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I. 

Előljáró szó az olvasóhoz. 

A harminc év előtt elhunyt szép reményű történetíró, 
Mikulik József egyik hátrahagyott értékes munkáját bo-
csátjuk e füzetben a közönség elé. A hála is ösztönzött 
rá, mert sokat tanultam e munkából, a kegyelet is, hogy 
ez igazi tehetség emlékét felújítsam körünkben. De aki 
gondosan átolvassa, meggyőződik róla, hogy egyház-
történetirásunk hasznos és termékenyítő anyaggal gaz-
dagodik a közzététel révén. 

Mikulik munkájára bold. történetírónk, Acsády Ignác 
hívta fel figyelmemet. Azok a részletek, a melyeket a 
szerző rokona, Dr. Szlávik Mátyás közzé tett egyes egy-
házi lapokban, fokozták a bennem támadt érdeklődést. 
Midőn a mű kéziratához hozzá jutottam, megérlelődött 
bennem a szándék, hogy közre bocsátom. Első izben a 
Theol . Szaklapban évekre szóló folytatásokban jelent 
m e g ; de mert a Szaklap közönsége aránylag nem nagy, 
a munka pedig joggal számot tart minden történetkedvelő 
érdeklődésére, önállóan is a közönség elé kerül. 

A munkát az eredeti kézirat szerint adom, minden 
átdolgozás és kihagyás nélkül. Kétségtelen, hogy Mikulik 
kora óta történelmi stílusunk sokat fejlődött s néki saját 
korában sem az előadás formájában rejlett igazi ereje. 
Nem bántottam az általános történelmi áttekintéseket sem, 
a melyek voltakép nem tartoznak a mű gerincéhez, 
mert Mikulikot egész történetírói egyéniségében akartam 
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bemutatni . Szentül hiszem, hogy el járásomat az értők 
helyeslik. Vajha akadna Gömörben ez értékes műnek 
folytatója! Hisz Gömör jelentősége nagyobb egy közön-
séges esperességnél ; önálló élete volt s II. Rákóczi Ferenc 
koráig szinte külön super intendent ia súlyával és tekin-
télyével birt. 

Végül megjegyzem, hogy a munka kéziratát az eper-
jesi kollégium irattára őrzi s a kiadás tiszta jövedelmét 
a boldogult iró ma is élő özvegyének ajánlom fel, aki 
Dobs inán , férje emlékének szentelve tölti napjait. 

Pozsony, 1917. március 20. 

Kovács Sándor. 
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Mikulik Józsefről. 

Mikulik József Dobsina városának szülötte és szegény bányász-
család ivadéka. Ha olyan korán el nem hal, neve bizonyára fénybe 
borította volna szülővárosát, — de félben maradt élete is nagy 
értékeket hozott létre; jogot szerzett rá, hogy emlékezetét felújítsuk, 
gyér adatokból rövid pályáját megrajzoljuk. 

Dobsina ősrégi bányaváros a Sajó forrásvidékén. A közönség 
leginkább csodás szépségű vidékéről s tündérországba illő jég-
barlangjáról emlegeti, a melyet minden turista fölkeres. Újabb 
időben fordult a tudományos körök figyelme Dobsina buléner 
népe és nyelve felé; a Magyar Tudományos Akadémia kiadta a 
dobsinai német nyelvjárás ismertetését.1) Történelmének azonban 
Mikulik óta nem akadt avatot búvára. Pedig a városok életéhez jelen-
tős és érdekes adatokat garmadával szolgáltatna. A város levéltára 
már IV Béla korából őriz eredeti okiratokat, a XV. század elején már 
virágzó bányatelepnek ismerték. Mátyásnak, Rákóczi Ferencnek híres 
fegyverműhelyei voltak itt. A török uralom idején sokat szenvedett ; 
1584-ben egy októberi éjszakán rajt ütöttek a városon a füleki 
törökök s negyedfélszáz lakosát hurcolták örök rabságra. De 
hazafias viselkedéséért a német vezérek is ál landóan sarcolták. 
Korán csatlakozott a reformációhoz, 1557-ben már evang. lelkésze 
volt s a jómódú, a művelődés iránt ritka érzékkel biró polgárság 
az iskolát is magas színvonalra emelte s gymnásiummal egé-
szítette ki. Az üldözés korában is egyik vezéregyháza maradt a 
hazai evangél ikusságnak. A midőn gymnásiumát megszüntet te , 
illetőleg nemzeti polgári iskolává alakította át, más fo rmában 
gondoskodott fiainak tudományos képzéséről. Állandóan négy. 

') Magyarországi német nyelvjárások. X Magyar Tud. Akadé.uia nyelv-
tudományi bizottsága megbízásából szerkeszti Petz Gedeon. 7 füzet: Dr. Mráz 
Gusztáv. A dobsinai német nyelvjárás. Budapest. 1909. 132 lap. 



I V . 

néha több dobsinai tehetséges fiú nevelődött a város költségén 
a közel eső rozsnyói gymnásiumban, majd az eperjesi s egyéb 
főiskolákon. Dobsinai származású kiválóságokkal országszerte 
találkozunk, minden életpályán. 

