hallgat!" 
(Prot. Schröter 412 1.) Ez évben már Fabriczi Mihály kövii 
lelkész az esperes. A vallásügy most már Gömörben is rossz 
fordulatot vett, melyen az alapszabályoknak 1647 ápril 30-án 
Csetneken törtónt felolvasása igen keveset segített; már 
1647, október 8-án Köviben keservesen panaszolja Nigrini 
Kristóf hárskúti lelkész, hogy Andrássy Mátyás és neje 
Monoki Anna a róm. kath. vallásra tértek át ós Dernőn plé-
bánost (papicolam) is tartanak, kitől erőszakot szenvedni 

*) Kőszeghi István később sajó-gömöri majd rozsnyói lelkésznek 
választatván, az esperességnek ismét tagja lett. 
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kénytelen (se vim pati, Prot. Schröter 462 1.) 1648 ápril 
21-én Jolsván elmondja az esperes, hogy farkas környékezi 
nyáját, amennyiben a dereski plébános (sacriflcolus) vak-
merően el ellátogat Kövibe és csábítja a híveket. (Prot. Schrö-
ter 465 1.) Az esperesség fontolóra vette a rendkívüli bűn-
tényt (crimen inordinatum) ós két tagját küldvén a farkas-
hoz, óva intette, hogy ne merje területét átlépni. Hasonló 
panaszszal lépett elő Regius Mózes balogi lelkész az ottani 
kálvinista prédikátor ellen, és Branik Pál sajógömöri lelkész 
a tornallyai prédikátor ellen, a ki otrokocsi hiveit tórítgette. 
Ugyanezen gyűlés végén Majer András jolsvai lelkész válasz-
tatott esperesnek. 

1651 május 3-án Jolsván ismét a cikkelyeket olvasták 
fel, különösen az e célra összecsődített tanítóknak, a lelké-
szeknek pedig ezúttal meghagyatott, hogy e szabályokat 
írják le maguknak ós kiki a maga példányát a legközelebbi 
gyűlésen mutassa be; 1651 október 9-en pedig a nóh. Fab-
riczi Mihály által kidolgozott „agenda" állapíttatott meg, 
mely aztán egyöntetű eljárás végett minden egyes lelkésznek 
kiadatott. (Prot. Schröter 573 1.) 

Ezidőben Andrássyné Monoki Anna a csetneki és más 
tizedet konokul megtagadta a lelkészektől, mely okból a 
megye ós az esztergomi érsek újból és újból, de mindég 
hiába kerestetett meg. Több egyházban nagy zavar és ren-
detlenség észleltetvén, 1652 október 1-ón Jolsván határozatba 
ment, hogy általános egyházlátogatás tartandó, a megye 
pedig megkeresendő, hogy „nagyobb tekintély okából" két 
nemes tagját küldje ki az esperes oldalához (Prot. Schröter 
580 1.) mintegy „világi karhatalom" (brachium seculare) 
gyanánt1). Ezen egyházlátogatás 1653 február 2-án vette 
kezdetét és 1653 március 8-ig tartott, mely alkalommal 
Majer András jolsvai lelkész, esperes, Laghan Márton oláh-
pataki lelkész alesperes ós Remenik Mátyás csetneki lelkész 
jegyző által a süvetei, sajó-gömöri, gömör-panyiti, tamásfalvai, 
baloghi, budikfalvai, derencsenyi, kietei, baradnai, ribniki, 
ratkói, bisztrói, rákosi, kövii, jolsvai, chisnói, vizesróti, sum-
jáczi, polomkai, hosszúróti, rőczei, rozlosnai, csetneki, res-
tén, ochtinai, szlabosi, geczeli, felső sajói, dobsinai, oláhpataki, 
alsó sajói, veszverési, betléri, hárskúti és rozsnyói (összesen 
tehát 35) egyház lett beható vizsgálat alá vonva. \ 

Ezen a hozott végzés ellenére világiak közbenjötte nél-

l) Ezen ha tároza t már vi lágosan mutatja, hogy az egyház belátta, 
mikép a világiak támogatása nélkül semmire sem mehe t és abból, hogy a 
határozat csak karhata lomról beszél és . . . papiroson is maradt, ismét azon 
ellenszenv látszik, melyet az esperesség a világi befolyás ellen táplált és 
leküzdeni nem tudot t . 
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kiil keresztül vit t egyházi vizsgálatnál esperességünk egy 
régi mulasztást is helyre hozott. Az 1604-ben szerkesztett és 
1610-ben Thurzó György nádor által megerősített cikkelyek 
ugyanis eddigelé az egyes községeknek bemutatva még nem 
voltak, csak most kezdték az esperesség tagjai belátni, hogy 
e cikkelyek csak akkor érvényesek és általánosan kötelezők, 
ha azokat a „hívek" is elfogadják és ennélfogva 1653 január 
16-án Csetneken elhatároztatott, hogy ezen törvény az egyház-
látogatás alkalmával magyar, német ós tőt fordításban min-
den egyháznak és minden tanítónak elfogadás és aláírás 
végett bemutatandó. (Schröter 581 1.) Ezen határozat végre-
haj tása itt-ott akadályokba ütközött, így pl. Dobsina városa 
1653 március 4-én ezen szabályok ellen hevesen tiltakozott 
és azok aláírását egyenesen megtagadta; az engedetlen 
egyház 1653 május 6-án Jolsvára idéztetvén képviselői Bod-
nár Kristóf és Krausz Tóbiás által okát adta a tiltakozásnak, 
előterjesztvén, hogy a szabályok régi kiváltságát, melynél 
fogva lelkészét szabadon, az esperes befolyása nélkül — 
választhatja, sértik. De hiába volt minden, az esperesség a 
megye elé terjesztette az ügyet, Dobsina városa végre meg-
hajolt és 1654 ápril 21-én Jolsván nem csak aláírta és pecsé-
tével megerősítette a cikkelyeket, de meg is követte az espe-
rességet és 6 forintot is fizetett büntetésül. (Prot. Schröter 
812, 589, 599 1.) 

A cathedraticum ez időben Szirmay Péter (tizedes ?) 
által ott is szedetett, hol lelkész, templom vagy imaház sem 
volt és az esperesség kénytelen volt azt eltűrni. 

1654 ápril 21-ón Stephanides János betléri lelkész 
választatott esperesnek, a rozsnyói tanács már akkor nem 
egy bűnöst mentett fel az egyházi fenyíték „a pellengérre 
állítás" alól, mint 1654 szeptember 16-án Betléren Kőszegi 
István magyar — és Peler Farkas német lelkész panaszolta 
(Prot. Schröter 605. 1.) ós bizonyára kevés sikerrel járhatott 
el a két tisztelendő úr, kik Rozsnyóra küldettek és óva 
intették a városi tanácsot, hogy ne vágjon az egyházi ható-
ság hatáskörébe. Az Andrássy család a tized kiszolgáltatását 
konokúl megtagadta és az esperesség hiába fordúlt e tárgy-
ban Andrássy Miklóshoz, Monoky Anna fiához, hiába a megyé-
hez, az esztergomi érsekhez, az országgyűléshez. 

Rozsnyón a nemzetiségi kérdés is zavart támasztott. A 
német lakosság ugyanis nem tűrte, hogy . a magyar „kántor" 
is „rectornak" címeztessék és a magyar lakossággal teljesen 
meghasonlott. Ezen ügy az 1655 ápril 20-án Betléren tar-
tott gyűlésen a rozsnyói németek küldöttsége által panasz-
kép előterjesztetvén, az esperesség el nem titkolt fájdalom-
mal vette tudomásúl a dolgot és olykép döntötte el, hogy a 
németség elsőbbségét . . . elismerte ugyan de kórve-kórte a 
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két „nemzetet", hogy egyenlítsék ki barátságos úton az ügyet 
és éljenek békességben egymással!1) 

A támasz nélkül maradt, a róm. kath. és kálvinista táma-
dások által aláaknázott esperesség 1656-ban egy új és hatal-
mas ellenséget talált saját tűzhelyénél, mikor Lippay György 
és Wesselényi Ferenc Rozsnyóra telepítette volt a jezsuitákat; 
elrémült és megpuhult, már 1657 május 24-én Jolsván vég-
zést hozott, mely szerint »Ötvös György rozsnyói lakós még 
a legfelsőbb hatósághoz, az érsekhez vagy a nádorhoz for-
dúlhat, ha Windisch János szepesváraljai lelkész, a kassai 
lelkész ós az egész gömöri esperesség tiltakozása dacára 
közeli rokonaival mégis házasságra akar lépni." (Prot. Schrö-
ter 636 1.) Ily végzés 1645 előtt, mikor esperessógünk még 
felsőbb hatóságot nem ismert, a lehetetlenségek közé tarto-
zott volna! 

1657 szeptember 25-én elmondja Stephanides János bet-
léri lelkész alesperes, hogy a jezsuiták azzal gyanúsítják 
Peler Farkas rozsnyói lelkészt „mintha szolgáióját teherbe 
ej tet te volna!" Az esperesség meghagyta a bírónak, hogy 
vegye védelme alá a gyanúsított embert, egyszersmind arról 
is gondoskodván, hogy az alispán egy a helyszínére küldendő 
szolgabíró és esküdt által nyomoztassa az ügyet (Prot. Schrö-
ter 643 1.), mely adat világosan mutatja, hogy a jezsuiták 
ilyen eszközöktől sem riadtak vissza, midőn az ev. lelkész 
tekintélyét jó hírnevét tönkre tenni igyekeztek. 

