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(Folytatás). 

VII. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség a lét és nem lét között 
1682-1703. 

A) Történelmi áttekintés. 
Az 1681 évi országgyűlés még együtt volt, midőn Apafi, 

Thökölyi, Wesselényi és a nagyváradi basa hadai megújították 
a hadviselést, mely a vezérek közt támadt meghasonlás 
következtében csekély erodménynyel jár t ugyan, de másrészről 
a Saponara Fülöp pataki kapitány által Lipót király részéről 
Thökölyi Imrével kezdett alkudozás is sikertelen maradt. Mind-
két fél hadi készületekkel foglalkozott; XIV. Lajos a franciák 
hatalmas királya Thökölyit is, a portát is Lipót ellen lázította, 
ki azonban nem tágított, kedvenc tervéről. Magyarország 
leigázásáról le nem mondott. 

Thökölyi 1682junius 15-én Zrinyi Ilonával egybekelvén, a 
munkácsi vár és a Rákóczyház kincseinek birtokában, támo-
gatva a ház híveitől képes lett a háború erélyesebb folyta-
tására és 1682 junius 24-ón fel is mondta a fegyverszünetet. 
Sógora Eszterházy Pál nádor közfelkelést hirdetett ugyan 
ellene, de szövetségese Ibrahim basa bevette Onodot, ő maga 
augusztus 14-ón Kassát1) és szeptember 16-án Füleket. Itt 
a következő napon átvette Ibrahim basa kezéből a fejedelem-
ség jelképeit: a botot és süveget, de jóllehet a török szultán 
magyar királynak is nyilvánította, Bocskay és Bethlen példá-
jára csak a „Magyarország fejedelme" címét vette fel. 

Lipót hívei elrémültek. Elrémültek különösen akkor, 
mikor a bujdosók nemsokára Lőcsét, a bányavárosokat, 
Zólyom, Véghles és Likava várát is elfoglalták ós az öreg 
Petrőcy (Thökölyi nagybátyja) Sziléziában Bielitz városát fosz· 

') Első dolga volt a jezsuitákat kiűzni és a nem rég elfoglalt temp-
lomokat az evangélikusoknak — még egyszer és utoljára — visszaadni. 

ι 
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togatta. Az 1683 január 13-án Kassán megnyílt országgyűlésen, 
melyen Lipót király biztosa, Hofman főtáborkari hadbíró is 
jelen volt, „Felsőmagyarország fejedelmének előterjesztései" 
olvastattak fel. Saponara Fülöp eredmény nélkül folytatta 
az alkudozást; a török 1683 január 3-án Lipótnak meg-
üzente a háborút ós a 13 megye ez évi május havában 
gyűlést tartott Tállyán, hol a hadi szükségletekről törtónt 
gondoskodás1) és midőn végre a török Bécs városát ostro-
molta, Thökölyinek az egész ország hódolni kezdett. 

De csakhamar megváltoztak a dolgok. A lengyel király 
(Sobieszki) felmentette Bécset2). Párkány, Esztergom a császá-
riak kezébe került ós az 1684 január 12-én kihirdetett 
közbocsánat 17 megyét, 12 várost és 14 főurat térített 
a király iránti hűségre, ki hála fejében a pozsonyi kir. biz-
t osság felállításával ujabb csorbát ejtett a magyar alkotmányon. 
A királytól vett felhívásra benyújtották sérelmeiket a megyék, 
kérve kérték, hogy mentessók fel az ország az idegen ha-
daktól és idegen tisztviselőktől, de üres biztatásnál egyebet 
nem nyertek. Az országot az idegen biztosság kormányozta 
és Bécsben már a kir. hitlevelet is „magyarázandónak" talál-
ták, mit a nádor csak nagy nehezen volt képes elhárítani. 

Thökölyi Imre mindenkihez fordult közbenjárásért; majd 
egy nyilatkozatot bocsátott ki, melyben a magyar nemzet 
jogait fejtegette és a törvényhozói hatalmat bitorló idegen 
biztosság végzései ellen tiltakozott! 

Buda várát sikertelenül vívták Lipót hadai és Felső-Ma-
gyarországon változó szerencsévei folyt a harc, de később a 
császári fegyvereknek kedvezett a hadi szerencse, 1685-ben 
Érsekújvár, Eperjes és Tokaj a császáriak kezébe került, 
Thökölyi Nagy-Váradra szorúit és Ibrahim szerdár parancsára 
elfogatván Eszékre, majd Nándorfehérvárra hurcoltatott; 
október 25-én Kassa is megadta magát, majd Patak, Regécz 
és Ungvár is kaput tárt ós végre Szolnok, Szarvas és Arad 
is a császáriak kezébe került ; Thökölyi 1685 december 4 én 
kiszabadúlt ugyan3) ós 1686 január elején Nagy-Váradról fegy-
verre is hívta régi bajtársait, de a tettek színhelyéről egyelőre 
leszorúlt. Apafi Mihály 1682 óta kéz alatt Lipóttal tartott, 
sőt 1686 junius 28-án oltalmi szerződésre is lépett vele és 
1686 junius 21-ik napjától szeptember hó 2-ik napjáig tartott 
vívás után a magyar főváros, Buda vára is, melyet Abdurahman 
védelmezett, bevétetett. 

*) „Mert a békességhez jó reménysége" volt „6 nagyságának" (t. i. a 
fejedelemnek)! Si vis pacem, para bellum. 

*) A lengyel segítség nélkül Bécs városa menthetetlenül elbukik, Thökölyi 
szerencse csillaga el nem tűnik. És mivel hálálta meg Ausztria a segít-
séget? Azzal, hogy Lengyelország felosztásánál segédkezett! 

*) Említésre méltó, hogy Thökölyit a porta Bécs minden kérése dacára 
nem ad ta ki. 
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A vallás ügyén ez alatt ezer meg ezer sebet ejtettek 
Bécsből. Thökölyi Imre ugyan visszaállította az elnyomott 
vallásszabadságot, de csak rövid időre és miután szerencse-
csillaga letűnt, az evangélikusok üldözése is nagyobb dühhel 
mint valaha megindúlt. Az 1681 évi XXV. és XXVI. t.-c. nem 
maradt gyümölcstelen, de gyümölcse keserű volt. A vissza-
foglalt véghelyek megszűntek vallásszabadsággal bíró arti-
kuláris helyek lenni ós az elkobzott jószágokon épen úgy, 
mint a kincstár bármely más uradalmában a „róm. kath. 
császár" tekintetett földesúrnak, ki a hivatkozott törvény-
cikkekre támaszkodva protestáns isteni tiszteletet vagy épen 
ev. lelkészt ily helyeken a világért sem tűrt volna meg. 

Thökölyi hitvese Zrinyi Ilona Munkács várába zárkózott, 
melyet Caprara 5 havi vívás után sem tudott bevenni. Utódát 
a gonosz lelkű Caraffát ezen makacs ellentállás ós a folytonos 
közlekedés, mely a vár és a bujdosók közt a szoros ostrom-
zár dacára meg nem szakadt, igen felbőszítette. Ahhoz járult, 
hogy Nádasdynó — Thökölyi Mária — sógornéját, Zrinyi Ilonát 
Munkácson meglátogatván, hire járt , hogy ezen nő vissza-
térve fivérének Kassán párthíveket szerezni igyekezett és 
végül, hogy két elfogott markotányosnő — állítólag ki-
vallotta, mikép a munkácsi várőrség „egy közeli kilátásban 
lévő török-tatár segélylyel" biztatta Thökölyi hiveit. Caraffa 
erre mindenütt összeesküvést látott és pedig úgy a maga 
személye mint a császár ellen; nagyszerű felfedezését meg-
írta Bécsbe, honnan kérelmére megengedték, hogy Eper-
jesen törvényt ülhessen, de utasították, hogy a magyar 
törvények értelmében és lelkiösmeretes vizsgálat alapján 
hozzon ítéletet, azokat pedig ne bántsa, kik már a királytól 
bocsánatot nyertek. 

Caraffa 1687 február elején Eperjesre érkezett, a város 
kapuit elzáratta és az itólőszéket1) megalakította. 

Február 16-án este történtek az első elfogatások és 
kínos vallatás után március 3-án a következő ítéletet hir-
dették ki : „Zimmermann Zsigmond (városi tanácsos ós a 
bezárt ev. kollégium felügyelője), Rauscher Gáspár (kereskedő), 
Keczer Endre (buzgó protestáns, kinek életét és 200.000 ft 
értékű vagyonát az amnestia és a város feladási pontjai 
biztosították) és Baranyay Ferenc (városi tanácsos és az 
ev. kollégium egyik gondnoka) javai elkoboztatnak, jobb 

') Ezen „eperjesi mészárszék" Caraffa Antal elnöklete alatt következő 
birákból alakúit: Wallis ezredes alelnök, Fischer Mihály kassai kamara 
igazgató, Pelsőczi György kir . ügyigazgató, Szentiványi László főfeladó. Megyeri 
Gábor Sárosmegyei jegyző, Harter Mihály és Medveczki Mátyás Eperjes városi 
tanácsosok, Juliani Péter és Friderici Péter eperjesi polgárok, Brahám Vilmos 
danckai születésű eperjesi lakós, Görcz Márton, az eperjesi őrség parancsnoka 
és Burghart Mátyás hadbíró. 
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kezeik levágatnak és aztán lefejeztetnek, mert a letett 
hűségesküt megszegvén Thökölyihez pártoltak, vele üzene-
teket váltottak stb. stb.", mely borzasztó ítélet március 5-én 
végre is hajtatott; március 22-én Keczer Gábor (Endre fia), 
Sárossy Márton (Keczer Endre veje — úgy mint Zimmermann 
Zsigmond — és Thököly egyik Munkács várába menekült 
tisztének fia), Fleischhakker György (1685-ben városi bíró), 
Medveczki Sámuel és Schönleben György (ugyanakkor városi 
tanácsosok) nyakaztatott le, Feldmeier Simon (az eperjesi 
őrség parancsnoka és 1686-ban Buda alatt a császár szolgála-
tában) öngyilkossággal kerülte ki az elmarasztalást, Feja 
György volt kassai bíró a kínpadon múlt ki; május 9-én 
Székely Endre, Weber Dániel, Bezzegh György, Radvánszky 
György (Zólyomból) Weber Frigyes (Eperjes városi taná-
csos és jegyző). Palásty Gábor (nyitrai nemes) és Kovács 
György (kassai mészáros) feje vétetett. A börtönök 
megteltek ós Caraffa még mindig tovább terjesztette kuta-
tásait, hogy az árúlást és lázadást gyökerestül kiirtsa; Jánoki 
Zsigmond, Géczi István (Thökölyi egykori követei) Fajgel 
Péter (volt kassai parancsnok) Szúnyogh Gáspár, Szirmay 
Miklós, Keczer Miklós fogva volt; Berthóty Ferencet és Kende 
Mártont kinpaddal fenyegette Caraffa, ha késnek Csáky 
István és Károlyi László ellen vallomást tenni; hasonló fenye-
getés érte Kálmanczayt, midőn Draskovich Miklós országbíró 
ellen vallani vonakodott! Caraffa nemcsak a magyar tör-
vények értelmében nem jár t el, hanem általában semmiféle 
törvényhez nem ragaszkodott, a puszta gyanút beigazolt 
ténynek vette és a kínpadon kierőszakolt vallomásokra támasz-
kodott, a miért is úgy Wallis ezredes, mint Fischer Mihály, 
kamaraigazgató birói tisztéről még március 20-án leköszönt. 
Midőn a szintén elfogott Roth János (beszterczebányai lakos) 
a kínpad kínjait kiállván 10.000 tallér lefizetése után szaba-
don bocsáttatott ós Petenada Györgytől azt akarták kicsi-
karni, hogy nem csak a nádor, az országbíró és a bán, hanem 
még badeni Hermán, a főhadi tanács elnöke is titkon Thökölyi 
híve: kiderült, hogy az olasz tábornok magán ellenségei ellen 
tört, gazdagodni akart ós ott is árúlást látott, hol ez képzel-
hető sem volt. Erre egy legfelsőbb parancs a további nyomo-
zásokat beszüntette. 