Kétségtelen, hogy Mikulik lelkére erősen hatott szülővárosá-
nak történelmi levegője s protestáns egyházi hagyománya. Gyer-
mekkora, i f júsága abba az időbe esett, a melyet joggal Dobsina 
arany korának szoktak nevezni. A kobalt bányák gazdag jövedelme 
oly módra juttatta a várost, hogy polgárai ma sem fizetnek sem 
községi, sem egyházi adót. Az ő gyermeksége azonban szomorú 
ellentétül sok küzdelem és vergődés közepette telt el. 1852. 
január 24-én született s kezdetben Dobsinán tanult, majd Rozs-
nyón az evangélikus gymnásiumban, legutoljára Eperjesen. Jeles 
szorgalmú tanuló volt, de testi erejét aláásta az, hogy instruc-
torkodással , magánórák adásával kellett életét fentartania. Teste 
edzésére nem jutott idő s a fogyatékos táplálék mellett végzett 
megeről tető munka felettébb ártott szervezetének, úgy hogy utóbb 
a káros hatásoknak nehezen tudott ellent állni. Rozsnyóról Eper-
jesre ment, a melynek régi hírű akadémiáján elvégezte a jogot. 
Az ügyvédi oklevél megszerzése után szülő városában telepedett 
le, a hol városi tanácsossá választották. 1880-ban a polgármesteri 
állásra pályázott, azonban egy szavazattal kisebbségben maradt. 
If júsága óta dédelgetett ideáljától, hogy szülővárosát szol-
gálja, elszakasztotta az élet. Szivében mélyen megbántva 1881-
ben elköltözött szülővárosáról Rozsnyóra, a hol belépett Dr. Markó 
Sándor közjegyzői irodájába, mint állandó helyettes. Még 1879-
ben nőül vette Bretz Gizellát, Bretz erdőmester leányát, a kivel 
példás boldogságu családi életet élt. Özvegye harminc év óta 
igaz hűséggel gyászolja kora sírba hanyatlott férjét, a kinek sok 
küzdelme közt valódi támaszává, enyhítőjévé és jó leikévé tudott 
válni. 

Életének külső történetéből úgy szólva minden adatot felso-
roltunk e pár sorban. Egyetlen adat sem felel arra a kérdésre, 
honnan eredt a történelem iránt való szeretete, ritka érzéke? Ki 
lobbantot ta lángra munkakedvé t? Csupán találgatás, következ-
tetés utján állapíthatjuk meg, hogy bizonyára része volt benne 
Dobsina, Rozsnyó, Eperjes történelmi emlékeinek, a mely városok-
ban életét töltötte. Tanárai közül talán Kramarcsik Károlyra 
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gondolhatunk, a ki a rozsnyói gymnásiumnak akkor leghíresebb 
tanára s vezető szelleme volt, Eperjesen bizonyára Vandrák 
Andrásra és Vécsey Tamásra . Minden kellékét megszerezte a 
történelem mívelésének, a nyelvek ismeretét, a segédtudományok-
ban való teljes jár tasságot és pedig magán szorgalom útján, 
azokon a kedves órákon, amelyeket egészsége ápolásától ellopott. 
A minek hasznát vehette, megtanulta ; páratlan munkabirása révén 
ráért arra is, hogy kedélyének áldozzék; népmondáka t gyűjtött 
Dobsina környékéről s lelke játékos kedve több érdekes, vonzóan 
megírt tárcát termett a Budapesti Hírlapban s a megyei lapokban. 
Mint szépirodalmi iró a Sáska Márton nevet használta, — talán 
ezzel is ki akarta tüntetni, hogy igazi élethivatásának a történelem 
művelését tartja s családi nevéhez csupán az élethivatásnak van 
joga. 

Történetírói munkássága Gömörmegye múltjához fűződik ugyan 
külsőleg, de azon gazdag mívelődéstörténeti anyag révén, amelyet 
ritka érzékkel és fáradhatat lan szorgalommal feltárt, országos 
jelentőségűvé lett. Legelső munkája Dobsináról és a jégbarlanról 
irt német nyelvű kis ismertetése, a melyet szülőföldje iránt érzett 
ragaszkodása és szeretete sugal l t 1 ) 1880-ban kezdődött nagyobb 
arányú munkássága. A Történelmi Tár közölte „A bánya és vas-
ipar története Dobsinán" cimű művét, mely utóbb önállóan is 
megjelent.-) E műve valóságos úttörés a magyar irodalomban s 
tel jességökben mutat ja szerzője tudományos tehetségeit. Forrásául 
a dobsinai levéltárban őrzött eredeti okiratok, bérkönyvek, a 
városi tanács és bányabiróságok jegyzőkönyvei, periratok, anya-
könyvek s egyéb hiteles feljegyzések szolgáltak. A feldolgozás 
tehát a tények és események kétségtelen tanúbizonyságaira 
támaszkodik. Szerkezete, beosztása vi lágos; meggyőző jele annak, 
hogy a szerző az anyagnak feltétlen ura. A munka első részében 
a bányászat és kohászat történetét adja, sorba véve a vas, vaskő, 
réz, ezüst, higany, kőszén, kobalt, malomkövek, nikkel bányászatát 
és ipari feldolgozását. A második rész a bányajog és bányajogi 
intézmények történetével foglalkozik. Bár bevezetésében hang-
súlyozza, hogy minden bölcselkedő következtetéstől tartózkodik, 

') Dobschau und die Dobschauer Eishöhle. Eine monographische Skizze. 
Kaschau 1878. 

2) Budapest, Athenaeum, 1881. 



V I . 

a bányamívelésre ható tényezőket világosan, közérthetőséggel, 
rajzolja meg. A függelékben a legfontosabb okiratokat közli. E 
munka sikere új szárnyakat adott törekvő le lkének; nem csak 
ot thonában szerzett tiszteletet nevének, hanem országszerte feltűnt 
alapossága, világos Ítélete, a gyűjtött anyag áttekintése, — mind 
elsőrendű történetírói tula jdonságok. 