% 

') Megjegyzendő, hogy Rozsnyóbánya a 16 ik században még egészen 
n é m e t volt, de a 17-ik század elején m á r magyarosodásnak indult úgy, hogy 
a csucsomi és nadabula i leányegyházak számára csakhamar magyar káp-
lánt kellett alkalmazni, sőt idővel a rozsnyói „magyar egyház" is megalakúlt , 
m e l y úgy mint hi tszónoka, a német lelkész felügyelete alatt maradt. Ez így 
tar tot t 1653-ig, mikor a március 8 -án tartott egyházlátogatás a lka lmával 
Kőszegi István panaszt emelt, hogy meghívólevele szerint „magyar prédiká-
t o r " és nem, mint címezni szokták „káplán!'1 egyszersmind kérte hívei t , 
nevezzék inkább „másodlelkésznek!" Ebbe az esperesség belé is egyezett, 
kikötvén azt, hogy ,,az első lelkésztől függő viszonyban maradjon!" 

A magyar lelkész példáját c sakhamar a magyar tanító is követte, ezzel 
,,a városi tanács" vagyis inkább a n é m e t lakosság azonban nem tudott, n e m 
akar t megbarátkozni és a fennebbi gyűlésen ugyancsak vitatta, hogy több 
m i n t 200 éve, hogy a német elem az uralkodó Rozsnyón! Jellemző az 1655 
évi viszályra vonatkozó jegyzőkönyv szélére 1669 ben írt következő versecske: 

Cerne hic auxesin m e r a m amphibolin 
A tempore Lutheri necdum sunt tot anni (célzás a 200 évre) . 
Hungarica natio Semper erat odio 
Apud Rosnavienses Teutones esse volentes 
P r i m u m desiderantes locum et obtinentes. 
At fac ta inversio a tque permutatio 
Deus nos miseros elevavit Hungaros 
„ T a m e n dilectionem persequuntur eandem 1669." 

Ezen nemzetiségi kérdésről különben (Prot. Schröter 823, 615 1.) még 
később is lesz szó. 
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1658 ápril 30-án Jolsván már egyszerűen tudomásul 
vétetik, hogy Uzapanyit és Alsó-Balog a kálvin hitre tért és ez 
évi október 1-én elmondatik, hogy Rozsnyón a jezsuiták a 
még oly közeli rokonokat is összeadják ós hogy a nép már 
nem is hallgat az ág. hitv. ev. lelkészekre! „Miután pedig a 
jezsuiták határaik közt nem szoktak maradni és mindenféle 
zavarokat támasztanak" következőleg „a rozsnyói ág. hitv. 
ev. egyház a legnagyobb veszélyben forgott és egy percre 
sem volt lelkész nélkül hagyható." 1658 október 1-ón Jols-
ván Peler Farkas és Regius Jakab rozsnyói lelkészeknek 
megengedtetett, hogy ezentúl a gyűlésekre se menjenek!1) 
(Prot. Schröter 654, 657 1.) 

Wesselényi Ferenc gömöri főispánná neveztetvén, 1659 
ápril 25-én Regius Jakab és Martini Ágoston lelkészek kérel-
mére kiadott levelében (lásd a csetneki esperességi levél-
tárban lévő eredeti okmányt) pártfogása alá vette ugyan az 
esperességet, de e pártfogás írott malaszt maradt (Prot. 
Schröter 658 1.) 

Az uzapanyiti kálvinista prédikátor Tamásfalvába is 
befurakodott és 1660-ban már annyira ment a dolog, hogy 
Párvi György süvetei lelkész a megyei törvényszék elé idéz-
tetett. Az esperesség ugyan nem tágított, nem adta meg 
magát ós ezen esetben is Párvi Györgynek meghagyta, hogy 
ne merjen megjelenni miután az 1608:1. és az 1613: IV. II. 
törvénycikkek értelmében a lelkész felett nem a megye, 
hanem az esperesség ítél (Prot. Schröter 668 1.); de a bom-
lást meg nem akadályozhatta! Francisci István előbb rozs-
nyói tanító, majd oláhpataki lelkész 1661-ben elűzetett és 
helyét egy róm. kath. plébános foglalta el ;2) Molcsan János 
polomkai lelkész remény és félelem közt tengődött, ameny-
nyiben egyházában szintén róm. kath. plébános telepedett 
meg és 1661 szeptember 26-án Jolsván határozatba ment, 
hogy „miután szomorú ós veszélyes idők álltak be és a párt-
fogók nagyobb része róm. kath. vagy Kálvin hitű, minden 
ág. hitv. ev. lelkész igen óvatosan jár jon el, beszédében mér-
sékelje magát, az uraknak a kellő tiszteletet adja meg és 
óvakodjék őket felbőszíteni! (Prot. Schröter 675 1.); 1662-ben 
a betléri lelkész is elűzetett, mire két lelkész Andrássy Mik-
lóshoz küldetett, hogy az elfoglalt két egyház visszaállítását 
szép szerével eszközöljek. De bár a nép még 1665-ben is az 

') Megjegyzendő, hogy 1654 ápril 21-én Jo lsván hiába kérte a rozs-
nyói városi t anács : engedtessék meg, mikép a hívek nagy számát tekintve 
csak egy lelkészök vegyen részt a gyűlésekben! „A kérelemnek hely nem 
adatik, mert a rozsnyói egyház régente is népes volt és mégis mindkét lel-
késze megjelent a gyűléseken! hangzott a végzés (Prot. Schröter 600 1.) 

J) Ez a földes úr Andrássy Miklós műve volt, mert a lakosság mint 
lá tni fogjuk megmarad t az ág. ev . hitben. 

Thtol. Sr.aklap XII. éyf. 14 



210 Mikulik József. 

ev. hitvalláshoz híven ragaszkodott ós pl. az oláhpatakiak 
azért, mert az asszonyok a „pátert" nem tisztelték 1665 
ápril 14-ke körül a földes úr javára 100 aranynyal lettek bün-
tetve, a küldetés eredménytelen volt és e részben a megye 
is újból meg újból, de mindég sikertelenül kerestetett meg. 
(Prot. Schröter 682, 688 1.) 

A dolgok gonosz fordulatot vettek. Hunnius Pál balogi 
lelkész a helvét hitvallásról „sarcasmussal" beszélvén 1667-ben, 
kemény büntetést szenvedett;1) a polomkai lelkész sorsát nem-
sokára a sumjáczi (Dyonys János) is osztotta, ki jövedel-
meitől teljesen elesett, miután hívei a nádor parancsából a 
róm. kath. várkáplánt (Murányban) fizetni kényszerültek 
(1665 szept, 22-én Prot. Schröter 693 1.). Az esperesség a 
garami lelkész javára több éven át könyöradományokat 
gyűjtött és elrendelte, hogy az oláhpataki és betléri egy-
házakban a szomszédos lelkészek felváltva végezzék a papi 
szolgálatokat utasításúl adván nekik, hogy „a császári fel-
ségnek, a róm. pápa ő szentségének, az érseknek, a kápta-
lannak ós „másoknak" a kellő tiszteletet megadják! (Prot. 
Schröter 656, 675, 699 1.) 

1667-ben már Columbi András szlabosi lelkészt sem 
fizették Zabreczky László földesúr parancsából a hívek, Cset-
neken Widony András káplán nyomorgott, miután Andrássy 
Miklós által minden jövedelmétől megfosztatott; ez évben a 
gömöri főispánná nevezett II. Széchy Györgyhöz hiába 
küldettek Regius Jakab rozsnyói ós Nigrini Kristóf veszve-
rési lelkész, „protectionale" nélkül tértek vissza! 1668-ban 
Veszverésen is minden jövedelem nélkül volt a lelkész és 
1670-ben Kaprini Izsák baradnai lelkész ellen is tört Zab-
reczky László. 

Esperességünk egészen magára hagyatván és minden 
oldalról megtámadtatván mindinkább háttérbe szorúlt, több 
ős több anya- ós leányegyházat veszített és miután 1667-ben 
I. Rákóczy Ferenchez, illetőleg a „pataki iskola" visszaállí-
tásához kötött reménye is meghiusult és 1669-ben a tized 
mindenütt elfoglaltatott: fennmaradása is kérdésessé lett. 

Hogy a tized elvétele után a lelkészek fizetését illetőleg 
kellő intézkedéseket tehessen és a még fennmaradt egyháza-
kat a végenyészettől megmentse, az általános egyházláto-
gatást rendelte el, mely 1670 január 28-tól 1670 február 19-ig 
Veszverésen, Alsó-Sajón, Kobeláron, Dobsinán, Felső-Sajón, 
Geczelen, Restéren, Szlaboson, Ochtinán, Csetneken, Rozlos-
nán, Kuntaploczán, Gömörpanyiton, Sajó- Gömörön, Süvetén, 

Hol v a n az idő, melyben esperességünk „a mohamedánus , zwing-
liánus, ár iánus és más felekezet" — a „sacrif iculus" és egyéb szavakkal csak 
úgy dobált. Hiába, a nemezis nem ismer elnézést. 
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Köviben, Ratkón, Ribniken, Budikfalván, Balogon, Derencsóny-
ben, Kietén, Baradnán, Bisztrón, Rákoson, Jolsvataploczán, 
Sumjáczon, Hosszúréten, Rőczón, Vizesréten, Chisnón és 
Rozsnyón összesen tehát 32 egyházban meg is tartatott . 
Polomka, Oláhpatak, Betlér, Tamásfalva, Jolsva, Hárskút, 
mint látjuk teljesen elveszett és más egyházak is a magát 
befészkelt róm. kath. plébánossal a létért· folytonos küzde-
lemben állottak. 