Ezen tények eléggé igazolják, mily gyenge lábon állott 
akkor Magyarországon az egyéni szabadság, az élet- és 
tulajdonbiztonság! és legborzasztóbb az, hogy Bécs a köz-
rémületből és a hadi szerencséből fegyvert kovácsolt, meiy-
lyel a magyar alkotmányt megsemmisíteni akarta és nagyob-
bára meg is semmisítette. Lipót keresztül vitte, mihez elődei 
annyiszor és mindig siker nélkül nyúltak: az 1687/8 évi 
pozsonyi országgyűlés eltörölte megfélemlítés és fenyegetés 

Theol. Szaklap XII. «τf. ]Q 
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következtében az aranybulla záradékát, mely a nemzetnek 
a törvényt nem tisztelő fejedelem ellenében törvényes ellent-
állási jogot biztosított. A megszorított karok és rendek 
sok nógatás után és a folytonos nyomás alatt végre az eddig 
ellenzett örökös királyság elvét is elfogadták! A vallás-
szabadság eltörölve maradt, a jezsuita rend az országba 
befogadtatott de — Eszterházy Pál nádor birodalmi herceg 
le t t ! És elnémúlt a hazafiság, a nemzet beléfáradt a 200 eves 
küzdelembe, tompán tűrte a rendszabályozást, néma fájda-
lommal nézte a kitüntetéseket, melyekkel kiváló tagjait — 
Bécsbe édesgették!1) 

A holtnak híresztelt Thökölyi Imre a csapáshoz, mely 
Magyarország alkotmányát az 1687/8 évi országgyűlésen érte, 
ú j reményeket fűzött. A kilátásban lévő török segélyre és a 
Caraffa Antal által rabigába hajtott Erdélyre mutatva Gyula 
környékéről fegyverre hívta régi híveit; de a nemzet fáradt 
volt, a török fegyverek dicsősége letűnt, Lipót király kitűnő 
hadvezérekkel bírt és hatalmasabb volt mint valaha! 1690-ben 
már nemcsak Magyarország főbb erősségei, hanem Bosznia, 
Szerbia és az Al-Duna is a császár birtokában voltak. Rövid 
idő múlva megváltoztak ugyan a dolgok, Apafi 1690 ápril 
15-én meghalt és a porta Thökölyi Imrét nevezte ki Erdély 
fejedelmévé, a ki a zernyesti fényes győzelem után a keresz-
tyénszigeti mezőn a három erdélyi nemzet fejedelemnek el is 
fogadott de szerencsecsillaga nem sokáig ragyogott, a badeni 
őrgróf Erdélyből kiszorította és Havas alföldre menekült! 

A török ezalatt ismét összeszedte erejét és visszafog-
lalta Nándorfehérvárt, Nissát, Viddint és Szendrőt; Lipót 
pedig, aki folyvást pénzzavarban volt és a franciák ellen is 
védekezni kényszerűit, nem nagy akadályt gördíthetett a 
nagyvezér útjába és Bécsben már azt hitték, hogy Erdély is, 
Magyarország is veszendőbe megy! De a végzet máskép 
akarta! a nagyvezér Nándorfehérvár bukása után nem élt a 
kedvező alkalommal, nem fogott nagyobb vállalatba, sőt hírt 
vévén, hogy Thökölyi Erdélyből kiszorúlt, δ is visszatért 
Ruméliába. Ezentúl 1699-ig változó szerencsével folyt a török 
elleni hadviselés. 

Kolonics Lipót, 1695 óta esztergomi érsek, Magyarország 
kevés megmaradt jogát sem tudta szívelni. Hadd kormányoz-
tassák Magyarország is úgy mint Ausztria örökös tartomá-
nyai! ebből indúlt ki, midőn 1695-ben a Bécsbe hivott 
magyar főurak és főpapok előtt kinyilatkoztatta, hogy 
Magyarország törvényeiben sok van, mi átdolgozásra szorúl, 
legjobb lesz az örökös tartományok törvényeihez alkalmaz-
kodni! majd grófi, bárói, lovagi és más címeket igért 

*) A legtöbb magyar grófi- és bárói korona a szomorú években készült 
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ha az ország túlságos igényeiről lemondana, állandó adót 
hozna be és Ausztria összes terheinek egy harmadát elvállalná ! 
Ezen nyilatkozatot azonban idegenkedéssel fogadták ós Szé-
chenyi Pál kalocsai érsek a királynak is megmondta, hogy az 
országgyűlést, nem pedig a jelenlevőket illeti a törvényhozás. 

Az ország jövedelmei kimerültek, a sereg sokszor hiába 
várta — zsoldját és kénye-kedve szerint zsarolt F.-Magyar-
országon is, hol kivált a köznép előtt még nem volt köz-
tudomású, hogy Thökölyi Imre kora már vissza nem térhet. 
Ezen köznép néhány hajdú hadnagy által is feltüzeltetvén, 
agyonverte 1697-ben a pataki parancsnokot, majd Tokaji 
Ferenc és Szalontai György vezérlete alatt bevette Tokajt, 
Patakot, hol az őrséget felkoncolta és Ónod elfoglalására 
indúlt: de csakhamar szétveretvén nagyobb részben Márma-
rosban és Moldvában talált menedéket. 

Az elnyomott hazában mindinkább terjedt az elógület-
lenség, többé nem Stambulból, hanem Parisból kapott táplá-
lókot. 1699-ben január 26-án megköttetett a karlóczai béke, 
mely a török uralomnak Magyarországon véget vetett. 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1682-1703. 

Thökölyi Imre az 1682-ki hadjáratban egész Felső-
Magyarországgal Gömör vármegyét is hatalmába kerítvén 
az ev. hitet itt is visszahelyezte régi jogaiba. Az elnyomott 
egyházak felszabadítása és az elűzött lelkészek hivatalba 
iktatása itt a murányi jószágigazgatóra, Leteney Mártonra 
bízatott, aki az esperesség 1682 szeptember hó 9-én Cset-
neken tartott gyűléséből a visszahelyezendő lelkészek követ-
kező jegyzékét vette: 

a hosszúréti egyház számára Lucae Jakab ochtinai tanító, 
a rőczei számára Czabani János csetneki tanító, 
a yizesréti számára Sexti András szlabosi tanító, 
a chisnói számára Sztehlo Mátyás felső-sajói tanító, 
a jolsvai számára Szentkereszti János csetneki lelkész, 
a süvetei számára Antoni György geczeli tanító, 
a baradnai számára Glosius János elűzött (exul) lelkész, 
a rákosi számára Barát András elűzött lelkész, 
a hárskúti számára Keviczki Mátyás tamásii lelkész, 
a betléri számára Fabriczi Mátyás elűzött lelkész, 
az oláhpataki számára Blaho János elűzött lelkész és 
a kúntaploczai egyház számára Bahil Lőrinc ráhói tanító1) 

jelöltetett ki, az esperes Regius Jakab akkor már „rozsnyói 
magyar lelkésznek" írta magát (Szentkereszti 19—20 1.). 

*) Bahil Lőrinc még a beiktatás előtt ribniki lelkésznek választatott meg. 
20* 
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Leteney Márton eljárt tisztében és 1683 március 9-én 
Jolsván megalakúlt az esperesség, mikor is Regius Jakab 
esperes, Bubenki András ochtinai lelkész és Szentkereszti 
János jolsvai lelkész alesperesek körűi sorakozva és három 
asztal mellett tanácskozva összesen 29 tagot számlált. Dob-
sina városa akkor lelkész nélkül volt, a sumjácziak pedig 
kijelentették, hogy mindnyájan visszatértek a régi — görög 
— hithez, abban meg is maradnak és ez okból „Bajtko" 
(pópa vagy plébános neve ?) mellett tar tanak; de az espe-
resség arról tudni sem akart. „Mivel Magyarországon minden 
lutheránus templom visszaállítandó, a sumjáczi pedig luthe-
ránus volt, ennélfogva Bajtkónak „a tévelygő szellemnek11 

(spiritus erroneus) kivetését és egyházának Leteney Márton 
úr közbenjárásával való visszafoglalását elhatározták. A 
visszafoglalás meg is történt, mert már 1684 julius 11-ón 
Rozsnyón „gyakori részegsége ós botrányos élete miatt" 
egy aranynyal bűntették — Kalinki János sumjáczi lelkészt1) 
(Szentkereszti 24 25. 1.). 

Regius Jakab és Fabriczius Mátyás 1683 március 9-én 
Jolsváról a fejedelemhez küldettek, hogy a tized visszaállí-
tását kérelmezzék, mely követségre a fejedelem 1683 már-
cius 19-én Lőcsén kelt leiratában a Rozsnyón, Dobsinán, 
Csetneken, Jolsván, Pelsőczön, Betlóren, A.-Sajón, Oláhpatakán, 
Geczelen, Restéren, Ochtinán, Polomkán, Berzétén és Helpán 
a lutheránusoktól „jog és törvény ellenére" erőszakosan 
elszedett papi jövedelmeket is visszaadatta. Megjegyzendő, 
hogy a dobsinai tizedet még 1683 március 9-én Lőcsén kelt 
levelével állította vissza a fejedelem és így nem csuda, ha 
aztán (1683 május 7-én Rozsnyón) a dobsinai egyház (úgy 
mint a csetneki) az esperes fáradozását külön jutalmazni 
vonakodott (Szentkereszti 25 l.).2) 

De az öröm nem sokáis* tartott, Thököiyi Imre szerencse-
csillaga letűnt, mire Fischer Mihály kassai kamaraigazgató 
Murány várából 1685 május 6-án az elmúlt két évre eső 
tizedért 548 ft 44 krt. a jövőre nézve pedig évenként 400 ftnyi 
bórt követelt és az esperesség 1685 május 9-ón Rozsnyón 
tartott gyűléséből hiába mondta, hogy „a múltat tekintve 
nem önhatalmúlag, hanem annak beléegyezésével vette bir-
tokába a tizedet, ki azzal rendelkezni joggal és hatalommal 

*) Ezen egy adat elég annak beigazolására, hogy az üldözést, melye 
apáink szenvedtek, az ura lkodásra törekvő esperesség idézte elő. Mily joggat 
kényszerítette a sumjáciakat , hogy szeretett papjokat elbocsássak, hitöket 
e lvessék? Csak azon joggal, amellyel Regius Jaka,b Rozsnyóról elűzetett. És 
ezen kényszer eredménytelen maradt, a garamvölgyi egyházak — ma is 
görög katholikusok. 