E munkájá t követte a „Gömöri ág. hitv. evang. esperesség 
története", a csetneki esperességi levéltárban őrzött gazdag for-
rásanyag alapján. Itt más mezőn látjuk őt, de a theologiában is 
teljes otthonossággal mozog s hitvallási, kultuszkérdésekben szép 
tájékozottságra tett szert. Fölismerte egyháztörténeiirásunk fogya-
tékosságát, a közjogi történetben való kedvtelést, a terméketlen 
könyvcím- és névgarmadákat , a melyek még iskolai kézi köny-
vekbe is behatoltak. 0 az egyháztörténelmet mívelődéstörténetté 
szélesítette s az adatok az ő jellemző csoportosításáben és 
magyarázataival szinte életre kelnek. Az egyházi életnek minden 
fajta jelenségét meglátta, értékelte s ezért munkája egyházkor-
mányzat, közoktatásügy, míveltségrajz, kultusztörténet szempont-
jából egyiránt gazdag anyagot tartalmaz. ítéletének elfogulatlan-
sága pé ldasze rű ; nem csoportosít ja előre kitűzött cél szerint 
adatait, hogy irányítsa olvasói véleményét, hanem az olvasókat 
mintegy bevezeti történetírói műhelyébe s velők együtt állapítja 
meg a történelmi igazságot. Szabadelvű álláspontjáról minden 
türelmetlenséget elitéi, akár protestáns, akár katholikus táborban 
lakik ; a vallás szerinte a lélek legbelsőbb ügye s külső hatalom 
beavatkozását nem türi el. Az egyházi fegyelemtartás megítélé-
sében is elárulja modern felfogását, de azért nem esik abba a 
hibába, hogy századok előtt eltűnt emberöltők gondolkodását a 
mi gondolkodásunkkal mérje. Nagy kár, hogy munkáját nem 
egészítette ki II. József koráig, mely új mesgyét jelent a hazai 
Protestantismus történetében. 

Gondos részlettanulmány után fogott Rozsnyó város történe-
téhez, mely 1885-ben jelent meg Magyar Kisvárosi Élet cím 
alatt.1) E munkáját a szaksajtó és a közönség egyiránt nagy 
tetszéssel és örömmel fogadta. A századok bírálója úgy ünnepli 

») Teljes c íme: Magyar Kisvárosi élet 1526—1715. Irta és kiadta Mikulik 
József. Képekkel és hasonmásokkal Rozsnyó. 1885. 8° 295 1. 
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mint hézagpótló művel, a melynek nemcsak adatai deritenek 
fényt történelmünknek eddig elhanyagolt mezőszakaszaira, hanem 
egyuttal mintát is ad a feldolgozásra. A mozgalmas XVI—XVII. 
század életének lehetőleg teljes képét nyúj t ja Mikulik munkája . 
Egyes fejezetei vázlatosak, de ennek oka nyilván abban kere-
sendő, hogy Rozsnyó levéltára nem szolgált minden ágból egy-
formán bőséges és változatos anyaggal. A munka 14 fejezetből 
áll a bevezetésen, befejezésen és függeléken kivi'il. A szerző 
figyelmét a kisvárosi életnek semmiféle nyilvánulása sem kerülte 
e l : Rozsnyó városának teljes leírását kapjuk. Meg van határozva 
a földrajzi fekvés, leirva a természeti viszonyok, a melyeknek 
jelentős szerep jut az ember életének alakításában. Ez után meg-
találjuk a lakosság jellemzését, népmozgalmi adatait, faji eredetét, 
nemzetiségi viszonyait, a jogi állapotokat. Külön fejezetek: a pol-
gárság foglalkozásáról, a melyben eddig teljesen ismeretlen világot 
tárt fel ; a város kiváltságai, viszonya az esztergomi é r sekhez ; a 
város szervezete, t anácsa ; rendszabályok (s ta tútumok) a lkotása ; 
a városi tanács, mint közhatóság; árvaíigy, városvédelem és köz-
el lá tás; rendőri in tézkedések; igazságszolgáltatás (polgári, nem-
zeti, bányaügyi, egyházi); városi vagyonkezelés ; egyházi élet 
(reformáció, el lenreformáció); iskolai élet, ok ta tásügy; a török 
iga; a kisvárosi polgárság erkölcsi és míveltségi állapota. A füg-
gelékben 57 db eredeti okiratot közöl lelkiismeretes munkája 
bizonyságául és ellenőrzéséül. A könyvnek egyes érdekesebb 
részeit, ahol az anyag bősége megengedte, önálló tanulmányokká 
dolgozta fel s külön tette közzé a szakfolyóiratokban. Forrásai-
ból is gazdag anyagot tett közzé a Történelmi Tárban. 1 ) 

Történelmi felfogását, könyvének vezéreszméit a bevezetésben 
fejti ki. E sorok emelkedett szellemű férfi, egy önérzetes bányász-
ivadék gyönyörű hitvallása képen tűnnek fel előttünk. Rést 
nyitnak a szerző lelkébe, ahonnan a legnemesebb gondolatok f«kad-
nak. „A történetírás — úgymond — egykor a nagyok viselt dol-
gaira szorítkozott és főfeladatának a győztes magasztalását , az 
elbukott ócsárlását tekintette. Ezen hibás iránytól az ú jabb idő-
ben sem tértek el egészen, hiszen vannak még most is feles 
számmal, kik, midőn történetírással foglalkoznak, azt hiszik, hogy 

') Ezeket lásd alább dolgozatai jegyiékében. 
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az ember a hadnagynál kezdődik és hogy a történetíró első és 
főköte lessége: valamely hős emlékének tömjénezni és ha e hős 
történetesen szerecsen volt, azt fehérre mosni. A Tanitót, ki hiva-
tását lelkiismeretesen betöltvén környezetének több embernyomra 
kihatőlag jótevője lett és ez által nemzetét a míveltségben előre 
vitte, sokan még most sem tartják méltónak arra, hogy neve a 
történet lapjain meg örökítessék, a katonát vagy udvaroncot 
azonban bebocsát ják a történelem pantheonjába , tekintet nélkül 
a r ra : jó vagy rossz ügyet szolgá l t -e? és tekintet nélkül arra, 
hogy képességével a középszerűségig sem vitte. Dicséretére válik 
korunknak, hogy a történetírásnak a szent igazság kiderítését és 
megörökítését tűzvén főfeladat gyanánt, tárgyilagosságra törekszik 
és kutatásait inkább az ügyre, semmint a személyekre irányozza. 
A kezdet megtörtént, immár fontosságot tulajdonítunk az elvek 
harcának, az emberi foglalkozásoknak és az uralkodó nézeteknek, 
a közoktatás, az ipar és kereskedés, a tudomány és művészet, 
sőt még a köznép múltja is mindinkább érdekelni kezd és döntő 
körökben a „magyar nép" egyetemes történetének megírását vet-
ték tervbe. 