Kiemelem még itt, hogy esperességünk kérlelhetetlen 
üldözőjétől Wesselényi Ferenctől és a murányi összeesküvéstől 
teljesen távol állott, legalább semmi nyoma, hogy az e kor-
szakbeli mozgalmakban rósztvett avagy azokról csak tudo-
mással is bírt volna. 

C) A gömöri ág. liitv. ev. esperesség szervezete, igazgatása, 
jellemzése. 

Midőn a róm. kath. vallás, melyet egyházunk azelőtt 
egy helységben sein tűrt maga mellett, Gömörben is hódí-
tásokat tett ós az elébb megvetett helvét hit itt is emlegetni 
kezdte jogait, elkényeztetett esperességünk feljajdúlt ós itt 
is ott is segítség után kapkodott, csapásnak tekintvén β 
korszak elején már azt is, ha egy szomszédos helységben 
róm. kath. plébánia alapíttatott. Ε jajveszéklós világosan 
mutatja, hogy az ág. hit. vallás Gömörben a vallásszabadságra 
„kizárólag" igényt tartott, uralmához görcsösen ragaszko-
dott és más hitvallástól a lótjogot is megtagadta. Láttuk, 
hogy 1647-ben, 1648-ban rögtön „farkast" kiáltott, mihelyt 
egy róin. kath. plébános vagy kálvinista prédikátor valamely 
ág. hitv. ev. községben mutatkozni merészelt! Ezen farkas-
kiáltás a két vetélytársat aztán a „szemet-szemórt"-fóle elv 
alkalmazására ösztönözte. Midőn az evang. hit már minden 
oldalról támadásoknak volt kitéve, esperességünk jó érzék-
kel az alapszabályokhoz fordúlt és szoros megtartásukat 
elébb a lelkészek, később a tanítók és 1653-ban a világi 
híveknek lelkére kötötte; de miután e rendszabály a parancs 
hangján történt ós pl. Dobsinán hatósági kényszer útján 
foganatosíttatott, hatása s csak addig tartott, míg az espe-
resség — hatalmi eszközökkel rendelkezett. Hiába, meg-
győződés és hit dolgában nincs, nem lehet kényszernek helye 
és így megboszúlta magát, hogy az esperesség azelőtt 
ráparancsolta a népre, hogy mit higyjen, hogy jog rendet írt 
elő anélkül, hogy a népet megkérdezte volna, jónak tartja-e 
vagy sem? Veszélyes kétélű fegyvernek bizonyúlt, hogy min-
den kötél szakadván az esperes „a földes úr" ós a „megye" 
által törekedett intézkedéseinek érvényt szerezni, mert az 
ekkép a hit tei'ón is parancsoláshoz szoktatott „földes úr" 

14* 
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csakhamar hitet cserólt és egyszer gyakorolt hatalmát az 
ev. hit . . . elnyomására kezdte használni1) és a megyét 
is csakhamar róm. katholikusok és kálvinisták képezték és 
így történt, hogy esperességünk a megyéknél süket fülekre 
talált, sőt 1660 óta épen a megye volt az, mely az ellenrefor-
mációt mindenben támogatta és az ev. hit ellenei számára 
fegyvereket kovácsolt. 

Miután egyik jog a másik után elveszett, esperességünk 
mind engedékenyebb lett és a más valláson lévőket is 
tűrni kezdte; de azért a kálvinistákhoz ép oly kevéssé 
közeledett, mint a róm. katholikusokhoz és a kezéből kicsa-
vart uralomról sem mondott le. A vihar már javában tom-
bolt, midőn az esperesség 1668 ápril 10-én Szlaboson az 
„eperjesi ev. gymnasium" számára könyöradományokat gyűj-
tött, a tanítókra pedig egy hizonyos összeget „kivetett", 
melyet azok lefizetni „tartoztak" (Schröter 745 1.) sőt még 
1669 május 7-én is Jolsván 100 forinttal bűntette a deren-
csényi egyház híveit, amiért azok lelkészüket Gaudikius 
Györgyöt hivatalától önhatalmúlag felfüggesztették. (Schröter 
754-755 1.) 

A szervezet a régi maradt, legfeljebb annyiban változott, 
amennyiben az esperes tekintélye és hatalma olyannyira alá-
szállott, hogy fontosabb ügyeket már a „szolgabíró" és 
„esküdt" közbenjöttével kellett tárgyalni és eldönteni. Ez 
kivált 1660 óta történt, mikor a minden jogaiból kiforgatott 
esperesség már a lét és nem lét közt tengődött. 

A lelkész e korban is szigorú fegyelem alatt állott. 
HeutSchy Fülöp dobsinai lelkész kénytelen volt 1654 ápril 
21-én Jolsván az esperességet megkövetni, büntetésül 3 ara-
nyat lefizetni és feltétlen engedelmességet fogadni, amiért 
maga-magának osztotta ki az úrvacsorát („miáltal megvetést 
tanúsított a Szentlélek és ennek hivatala iránt, lelkésztársait 
megsértette, botrányt okozott és kalvinizálni látszott" Schrö-
ter 596 1.). — Fabriczius Dániel geczeli lelkész absolució 
nélkül szolgáltatta ki Stephanides István lelkésznek az 
úrvacsorát, amiért 1665 szeptember 22-én Jolsván 5 arany-
nyal lett megbüntetve (Schröter 692 1.). Máskülönben az 
esperesség körömszakadtáig védte „igaz ügyben" a lelkészt; 
midőn Nigrini Kristóf 1646 ápril 10-én Csetneken panaszt 
emelt, hogy a hárskútiak nem akar ják pontosan fizetni, ezek 
rögtön kérdőre vonattak és csak azon körülmény, hogy 

' ) Az 1691 ápril 2-án kelt „explanatio Leopoldina" utolsó előtti pont ja 
is tőkét csinál esperességünk e m e visszás e l já rásából midőn m o n d j a : „ha a 
protestánsok akkor, midőn a földesurak többsége evang. hiten volt, elismerte 
a földesúri jogot , sőt fel is haszná l ta a maga céljaira, most sem panaszkod-
hatnak, ha a — róm. kath. — földesúr jogaival él." (Prot. Sextio Schmal 
197 1.) 
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közülök sokan a pestisben elhaltak és sokan a hadban 
tönkrementek, de különösen a tett Ígéret, hogy lelkészök 
kielégítése végett majd minden követ megmozdítanak, szol-
gált mentségül (Schröter 422 1.). Midőn a sumjáczi lelkészt 
Prichradni Jánost török martalócok elfogták és Egerbe hur-
colták, az esperesség 1650 szeptember 21-én Csetneken rög-
tön összeült és két lelkészt Wesselényi Ferenchez1) és Seny-
nyei Andráshoz küldött, hogy a fogoly kiszabadítását 
eszközöljék (Schröter 526 1.), sőt 1653 körül már a lelkészek 
külső tekintélyére is figyelem fordíttatott, amennyiben ez 
évi február 10-én Gömör-Panyiton az egyházlátogatás alkal-
mával szemet szúrt, hogy a lelkész — Szén Péter — tanító 
hiányában „a kemény magyar faj szokása szerint" maga. . . 
harangozott! (Schröter 764 1.) 

A lelkészek e korbeli fizetéséről teljes képet nyújt a 
Dobsinán 1670 január 29-én megejtett egyházlátogatás jegyző-
könyve, mely szerint az itteni lelkésznek (Hirsch Gergelynek) 
j á r t : 

1. az elfoglalt tized visszállításáig évi 170 ft kész-
pénzben, 

2. a méhek utáni tized, 
3 négy offertorium (teljesen), 
4. a karácsonyi gyűjtés (calixatio), 
5. keresztelésért bizonyos adomány (melynek megálla-

pítása az egyes felek tetszésére van bízva), 
6. egyházkelő asszony avatásáért egy itce bor, 
7. hirdetésért egy pint bor, 
8. menyasszony avatásáért egy itce bor, 
9. esketésért egy pint bor, 

10. temetésért adomány, mely megegyezés tárgya, 
11. beteg ember vigasztalásáórt egy szintén a fél által 

meghatározandó adomány, 
12. sajt ós tyúk azoktól, kik három tehénnel bírnak 

(miért ha a tized birtokában lesz, kőt városi bikát kell ki-
teleltetnie), 

13. a rorateért 1 ft, 
14. a nagyböjti salveért 1 ft, 
15. a húsvéti salveért 1 f t és a molnártól (némi viszon-

szolgálat fejében) egy köböl búza ós 
16. húsz szekér fa, több szántóföld és rét haszonélvezete. 

(Peczeli 79 1.) 
A rozsnyói lelkészek2) fizetése az 1670 február 19-én 

tartott egyházlátogatás alkalmával egyenként 100 ft 50 d. 
készpénzből, 57 köböl búzából, 25 köböl zabból, 2 hordó bor-

4) Wesselényi Ferenc „generális" akkor a szendrői táborban járt , Seny-
nyei András pedig murányi jószágigazgatója (provisor) volt. 

J) Magyar lelkész volt az esperes Regius Jakab, néme t : Zarevuczius Pál . 
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ból, 2 hordó serből, szüretkor egy átalag borból ós a mellék-
jövedelmekből1) állott (Peczeli 160—162 1.); míg az 1653 
március 8-án megejtett egyházlátogatás mindkét rozsnyói 
lelkészt a tized birtokában találta, melyet azok egyenlő fele 
részben élveztek (Schröter 823—825 1.). 