*) A dobsinaiak t. i. elébb és külön voltak a fejedelemnél, nem vár ták 
be, míg az esperesség intézkedett. 



A göniövi ig. hitv. evang. esperesség törlénete. 2 9 3 

bírt", hiába sokalta a 400 forintnyi bórt, hiába mutatta ki,1) 
hogy eddigelé, Pelsőcz és Berzóte egyházát is beleértve 
csupán 224 forintot fizetett évenként; a kamara nem enge-
dett és Regius Jakab csakhamar másodszor is elűzetett 
Rozsnyóról, az esperesség a folytonos üldözés, harc és háború 
közben ismét szótmállott, a nyilvános élet szinteréről leszo-
rúlt és 1688 március 16-ig gyűlést sem tarthatott. 

A borzasztó állapotot, melyben ev. egyházaink ez idótt 
a létért nehéz harcot küzdöttek, híven tükrözi vissza azon 
folyamodvány, melyet a gömöri ág. h. ev. esperesség 1686 
augusztus 18-án Csetnekről a szász választó fejedelemhez 
intézett. 1660 óta elnyomnak és háborgatnak bennünket, — 
olvasom a folyamodványban, — templomainkat elveszik, 
lelkészeinket megvesszőzik (verberibus tractantur) bebörtönö-
zik, a megélhetéstől megfosztják vagy elűzik, a mint most is 
Rozsnyó, Csetnek és Pelsőcz környékén 11 egyházban az 
esztergomi érsek élvezi a tizedet; fordúltunk a murányi 
uradalom igazgatóságához, fordúltunk a megyéhez és fordúl-
tunk magához az esztergomi érsekhez.2) de nem használt 
semmit. Ennélfogva kérték a választó fejedelmet, vetné magát 
közbe ő felségénél. 

Midőn a csonka esperesség 1688 március 16-án Csetneken 
gyűlést tartott, Jolsva, Rőcze, Hosszúrét, Vizesrót és más 
egyházak templomai elvoltak foglalva és Krizsán Márton 
veszverési leikész panaszára, hogy hívei nem fizetik „mással 
is az történik · (et alios in ea navi navigare, Szentkereszti 
33 1.) volt a válasz; a dolgok gonoszul folytak. 1688 augusztus 
27-én Miller János gömöri kanonok (archi diakónus) a kevés, 
még megmaradt ág. hitv. ev. egyház látogatásához fogott, 
(Szentkereszti 40 1.) majd 1689 április 14-én a megye hiába 
kerestetett meg, hogy a murányi és derencsényi uradalmak-
ban teljesen elnyomott egyházak visszaállítását rendelje el 
(Szentkereszti 42 1.) az illető lelkészeket Breiner Kristóf ós 
Mednyánszky Pál a magas biztosság nevében Eperjesről 
1689 március 30-án tömlöccel fenyegették, ha ezen uradal-
makban csak mutatkozni is mernének, (Szentkereszti 47 1.) 
a vallásgyakorlat pedig ezen területen (pl. Jolsván) kápol-
nában ós magánházakban is tilos volt (Szentkereszti 48 1.). 

') Érdekes ezen kimutatás, melyből megtudjuk, hogy a régebben annyi 
panasz tárgyát képezett „pactata" valóban csekély vo l t : Rozsnyó 34 ftot, 
Betlér 16 ft. A - S a j ó 14 ft, Oláhpatak 10 ft, Dobsina 10 ft, Csetnek 48 ft, 
Ochtina 14 ft, Restér 6 ft, Geczel 14 ft, Pelsőcz 16 ft és Berzéte 40 ft 
fizetett rhémusi értékben (Szentkereszti 29—30 1.). 

2) A választó fejedelemhez intézett folyamodványt a csetneki esperes-
ségi levéltárban, az érsekhez intézettet pedig a Péczeli féle jegyzőkönyv 46. 
lapján találtam. Utóbbi különösen a Rozsnyóról elűzött esperes érdekében 
kelt, aki „a jezsuitákkal is békében élt és hivatalát évenkénti szabad válasz-
tásnak köszönte" miért is „a megváltó sebeire kéri az esperesség δ magasságát 
engedné meg neki, hogy Rozsonyón megmaradhasson.1 · 
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Regius Jakab esperes 1690 október 9-én Sajó-Gömörön 
„számkivetésben elhalálozván, utódául Bodovinus András 
(1688 óta csetneki lelkész) alesperes választatott Csetneken 
1691 február 22-én, mikor az újból alakúit esperesség három 
asztalnál összesen 25 tagból állott, míg 1693 október 18 és 
következő napjain N.-Szlaboson, Ochtinán, Restéren, Geczelen, 
Kobeláron. F.-Sajón, Dobsinán, Oláhpatakán, A.-Sajón, Vesz-
veresen, Betléren, Csetneken, Rozlosnán, Köviben, Ribniken, 
Budikfalván, Pádáron, Derencsényben, Kietén, Baradnán, Bisz-
trón és Ratkón tehát összesen 22 egyházban egyházlátogatás 
ejtetett meg (Peczeli 182-229 1.). 

1695 május 31-én már 26 tagot számlált az esperesség, 
mely lassanként némi erőhöz és tekintélyhez is jutott úgy, 
hogy pl. az 1697 október 9-én Csetneken tartott gyűlésből 
már szinte kérdőre vonta Jelenik András gömöri alispánt, 
a ki a „tisztelendő fraternitást" gyalázni merészelte (Szent-
kereszti 141 1.) és a ki „a szigorú intést" keresztyén béke-
tűréssel fogadhatta, mert már a következő évben egy esperes-
ségi gyűlésen is megjelent, midőn egy „csábítási ügy" az 
egyházi ós világi hatóság által közösen tárgyaltatott és dön-
tetett el (Szentkereszti 154 1.). 

Az esperesség kiheverte a bajt, üléseit 1688 óta rendesen 
tartotta meg, előkelő hívei is napról-napra szaporodtak, de 
elveszett jogait még mindig siratta és pl. 1699-ben is néhány 
nemes ember támogatására számítva a Rozsnyón február 30-án 
tartott megyei közgyűlésen megjelent, mely alkalommal 
Sexti András és ifj. Bodovinus András lelkészek a megye 
pártfogását kérték az esperesség számára, de az alispántól 
azt nyerték válaszúi, hogy „a megye más dolgokkal lóvén 
elfoglalva, a róm. kath., kálvinista és luth. egyház ügyeit 
nem tárgyalhatja (Szentkereszti 159 1.). 

1699 április 23-án Csetneken az ünnepek jegyzéke1) 
állapíttatott meg, mely aztán minden egyes egyháznak szoros 
megtartás végett kiadatott. 

*) Január iusban : 1. Krisztus körülmetéltetése ; 2. Krisztus megjelenése 
(Tízkereszt) ; 3. Pál fordulása. 

Február iusban : 1. Gyertyaszentelő boldogasszony; 2. Mátyás apostol. 
Márc iusban: 1. Gyümölcsoltó boldogasszony; 2. Zöld csütörtök (a 

prédikáció t a r t ama alat t) ; 3. Nagypéntek. 
Ápril isban : 1. Krisztus feltámadása (két n a p ) ; 2. Szt. György nap ja 

(a prédikáció tar tama alatt) ; 3. Szt. Márk nap ja . 
M á j u s b a n : 1. Fülöp J a k a b ; 2. áldozó csütör tök; 3. pünkösd (két nap); 

4. Szentháromság napja. 
Júniusban : 1. Ker. szt. János ; 2. Péter Pál . 
Júl iusban : 1. Sarlós boldogasszony ; 2. Apostolok oszlása (a prédikáció 

tartama a la t t ) ; 3. Mária Magdolna ; 4. Jakab. 
Augusz tusban: 1. Úr szine vál tozása; 2. Péter bilincsbe veretése (a 

prédikáció ta r tama alat t ) ; 3. Lőrinc (a prédikáció tartama a la t t ) ; 4. Nagy-
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1694 június 11-én, de különösen 1699 október 8-án szóba 
hozták, illetőleg behatóan tárgyalták ama kérdést: nem 
volna-e tanácsos, hogy az esperes Thurzó György kivált-
ságlevele alapján a superintendens címével és hatalmával 
élne, miáltal a lelkészek felszentelésére is jogot szerezne? 
Erre kivált Zabeler Jakab superintendens távoli tartózkodása 
és 1699-ben hivatalától történt felfüggesztése, továbbá az 
esperesi tekintély emelése és végül a félelem, hogy a régi 
kiváltság elévülhet, szolgált indító okul; de miután egyhá-
zunk állapota súlyos volt és minden pillanatban általános 
üldözéstől kellett tartani: az eszme érvényesítése bár több 
világi ember is tetszéssel fogadta ós Zabeler Jakab bártfai 
superintendens is melegen ajánlta, egyelőre még elmaradt 
(Szentkereszti 85 és 166 1.)· 

1700 évi október 19-től — 1701 évi február 17-ig ismét 
Dobsinán, F.-Sajón, Kobeláron, Ratkón, Bisztrón, Baradnán, 
Kietén, Derencsényben, Pádáron, Budikfalván, Ribniken, 
Köviben, Rozlosnán, Csetneken, Ochtinán, N.-Sz!aboson, Res-
tóren, Geczelen, Veszverósen, Betléren, A.-Sajón, Oláhpatakán, 
Sajó-Gömörön, Gömör-Panyíton és Kúntaplóczán összesen tehát 
25 egyházban általános egyházlátogatást tartottuk (Peczeli 
240—298. 1.). 

1703-ban baj törtónt a dobsinai egyházban, hol a lelkész 
Budoeus Dániel és a tanító Apelles Pál közt rettenetes viszály 
támadt, a lakosság pedig az esperességgel nem törődött, sőt 
ki is jelentette, hogy „a dobsinai egyház régi kiváltságlevelei 
értelmében teljesen szabad, önálló és független." Budoeus 
Dániel több idézésre sem jelent meg, de később, a midőn az 
esperesség erélyesebben lépett fel, meghunyászkodott és 
Dobsina városa is készséggel lefizette a 12 aranyat, melylyel 
engedetlensége miatt büntették (Szentkereszti 224—227, 
232, 233 1.). 

C) Az esperesség szervezete, hitvallása, igazgatása, közjogi 
állása. 

A megpróbáltatás fáján szép gyümölcs terem és 
tűzben tisztül az arany. Esperességünk kiállotta a vészt és 
tanulságot merített belőle. Hová-tovább békésebb szellemnek 

boldogasszony (a prédikáció tar tama a la t t ) ; 5. Bertalan; 6. János fejvétele 
(a prédikáció tar tama alatt). 