Én sem követtem azokat, kik most is páncélos ingbe öltözve 
valamely fejededelemért lándzsát szoktak törni ; hanem a szoros 
értelemben vett népet választám tárgyamul és a mindennapi élet 
múltját, a köznép sorsát, foglalkozását, míveltségi állapotát kez2 

dém kutatni. Felkerestem biráit és figyelemmel kisértem az intéz-
kedéseket, melyeket a maga megmaradása érdekében tett és a 
harcot, melyet jogaiért vívott. A nehézségek, melyekbe célom 
valósítása ütközött, nem riasztottak vissza, legfölebb arról győztek 
meg, hogy feladatom teljesítéséhez kevés egy emberi élet! 

„A népnek nincsenek bástyákra írt és gondosan megőrzött 
kiváltságlevelei. A nép fia nálunk 1848-ig úgyszólván az alkot-
mány és törvény védelmén kivül állott : írott történetünkben 
három alakban szerepel, t. i. midőn az ország terheit viseli és 
az uradalmak fundus instructusát gya .ap í t j a ; midőn elnyomóin 
megsebzett fenevad módjára bosszút áll és midőn a felébredt 
lelkiösméret a misera contribuens plebs terhein egyet-egyet 
könnyít! Még vallásos meggyőződését is századokon át a földesúr 
határozta meg; vele született emberi jogait a XVIII. században 
egy urbárium fukar kézzel mérte ki ; keze gyümölcsén a földesúr 
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és a lelkész osztozott meg és a jog hatalma mindig az erősebb 
és gazdagabb osztály részén volt. Róla, nélküle rendelkeztek 
vérével és vagyonával." 

Lehetetlen nem érezni e szavakban a munkás nép egyszerű 
fiának jogos büszkeségét , aki nemeslevelét a veritékáztatta 
anyaföldben látja. Százados igazságta lanság után kötelességszerűen 
igazságot szolgáltat annak a néprétegnek, a melyről sem króni-
kások, sem költők nem szólnak, de a melynek munkája és oda-
adó tűrése nélkül nemzetünk elenyészett vo lna! 

A „Kisvárosi élet," ál talános sikere után Mikulik a régi ma-
gyar nemesi élet rajzának megírására gondolt, a melyhez meg-
kezdte szokott buzgalmával az anyaggyűj tés t . Nem tudni, hatott-e 
reá Báró Radvánszky Bélának hasonló kutatása. Radvánszky nagy 
művének adatgyűj teménye 1879-ben már megjelent s igy föltehetjük, 
hogy ez is ú jabb nyomozásra ösztökélte. Gömör, a Bebekek, 
Széchyek, Koháryak, Andrássyak fészke, a sok köznemesi kúria 
bizonyára rendkivúl gazdag anyaggal várta a kutatót. Szokása 
szerint részlettanulmányok közre bocsátásával kezdte, megirta 
az egyik Bebekné, Patócs> Zsófia életrajzát. Művéből két fejezetet 
fél ig-meddig kidolgozott, de ezzel párhuzamosan irni kezdte egy 
felsőmagyarországi iparos, Stempel István életrajzát a Magyar 
Történelmi Életrajzok számára. Egyik legmunkásabb tagja s éltető 
lelke volt a rozsnyói felolvasótársaságnak s már súlyos beteg 
volt, a midőn még egy dolgozatát felolvasták. 

Ez a munkáért élő-haló, a munkát éltető elemének tartó 
szellem mindenütt talált dolgozni valót, ahol csak megfordult. A 
jogi irodalmat sem hanyagolta e l ; dolgozatai a Jogtudományi 
Közlönyben és az Ügyvédek Lapjában jelentek m e g ; félig kész 
az arany bulláról tervezett dolgozata. Az Erdészefi Lapokban az 
erdőgazdaság történetéről s az új erdőtörvényről irt figyelemre 
méltó tanulmányokat . Látszólag elaprózta idejét és tehetségét, de 
csupán látszólag, mert e mellékösvények is kitűzött igazi nagy 
célja felé vezették. 

E sokat igérő, lázas munkában s eredményekben gazdag pálya 
1886. január jában hirtelen megszakadt . Újév táján ipánál, Bretz 
erdőmesternél, Jólészen időzött. Itt értesült róla, hogy gróf 
Andrássy Manó Betléren időzik. Kora reggel csikorgó hidegben 
szánon útra kelt, hogy a gróffal megbeszélje levéltári kutatásait 
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s további nyomozásokhoz módot keressen. A gróffal hosszabb 
ideig beszélgetett a szabad ég alatt, azután vissza ült a szánba 
s vissza hajtatott Jólészre. Ekkor hűlt meg s másnap már bete-
gen tért haza Rozsnyóra. Tiz nap múlva, január 14-én meghalt 
tüdőgyulladásban, váratlanul és hirtelen. Sírba szállt vele sok 
remény, nemcsak a hű, önfeláldozóan ápoló hitvesé, hanem a 
magyar tör ténet tudományé is. 