D) A közoktatás. 
Az esperesség e korszakban is melegen felkarolta az 

iskola ügyét, de a tanító még mindig alárendelt személy volt, 
ki azonban a sok kötelesség fejőben, mely reá háramlott, 
már némi jogot is kezdett követelni és megindult a papság 
és iskola közötti harc, melyet teljesen kiegyenlíteni ma sem 
sikerült! 

A főtörekvés oda irányúit, hogy mindenütt legyen 
iskola és pedig jó kezekben! így pl. Rozsnyón, az 1653 évi 
egyházi látogatáskor az esperes rátámadt a két tanítóra 
azért, hogy mindkettő jobban szeretett a korcsmában 
ülni és éjjel tivornyázni, mint a tanuló ifjúsággal bíbe-
lődni; hiába mentegette magát — láthatólag jókedvűen — 
mindkettő azzal, hogy a polgárok nem küldik gyermekeiket 
az iskolába: kemény büntetésök biztos kilátásba helyeztetett 
(Schröter 825 1.); ugyancsak 1653-ban Gömör-Panyiton a tanító 
hiányán igen igen fennakadt az esperes! (Schröter 764 1.). A 
jolsvai iskola számára Majer András esperes bizonyos „tör-
vényeket" dolgozott ki, melyek 1652 október hó 1-én Jolsván 
behatóan tárgyaltattak és ,,a tanítás előmozdítása" céljából 
ki is adattak (Schröter 580 1.). 

Hunnius Pál balogi lelkész és Sartorides Márton balogi 
tanító között 1671-ben nagy viszálykodás támadt ós midőn 
ezen ügy 1671 január 21-én Ochtinán tárgyaltatott, kisült, 
hogy a lelkész akkor „dorgálta" a tanítót, mikor ez ittas volt 
és hogy a tanító nemcsak azt mondta: „ördög adta papja! 
ha fegyverem volna, mindjárt meghalnál, te hamis próféta!" 
hanem kezét is emelte a lelkészre, a miért rögtön elfogatott 
és 3 hétig fogságban is tartatott ; a vége lett, hogy a lelkész, 
mert ittas embert dorgált, 2 aranynyal, a tanító pedig „vagy 
12 forinttal vagy virgácsai" bűntettetett meg.2) Ezen egy adat 

') Ilyen mellékjövedelmek voltak: offertorium (külön-külön a két temp-
lomban), hirdetésért egy pint bor, esketésért ugyanannyi , menyasszony-
avatásért egy itce bor és offertorium, keresztelésért a keresztatyáktól 3 - 3 
dénár, egyházkelő asszonyoktól egy itce bor, beteg látogatásaért egy tetszés 
szerinti adomány, gyónásért egy pint bor, temetésért 1—1 ft (tulajdonképen 
3 ft összesen, de egy a tanítóé), nagy temetésért (két prédikációval) 2—2 
arany, a karácsonyi és húsvéti gyűjtés, mely szintén közös stb. stb. 

,,!) Ezen ítélet később úgy módosíttatott, hogy a lelkész csak egy forintot 
a tanító pedig 4 aranyat fizetett, utóbbinál a kiállott 3 heti fogság és az 
ochtinai, restéri és geceli tanítók jótállása vétetvén figyelembe Szentkereszti 
9 - 1 0 1. 



A gömöri á j . h i tv . evang. esperessé;; története. 215 

is elég annak kimutatására, hogy a tanítók tekintélye kitűnő 
épen nem volt. 

Nézzük már most a tanítók anyagi helyzetét, melyet az 
1670 évi egyházlátogatás jegyzőkönyvéből meglehetős pon-
tosan ismerünk. Ezen hiteles jegyzőkönyv szerint. 

1. Dobsinán, hol ez idétt egy tanítót, egy orgonistát, egy 
kántort és néhány az elemi oktatással is megbízott nagyobb 
deákot találunk, biztosítva volt 

a) a tanítónak: minden városi lakostól, habár ketten 
hárman laknak is egy házban, 2 0 - 2 0 dénár, a zsellérektől 
10—10 dénár (fele szt. György, másik fele szt. Mihály napján); 
az őt vasgyártól egy-egy nagyobb vasrúd (canthum ferrarium 
majorem); minden tanulótól szombatonként egy-egy dénár, 
vízkeresztkor ajándék (oblatio); a mészárostól hetenként 
4 font marhahús; naponként 3 itce sör, Fülöp-Jakab napjától 
Jakab napjáig ingyen tej (lactatio) ós végre évenként hatszor 
t. i. karácsony, vízkereszt, farsang (bachanaliorum), húsvét, 
pünkösd és szent Márton napján valamint minden mennyeg-
zőnól „éneklés" (cantatio általi gyűjtés); 

b) az orgonistának: készpénzben 66 forint a város lako-
saitól, 4 köböl rozs, a lelkésztől szintén annyi (de csak ha 
ez a tized birtokában van), naponként egy pint sör, két forint 
húsra, egy forint sóra ós fa, a mennyit szükségei; 

c) a kántornak: a vasárnapi adakozás (aspersatio) nagyobb 
része, a deákok „éneklése ' által eszközölt gyűjtés nagyobb 
része, naponként egy pint sör és az óra igazításáért 8 forint; és 

d) a deákoknak (proventus studiosorum) a vasárnapi 
éneklés alkalmával begyűlt pénz és élelem, a vasárnapi 
adakozás (aspersatio) kisebb része és naponként egy pint 
sör. (Peceli 79—80 L). 

2. Rozsnyón: Balázsi Mátyás német és Bombik Mihály 
magyar tanítót, több kántort és szépszámú deákságot találunk 
1670 február 19-én; 

a) a tanítók fizetése: 50—50 ft készpénzben, temetésért 
50—50 dénár, szt. Mihály, szt. Márton és Mágus napján cán-
tálás, karácsony- és húsvet napján ostyaosztás, pünkösd 
napján gyűjtés (callixatio), a grammatista- és syntaxistától 
1 ft, a donatistától 50 dénár, az elemi tanulótól 25 dénár 
tandíj; húsvétkor minden „fiútól" egy kalács vagy 3 dénár, 
minden városi lakostól 4 dénár, a zsellértől és a két falu 
(Nadabula, Csúcsom) lakosaitól 2—2 dénár; Gallus napján 
a fiúktól 3—3 dénár vagy 1—1 kakas, a Balázs és Gergely-
napi a jándék; minden fiútól évnegyedenként 3 - 3 dénár; a 
mészárosoktól szombatonként egy ökörnyelv (linguam bovis); 
a nagyböjti tisztelgés (ovatio), a bírótól a törvénykezés ide-
jében (tempore juris) 5 ft , lakodalmak, gyülekezetek alkal-

# 
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mával, valamint a mágnásoknál kántálhat, de ami ilyenkor 
begyűl, egyharmadrészben a deákoké; a maga idejében szini 
előadásokat rendezhet (honestas comoedias exercere), de azok 
jövedelme egyharmad részben szintén a deákokat illeti; 
a szükséges fát az egyházfiaktól és tanulóktól kapja, okmá-
nyok felolvasásáért egy itce bor, okiratok kiállításáért (a 
literarum ad telonia pertinentium exhibitione) 6 dénár jár ; 
jeles férfiak (nem nők !) felköszöntése és a nagyböjti gyűjtés 
alkalmával beszedett pénz és élelem harmadrésze szintén a 
deákokat illeti, a kínszenvedés felolvasásáért (a passione) 
1 ft. Mindezen jövedelmekből a két — magyar és német — 
tanítót egyenlő rósz illeti. 

b) a kántorok fizetése: évenként 9—9 forint készpénz-
ben, vasárnaponként gyűjtés (aspersatio) a piacon (in circulo) 
és a berzéte-utcában; ostyaosztás (azelőtt újév most quin-
quagesima napján); harangozásórt — a temetéseknél — 24 
dénár, de ha a harang többször, mint háromszor szól a díj 
(stipendium) is kétszeresen jár ; a szükséges fa az egyház-
fiáktól és a „fiúktól"; szombatonként gyűjtés a fiúk között 
és végre annyi a kántálásokból mennyi egy első diáknak 
jár. — 

c) az orgonisták fizetése: évenként 50—50 forint kész-
pénzben és egyszer gyűjtés (astatio) kinek-kinek a maga tem-
plomában. (Peczeli 161 1.) 

3. Restóren a sillabizáló 12 dénárt, az olvasó 24 dénárt, 
a donatista 48 dénárt és a compendiarista tanuló 1 f tot fize-
tet t a tanítónak tandíj címén (Peczeli 93. 1.) 

Ha e fizetéseket nézzük, szinte kedvünk kerekedik kér-
dezni: mikor tanított a tanító, ha filléreit maga szedte be? 
azok pontos beszolgáltatására maga ügyelt ? Vagy tiszttartót 
ós könyvvivőt tar tot t? 

A nagyobb tanulókról — deákokról — mint látjuk kel-
lőleg gondoskodva volt, történt pedig az nem épen, legalább 
nem kizárólag azért, hogy e szegónysorsúnak is módjában 
álljon magát kiképeztetni, hanem azért, mert a leányok és 
kisfiúk oktatása jórészben reájok volt bízva, az isteni tisz-
teletnél, temetéseknél és ünnepélyes alkalmaknál segédkez-
tek és a tanítói és lelkészi mellékjövedelmek beszedésénél 
közbenjártak. 