Szeptember: 1. Kisasszony n a p j a ; 2. Máté evangél is ta ; 3. Szt. Mihály. 
Októberben: 1. Lukács evangél is ta ; 2. Simon és Júdás. 
Novemberben: 1. Mindszent ; 2. Márton (míg a prédikáció tart) ; 

3. Katalin (míg a prédikáció tar t) ; 4. András apostol. 
Decemberben: 1. Tamás apos to l ; 2. Krisztus születése (karácsony); 

3. Is tván vértanú ; 4. János evangélista ; 5. Apró szentek napja (Szent-
kereszti 165 1.). 
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és helyesebb felfogásnak engedett tért. Mintha a „brézói 
lelkész" 1596-ban írt levelét csak most kapta és szívlelte 
volna meg: lemondott az uralkodási vágyról és megszűnt 
„bástyákkal körülvett rend" lenni, mely szerzetesi engedel-
mességet kíván tagjaitól és „átokkal" súj t ja azokat, akik 
meg nem tartják mit számukra nagy büszkén előírt. Hová-
tovább kevésbbé ragaszkodott kiváltságához, mely szerint a 
hitmagyarázás joga kizárólag őt illeti ós mindinkább elejtette 
azt a nézetét, hogy csupán az ág. hitvallásban van üdvösség 
és más hitvallással is jobban jobban fért meg. Látta, hogy 
ezer bajba sodorta a megvetés és gyűlölet, melyet a róm. 
kath. és helvét hit iránt tanúsított és ezentúl békésebb lett. 
így pl. 1689 május 10-én Csetneken ugyancsak rátámadt 
Krizsán Márton veszverési lelkészre, a miért a barátokat parázna 
embereknek nevezte („monachos moechos apellitando", Szent-
kereszti 44 1.). Látta, hogy az erőszak, a világi hatalom 
kétélű fegyver, mely nem ritkán azt sebzi meg, aki vele 
más ellen tör és ezentúl nem a világi hatalmat és a nyers 
erőt, hanem a tanítást kezdte fegyverének tekinteni; látta, 
hogy nem a lelkész, hanem a hívek többsége tartja fenn az 
egyházat és nehezen bár, de mégis csak eltűrte, hogy a 
világi ember is belószólhasson az egyház ügyeibe. 

Az esperességi gyűlés nevezetes átalakulás felé haladt. 
Míg a korszak elején csupán ós kizárólag a lelkész bírt 
székkel és szavazattal, addig a 18-ik század beköszöntésekor 
már a világi ember tanácsát is gyakran kérték ki, pl. az 1700 
évi egyházlátogatás már a világiak kívánságára rendeltetett 
el, sőt megtörtént, hogy egyes jelesebb tanítók is, egyelőre 
szavazatjog nélkül, a tanácskozmányokban részt vettek. Emlí-
tésre méltó e helyütt az is, hogy az esperes fontosabb ügyek 
tárgyalásához rendszerint a megye vagy legalább néhány 
befolyásos egyén beleegyezését kérte; az egyház tehát 
megszűnt állam lenni az államban és az esperesi hatalom 
alkotmányos mederbe szorult, miután a régi hiarchikus 
iránytól mindinkább eltért. A 17-ik század végén már nagy 
szerepet játszik az egyházfi ós a pártfogó az egyes egyházak-
ban, egy egy tekintélyes világi férfiú pedig az esperessógben. 
Az egyházfi eredetileg a „helybeli lelkész" szolgája volt, 
később az egyházi és papi jövedelmek kezelője ós e kor-
szakban már a hívek képviselőjének tekintettek. így pl. 1694 
június 10-én Csetneken a tanítók és lelkészek magaviseletéről 
és a hívek hangulatáról az egyházflakat kérdezték ki (Szent-
kereszti 81 1.). A változás észrevétlenül történt ós az espe-
resség szervezete még a régi maradt ; de a világi elem befo-
lyása nőttön nőtt és jóllehet a lelkész e befolyást még el 
nem ismerte, a korszak végén már előkészítve és egyengetve 
találjuk az útat a demokratikus (presbyterialis) rendszer felé. 
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Az esperességi tanács (consistorium) sem maradt az 
általános áramlat előtt elzárva, ez is egyrészt már nem ritkán 
világi egyének meghallgatásával hozta határozatait, másrészt 
pedig hatáskörét tekintve nagy korlátok közé szoríttatott, 
így pl. 1702 április 25-én Csetneken kimondatott, hogy a 
tanács házassági felmentési ügyekben csak igen sürgős ese-
tekben járhat el,1) miután ily kérdések eldöntése a közgyű-
lést illeti (Szentkereszti 217—218 1.). 

Az esperes „világi hatalmától" elesvén lassan lassan 
elvesztette főpapi jellegét, egyenlők közt első (,.priinus inter 
pares") ós az lett, ami ma is t. i. az esperesség elnöke, ki 
a rendre felügyel és a többség — nem oedig a maga — 
akaratát hajt ja végre. 

Az egyes lelkészek hatalmi köre is a hívekkel és a 
világi hatósággal szemben szűkebb, az esperességgel szemben 
pedig tágasabb lett; egyrészt szűnni látom a „vak engedel-
mességet; melyet az esperes azelőtt minden lelkésztől 
követel t ; másrészt a lelkész fontosabb ügyekben pl. házas-
sági felmentvényeknél már a tanács, illetőleg a közgyűlés 
határozatához volt kötve, saját egyházában pedig a hívek 
vagy azok képviselője (az egyházfi, pártfogó, bíró) tudta és 
beleegyezése nélkül többé nem intézkedhetett. A lelkészre 
ez idétt szomorú idők já r tak ; a tizedtől elesvén, híveire 
szorúlt ezek pedig szegények voltak ós azonkívül a földesúr 
ós a róm. kath. plébános idegen befolyása alatt állottak. 
Hiszen még olyan tekintélyes egyház, milyen a dobsinai volt, 
sem tudta lelkészeket pontosan fizetni és midőn az 1692 
október 2-án Dobsinán e miatt panaszt emelt, a bíró 
az egész városi közönség nevében kijelentette, hogy „sok, 
a hazát is ért csapás következtében" nem képesek fizetni 
(Szentkereszti 76 1.). Ezen fizetések igen szerények voltak : 
Budoeus Dániel 1702-ben mint helyettes lelkész félévre csak 
11 f t 66 dénárt kapott (Szentkereszti 210 1.) és a betlóri 
lelkész fizetése 1700-ban 25 szapu rozs, 25 szapu zab és 22 ft 
készpénz volt (Szentkereszti 190 1.). P]mlítósre méltó e fizetés 
behajtási módja is; 1700-ban épen a betlóri egyházban ki-
mondatott, hogy a bíró a hátrálókokat szigorúan behajtani, 
a lelkész és egyházfi pedig azokat pontosan feljegyezni 
köteles (quisque aedituus habeat suas dicas ut et reveren-
dus regesta sua, Szentkereszti 190 1.). 

A fegyelem kezelése is egyre enyhébb lett, míg pl. 
Kalinki János sumjáczi lelkészt rendetlen élete miatt 
1684 július ll-ón Rozsnyón mindjárt az első esetben egy 

*) Azelőtt az egyes lelkész oly úr volt a maga egyházában, hogy 
kénye kedve szerint osztotta a juta lmakat és büntetéseket, t i lalmakat és fel-
mentvényeket . 
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aranynyal lettbűnteték meg·, addig az esperesség 1703-ban 
a makacs Budoeus Dánielt feltűnő módon kímélte, csak több 
sikertelen idézés után bűntette és akkor is csak úgy, hogy 
támogatását megvonta tőle1) (Szentkereszti 224 - 227, 232 1.). 
Igazságos ügyben az esperesség köröm szakadtáig védte 
tagjait. Midőn a f.-sajói egyház 1688-ban lelkészét Stehlo 
Mátyást nem az esperességen, hanem a földesúrnál kezdte 
vádolni : az esperesség az egyháznak rögtön átüzent, „hogy 
12 ft birság terhe alatt óvakodjék attól (Szentkereszti 32 1.); 
ugyanakkor történt, hogy Bodovinus András csetneki lelkész 
4 forintért több könyvet vett a kurucoktól és midőn e könyvek 
tulajdonosa. f.-sajói pór személyében jelentkezett: az 
esperesség ezen' pórt a 4 ft vételár lefizetésére kötelezte2) 
(Szentkereszti 33 1.). 

D) A közoktatás. 
Már fent említettem, hogy a tanítók tekintélye e 

korszak folyamán feltűnően gyarapodott; az alárendelt-
ség, mely a tanító ós lelkész között eddigelé fennállott, régi 
merevségéből sokat veszített és helyébe lassan-lassan némi 
egyenrangúság lépett. Már 1694-ben nem a lelkészek, ha-
nem az egyházfiak adtak véleményt a tanítók magavisele-
téről. Az 1693 évi egyházlátogatás alkalmával tapasztal-
tatván, hogy a dobsinai iskola évek óta folytonosan sülyedt, 
Jelenik András alispán utasítása szerint 1698 október 8-án 
Csetnekről Bodovinus András csetneki lelkész, esperes, 
Petrovics György szlabosi lelkész, alesperes és Sexti András 
oláh pataki lelkész, aljegyző a hely szinóre küldettek. Ezek 
október 21-én megjelenvén az iskola egyes osztályaiban 
vizsgát tartottak és a tanítás érdekében következően intéz-
kedtek: „az elaggott tanítóra Feinhölzer Mátyásra 10 — 12 
az olvasásban jár tas fiú oktatásán kívül az egész iskola feletti 
felügyelet bizatik, osztályát (grammatica és syntaxis) Moli-
toris János veszi át. ki azon kívül még szintén 12 az olva-
sásban jártas fiút fog oktatni; a 2-ik és 3-ik osztály (olvasók 
és syllabizálók) élére Pellionis György kántor és Fakundini 
Sámuel állíttatik, a leányok számára pedig egy ötödik tanító 
alkalmazandó; a tanító délutánonként a zenében is képezze 
az ifjúságot, mert a dobsinai iskolát azelőtt e tekintetben 

' ) Ha Budoeus Dániel egy századdal elébb él és ép olyan makacs, 
bizonyára máskép l ako l ! Nevezetes, hogy az „excommunicatio" szót is gon-
dosan kerülték most és a kirekesztést más értelemben vették mint azelőtt. 
Régente hivatalából is kivetkőztették volna, most meghagyták lelkésznek és 
csupán társait tiltották el attól, hogy neki valamiben segítségére legyenek! 

J) Gyönyörű vonás Bodovinus András életéből, hogy e könyveket 
kiváltotta és még gyönyörűbb, hogy a szegény pórnak egy forintot elengedett 
és 3 forintért adta ki könyveit (Szentkereszti 33 1.!. 