Halála híre egész Rozsnyót gyászba borította. A város, amely-
nek szolgált, a melynek társadalmát gazdag szellemével táplálta, 
meghatva gyülekezett ravatala köré s búcsúzott attól, akit jelle-
méért, munkásságáért , szerénységéért mindenki őszintén becsült 
és szeretett. Dr. Markó Sándor, hivatali főnöke külön gyászjelen-
tésben búcsúztat ta el jeles, hű munkatársát . „Alapos tudományos 
képzettség, feddhetetlen jellem, csendes kitartó lelkiismeretes 
munkásság voltak a korán elköltözött jeles férfiú tulajdonai." 
Másik forrásunk szerint „mi polgártársai önzetlen jóbarátot, sze-
rény művelt embert siratunk benne, kinek megnyerő modora 
humánus természete minden ismerőse előtt kivívta számára a 
tiszteletet és szeretetet." Január hó 16-án temették Markó Sándor 
házából. A gyászbeszédet maga Czékus István püspök mondta 
felette. 

Porsátora eldőlt, eltűnt a szemek elől s emlékén megkezdte 
lassú munkájá t a feledés. A barátok köre lassan-lassan követte 
útján a jóbará to t ; a rokonság is gyérült, ú jabb nemzedék támadt, 
— azonban igazi érdemei nem halványulhatnak el. Vajha ez 
igénytelen sorok ismét felújítanák nevét Gömör ez igazi, nagy 
tehetségű történetírójának s példája tettekre buzdítaná az utódokat! 
Vajha felébredne Dobsina városa s amit életében nem adhatott 
meg nagy fiának, — adná meg a rég nyugvó munkásnak, hogy 
ha megvan még a régi faház, a melyben napvilágot látott, jelölné 
meg, — de még szebb volna, ha — b á r elkésve — kiadná 
Mikuliknak kéziratban maradt és már a forgalomból kifogyott 
műveit, elsősorban Dobsina történetét, — a melynek kéziratát, 
Dr. Szlávik Mátyás híradása szerint, a rozsnyói muzeum őrzi. 

Kovács Sándor. 
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A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 
1520—1741. 

Mívelődéstörténeti korrajz. 

B E V E Z E T É S . 

Általánosan elismert tény, hogy a magyar protestáns 
egyház múltját és viszontagságait nem ismerjük; ami eddig 
napfényre került részint igen kevés részint pedig helyi érdekű, 
melyre történetíróink rányomták az általánosság bélyegét. 

Hazai történetünk ezen gyenge oldala legújabban fel-
ismertetvén. a történetírás ezen része érdekében hatalmas 
mozgalom indult meg, mely egyelőre az elszórva található 
egyháztörténelmi adatok felkutatását és összegyűjtését tűzte 
ki feladatául. Ilyen, nagyrészt még fel nem használt adatok 
Gömör vármegyében is feles számban találhatók és midőn 
azokat összegyűjtöttem és egymással, valamint irott törté-
nelmünk kétségtelen tényeivel összehasonlítottam: arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy Gömör vármegye egyháztör-
ténete Magyarország eddig ismert egyháztörténetével teljes 
összhangzásban nincsen. (így pl. 1644 körül a gömöri ág. hitv. 
ev. egyház virágzása tetőpontján állott, holott ugyanakkor 
az új hit történetíróink szerint nemcsak háttérbe szorúlt, de 
általános üldözés alatt is nyögött). Ezen meggyőződés indí-
tott aztán arra, hogy kutatásaimat folytassam, az összeszedett 
adatokat kritikai összehasonlításuk után rendezzem és az 
ekkép nyert képet közrebocsássam. 

*) f Mikulik József volt rozsnyói ügyvéd kézirataiból közöljük e művet 
a melyről több kiváló historikus, többek közt Acsády Ignác a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozott, de amely eddig kiadót nem tudott találni. Egyház-
történetírásunknak óhajtottunk szolgálatot tenni e kiváló mű közlésével, mely 
méltán odaillik a szerzőnek „Magyar kisvárosi élet" (Rozsnyó története) c. 
értékes könyve mellé. A kéziratot, mely különben az eperjesi collégium 
tulajdona, Kovács Sándor pozsonyi theol. akad. tanár rendezi sajtó alá. Mikulik 
1882. előtt irta e művét. 
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Az egyház története, nézetem szerint oly fontos, hogy 
nélküle általános történet nem is képzelhető. Hiszen az egy-
ház nem egyszer képezett államot az államban, a közerköl-
csiség felett is őrködött és a mi főfontosságú: a közoktatás 
ügyét a legújabb időig kezében tartotta, azonkívül irányt 
adott a kornak és befolyása még a XVIII. században is 
döntő volt. 

Jelen dolgozatom csak „a gömöri ág. hitv. ev. egyház 
története" címét viseli homlokán, de amennyiben főkép azt 
tettein vizsgálatom tárgyává: milyen befolyást gyakorolt az 
egyház a köz- és magánéletre? és így a hit, meggyőződés, 
közerkölcs és közoktatás történetét írtam meg, és amennyiben 
Gömörmegye „Magyarország képe1', a XVI—XVIII. századokban 
lezajlott országos eseményeknek színhelye volt és kebelében 
régente méginkább mint most, Magyarország nemzetiségeit a 
magyart, tótot és németet együtt találjuk: szerény munkám 
közérdekű és azt hiszem, hogy nemcsak e vidéken, de másutt 
is akadhat jó barátja. 