Az iskolák berendezése és a tanítás egyéb iránt a régi 
maradt; a jó tanítót faluhelyen is felkereste az ifjúság és a 
rossz tanító a legnépesebb városban is „egymaga énekelt" a 
templomban! vagyis, mai kifejezéssel élve, üres osztályban 
tanított és csakis így érthető, hogy pl. Restéren is „compen-
diáristákkal találkozunk, kik ott a tudomány minden ágában 
teljes kiképzést nyertek. 
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Ε) A vallásosság, erkölcsiség, szokás, miveltségi állapot. 
A nép e korbeli vagyoni, erkölcsi és miveltségi állapo-

táról kevés örvendetest lehet elmondani. A folytonos harcok-
ban mindenéből kivetkőztetett, földesurától elnyomott, a csá-
szári zsoldosoktól zaklatott, a töröktől súlyos adókkal ter-
helt és a martalócoktól megtizedelt lakosság vagyoni és er-
kölcsi sülyedése még mindig tartott. A „hatalmas német 
császár"1) 1650 körül sem volt képes szegény népünket a 
török ellen megvédeni. A török martalócok 1650-ben Sumjác 
környéken fosztogattak, mely alkalommal az ottani lelkészt 
több hívekkel együtt Egerbe vitték, ki, jóllehet kiszabadítása 
iránt az esperesség részéről minden megtörtént, mégis „szo-
morú rabságban" végezte napjait (Schröter 529, 535 1.)! 
1653 ban Dobsinát és környékét is látogatta a kegyetlen 
ellenség'), hol pedig 1644 —1645-ben a pestis oly annyira 
dühöngött, hogy pl. csak Dobsinán 1645-ben több mint 700 
ember halt el ós némely napon 18 temetés is volt3) úgy 
hogy minden egyes a martalócok áldozatáúl esett lelket két-
szeresen kellett fájlalni! Kárász János veszverési lakos neje 
török fogságba esett és Egerbe hurcoltatván, felvette a moha-
medán hitet, miért aztán 1647 január 25-ón Köviben férjétől 
elválasztatott (Schröter 422 423 1.)! És sok ilyen példát 
tudnók felhozni, melyek mindegyike az akkori állapotokra 
igen szomorú világot vet. Ilyen körülmények között az erkölcsi 
sülyedés is megindult és rohamosan terjedt, miután a jezsuita 
rend, mely az áttért bűnösöket szívesen látta és a polgári 
hatóság, mely az egyházat a fegyelem gyakorlásában akadá-
lyozta, az utat egyengette előtte.4) Az istenkáromlás ijesztő 
mérveket öltött, úgy hogy az esperes az 1653 és 1670. évi 
egyházlátogatások alkalmával alig győzte a 75 denárnyi 
pénzbírságot vagy a 3 botütést — melylyel egy-egy károm-
kodás sújtatott — kiszabni. Rozlosnán egy férfi 1670-ben egy 
lóért el cserélte nejét, mely emberkereskedés (plágium) a me-
gyének jelentetett fel (Peczeli 113—114 1.); Bisztrón 1651-ben 
egy istentagadó lépett fel, mely borzasztó bűntett (enorme 
delictum) kellő megfenyítése iránt a földesúr Tököli Zsigmond 

*) Vesd össze az 1620-1578-ig ter jedő történelmi áttekintést jelen 
m u n k a elején. 

J) A dobsinai halotti anyakönyvben következő esetről történik emlí tés: 
1663. „N. Β. 1. Sept. sind zwo Personen allhier begraben worden ein Jüngling 
mit Namen Girg Stubner des weil Girg Stubners Sohn und ein alter Hamer-
m a n aus der Wagendrüssel, welche 8 Tage zuvor von den Marthalosen ge-
fangen weggeführt und getödtet und auf hankendorfer hattert funden tod und 
sehr tinkend hergeführt sind worden: Gott behüte uns und die Unsrigen fü r 
solchen grausamen Feinden." 

') Lásd a dobsinai anyakönyveket. 
4) Történt ez pl. Rozsnyón. 
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kerestetett meg (1651 Október 9-én Jolsváról Schröter 576 1.); 
Felső-Sajón egy nő kígyót keresett, hogy azzal férjét megmér-
gezze, de gonosz szándéka elárúltatván, az ottani lelkésznek, 
Láni Jánosnak 1657 szeptember 27-én Jolsván meghagyatott, 
hogy a nőt vallassa és ha a gyanú alaposnak bizonyúl, bír-
ságolja meg az egyház javára ós állítsa pellengérre a 
templomban (Schröter 640 l.). A hatodik parancsolatot e kor-
szakban is a szigorú büntetések dacára sűrűn áthágta a nép; 
Bisztrón egy „Orzsika" nevű kéj hölgy (concubina et meretrix) 
találtatott, ki 1670 ápril 15-én Rozsnyóról az egész esperes-
ségből azon kijelentéssel tiltatott ki, hogy elfogatása esetében 
az alispánnak lesz átadandó (Szentkereszti 5 1.). A polomkai 
tanítónak Sartorius Györgynek egy belusi megesett személylyel 
viszonya volt, mely következmények nélkül nem maradván, 
nevezett tanító 1649 ápril 20-án Jolsván kényszeríttetett, 
hogy a növel házasságra lépjen és midőn azt tenni vona-
kodott, rögtön börtönbe dobták, majd oltár elé hurcolták és 
akarata ellenére is ama növel megeskették ós ha magába 
nem tér, bocsánatért nem esdekel és külön tórítvónynyel 
engedelmességet nem fogad, — hivatalát is elveszti (Schröter 
482, 489, 495 l.)1). Az esketés így kényszer útján e korszakban 
igen dívott ós rokonok közt is könnyebben ment a felment-
vény (dispensatio) megszerzése, ha a két fél a hatodik parancso-
lattal összeütközésben találtatott: mire azelőtt példát nem 
találtam. Sumjácon pl. egy özvegy férfi, nóh. neje nagybátyja 
leányával akart házasságra lépni, ettől 1659 szeptember 30-án 
Jolsván eltiltatott, de kisülvén később, hogy mátkájával „vét-
kezett", az esperesség 1660 ápril 20-án összeadta őket, de 
egyidejűleg — megfenyítésökről is gondoskodott (Schröter 
6Ó6 és 669 1.). Mi mindenre nem terjedt ki e részben 
az esperesség figyelme, igazolja a következő eset: egy felső-
sajói özvegy nő újból házasságra lépett, 9 hónappal első 
férje halála után — betegágyba került és így idő előtt szült. 
Az ottani lelkész 1657 September 25-én Jolsván előterjesztette 
a kényes ügyet, melyet az esperesség aztán a következő 
végzéssel döntött el : ha a nő esküvel tisztázza magát és 
igazolja, hogy mint állította, a gyermek első férjétől szár-
mazik, nem fog pellengérre kiállíttatni, különben igen 
(Schröter 640 1.). 

Az eljegyzés egyoldalú felbontása még mindig azzal lett 
fenyítve, hogy az illető 7 évre új eljegyzéstől és házasságtól 
eltiltatott, a házasság felbontásának pedig csak ritka esetben 
adatott hely, mi onnan is következtethető, hogy török fog-
ságban áttért vagy elhalt feleknél az áttérés vagy elhalálo-

') Ezen ítélet nevezetes haladásról tanúskodik, a 17-dik század elején 
ezen tanító bizonyára máskép lakolt volna! 
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zás pontos beigazolása kívántatott és hogy a hűtlen elhagyás 
egy esetben sem maradt büntetlenül. 

A róm. kath. szertartásokról e korszak jegyzőkönyvei 
már ritkábban emlékeznek meg, de pl. Felső-Sajón az 1653 
március 3-án tartott egyházlátogatás „Krisztus sírját" meg 
a templomban találta (Schröter 810 1.) és a pünkösdi király-
választás még 1670-ben is több helyen divatban volt. 

A vallásosságot még mindig külsőségekben keresték, 
így pl. Csetneken az 1670 évi egyházlátogatás alkalmával 
kérdőre vonattak azok, kik a d. u. isteni tiszteletet mulasz-
tani szokták és „vétkes voltukat beösmervén hiába mon-
dogatták, hogy el voltak foglalva" (Peczeli 110 1); Kun-
taploczán ugyanakkor „olyanok is találkoztak, kik az isten 
igéjét elhanyagolták és magukat az isteni tisztelet előtt . . . 
leitták", mire nézve „meghagyatott a bírónak", hogy ilyen 
emberekre „szeme" legyen (Peczeli 115. 1.). Sajó-Gömörön 
ugyanakkor a második, hatodik és hetedik parancsolat 
áthágását a polgári hatóság 12 forinttal, az egyház pedig 
háromszori pellengérre állítással fenyítette, míg a megesett 
személy esketéseért a díj egy aranyban állapíttatott meg 
(Peczeli 117 1.) és végre Ratkón kemény büntetés ért egy nőt 
azért, hogy már majdnem három évig elmaradt az úr aszta-
lától. (Peczeli 127 1.). 