A göniövi ig. hitv. evang. esperesség törlénete. 299 

is dicsérték; azonkívül a szépírást és számtant is kell, heten-
ként két órán át, gyakorolni és a kátét az első osztályban 
latinul, a más két osztályban németül tanítani, végül kimon-
datott, hogy ezen intézkedésekről felelnek a megye előtt." 
(Szentkereszti 157 159). Ez mind arra mutat, hogy az iskola 
többé nem a lelkésznek, hanem egy tanítónak és a megyének 
(világi hatóságnak) lett alárendelve; és pedig más helyen 
még inkább mint Dobsinán, hol ez idétt az elismert tekintélyű 
Hirsch Gergely volt a lelkész. 

Az egyes tanítók az esperesség i'ószéről pártfogásban 
részesültek, így pl. 1695-ben hiába kérte Belevári Éva 
úrnő Vendrinski György sajó-gömöri tanító (1697-ben kún-
taplóczai lelkész) elmozdítását azt hozván fel okúi, hogy az 
illető a magyar nyelvben nem egészen jár tas ; az esperesség 
1695 október 28-án Csetneken kimondta, hogy e kórelem már 
azért sem teljesíthető, mert nehéz magyar tanítót találni 
(Szentkoreszti 92 1.); midőn Apelles Pál dobsinai tanító 1703 
október 6-án Csetneken panaszt emelt, hogy őt a lelkész 
Hirsch Gergely becsmérelte és virágvasárnap óta hozzá sem 
szólt, az esperes, alesperes, aljegyző és szószóló néhány 
nemes ember és a kastélybíróval ezen panasz megvizsgálása 
és elintézése végett a helyszínére küldettek, ugyanaz történt 
Budoeus Dániel és Apelles Pál ügyében 1703-ban (Szent-
kereszti 191 és 224 1.). 

A nép maga is elénk érdeklődést tanúsított: a közok-
tatás iránt „mindnyájan elvégeztük az iskolát ós még 
sem tudunk latinul!" szóltak 1693-ban a dobsinaiak és 
percig sem késtek a tanító fizetésének javításával „feltéve, 
hogy ezentúl szorgalmasabb lesz" (Peczeli 196 1.) ; a sajó-
gömöri iskoláról pedig megjegyezte az 1701 február 16-án 
megejtett egyházlátogatás, hogy ezen intézet, melybe az ifjú-
ság kivált a magyar nyelv elsajátítása végett tódúl, ez okból 
a megye előtt nagy becsben áll" (est in respectu, Peczeli 293 1.). 

Fizetését a tanító még mindig házalással szedte be; 
így Dobsinán 1698 október 21-ón az ottani subrector Moli-
toris Jánosnak biztosíttatott: 1. két, a Gölniczvölgyben állott, 
Remenik András és Romp András tulajdonát képező vas-
gyárból egy-egy vasrúd, 2. két éneklés (t. i. farsangkor ós 
pünkösdkor, cantatio). 3. a szombati gyűjtés (tandíj) arányos 
része, 4. vasárnapi gyűjtésből és mendikálásból hasonló rész 
és 5. naponként egy pint sör (Szentkereszti 157—159 1.). A 
„mendikálás" a tanuló ifjúság által történt, ez képezte a 
vonzó erőt, mely a nagyobb deákokat valamely iskolába csalo-
ga t t a : így Dobsinán az iskola emelése érdekéből végre beié-
egyezett 1699 december 8-án a lakosság, hogy a kántor ós 
a deákok mendikálásból éljenek; az ekkep begyűjtött eleség 
aztán az iskolában osztatott szót és a kántor abból akkor 
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részt kapott mint egy-egy diák (azonkívül még 8 forintot 
évenként a lakosságtól, ebből állott javított fizetése! (Szent-
kereszti 169 1.). 

Miután a nagyobb tanítványok kisebb nagyobb számából 
ez idétt a tanító ügyetlen vagy ügyes, szorgalmas vagy 
hanyag voltára következtettek és a szerint az iskola is 
rossznak-jónak tekintetet t : a tanító is, az iskola minden 
barátja is azon volt, hogy jótétemények által az iskoláztatás-
hoz kedvet ébreszszen ós tanítványokat toborozzon, miáltal 
Ά tudományos míveltség terjedése nagyban előmozdíttatott. 

A tanítás rendszere még a régi maradt. A kis fiúk és 
leányok oktatása az írás- és olvasásban a kántorra és a deá-
kokra hárúlt, a közép ós felsőbb oktatás a tanítót ós helyet-
teset illette; itt is ott is fődolog volt a hittan, de e mellett 
már a számtanra is kellő figyelmet fordítottak. A tanítás 
akkóp történt, hogy egyik tanítvány a másikat oktatta 
és ha hiba esett, azt a jelen volt tanító kiigazította. (1698 
október 21-én Dobsinán: „in arithmetica etiam vei duabus 
horis per septimanam juventus habeat exercitium, et disci-
pulus condiscipulum doceat, quorum errores domini proecep-
tores corrigent Szentkereszti 157 — 159 1.). Végre a szépírást 
és éneket (zenét) sem hanyagolták el és a kiképeztetés 
mértékének a latin nyelv tudását tekintették. A vizsga 
1699 óta szet. György napján tartatott , míg 1698-ban még 
kétszer t. i. Gallus napján is, adtak nyilvános vizsgát. Hogy 
mit tanítottak a felsőbb — első — osztályban ? arra bátran 
válaszolhatni, hogy a tudományos ismeret minden akkor 
ismert ágát. A fiatal ember, bármely falusi tanító oldala 
mellett is, úgy a világi — mint az egyházi dolgokban 
teljes kiképeztetóst nyert és ha szegény volt, egy maga-
sabb iskola — collegium, egyetem — költséges látogatását 
is elkerülhette; nem ritkán megtörtént aztán, hogy a 
mendikánsból egyszerre és közvetlenül lelkész, tanító, vagy 
jegyző (ügyvéd) lett. 

Esperességünk tehát e korszakban is legféltettebb kincsé-
nek tekintette az iskolát és midőn látta, hogy a világi elem, 
a nagy közönség úgy mint a polgári hatóság is melegen fel-
karolta a közoktatás szent ügyét: készséggel meghajolt a 
kor kívánalmai előtt és eltűrte, hogy pl. a megye is az 
iskolába betekintsen, mire az előző korszakokban alig talál-
tunk példát. 

EJ Vallásosság; erkölcsiség, szokás, miveltségi állapot. 
A vallás és erkölcs e korszakban némileg javult 

legalább ritkábban találkozunk már az elvetemültseg oly 
példáival, melyek azelőtt igen gyakoriak voltak. A károm-
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kodás, az ünnep- és vasárnap megszentségtelenítése és a 
keresztszülői kötelmek elhanyagolása azonban még mindig 
és majd mindenütt napirenden volt; Id. Czékus András kún-
taplóczai lakost 1698 április 23-án Csetneken a kúntaplóczai 
egyház javára 12 forinttal és az esperesség javára 2 arany-
nyal bűntették meg' mert fuvarosai pünkösdkor a templom 
közelében csörömpöltek (Szentkereszti 147—148 1.). 

A kor nézeteiben változás állt be, gyakorolt szem már 
észreveheti az általános felvilágosodás hajnal pírját, melyet 
β küszöbön álló új korszellem előre küldött. Alsó-Sajón 
az 1701-ben tartott egyházlátogatás alkalmával elpanaszolta 
a lelkész, hogy néha igen kevesen vannak a templomban, 
mire a bírónak még meghagyatott, hogy a mulasztókat 
szemmel kisérje és szigorúan büntesse (Peczeli 289 I.) 
1694-ben Makovini János restéri lelkész loánya (Anna) 
gyanúba jött, hogy teherben volna, atyjaaz 1694 június 10-én 
Csetneken tartott gyűlésen ezen gyanút alaptalannak nyil-
vánította ós azt mondta, hogy leányát néhány tisztességes 
nő megvizsgálta és vallatta, kik bizonyos betegséget ész-
leltek rajta (non virginitatis amissionem, sed alium morbum). 
Az esperesség Nagl Mátyás geczeli ós Bahil Lőrincz ochtinai 
lelkészt oly utasítással küldte a hely sziliére, hogy ezen 
nőket a falu bírája ós esküdtársai jelenlétében újból hit alatt 
ós az iránt is hallgassák k i : vájjon nein lettek-e megvesz-
tegetve? A kiküldöttek a kor felfogását eléggé jellemző 
megbízásban eljártak és aztán 1695 május 31-ón Csetneken 
a falu pecsóte alatt hitelesen jelentették: hogy a gyanú 
csakugyan alaptalannak bizonyúlt (Szentkereszti 82—83, 90 1.). 
Ján István leánya Susánna, ki Lükös Andrásnak vissza-
küldte a „jegyet", 1690 június 20-án S.-Gömörön már csak 
10 tallérban és egy hordó serben a vőlegény javára, 6 tallér-
ban az esperesség javára és 6 tallérban a kövii egyház javára 
marasztaltatott el, mindkét félnek új házasság kötése azonnal 
megengedtetett. (Szentkereszti 53 54 l.)1). A f.-sajói pór 
mint láttuk ragaszkodott könyveihez1*) ós a dobsinai nép 
1694 június 10-én hangosan panaszkodott, hogy tanítója Saler 
Márton József a bányászattal foglalkozik és a tanítást elhanya-
golja ) (Szentkereszti 81 1.) mi kétség kívül egy új és szebb 
kor virradására mutat. 

*) Ez volt 1690 október 9-én elhunyt Regius Jakab (ki 21 évig viselte 
az esperességi hivatalt) utolsó dispensatiója. Az Ítélet az esperes, Pogány 
Miklós gömör-panyiti lelkész, Antoni György kövii lelkész valamint Tornallyai 
György és Szentiványi Miklós gömöri táblabírák által mindkét fél szabály-
szerű kihallgatása után hozatott és így a helyesebb felfogást, mely belőle 
kisugároz, a világi bírák befolyásának lehet és kell tulajdonítani. 

a) Merem állítani, hogy mai napon egy felsősajói pór sem találkoznék, 
ki könyvekért 3 forintot fizetne, kinél 3 ft ára könyv lenne. 

a) Nevezetes, hogy a lelkész a hanyag taní tónak pártját fogta és hogy 
a köznépnek kellett ez ellen fellépni. 
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A templomok ékességei közt találtam: 1693-ban Cset-
neken egy szép szószéket, melyet a 12 apostol és Krisztus 
szobra díszített (Tóth Márton rozsnyói lakós és csetneki 
vasgyáros ajándéka), 1700-ban Berdárkán egy szép oltárképet, 
mely a szentháromságot, oldalt pedig Áront, Mózest és Pál 
apostolt ábrázolta, Kis-Veszverésen egy oltárt, melyen András 
apostol, szt. István király képe, Mózes és Áron szobra volt 
látható (1700 december 6-án szenteltetett fel), N.-Veszverésen 
egy oltárképet, mely a 12 apostolt ábrázolta ; 1693-ban 
F.-Sajón 3 királyképet1) stb. stb. 