Egy körülményt nem szabad hallgatással mellőznöm. 
Szerintem egy lényeges hibában szenved történetírásunk: 
legtöbb esetben t. i. nem egyéb, mint királyok és egyes kiváló 
alakok életrajza, harc és háború leírása, melynél a nagy 
tömeg, a nép állapotára semmiféle tekintet nincsen, szó-
val egy gyűlés jegyzőkönyve irott történetünk, mely tele van 
fényes vagy silány beszédekkel, de a többség véleménye — 
hiányzik belőle. Mi fontosabb? a cifra beszéd-e, mely minket 
könnyen tévútra is vezet, avagy pedig az általános vélemény? 
Én azt hiszem : az utóbbi. Engem nem az ember, de első 
sorban az érdekel, ami az embert életcéljához segíti, vagy 
attól távol tartja. Jelen esetben is hiába csábított egy-egy 
kimagasló alak, hogy viselt dolgait, ne pedig hitét, erkölcsét, 
jellemét és befolyását, melyet a nagy tömegre gyakorolt, 
írjam le. Legyen Széchy Mária élete még oly regényes, 
nem vele, hanem halhatatlan nevű édesanyjával, Homonnay 
Máriával foglalkoztam, aki iskolákat és egyházakat alapított 
és aztán arról is gondoskodott, hogy ezekben az iskolákban 
jól fizetett, derék tanítók és nagy számban tanítványok 
legyenek. Nem hiba-e, hogy Széchy Mária kalandjait min-
denki ösmeri, holott a jámbor keresztyén élet példányképét, 
az egyháznak 25 évon át támaszát, a míveltség és tudomány 
buzgó terjesztőjét, Homonnay Máriát a történelem lapjain 
hiába keressük? A kalandor nő, a kihez hasonlót minden kor 
és minden falu képes felmutatni, történelmi alak, ledérsége 
és női gyöngesége ott tündököl a komoly történelem lapjain, 
holott anyja, ki minden jóért lelkei ült. minden nemesért 
buzgólkodott és ezer meg ezer ember jótevője volt, a hálát-
lan utókor előtt majdnem teljesen ismeretlen! 
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A történetírók ezen egyoldalú eljárása feladatom meg-
oldását is szerfelett nehezítette. A „híres történelmi alak" 
vagy „egy német hadnagy rettenetes hőstette" előtérbe hurcol-
tatván, minden másnak a feledékenység jutott osztályrészül 
és a kutató csak itt-ott talál egy-egy vonást, melyekből 
teljes képet alkotni aztán nehéz, sőt gyakran lehetetlen is. 

Megjegyzem még azt is, hogy kivált a 16-ik század 
állapotára világot vető vonatkozásokat megtörténtök helyén 
említem fel és elbírálásukat, valamint az azokból vonható 
minden következtetést a szives olvasóra bízom, vázlatom 
tehát oly szerves egész, melyben egyik részletet a másikkal, 
korábbi állítást későbbi vonatkozással igazolok és fejtek 
ki bővebben. 

Ha ezek tekintetbe vételével sem mondható sikerültnek 
a kép, mentsen ki az, hogy nem volt aki világító szövétnekkel 
járt volna előttem és hogy bizony kevés forrás és segéd-
eszköz és ebből folyólag igen kevés „vonás" állott rendel-
kezésemre. A szándék, nem pedig az eredmény feleljen értem. 
„Et si desunt vires, tarnen est laudanda voluntas." 

Mielőtt tulajdonképeni feladatom megoldásához látnék, 
szükségesnek tartom a forrásokat is megnevezni, melyekből 
az anyagot merítettem és ama kitűnő szerzőket elősorolni, 
kiket szerény elbeszélésem folytán követtem, ilyenek: 

1. Az esperesség hiteles jegyzőkönyvei, ezek közt 
a) a legrégibb a Rimanovián-féle (1590—1642-ig), mely a 

Stöckel Lénárd-féle hitvallást, az esperesség 1584 és 1594 évi 
szabályait, ezen szabályok elfogadó záradékát (egyes egyének 
és községek részéről), az egyes egyházak vagyonának össze-
írását, néhány esperességi gyűlést, az 1596, 1636/7 és 1642 
évi egyházlátogatásokat, néhány lelkészi és tanítói hiványt 
és több effélét tartalmaz; 

b) a Péczeli-féle (1604—1707-ig), mely az esperesség 
1604 évi alapszabályait, a zsolnai zsinat határozatait, Bocskay, 
Bethlen, Thurzó, Széchy és mások leveleit, az üldözés kor-
szakában írt folyamodványokat, az 1604 évi szabályok elfogadó 
záradékait és az 1670, 1693, 1700 és 1706/7 évi egyházlátoga-
tásokat tartalmazza; 

c) a Schröter-féle (1602—1669-ig), melyben az esperesség 
ezen időszakban tartott gyűléseit és az 1653 évi egyházláto-
gatást találjuk; 

d) a Szentkereszti-féle (1669—1709-ig), mely az esperes-
ség ezen időszakban tartott gyűléseit és az e gyűléseken 
felolvasott okmányokat tartalmazza; 

e) a Sexti-Schmal-féle (1709—1746-ig), mely az esperes-
ség ezen időszakban tartott gyűléseit és az ezen gyűléseken 
felolvasott császári rendeleteket, felterjesztéseket és levelezé-
seket tartalmazza és végre 

1 * 
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f) az Antoni-Ambrózi-féle (1713—1742-ig;), mely az 1713/14, 
1720 és 1740/41 évi egyházlátogatásokat tartalmazza.1) 

2. A gömöri ág. hitv. ev. esperesség — Csetneken őrzött 
— könyvtárában, a dobsinai és más levéltárban talált eredeti 
okmányok; 

3. A dobsinai hiteles anyakönyvek, melyek 1626-ban 
kezdődnek; 

4. A Bartholomaeides László „Notitia Comitatus Gömöri-
ensis" című a század elején kiadott műve: ugyanannak 
„Memorabilia provinciáé Csetnek" című 1799-ben megjelent 
monográfiája; 

5. A „Solemnia Kis-Hontanea" című gyűjtemény ; 
6. Klein János Samu „Nachrichten und Lebensumstände 

ev. Prediger Ungarns" című 1789-ben megjelent műve; 
7. Szalay László „Magyaroszág története" Lipcsében 

1854-ben megjelent műve; 
8. Pray György, 
9. Meynert, 

10. Thaly Kálmán és 
11. Limberger művei. 

I. KORSZAK. 

Az ág. hitv. ev. egyház meghonosulása Gömörben 
1520—1577. 