A templomok ékességei közt találtam 1653-ban: Chisnón 
Krisztus és a 12 apostol képét (Schmidt Salamon ajándéka), 
Jolsván egy gyönyörű kárpitot (Homonnay Mária ajándéka), 
Rőczén Krisztus feltámadásának képét (Arel Salamon aján-
déka), Csetneken egy szép oltárt (Bakos Bornemisza Mária 
emléke), Alsó-Sajón szép kárpiton az úrvacsora képét (Kovács 
Márton ajándéka). 1670-ben: Kis Veszverésen a 12 apostol 
szobrait, Köviben szt. László király képét (de hitvány munka 
lévén az oltárról levétetett és a falra függesztetett) és Sum-
jáczon egy kárpiton a 12 apostol képét. Megjegyzem, hogy 
majdnem minden templom volt képekkel ós szobrokkal 
díszítve, melyek tárgyait azonban nem ismerjük. 

Érdekes volna tudni, milyenek voltak a színi előadások 
és mit tárgyaztak, melyek e korban pl. 1670 körül Rozsnyón, 
a ritkaságok közó épen nem tartoztak? de erről hallgat a 
krónika, csak tény, hogy ezen a deákok segítségével tartott 
előadások a tanító egyik jövedelmi forrását képezték. Való-
színű, hogy a tárgyak, úgy mint más vidéken, a vallás és 
erkölcs köréből kölcsönöztettek és az előadás valamely esz-
ményi dolog személyesítésére szorítkozott, mely egyszerű 
párbeszédek alakjában terjesztett a hallgatóság elé. 
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VI. KORSZAK. 

A nagy üldözés kora 1670 — 1682. 

A) Történelmi áttekintés. 
Mint támadta meg Lipót király a magyar alkotmányt? 

láttuk; nézzük már most mint használta fel a rémületet, 
melyet a murányi összeesküvés vérbefojtása országszerte 
okozott? 

Spork tábornok és Kopp kassai helyettes főkapitány 
vérbe fojtotta a makacsokat; Bocskay István, Kende Gábor, 
Kende Márton, Szuhay Mátyás, Szepessy Pál, Gyulaffy László 
és mások Erdélybe menekültek; Nádasdy Ferenc, Zrinyi 
Péter és Frangepán Ferenc jog és törvény ellenére idegen 
földön és idegen bíráktól vette a halálos ítéletet, mely rajtuk 
az ország határain kívül 1671 ápril 30-án végre is hajtatott. 
Ez alatt megalakult egy kir. biztosság1) mely Lőcsén űlt 
össze és azon fáradozott, hogy „a közbókét helyre állítsa, a 
katonaságot féken tartsa, az ártatlanokat a gonoszoktól meg-
különböztesse," mire a legtávolabbról is gyanúval terhelt 
egyéneket elfogatták, a szabad kir. városokba német őrséget 
helyeztek és Murányvárát is elfoglalták, mely várral együtt 
lessenyei Nagy Ferenc és az őrizete alatt állott Wesselényi 
féle irattár is a császáriak kezébe esett. A kézrekerített 
irományokból aztán számos egyénre rásütötték a „gyanút," 
kikre — tömlöc és vérpad várt. A lőcsei biztosságot 1670 
december 3-án a pozsonyi váltotta fel, mely elé Majláth Miklós 
kir. ügyigazgató a Spankau, Kopp és Heister hadai által 
elnyomott mozgalmak részeseit idézte és mely több mint 
300 nemes felett eltörte a pálcát, kit halálra, — kit börtönre 
ítélvén. És miután kiderült, hogy a mozgalmak legmakacsabb 
hivei a lutheránusok és kálvinisták voltak: most azok ellen 
fordult mindenki. 

Lipót király az országban telelő katonaság minden szük-
ségeit az ország által fedeztette, azonkívül nemestől, nem 
nemestől egyaránt adót szedetett, súlyos forgasztási adókkal 
terhelte a népet, az országbírói ós báni méltóságot sem töl-
tötte be, sőt 1673-ben a politikai közigazgatást is egy, ön-
uralkodói önkénynyel felállított „kir. kormányzóságra" bízta, 
mely Ampringen János Gáspár elnöklete alatt négy magyar és 
négy német tagból állott. Ezen alkotmányellenes eljárásnál 
Kolonics Leopold (1672-ben a pozsonyi cs. k. kamara elnöke) 
szolgált eszközül a királynak, ki előtt hiába szólalt fel még 

') Ezen biztosság elnöke Rot ta l János volt, tagjai : Heister Siegfried 
altábornagy, Volkra Ottó cs. tanácsos, Gubasóczy János pécsi püspök és 
Eszterházy Farkas kir. személynök. 
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1671 ápril 12-én Széchenyi György kalocsai érsek, hiába 
mondogatta: „néhány pártütőért nem lakolhat az egész or-
szági" hiába; „a lázadókat még sokkal nagyobb büntetéssel 
sújthatná ő felsége!" — volt a bécsi ministerek válasza és 
megtorlás címén tovább folyt a rombolás műve! 

Az evangélikusok üldözése ijesztő mérveket öltött. Míg 
Bársony György váradi püspök az ev. templomok elfoglalása 
végett helységről-helységre járt és ezen útjában a lutheránus 
köznép Nyitrában pogányúl elverte, Szelepcsónyi György, mint 
törvényes ügyekben a király helytartója, Pozsonyba idézett 
1673 szeptember 25-ik napjára három superintendenst és har-
minc lelkészt, kiket aztán Majláth Miklós kir. ügyigazgató 
„istenkáromlással, hazaárúlással, pártütéssel" és más efféle 
főbenjáró bűntényekkel vádolt, a bíróság pedig „mint az isteni 
és földi felség megsértőit'· halálra itelt. Ezen ítéletet a király 
hivatal vesztésre változtatta szabadságukra hagyván az 
elitélteknek: áttérni, bűnös voltukat terítvénynyel elismerni 
vagy az országból kivándorolni.1) 

„0 felsége a többi ev. hitszónokot is száműzni szán-
dékozik!" válaszolt 1674-ben Ampringen Gáspár, midőn a 
bánya városok elűzött lelkészeik helyének betölthetóse iránt 
folyamodtak ós Szelepcsónyi 1674 március 5-re csakugyan 
valamennyi ev. lelkészt ós iskolamestert maga ele idézett 
és pedig „mint a múlt években ő felsége ellen néhány gonosz 
ember által tervezett lázadás részeseit!" Eddigelé is az ev. 
egyházak elöljárói (úgy mint az egész ország) a császári 
tábornokok és kapitányok kegyelmére voltak hagyva és hol 
többet, hol kevesebbet szenvedtek; most már valamennyit 
egyaránt lázadónak, bűnösnek tekintették és törvényen kívül 
helyezték. Az általános üldözés megindúlt, a lutheránus lel-
készek és tanítók Sziléziába, a kálvinisták Erdélybe mene-
kültek, de több mint 300 a pozsonyi törvényszék előtt meg-
jelent ós 1674 évi ápril hó 4-én sok zaklatás, kínos vallatás 
és embertelen bánásmód kiállása után — fej és jószágvesz-
tésre ítéltetett. Ezt az íteletet is később oda módosították, 
hogy térítvény aláírásával a hivatal letételére, tántoríthatlan 
hűségre, vagy kivándorlásra kellett magokat kötelezni, miáltal 
életöket és szabadságukat megválthatták. Sokan aláírták e 
tórítvényeket, néhányan megszöktek, többen a sanyargatás 

l) Ezen térítvények kétfélék voltak: egyikben el kellett ismerniök, 
hogy tisztökkel visszaéltek, e mia t t bíróilag elmarasztaltattak, de a császártól 
kegyelmet kérvén Magyarországban maradásra engedélyt nyertek, há la fejében 
kötelezvén magokat , hogy többé az isteni tiszteletbe nem avatkoznak; a más-
nemű térítvény kivándorlásra kötetezte az aláírót, minek ha az illető egy 
hónap alatt eleget nem tenne, a hűtlenség vétkébe esik. Harminckettő részint 
kivándorolt, részint az első térí tvényt írta alá, a 33-ik (Suhajda Mátyás varini 
lelkész) engedett a csábításnak és — áttért. 
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közben elhaltak és harminckilencen gályára küldettek, kik 
közül csak huszonötöt sikerült Zaffi Miklós velencei orvos-
nak és Ruyter Adrián Mihály hollandi admirálnak 1676-ban 
kiszabadítani'). 

A protestáns vallás ekkóp a törvény oltalmától meg-
fosztatván, minden jogától elesett és — főbenjáró bűnnek 
tekintetett. Ha atyáink az örökölt hithez tántoríthatlan 
szívóssággal nem ragaszkodnak, ha az űzőbe vett lelkészek 
ós tanítók folytonos életveszély közt titokban a népet hité-
ben meg nem erősítik és ha a magyar nemzet az aranybulla 
záradékára támaszkodva fegyvert nem ragad, hogy ősi sza-
badságát visszaállítsa: Magyarország menthetetlenül katho-
likussá, rabbá, koldússá lesz. 

Az Erdélybe menekült bújdosók azonban az erdélyi feje-
delem és a török támogatásában részesülvén, fegyvert fogtak 
és míg az ellenreformáció és az absolut kormány mint láttuk 
féktelenül tombolt Wesselényi Pál, Petrőczy István, Szuhay 
Mátyás, Szepessy Pál, Kende Gábor, Ispán Ferenc, Forgách 
Miklós ós mások vezérlete alatt elfoglalták Nagybányát, meg-
szállották Kassát, Patakot, Ónodot, Szenrőt, megvették Bei-
teket, Putnokot, Eperjest, Szebent, Bártfát és miután a haj-
dúkat felültették és Spankau hadait 1671 szeptember 12-én 
Enyickénél megverték, Késmárkot is. A kurucok és laban-
cok2) közt ezentúl változó szerencsével és rómitő kegyetlen-
séggel folyt a harc, elébbiek majd az egész országot be kalan-
dozták és kamatostól visszaadták a labancoknak a kölcsönt. 
Isten a megmondhatója, mennyit szenvedett Magyarország e 
borzasztó korban úgy Kopp, Spankau, Strassaldo, Pálffy Miklós 
ós a két Barkócy labancaitól mint a török ós francia segélyre 
támaszkodó kurucoktól! 