Az esperességi gyűléseken felhagytak az utóvégre is 
meddő vitatkozással, ahelyett Sartori Illés csetneki tanító, 
tanítványai által előadott versekkel és színdarabokkal fűsze-
rezte 1694—1704-ig (mely évben jolsvai lelkész lett) kivált 
a gyűlést követő lakomát, 1688 október 8-án „szép szín-
játékban mutatta be a hitet, a reményt ós a szeretetet," 
1700 május 11-ón pedig ékes pár versekben dicsérte a jelen 
volt lelkészeket ós tanítókat, híres férfiakhoz hasonlítván 
őket, pl. 

1. A legjobb és legnagyobb istenség úgy akarta, hogy 
Balduin „a szent munkában serény" feltámadjon és id. Bodo-
vinus András esperes úr személyében köztünk megjelenjen: 

Hogy Bodovin András és Balduin egy, ki tagadja? 
Kedveli a munkát mindkettő egyaránt. 

9. A legjobb és legnagyobb istenség úgy akarta, hogy 
Stegman „a hires szónok" feltámadjon ós Sexti András oláh-
pataki lelkész úr személyében köztünk megjelenjen : 

Nagy gyönyörűség volt Stegmant hallgatni, de Sexti 
Szép szava szinte ezüst, mely ragad és felemel. 

23. A legjobb ós legnagyobb istenség úgy akarta, hogy 
Astelmann „a tiszta erkölcsű" feltámadjon és Apelles Pál 
dobsinai tanító úr személyében köztünk megjelenjen : 

Jer ide, Astelmann! itt van testvéred Apelles, 
Akinek erkölcsén nincs hiba, gáncs, kifogás!2) 

(Szentkereszti 186—189 1.). 

') Ezen „királyok" közt volt , mint az 1706 évi egyházlátogatás jegyző-
könyve igazolja, szt. István ki rá ly és Géza fejedelem. 

2) Ezen 23 párversben még : Pappus „a bölcs theologus" (Petrovics), 
Himelius , a betegségben is reménykedő" (Hirsch), Förster „a balsorsban el 
nem csüggedő" (Fabnczius), Poll io „a geniális" (Perlaki), Chitraeus _a szent-
írásban já r tas" (Csoklicz), Kessler „az erényei mia t t nagyra becsült" (Keviczki), 
Pelargus „a bőbeszédű- (Pixiades), Ludecus „a meggondoltan tréfálkodó" 
(Lucae), Brochman „a taglejtésekben kitűnő" (Bahil), Mentzer „az őszinte" 
(Makovini), Arcularius „a bőkezű adakozó" (Antoni) Sutlivius „a nagy hall-
gató" (Subsylvani), Gerhardus „az alázatos" (Grenertzius), Petr i „az írás 
szavait kardkép forgató" (Paulovits) , Durrius „a nép intője" (Dzurani), Vellerns 
„a mindenre ügyelő" (Vietoris), Altlusius „a magáró l keveset tar tó" (Abraha-
mides), Binder „az állhatatos" (ifj. Bodovini András), Bebelius „az ékesen 
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VIII. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség II. Rákóczy Ferencz 
felkelése alatt új alapon megalakul és virágzásnak indúl 

1703—1711-ig. 

A) Történelmi áttekintés. 
Magyarország a 18-ik század elején ősi szabadságából 

már ki volt forgatva; a súlyos adókkal terhelt, idegen 
katonaságtól kizsarolt és a róm kath. papság által is elnyo-
mott nép sótalan kenyeret evett — ha ugyan kenyere volt 
— ós elébb titokban, majd később nyilvánosan is zúgolódás-
ban keresett enyhülést. Az elógületlenség tetőpontján 
állott a nemzet, mint egy ember, szabadítót várt és 
gyúló anyag volt, mely a legkisebb szikrától lobbot vethetett 
és midőn a nemzet jólétét szívén hordozó II. Rákóczy Feren-
czet 1701-ben elfogták és jog, törvény ellenére az ország 
határain kívül Bécsújhelyen idegen bírák elé állították: szikra 
ért a gyúló anyaghoz és Magyarország — lángba borúit. 

Ez alatt megindúlt és változó szerencsével folyt a 
spanyol örökösödési háború. Szavojai Jenő Olaszországban, 
majd a Rajna vidékén volt elfoglalva, a német ós osztrák 
ezredek a franciák ellen sem voltak elégségesek és Magyar-
országban kevés császári katonaság maradt: II. Rákóczy 
Ferencz pedig kiszabadúlván és Lengyelországba menekülvén 
székesi Gróf Bercsényi Miklós által támogatva XIV. Lajossal 
sikeres alkudozást folytatott és F.-Magyarországon össze-
csődült az elégületlen nép, mely az ifjú fejedelemben a rég 
várt megváltót kereste. Ezen gyülevész had a fejedelemhez 
fordúlt ugyan, de annak parancsait be sem várva, fosztogatni 
kezdett, mire Károlyi Sándor szatmári főispán Dolhánál szót-
verte és a mármarosi havasok: közé ugrasztotta. 

Ez a szétvert paraszthad képezte 1703 június havában 
Rákóczy Ferencz első seregét, mely azonban, a mint a feje-
delem Magyarország határához ért, új meg új érkezők által 
csakhamar gyarapodott és lassan-lassan némi fegyelemhez 
is szokott. Később miután néhány Lengyelországban toborzott 
oláh és lengyel gyalog- és lovasszázad, valamint a Tiszán 
túli részekből jött lovasság is hozzá csatlakozott, mint 
folyamár növekedett úgy, hogy ifjú vezére a munkácsi szeren-

szóló" (Bubenka), Vigandus „a magában keveset bízó" (Vendrinszki és Tar -
nov ius r a babonát gyűlőlő" (Triznai) van felemlítve, mely jegyzék kétség-
k ívü l az akkori kedvenc írókat és olvasmányokat foglal ja magában. Ezen 
^fe l í rásokénak (inscriptíones) nevezett párversek oly annyi ra tetszettek, hogy 
az esperesség azokat a jegyzőkönyvben megörökítette. 
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csótlen nap1) után vele a Tiszán is átmehetett. Ezáltal a 
hadviselés a Kallóban talált 4 ágyúval megindúlván és majd 
nem az egész országban tárt karokkal fogadtatván, oly 
szerencsés fejleménynek indult, hogy nemsokára Lőcse, Kés-
márk, Szepesvára, több bánya város, Murány Tokaj és majd 
nem az egész ország Rákóczy kezébenvolt; egyik vezére 
Károlyi, a dolhai győző, még ez évben Bécs városáig hatolt I 

Az 1704 elején kiadott híres kiáltvány „recradescant 
diatina, hangáráé inclytae gentis Hangáráé valnera" min-
den hazafiunál visszhangra talált, a nemzet II. Rákóczy Ferencz 
mellé állott ós Lipót császárnak az alkudozáshoz kellett 
nyúlnia, melyet nevében Széchenyi Pál kalocsai érsek Gyön-
gyösön kezdett meg, de minden siker nélkül folytatott. A 
háború Dunán innen és Dunán túl tovább folyt ; Rákó-
czyt erdélyi fejedelemnek választották, szerencsésen el-
kerülte a neki Bécsből vetett tőröket, sikeresen kiegyen-
lítette a szintén Bécsből támasztott viszályokat ós a nagy-
szombati ütközetben szenvedett vereség dacára Magyarország 
ura maradt úgy, hogy Károlyi az 1705 év elején ismét a 
bécsi külvárosokig barangolt ós a bécsi udvar ismét az 
alkudozáshoz folyamodott. Ezen alkudozás is eredménytelen 
maradván, Rákóczy 75000 emberrel rendelkezett, midőn az 
1705 évi hadviseléshez fogott, mely változó szerencsével 
folyt, miközben ez évi szeptember hó 1-én a szécsényi 
mezőn országgyűlést tartott, melyen minden megye, 4—5 
kivételével, minden város, sőt az 1705 május 3-án elhúnyt 
Lipót helyébe lépett I. József császár is képviselve volt. 
Rákóczy Ferenczet i t t a „szövetkezett rendek" fejedelem-
nek választották, oldala mellé 24 tanácsost állítottak, a 
szövetkezósi oklevelet kiállították-) és a vallásszabadságot 
is minden megyére nézve külön-külön visszaállítottak. A 
nemzet az egyszer megízlelt szabadságot meg is kedvelte, 
Rákóczy hatalmasabb volt mint valaha, Bécsből folyton 
folyt az alkudozás3) és a császár szorúltságában a rendek 
szövetkezését is ünnepélyesen elismerte: de jóllehet Anglia 
és a németalföldi rendek is közbejártak és a magyar nem-
zet sérelmes előterjesztéseit pártolták, a Nagyszombatban 
folyt bókeórtekezlet mindkét fél makacsságán hajótörést 
szenvedett, a fegyverszünet lejárt, a hadjárat megindúlt és 
Rákóczy Ferencz több kisebb nagyobb ütközet után a helyzet 
ura maradt. 

') A munkácsi ütközetben a meglepett II. Rákóczy Ferenczet majdnem 
elfogták és csekély hadát szétverték. 

'*) Ez oklevelet az tán minden megyében egy e célra nyitott jegyző-
könyvbe iktatták, minden n e m e s ember a lá í r ta és pecséttel erősítették meg. 

3) A bécsi udvar még Rákóczy Ferenc Bécsben tisztességes fogságban 
tartott nejét és nővérét is a felkelők táborába küldte, hogy a nők az ifjú 
fejedelmet engedékenységre hajlítsák. De h i ába volt minden édesgetés, 
Rákóczy a nemzet jólétét a s a j á t maga j aváé r t fel nem áldozta. 
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Miután a fejedelem 1707-ben Erdélyt, őse Rákóczy György 
hitlevele mellett birtokba vette és a császár az osztrák, 
morva és stiriai tartományok1) védelmére szorítkozott: meg-
nyílt az ónodi országgyűlés, melyen Túróczvármegye követei, 
pártütőfellépésök méltó jutalmát vették, az osztrák uralkodó 
házat gr. Bercsényi Miklós indítványára'2) Magyarországra 
vonatkozó minden jogaitól megfosztották és az indítványozó 
a fejedelem helytartójának választatott. Starhemberg Guidó 
császári hadvezér ez alatt kitört a Csallóközből, de valami 
sokra épen úgy nem mehetett mint a felkelő hadak vezérei, 
kik Dunán innen és Dunán túl szágúldoztak. A nép már beló-
fáradt a hosszú küzdelembe, a háború 1703 óta úgyszólván 
szakadatlanul folyt ós vége most is elláthatlan távolban 
látszott. Míg Rákóczy az orosz cárral, a francia királylyal 
ós a németalföldi rendekkel alkudozott és nehogy a magyar 
ügyektől elvonassék a lengyel koronát is, melylyel meg-
kínálták, példátlan önmegtagadással magától elhárította: 
Rabutin császári hadvezér roppant nehéz ós gyors menetek-
ben Erdélybe hatolt ós azt jó részben a császár iránti hű-
ségre térítette. A mily kedvező kilátások mellett indult meg 
az 1708 évi hadjárat, oly szerencsétlen véget ért a felkelő 
vezérek ügyetlensége ós árúlása következtében. Az 1708 
augusztus 3-án vívott szerencsétlen trencséni ütközet után 
„semmi sem sikerűit többé." A trencséni árúlás és csapás 
dacára Eszterházy Antal 1708 augusztus havában egészen 
Becs alá portyázott és a Laxenburgba menekülő császárt is 
majdnem elfogta. A felkelők is, a császári tábornokok is 
hiába való hadmíveletekkel töltötték az időt, a harc eré-
lyesebb folytatásához mindkét részen a szükséges kedv ós 
erő hiányzott. 