A) Történelmi áttekintés. 
Magyarország a mohácsi vészt közvetlenül megelőző és 

a borzasztó csapást követő időben roppant zavarok színhelye 
volt. Az igazságos, de vaskezű Mátyást gyenge királyok vál-
tották fel, kik alatt az arisztokráciából olygarchia lett és 
megindult a három áramlat, mely a hont annyi vészbe sodorta. 
Itt a nemzet egy tagja, Zápolya János a hatalmas olygarcha, 
ott a Habsburgok idegen keze, amott a hódító török nyúlt 
Szent István koronája után, nézte szabad zsákmánynak a 
nemzetet. Az első óriási gazdagságára és arra a tapaszta-
lásra támaszkodott, hogy nemzetünk az idegen fejedelmek-
ben már eddig is igen sokszor csalatkozott, a második 
érvénytelen szerződésekre hivatkozott és annak sikerét nem 
látván, hatalmas testvérére (V. Károly császárra) mutatott, 
azzal ámítván magát és a nemzetet, hogy e császár segélyé-

') Ezen jegyzőkönyvek — mint látni fogjuk — részint a feljegyzések 
körül fáradozott jegyzőktől, részint pedig azon esperesek- és superintenden-
sektől kölcsönözték nevöket, akiknek cselekményeit tartalmazzák! 
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vei képes leend a török hóditásnak gátat vetni. A nemzet 
ketté vált és itt is, ott is csalatkozott. A hatalmas főúr 
gyenge király volt; az idegen fejedelem pedig idegen maradt, 
Ígérete hiúnak bizonyult, a nagyszabású segély, a melylyel a 
nemzetet hitegette, ismét és ismét elmaradt, a meghasonlott, 
magára hagyott nemzet jórészben a harmadik versenytárs, 
a hódító török karmai közé került. 

Magyarország akkori siralmas állapotában a törvényes 
rend helyét az ököljog féktelen uralma foglalta el. A gonosz-
tevő büntetlenül maradt, mihelyt az ellenkirály táborába mene-
külhetett és sem az egyik, sem a másik fejedelem nem akarta 
erélyes fellépés által ellenfele híveinek számát szaporítani, 
sem az egyik sem a másik nem volt az ahhoz szükséges 
tekintély birtokában, mindkettő a királyi méltóság és dísz 
foszlányait bírta csak felmutatni. így történt, hogy Basó 
Mátyás Murányból és Bebek Ferenc Krasznahorka-Váraljáról 
mint rablólovag éveken át rettegésben tarthatta a közeli, távoli 
vidéket. A hozott törvény ép oly irott malaszt maradt, mint 
a kormányrendelet. Ahhoz járult, hogy I. Ferdinánd is, Zápolya 
János is a török felé kacsintott, ki 1529-ben az ország fő-
városát és elébb utóbb erősített helyeit is kezébe kerítvén, 
majdnem az egész országra kiterjesztette dúló kalandozásait. 

Zápolya Jánosnak 1540-ben bekövetkezett halála után 
az általános sülyedés, közromlottság és nehéz válság állapo-
tában találjuk az országot. A török elfoglalta 1544 ben Hatvant, 
1554-ben Füleket és ekkép megnyílt előtte az út, hogy rabló-
kalandjait Szepesmegye határáig terjeszthesse ki; az idegen 
zsoldosból pedig annyit csődítettek az országba, a mennyi 
elégséges volt ugyan ahhoz, hogy a féktelen főuraktól elnyo-
mott és ez okból a török jármot szinte kereső népet kizsa-
rolja, de kevés ahhoz, hogy a törököt feltartóztassa vagy 
visszaszorítsa. Népünk a török dúlások és az idegen zsoldosok 
vaskeze alatt nyögött és e bajon sem I. Ferdinánd, sem 
Miksa király nem akart vagy nem tudott segíteni. Gömör 
vármegye is osztotta hazánk e szomorú sorsát, a rablólova-
goktól megmenekült ugyan, miután csolthói Basó Mátyást 
1549 augusztus 15-én Salm Miklós lenyakaztatta, Bebek Ferenc 
pedig 1555 körül jobb útra tért, de a töröknek adófizetője 
lett és a német katonaságtól is sokat szenvedett. 

B) Mikor, ki által és hogyan került Gömörbe az evang. 
hitvallás? 

Minthogy Gömörmegye Hunyady Mátyás trónraléptekor 
a husziták kezében volt, bízvást feltehető, hogy a német és 
tót lakosság Husz tanaival megismerkedett. Valószínű ugyan 
az is, hogy a nép a „cseh zsebrákok" kipusztítása után a 
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régi szentekhez visszatért, de az egyszer elhintett mag meg-
termékenyítette a talajt, amelyen aztán Luther és Melan-
thon tana annál gyorsabban és annál szebben kelhetett ki. 
Hogy ezen feltevésem nem hiú, igazolja Péczeli Zsigmond,1) 
aki írva hagyta: „A pápistakorban szokás volt, hogy a plébá-
nos a feszülettel áldozva futkosott körül karácsonykor, mi 
bálványimádás lévén, jámbor elődeink e helyett azt hozták 
be, hogy az evang. lelkész poharat — kehelyt — küldött 
körül és így gyűjtött magának egy forintot és egy két garast!" 
Azt hiszem, nem csalódom, ha a feszülettel szemben felemlített 
pohárnál a huszita kehelyre gondolok. 