Lipót király nem bírta lecsendesíteni az országot, nem 
akarta az alkotmányos és vallásszabadság visszaállításával 
helyreállítani a közbékét. A bárd, kerék, karó ós nyárs nap 
nap mellett alkalmazásba jött, közbe-közbe a török is fel-
gyújtott falvakban — gyönyörködött és midőn 1676-ban a 
tanácskozás végett Bécsbe hívott magyar urak a nádori szék 

') Hogy milyen borzasztó bánásmódban részesültek ezen férfiak, kik 
hitökért kínos vértanúságot szenvedtek, kitűnik abból is, hogy közülök igen 
sokan az embertelen kínzásnak és az egészségtelen börtönöknek áldozatul 
estek. A megszabadultak is csak később térhettek vissza hazájukba, egyelőre 
Angliában, Belgiumban, Schweizban és Németországban kerestek és találtak 
menedéket. Végűi említésre méltó, hogy Bugán Miklós sajógömöri lelkész az 
egész üldözést végig tűrte, gályán is volt és kiszabadulása után 1683 körül 
vele mint gömörpanyit i lelkészszel találkozunk. 

*) Ezen két név hazai történelmünk legszomorúbb lapjait tölti be! É s 
legborzasztóbb, hogy a „ labancokban" nem csak a reánk csődített idegen 
katonák (Lansknecht) hanem a Bécs szolgálatába szegődött magyarok is 
keresendők! 
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betöltését, az idegen hadak eltávolítását, a fogyasztási adók 
eltörlését és a tisztségeknek és hivataloknak magyarokra 
való bízását javasolták, a bécsi ministerek arról hallani sem 
akartak. Ugyanígy történt 1677-ben is, mikor Barkócy Ferenc 
zempléni főispán hasonló indítványnyal Bécsbe jött. 

Miután az erdélyi fejedelem (Apafi Mihály) 1677 május 
27-ón a kurucok érdekében a francia királylyal frigyre lépett, 
Wesselényi Pál kurucai a Hegyalját, Barkócy labancai pedig 
Máramarost tűzzel vassal pusztították; a háború rémítő dühhel 
folyt, a kurucok Kassáig, majd az elfoglalt Késmárkig szágul-
doztak, Szatmárnál a lengyelekkel egyesülvén megverték a 
császáriakat és az elfogott német tiszteket csak úgy húzták 
nyársra, karóra, mint Kopp a bujdosókat. 

Lipót király erre ismét tanácsot ült. Bársony György, 
egri püspök a lutheránusok és kálvinisták teljes kiirtását, 
Gubasócy János váci püspök (1678 január 22-én) a kegyelem 
út já t hozta javaslatba. Ezen utóbbi javaslat felett Pozsonyban 
tanácskozást tartottak, melyen néhány magyar főúr, a Lipót 
király nevében megjelent Pálffy Tamás nyitrai püspök, magyar 
kancellár és Hocher János német kancellár előtt, a magyar 
alkotmány és vallásszabadság visszaállítását ajánlotta, mi 
azonban Hocher tetszésével épen nem találkozott, ki „Iáza-
dónak'- mondta az egész nemzetet, midőn az ajánlatot ismét 
és ismét szóba hozták. Ezt méltán zokon vették a sokféle-
kép megkárosúlt urak, kik magokat „a király jobbágyainak 
nem pedig rabszolgáinak" vallották és Batthyány Kristóf fő-
pohárnok indítványára szét is oszoltak. 

Az ádáz háború tehát tovább folyt. A kurucok Teleki 
Mihály, majd Thökölyi Imre vezérlete alatt elfoglalták Tornát, 
Szendrőt, később Murányt, Rózsahegyet, Árvát, Likavát és a 
bányavárosokat, melyekben 180,000 aranyból és még több 
ezüstből álló zsákmányra tettek szert. 

Lipót király erre Szelepcsényi által követeléseik benyúj-
tására hívta fel a bujdosókat; nevökben Szalay Pál követ-
kező pontokkal érkezett fel Bécsbe: általános közbocsánat 
hirdetése, a nádori méltóság helyreállítása, az ország sza-
badságainak megerősítése, az elkobzott jószágok visszaadása, 
az ágost. ós helv. hitvallás jogainak megerősítése és a jezsuiták 
kiutasítása. Ε közben Dünewald és Würben es. tábornokok, 
a kurucokat Szentkeresztnél megverték, Zólyomot ós a bánya-
városokat visszafoglalták, mire a két harcoló fél 1679 február 
végéig fegyverszünetre lépett. A bókealkudozás ezután 
Sopronban folyt, de miután Lipót király a nádori széket csak 
a korlátlan kir. hatalom sérelme nélkül igérte betölteni, csak 
azon templomokat akarta visszaadni a protestánsoknak, 
melyeket maguk — nem pedig róm. kath. jogelődeik — építettek 
és az új adók tekintetében ezek 1.700,000 forinton megváltását 
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kívánta: a háború ismét megújúlt. Thököiyi elfoglalta Selmec-
bányát, (hol újólag nagy kincsre tett szert) és Dobzsánál 
Labord tábornok hadát is felkoncolta. 

Mivel az 1680 évi ápril hó elején Nagyszombatban tartott 
közös tanácskozmány eredmény nélkül oszolt szét és az új 
fegyverszünet is pünkösd napján le jár t : a hadviselés ismét 
megindúlt; Thököiyi vezérei vereséget szenvedtek ugyan 
(Balassa a morva széleken, Petrőczy a jablunkai szorosban) 
de ő maga bevette Késmárkot, Lőcsénél és Bártfánál nagy 
zsákmányt ejtett kezébe és kurucai az ország nagyobb részét 
bebarangolták (veszély idejében a török végházakban keres-
tek ós találtak biztos menedékhelyet). 

Lipót király most — Sebestyén Endre püspök által — 
ismét alkudozni kezdett. Thököiyi Imre Zrinyi Ilona kezét és 
vele e ház összes uradalmait és várait kívánta, mitől Bécs-
ben már azért is fáztak, inert tudták, hogy a különben is 
hatalmas ember erejét ily roppant gazdagság szerfelett 
növelni fogja, azért húzták, halasztották a választ, melyet 
igennel vagy nemmel megadni nem volt bátorságuk. A felek 
aztán 1681 június végéig meg hosszabbított fegyverszünetre 
léptek, melyet Caprara Eneás 1680 november 15-ón jolsvai 
táborában erősített meg. 

Az 1681 ápril hó 28-ik napjára Sopronba összehívott 
országgyűlés, melyen Thököiyi a vett meghívás dacára meg 
nem jelent, Eszterházy Pált választotta1) nádorrá és szám-
talan felirat-leirat után alig volt képes alkotmányunk egyes 
foszlányait visszaszerezni és az ezentúl is alig tűrt újított 
hitet némely kiváltságos — articuláris — helyen régi jogaiba 
visszaállítani. „Kevés immár a protestáns ember, tehát a 
templomokat sem lehet visszaadni!" és „a kir. hitlevelek 
fegyverrel csikartattak ki!" hangzott untalan Bécsből és így 
történt, hogy a protestánsok a kilenc felirat dacára a tőlük 
elfoglalt 888 templom helyett csak néhányat kaptak vissza ós a 
szabad vallásgyakorlat már most törvénycikkek (1681 XXV. 
ós XXVI.) által szoríttatott meg, illetőleg töröltetett el. 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1671-1682. 

A támasz nélkül maradt és a jezsuiták által saját tűz-
helyénél minden tekintélytől és befolyástól megfosztott 
gömöri ág. hitv. ev. esperesség e korszak elején szétmállott, 
1671—1682 néhány részleges összejövetel kivételével gyűlést 
sem tarthatott, tagjait elűzték, templomait elfoglalták 1676 

l) Ezen válasz tás még a régi törvényes módon t. i. a királytól kijelölt 
4 egyén közül a karok és rendek ál tal történt. 
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után is csak a sűrűn benyújtott folyamodványokban adhatott 
magáról életjelt. Spankau cs. tábornok 1674 május 29-ón 
kelt levelében az itteni lelkészeket a „murányi összeesküvés 
részeseinek" mondta ki és ez okból száműzte őket, mire 
közülök ki Erdélybe bújdosott, ki Sziléziába menekült, ki 
lappangott1). Egyházaink lelkész ós tanító nélkül maradván, 
Isten csudája, hogy a jövő-menő császári hadak, a szorgal-
masan ellátogató püspökök, kanonokok ós jezsuiták elnyo-
mott népünk kebelebői az ev. hitet ki nem irthatták. Hiszen 
még oly helyen is mint Dobsinán, hol a lakosság valószínű-
leg a huszita uralom óta a mai napig mindig evang. hitű volt, 
1673—1682-ig nyilvános isteni tisztelet nem tartatott , az újdon 
szülöttek kerosztelése ós a házas felek esketése legfeljebb 
titokban törtónt és a halottak temetése és egyházi szertartás 
nélkül ment végbe, miután Hirsch Gergely lelkész az 1673. 
óv vége felé elűzetett2) és utóda Birnstein Menhérd csak az 
1681. év végén kezdhette meg hivatalát. Regius Jakab rozs-
nyói lelkész, esperes pedig még 1671-ben űzetett el, majd 
1674-ben Bugán (Pogány) Miklós sajó-gömöri lelkészszel egye-
temben a gyászos emlékezetű pozsonyi bíróság előtt is meg-
jelent, de nem tudni mi módon, elmenekült s egészen 1682-ig 
Sajó-Gömörön lappangott illetve — 1676. után — lelkész-
kedett; Rozsnyóról történt elűzetóse után könyöradományokon 
tengődött így pl. az 1672 május 12-én Csetneken tartott 
összejövetel — gyűlésnek nem mondhatom — alkalmával 
Piernik Jakab 130 ftos hagyományából 15 ftot és Bazyk 
Dánieltől szintén 15 ftot kapott „mivel már egy éve, hogy 
száműzetett (exul, Szentkereszti 14 1.)." 