A trencséni ütközet után a bányavárosok a császáriak 
kezébe estek ós nemsokára Árvavára is; közben József 
császár mindent elkövetett, hogy Rákóczy embereit magának 
megnyerje. Az 1708/9 évi országgyűlésen törvényt hoztak, 
hogy Lipót férfimagva szakadtával az ország rendeinek király-
választási joga újból feléled, a kormányzat a magyar törvé-
nyekhez idomítandó, az egy hónapon belül megtérő felkelők 
teljes bűnbocsánatot nyernek, Rákóczy és Bercsényi pedig a 
haza elleneinek nyilváníttatnak. Majd 1710-ben a szabad vallás-
gyakorlat is némi korlátozással t. i. az 1681 ós 1687 évi 
törvények értelmében visszaállíttatott. 

A hadviselés ez alatt a császár részéről több szeren-
csével folyt. Veszprém, Simontornya, Lőcse, Zólyom, Véghles, 

*) Ezen tar tományok igen sokat szenvedtek a felkelők portyázásaitól. 
l ) Az „eb ura fakó" jelszóval elfogadott határozatra XIV. Lajos 

a z o n kijelentése kényszerítette a szövetkezett rendeket : hogy más ál lamfő 
alat tvalóival szerződésre nem léphet. 

Thtol. Sziklap III. éjt. 20 
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Kékkő, Ajnácskő, Rozsnyó és más helyek visszakerültek a 
császáriak kezére és német őrséget kaptak; miután pedig 
az Ocskay árulása óta roppantul leolvadt felkelő sereg 1710 
január 22-én Romhánynál csak némi előnyt tudott kivívni 
és a pestis borzasztóan dühöngött: Rákóczy a legnagyobb 
erőfeszítés mellett sem volt képes valami nagyobb vállalathoz 
fogni, ügyei bomlásnak indultak, hívei közül többen, többen 
elpártoltak, katonái elszéledtek és így nem csuda, ha két 
kezével ragadta meg a Pálffy János cs. tábornok által 1710 
november 17-én megindított alkudozást. 

Eger, Szolnok és Eperjes a császáriak kezébe esvén, a 
felkelés napjai meg voltak számlálva ós a daliás fejedelem 
a Kis-Várdánál összpontosított 12.000-re menő sereg előtt 
kijelentette, hogy „a haza szeretete és a békeség őszinte 
óhajtása" Vajára vezeti, hogy ott Pálffy tábornokkal, ki József 
császár részéről a nemzet összes szabadságainak helyre-
állítását igéri, a béke iránt értekezzék ; de hozzátette azt is 
„ha célt nem érek : itt az idő, hogy dicső halállal haljunk 
inkább, mintsem a német járom alá vessük magunkat!" 

A vajai békeértekezlet bizonyára célhoz vezetett volna, 
ha a túllelkiösméretes fejedelem a tanács és a rendek beié-
egyezéséhez nem köti magát és ha a nemzet sorsát Károlyi 
nem veszi kezébe, ki 1711 április 29-én Szatmáron aláírta 
az 1711 május 26-án Eleonora Auguszta özv, császárné által 
is megerősített békét') és letette a fegyvert a nélkül, hogy 
erre a fejedelemtől vagy a tanácstól utasítást vett volna. 

József császár még 1711 április 17-én hunyt el, de halálát 
a javában folyó alku érdekében — — — elti tkolták; április 
27-én meghódolt Kassa városa, melyet Eszterházy Dániel 
több hónapon át megtartott és június 24-én a munkácsi vár 
is, mely napon a felkelés utolsó szikrája is kialudt. 

Β) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség története 1703—1711-ig. 

Alig osztották szét a zászlókat, alig ment híre, hogy 
Munkács környékén megjelent a várva várt szabadító, már is a 
fejedelem udvarában találjuk a gömöri esperességet, hol az 
elnyomott egyházak visszaállítását szorgalmazta. „A felső-
vadász! Rákóczy Ferencz fejedelem, székesi gróf Bercsényi 
Miklós és más előkelők által az idegen (értsd német) nemzet 
ellen kezdett háborút" esperességünk is bizonyos el nem 
titkolt örömmel vette tudomásul és miután jogait szóbelileg 

J) Ezen béke ál talános amnestia a lap ján létesült, melyből a fejedelem 
maga sem vétetett ki „ha 3 hét alatt alattvalói hitet tesz és megtér !" A 
fejedelem azonban ez utóbbit nem cselekedte és Bercsényivel együtt Francia-
országba és aztán Törökországba vonúlt. 
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biztosították1) rögtön azon fáradozott, hogy a „páterek" 16 
évi jármát lerázza és az elfoglalt egyházakat visszaállítsa. 
Utóbbihoz még 1703 szeptember havában fogott ós a páterek 
ellenmondásával nem törődve Süvetére a Veszverésről elűzött 
ifj. Bodovini Andrást, Chisnóra a Betlérből elűzött Fabriczi 
Mátyást, Rőczóre az Oláhpatakáról elűzött Sexti Andrást2) 
Jolsvára, a csetneki tanítót Sartori Illést, Hosszúrétre a cset-
neki deákot Fabiani Jánost, Rákosra a restóri tanítót Machner 
Mártont, Vizesrétre az ochtinai tanítót Pileatoris Andrást és 
Rozsnyóra Pelsőczy Mártont jelölte ki lelkésznek, kik egye-
lőre magánlakban kezdték meg hivatalukat, miután a tem-
plomok még nagy részt a „páterek" kezében voltak. A rozs-
nyói és jolsvai jezsuiták erre Rákóczyhoz, Bercsényihez 
futottak, kiktől tiltó határozatot is hoztak3) a megyéhez, 
melyet az alispán az esperessel közölt is, de azt nyerte 
válaszul, hogy az esperesség eddigelé egy templomot sem 
foglalt vissza, nem is izgat az elfoglalásra, de ha a helyéből 
kizavart lelkészt hívei visszahívják, ez a meghívásnak eleget 
tenni és hivatalos működését megkezdeni jogosítva van, sőt 
köteles is (Szentkereszti 234—235). 

Az 1704 március 27-én Csetneken tartott gyűlésen már 
31 lelkészt találunk; ugyanakkor Kajali Pál ós Mártonfy 
Izráel, ez csábrági várkapitány, amaz több megyek kapitánya 
a nógrádi és kishonti esperesség nevében egyesülésre ós 
superintendens választásra szólították fel esperességünket, 
mely ügyben Zabeler Jakab bártfai superintendenstől is újból 
buzdító levél érkezett (Szentkereszti 237—239) Miután több e 
részben meghallgatott jolsvai, csetneki, dobsinai ós sajóvölgyi 
világi ember a dolgot nem ellenezte, sőt ellenkezőleg felkarolta : 
a választás elrendeltetett, arra határnap is tüzetett és egyúttal 
kimondatott, hogy e választásnál a világi elem (a hívek 
képviselője) is szavazattal fog bírni.4) Az 1704 április 3-án 
Csetneken már több világi ember közbenjöttével megtartott 
esperességi gyűlésen a tized visszaállítása és a superindentens 
választás ügyében magához a fejedelemhez Egerbe küldött 
Dobóczy János csetneki lakós azt jelentette, hogy ő fensége 
a Thurzó-féle kiváltságleveleket megtekintette, megerősítetto 

') Ki volt a fejedelemnél ? és mikor történt, hogy a fejedelem szóbelileg 
vallásszabadságot biztosított az esperességnek ? Nem tudom ; a vonatkozó 
jegyzőkönyv (Szentkereszti 234 1.) is csak ennyi t mond. 

*) Sext i András helyét csakhamar a szlabosi tanító Leporis András 
foglalta el. 

' ) Hol és mikor eszközölték ki a jezsuiták ezen parancsot ? erre nézve 
sem tar ta lmaz a jegyzőkönyv semmit, tény azonban, hogy mindez még 
1703-ban (a jegyzőkönyv egy helyen szeptember havát említi) történt. 

4) Kishont semmiféle haj lamot nem mutatot t ugyan az egyesüléshez, 
de Kajali P á l megígérte, hogy a választásban részt fog venni (Szentkereszti 
239 1.). 

20* 
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és a szuperintendens választásba is beléegyezett, de a tized 
ügyében irott rendelet kiadására rábírható nem volt (Szent-
kereszti 242 l.).1) Kitetszik ebből, hogy esperességünk az 
államhatalom előtt meghajolt és törvényes úton akarta jogait 
visszaszerezni. 

Miután Rákóczy Ferencz fejedelem, Bercsényi Miklós ós 
más mágnások, valamint az összes magyar nemesség az 
idegen nemzettel harcba keveredett, a Dunánál táborozott, 
Kassa kivételével a királyi városokat kézre kerítette és a 
legtöbb várat már elfoglalta feltűnt a remény, hogy a haza 
egyéb szabadságaival a vallásszabadság is vissza fog állít-
tatni.2) Ez okból a vallás szerelmétől áthatott ev. rendektől 
(értsd: a Rákóczy oldalánál lévő uraktól!) felszólítás érkezett, 
hogy egyik vagy másik esperességben az ősi kiváltságok 
értelmében superintendenst válaszszunk. Ezen felszólítást a 
(honn lévő) világi urakkal tanácskozás alá vévén, az esperes-
ségek, a nemes emberek, a községek bírái és az egyházfiak 
egybehivattak és jóllehet a szomszéd esperességekből csupán 
Szeleczky János, mint Kajali Pál gácsi főkapitány, Sreter 
János ezredes és a bányavárosok parancsnoka, Bezzegh 
Gábor a verebélyi csapat parancsnoka és más a táborban 
lévő urak képviselője jelent meg a superintendens választó 
gyűlés mégis a kitűzött napon 1704 május 22-én 22 lelkész 
és 27 világi ember3) jelenlétében Csetneken megtartatott. 
A lelkészek a paplakban, a világiak a templom udvarában 
mindenekelőtt a felett tanácskoztak: szükséges-e és hasz-
nos-e superintendenst választani ? mely kérdés főkép azon 
indokból, hogy t. i. az 1610-ben kelt nádori kiváltság el ne 
évüljön4) mindkét helyen külön-külön igenlőleg eldöntetvén 
ós a határozat a világiak által a lelkészekkel üzenet alak-
jában közöltetvén, 10 lelkész a világiakhoz küldetett, hogy 
már most a kijelölést egyetértőleg ejtsék meg, mire Bodo-
vinus András csetneki és Petrovits György szlabosi lelkész 
lett kijelölve5), a szavazatok beszedésével ós összeszámlálá-

') A követség költségeihez já ru l t : Csetnek 8 forinttal, Ochtina 4, 
Geczel 3, Dobsina 6, Oláhpatak 6, A.-Sajó 3, Betlér 4, Rozsnyó 12, Berzéte 3, 
Pelsőcz 5 forinttal. Említésre méltó, hogy az udvari tanácsos uraknak 3 a rany-
nya l kedveskedett a követ. 

2) így szól a választásról felvett jegyzőkönyv. 
') Ezek közt ta lá l juk. Gallyk Jánost, az Andrássy család uradalmi 

igazgatóját A.-Sajóról, Deák Valentini Jánost a fenséges fejedelem murány i 
uradalmának igazgatóját, Saler Mártont dobsinai bányapolgárt , Hoblay Ivánt 
rozsnyói főbírót, Palugyai Mátyást Gömör Panyitról, id. Terrek Istvánt Cset-
nekről. Remenik András t Dobsináról, a jolsvai, szlabosi, oláhpataki albírót stb. 

4) Ha a nádo r i kiváltság 100 éven belül igénybe nem vétetett, minden 
joghatályát elvesztette. 

5i Sexti András oláhpataki lelkész jegyző és Sar tor i Illés jo lsvai lelkész 
szószóló is a jelöltek között voltak, de a választás megkönnyítése érdekében 
(úgy látszik a világiak tanácsára) visszaléptek és így a szavazás csak Budo-
vinusra és Pet rovi t s ra történt. 
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sával pedig Pixiades György f.-sajói lelkész bizatott meg, 
oldala mellé egy világi és egy egyházi bizalmi férfiú állíttatván. 
A szavazás bevégeztevel úgy az egyháziak mint a világiak 
a templomban gyűltek egybe, hol a két jelölt és az ülnökök 
fehér papi köntösben az oltár elé állottak és miután Pixiades 
György a „veni sancte" után I. Tim. 3. fej. 6. verséről 
szónokolt és Bodovinus Andrást megválasztatott superinten-
densnek hirdette ki, a felszentelés és beiktatás is Zabeler 
Jakab megbízásából Petrovits György és Sexti András által 
azonnal megtörtént és pedig úgy, hogy Petrovits György 
Deut. 28. fej. 13. verséről szónokolván ós a megválasztott 
főpásztorhoz több a hivatal lelkiösmeretes betöltésére vonat-
kozó kérdést intézvén, vele a zsolnai zsinaton megállapított 
esküt mondatta el, aztán kezet fejére tévén beszentelte őt 
(ordinat, consecrat et confirmat), mire Sexti András egy 
szónoklattal és egy rövid imával bevégezte a szertartást 
(mely zárjel közt mondva, tót nyelven ment végbe, Szent-
kereszti 246-252 l.).1) 

Az egyház kormányzata ekkóp biztosítva lóvén : esperes-
ségünk az egyeseknek 600 ft-órt bérbe adott tized és az 
elfoglalt templomok visszaszerzését vette célba. A tized sok 
kérvényre és a megye közbenjárására elébb 600 frt-nyí évi 
haszonbér, később (1705 április 28-ka körül) 132 ft pactata") 
fejében át is engedtetett; de az elfoglalt egyházak vissza-
állítása egyelőre elluíríthatlan akadályokra talált (Szent-
kereszti 254—256 1.). így midőn a veszverósi és betlóri egy-
házak visszaállításáról volt szó, a veszverósi3) plébános rop-
pant ellentállást fejtett ki; de az esperesség nem nyugodott, 
kivált miután Jánoky Zsigmondnak a Szolnok melletti tábor-
ból 1704 augusztus 18-án kelt levelét vette, mely szerint „a 
vallásgyakorlat mindenütt szabad levén (mikóp azt ő fensége 
a Szeged melletti táborból a megyéknek megírta) Betlérbe 
ós Veszverésre is mehet a lakosságtól meghívott lelkész. Ha 
háborgatják, forduljon a megyéhez, ha ez sem segít, ő fen-
ségéhez! Meg kell próbálni! Ha a veszélytől mindig vissza-

*) Feladatom a gömöri esperesség múlt ját azon időpontig ecsetelni, 
melyben sorsát egy maga intézni megszűnt. Ha tehát az általános nézetet, 
mely szerint a tiszai superintendentia 1704-ben keletkezett és Bodovinus András 
az első tiszai superintendens volna, osztanám : az 1704—1741-ig terjedő 
időszak feladatom körén kívül esnék. De nem osztom, nem oszthatom ezen, 
mint a lább látni fogjuk mivel sem indokolt nézetet és miután tény, hogy a 
gömöri esperesség 1741-ig az 1610-ben elfoglalt állásponton maradt , múltját 
ezen évig fogom figyelemmel kisérni. (Lásd alább a C.3.). 

' ) A pactata és a haszonbér között óriási különbség volt, így Rozsnyó 
és flliái (Csúcsom, Nadabula, Betlér) 50 frtnyi pactatát és 129 ft 5 d. haszon-
bért, Csetnek 48 ft és 123 ft 59 d. Dobsina 10 ftot és 25 ft 49 d. fizetett 
(Szentkereszti 256 1.). 

3) A nagyveszverési plébániához ez idétt Kis-Veszverés, Betlér és 
Henczkó is tartozott. 
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riadt volna az ember, egy apostolunk sem lenne!" (Szent-
kereszti 257 1.). Az esperesség tehát megpróbálta ós 1705 
május 25-ón megjelent Rozsnyón Andrássy Miklós mint a 
fejedelem által kiküldött biztos, ki Mariássi Pál gömöri alis-
pán, Englmajer István rozsnyói főbíró ós más „világiak" 
jelenlétében Bodovini András superintendens és Szlubovsky 
Ferencz veszverési plébános között oly egyességet létesített, 
mely szerint a szabad vallásgyakorlat úgy Veszverésen mint 
a leányegyházakban visszaállíttatott ugyan, de a lelkészi 
jövedelmek fele részben a plébánosnak, a tanítói jövedelmek 
pedig egészen a róm. kath. tanítónak tar ta t tak fenn (Szent-
kereszti 287—289 1.). Az esperesség erre rögtön elrendelte, 
hogy az ekkép mármár visszafoglalt betléri, veszverési és 
henczkói egyházakban az isteni tiszteletet a rozlosnai, restéri 
ós alsó-sajói lelkészek felváltva végezzék, sőt 1705 június 
3-án Triznai Pál személyében már állandó veszverési lelkészt 
találunk („miután pedig valamennyi egyházi rét a „páterka" 
kezében volt, az egyházak a megválasztott lelkészt e részben 
is kárpótolni ígérték," Szentkereszti 290—291 1.). 

Ezen állapot egészen 1705 szeptember haváig tartott, 
mikor Szentiványi Mátyás gömöri követ a szécsényi ország-
gyűlésre magával vitt sérelmi lajstromot a fejedelem elé ter-
jesztette és attól kieszközölte, hogy Ország Pál (róm. kath.) 
Janka Péter (kálvinista) és Szentmiklóssy György (ág. hitv. ev.) 
oly utasítással küldettek ki, hogy a vallás körül fennforgó 
vitás kérdéseket pontos népszámlálás útján, a többség jogainak 
épségben tartása mellett és igazságosan döntsék el. Ugyan-
akkor kimondatott, hogy a rozsnyói két templom az evan-
gélikusoknak visszaadandó, de a (piaczon álló) jezsuita tem-
plom és a magyar paplak a jezsuiták kezében maradjon; 
Betléren, Veszverésen és Henczkón is visszanyerik egyházaikat 
az evangélikusok, de a kisveszveresi templom róm. kath. 
marad, mivel a b. Andrássy család e helységben szokott lakni; 
Fabriczi Mátyás is visszakapja könyvtárát a jezsuitáktól1) 
a jolsvai templom régi tulajdonosaira visszaszáll, de a Vesse-
lényi nádor által épített kápolna a róm. katholikusok birto-
kában hagyatik ós miután a lakosság Mititzki apátplébánosnak 
a tizedből mitsem akart átengedni, a fejedelem őt saját pénz-
tárából 500 forinttal kárpótolja2); a murányvölgyi templomok 
is visszaadattak. Murányalját és Muránylehotát kivéve, hol 
az a népszámlálás eredményétől tétetett függővé és végül 
a garami templomok a katholikusoknál hagyatnak ugyan, 
de a vallásgyakorlat itt is teljesen szabadnak nyilváníttatik 
(Szentkereszti 300, 301, 307, 308 1.). 

*) Mikor Fabriczi Mátyás betléri lelkészt elfogták és elűzték könyvtárát 
is elvették. 

2) Mily szépen jel lemzi Rákóczy Ferenczet, hogy a viszály kiegyenlí-
tése végett a magáéból áldozatot hozni egy percig sem kése t t ! 
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1705 október 6-án Láni Dániel f.-sajói tanító Sumjáczra 
ós Polomkára küldetett, hogy az ottani lakósságot egy ág. 
hitv. ev. lelkész meghívására buzdítsa (Szentkereszti 304. 1.) 
és 1705 október 27-ón Rozsnyóra érkezett a szécsényi mezőn 
kiküldött biztosság, mely következő napon a nagy — azelőtt 
német — templomot Bodovini András superintendens, Pixi-
ades György jegyző, a rozsnyói városi tanács és több világi 
ember ellenmondása1) dacára a többségben talált magyar 
lakósságnak adta át, mi a németeknek már azért sem tet-
szett, mert a kis — azelőtt magyar -- templom javítást 
igényelt (ruinosum, Szentkereszti 306—307 1.). iWásnap Vesz-
verésre ment a biztosság, hol a templomot Mititzki Ferencz 
apát jelenlétében, a paplakkal, iskolával, harangokkal és 
egyéb tartozókaival szintén átadta az evangélikusoknak, 
kijelentvén azoknak azt is, hogy ezentúl sem a róm. kath. 
plébánost fizetni, sem hitökkel ellenkező szertartásokban 
rósztvenni nem kötelesek, 1705 november 4-ón Murányalyán 
találjuk a biztosságot, hol a templomot a többségben talált 
evangélikusoknak meghagyta2) (Szentkereszti 307—308 1.). 
Betlóren már 1705 december 10-én Hrebenda Tóbiás szemé-
lyében lutheránus lelkészt találunk, ugyanazon napon „más 
megyék példájára" havonként egy egy böjt nap jelöltetett 
ki3) (Szentkereszti 310, 312 1.). 

Közli: Kovács Sándor. 

*) Roppant szomorú tény, hogy a rozsnyói egyház 1654 óta magával 
meghasonlott . Ezen viszály lehetett főoka annak, hogy az egyház oly könnyen 
esett marta lékul a jezsuiták cselszövényeinek. 

*l Semmi sem jellemzi jobban a biztosság igazságos e l járását mint 
az, hogy Murányalyán az akkori állapot megtartását rendelte el, miután 
megegyezni nem tudott. 

®) Januáriusban : vízkereszt, február iusban: gyertyaszentelő boldog-
asszony, márciusban : Reminiscere vasárnapja, ápril isban nagypéntek. A fel-
szólítást ezen böjtnapok elrendelésére Szent Imrey gömörmegyei jegyző hozta 
el (a megyétől ? Szentkereszti 312 1.). 