Hogy milyen szánandó állapotban lehetett ez idótt a 
gömöri ág. hitv. ev. esperesség, kitűnik azon folyamodvány-
ból, melyben a gömöri ág. hitv. ev. lelkészek a Rozsnyón 

*) Szomorú világot vet az e korbeli állapotokra „az nemes Gömör-
vármegyében lévő lutherános prédikátorok" ál tal az 1680 j a n u á r 15-én Sajó-
Gömörön tartott megyei közgyűléshez a baloghi luth. egyháztól elesett 
„Meleghegy" visszaszerzése tárgyában benyúj tot t és „olvasat lanúl" vissza-
érkezett folyamodvány, mely szerint „az filiális három faluk Pádár , Perjés 
és Meleghegy lutheránusok lévén mindnyájan , azon lutheránus prédikátor 
tanítását hallgassák és néki fizessenek, az minthogy hallgatták és fizették is, 
nemcsak usque ad tempus publicae persecutionis, de azután is hol imott, hol 
amott lappangván, hol közöttük lakván prédikátorok, mindaddig, míg testi 
halál által az elmúlt esztendőben kivétetnék közülök. Azonban az specifikált 
három falu együvé gyűlvén közönséges akara tból azt végezték, hogy ő(k) 
prédikátort fognak magok között tartani, az mint azon három falu nevével 
(nevében) kívántak is tőlünk . . ." akkor a balogi ref. prédikátor magához 
édesgette a meleghegyieket „és így újabb scissiót sőt persecutiót indított" — 
„holott az mostani veszedelmes időben nem scissiót és persecutiót kellene 
magunk közt indítanunk, h a n e m inkább nagyobb uniót szerzenünk. (Peczeli 
4 2 - 4 3 1.) 

' ) Távozása előtt e verset írta az anyakönyvbe: „Aspice ο omnipotens 
Deus ex alto hungaricas r e s ! " 

Theol. Szaklap III. évf. 15 
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1681 ápril 15-én egybegyűlt megyét arra kérték, hogy az 
„általános és a soproni országgyűlés elé terjesztendő laj 
stromban az itteni ág. hitv. ev. egyházak sérelmeinek is en-
gedjen helyet." Ezen folyamodvány szerint Jolsván, Csetneken, 
Ochtinán, Restéren, Gecelen, Dobsinán, Alsó-Sajón, Oláhpatakán, 
Betléren és Rozsnyón elfoglalták a tizedet, míg Ribniken, 
Bisztrón, Baradnán, Süvetón, Jolsván, Chisnón, Vizesróten, 
Rőczén, Hosszúréten, Polomkán, Sumjácon, Nagy-Szlaboson, 
Felső-Sajón, Dobsinán, Oláhpatakán. Vesz verésen,Betléren, Roz-
Iosnán, Rozsnyón ós Hárskúton az ág. hitv. ev. hivek lelkész 
ós templom nélkül voltak (Peceli 41. 45. 1.). Ε szerint tehát 
még 1681-ben is, mikor pedig a legnagyobb förgeteg már 
elvonult, az esperességnek 20 tagja hiányzott és a kevés hiva-
talban levő lelkész is félelem és rettegés közt töltötte napjai t : 
mert a császári hadak kíméletet nem ismertek ós a jezsuiták 
kezére dolgozni mindig készek voltak. Jóllehet az ev. lel-
készek elüzetóse, elfogatása és bántalmazása 1676 után már 
nem volt oly gyakori: az ág. hitv. ev. isteni tisztelet a leg-
népesebb egyházakban is csak titokban vagy magánházban 
volt megtartható. 

Az esperesi hivatal e korszakban csak névleg állott 
fenn. A kevés megmaradt lelkész között az összeköttetés 
teljesen megszakadt; kiki magával volt elfoglalva és szeren-
csésnek érezte magát, ha életét megmenthette, kétszeresen 
szerencsésnek, ha titokban kedves hivatalát is megtarthatta. 

Legnagyobb baj volt meg, hogy esperességünk a bujdo-
sóktól is hiába kért és várt segítséget! ezek ugyanis nagyobbára 
kálvinisták voltak, kiknek a gömöri lutheránusokat pártolni 
semmiféle okuk nem volt. Az úrvacsoráról 1550 óta szaka-
datlanúl folyt mérges vita, a két testvéregyház között át-
hidalhatlan mélységet teremtett, a kettő gyűlölte és üldözte 
egymást ós könnyítette ez által a közös ellenség pokoli 
munkáját. Esperességünk is szelet vetett és most vihart 
aratott. Jobb napjaiban maga mellett versenytársat nem 
tűrvén és minden jogot csak magának igényelvén mintegy 
kényszerítette a kálvinistákat, hogy neki hasonlót hasonlóval 
fizessenek. 

De a gömöri ág. hitv. ev. esperesség szívós élettel bírt;. 
a vihar még tombolt, midőn már is elhagyta rejtekhelyeit, 
már is felegyenesedett, már is hangosan követelte az elfoglalt 
egyházak visszaállítását és azon volt, hogy a tört hajó 
maradványaiból egy újat építsen. így alapíttatott 1680. január 
4-én a pádári egyház, miről következő okmány állíttatott k i : 

„Én Pádárban lakozó Simon András és Perjésben lakozó 
Kovács Péter, kik az megnevezett böcsületes két falutól 
küldettünk esperest urunkhoz a végre, hogy alkalmas időtől 
fogvást, lelki tanító nélkül lévén, nein különben mint a juhok 
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pásztor nélkül, ő kegyelmétől lelkünk igazgatására illendő 
személyt kérnénk és kívánnánk; az minthogy kívánságunkat 
megtekintvén δ kegyelme, az maga böcsületes oskolamesterét 
Magyar András urunkat, az elmúlt új esztendő napjára 
közinkben is küldötte próbával. Kinek az szentírással egyező 
tanítását hallván és értvén, mindnyájunknak kicsinytől fogva 
nagyig megtetszett. Ugy hogy az időtől fogva mind addig, 
míg istennek tetszendik, az mi lelkünknek hivséges pász-
torának akarjuk és fogjuk is esmerni ő kegyelmét, az mint-
hogy esperest urunk előtt az felül megnevezett két falunak 
előnkbe adatott instructiója szerint meg is alkudtunk ő 
kegyelmével ilyen conditiók alat t : 

1. Hogy isten ő felsége az kikeleti időt adván érnünk, 
az parochiát minden halogatás nélkül megépítjük, úgy hogy 
tanulóház. cselódház, pitvar, kamara, pince, marhának való 
ól és csűr legyen rajta. 

2. ígértünk és rendeltünk ő kegyelmének és azután is 
leendő prédikátoroknak két falujúl, rimaszombati 80 szapu 
búzát, az melynek kiszedésére egyházfiakat rendelünk. 

3. Pádáriak esztendőnként négy szapu búzát három 
szántásban és négy szapu tavasz (i)-t bevetünk ő kegyelme 
számára az maga magvából, Perjésiek is hasonlóképen annyit. 

4. Bizonyos réteket is mutatunk ő kegyelmének mind 
az két faluban. 

5. Minden esztendőnként viszünk 20 szekér fát. 
6. Az egyéb jövedelmek úgy fognak kiszolgáltatni mint 

az szent gyülekezet (t. i. az esperesség könyvében be vadnak 
írva az balogi eklézsia szerint. 

Mindezeknek nagyobb bizonyságára adtuk esperest urunk 
pecsétivei megerősített levelünket (minthogy magunknak 
nincsen) és kezünk kereszt vonyásával. Actum in parochia 
Sajó Gömöriensi die Januarii Anno 1680. Simon András keze 
vonyása. Kovács Péter keze vonyása Coram me Jacobo Regio 
Ecclesice Sajo Gömöriensis pastore et Contubernii ejusdem 
Comitatus seniore. L. S. (Peceli 163. 1.) 

A tanítók osztották a lelkészek szomorú sorsát, ezek 
is jobbra-balra menekültek, midőn az üldözés beköszöntött; 
a hívek állapotára pedig a folytonos harc, az általános zavar, 
a tengődés lét és nem lét között, következtetni enged1). 

Közli: Kovács Sándor. 

*) Ezen korszakból igen kevés emlék maradt reánk: az 1683 március 
9-én Jolsván tartott espereseégi gyűlés jegyzőkönyve is „feleslegesnek tar t ja 
az ismeretes nyomorúságot, zaklatást és üldözést", mely „több év óta az ág. 
hitv. ev. egyházat érte és ma is éri" leírni és felsorolni. Szentkereszti 21. 1. 

14* 