Az isteni gondviselés tehát Gömörben is előkészítette 
a Luther hirdette tiszta evangéliom útját és gondoskodott 
az új tanok terjesztéséről, eszközül használván arra a meg-
javított hit ellenségeit is. X. Leo pápa bullája, mely az evang. 
tant tilalom és átok alá fogta, 1521-ben Gömörben is Szakmáry 
György rendeletére minden szószékről kihirdettetvén, a nép 
figyelmét a tiltott gyümölcsre fordította és ezentúl a német 
egyetemeken megfordult tudósok, a Németországgal össze-
köttetésben lévő kereskedők vagy a Németországból ide 
érkezett zsoldosok alig győztek a sok kérdezősködésre vála-
szolni és így a „bátor barát" tanai, a husziták által és az 
akkor elterjedt tudákosság útján is előkészített népnél fogé-
kony keblekre találtak. Ahhoz járult a könyvnyomtatás, 
mely Luther és Melanthon iratait sokszorosította és hamar 
az emberek köztulajdonává tette; a költészet, mely az új 
tanokat úton-útfélen énekelt dallamokba öntötte (nem kell 
feledni, hogy ez időben majd minden jelentékenyebb helység-
ben jó iskola és minden iskolában egy csapat, mondhatnám 
éneklésből — cántálásból — élő tanuló volt, kik az új éne-
keken, kivált pedig az új tanok értelmében „kijavított" 
hymnusokon kapva kaptak);2) a korponai szabadság, melynél 
fogva Dobsina, Rozsnyó, Csetnek, Jolsva és más helységek 
lelkészöket szabadon választották, ki aztán a néppel és az 
általános áramlattal úszni kényszerült, ha bár püspökétől 
ellenkező utasítást vett is; az a körülmény, hogy a gömöri 
plébániák az esztergomi érsek székhelyétől távol estek; a 
plébánosok a tizedért csak bizonyos censust (mérsékelt évi 
bért, pactatát) fizettek, máskülönben pedig függetlenek voltak, 
és hogy az országos zavarban más ügyekkel úntig elfoglalt 
főpap a tőle akkor még teljesen el nem pártolt egyházközsé-

') Péczeli Zsigmond (Peez Zsigmond, Azmanus Azmani) Siléziában 
Nissán született, 1572 - l c 8 5 dobsinai tanító majd 1585—1626-ig dobsinai 
lelkész volt. 

2) Az akkori jámbor kor a szent énekeket, úgy mint ma a népdalokat 
igen kedvelte, felkarolta és terjesztette : szent énekkel kezdték, szent énekkel 
végezték a napot és munka közben is szent énekeket dúdoltak. 
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gekkel bíbelődni rá sem ért; és végre az összeköttetés a 
korán lutheránussá lett Szepességgel. Gömör vármegyének 
jórészben német lakosai ugyanis a szepességi sokadalmakat 
szorgalmasan látogatták, bányatermékeiket Szomolnokon vál-
tották be és nem egy szepességi emljer űzte Gömörben a 
bányászatot. 

A hitjavítás egyszer megindulván, feltartóztatlanul haladt 
előre, az 1523 évi LIV. valamint az 1525 évi IV. törvénycikk, 
amelyek a lutheránusok kiirtását és megfenyítését rendelik 
el, ép úgy papiroson maradtak mint az 1548: XI. tc., mely 
a sacramentáriusok (kálvinisták) kiűzését parancsolja. 

Nevezetes jelenség a történelemben, hogy a nagy eszmék 
gyökeret vernek, a változás, melyet előidéznek, meghonosul, 
ha a világi hatalom még oly erővel síkra is száll ellenök; 
és még nevezetesebb az, hogy az isteni gondviselés a nagy 
változások számára előre és szinte észrevétlenül egyengeti 
az útat úgy, hogy aztán általános elterjedésüket a máglya 
és szurony sem képes megakadályozni. Ki mondja meg, mikor 
vette kezdetét a Megváltó evangyélioma ? mikor a „merész 
barát" tana, mely minden ember számára egyaránt feltörte 
a tudomány és kutatás hét pecsétét? mikor a nagy francia 
forradalom, mely a népjog és népszabadság eszméivel ingatta 
meg a korhadt trónokat? A természetben nincs ugrás, de a 
történelemben sincs és én meg vagyok győződve arról, hogy a 
„szabadság, testvériség, egyenlőség" nagy szavaira is a Meg-
váltó Krisztus tanította a franciákat és ha Luther Márton ki 
nem csavarja a papok kezéből a kiváltságot, melynél fogva 
a tudományos ismeret és kutatás kizárólag az ő kezökben 
volt: Camille Desmoulins sem ismeri a három nagy igét. 

Igen, a történelemben sincs ugrás. Gömörben is látjuk, 
hogy a hívek többsége észre sem vette a lassan és fokozato-
san beállott nagy változást és róm. kath. plébánosnak nézte, 
ki már az evang. tanok szerint tanított, szónokolt és egyik 
szertartást a másik után hagyta el! Az egyházak még külső-
leg róm. kath. plébániák voltak ugyan, de valósággal már 
Luther tanainak hódoltak ; az evangyéliom igazsága már meg-
hódította a kedélyeket, jóllehet itt-ott több-kevesebb meg-
maradt a régi sallangból; mert az újítás nem rohamosan, 
sem egyszerre, hanem lassan, fokozatosan, minden erőszakos 
felforgatás nélkül, — de annál biztosabban ment végbe. Nem 
valamely hatalmas kényúr vérengző fegyvere, hanem a meg-
győződés ős felvilágosítás küzdött az evang. tan mellett és én 
valószínűnek tartom, hogy épen a gömöri plébánosok voltak 
azok, kik Kechéti Márton veszprémi püspök és Bebek Imre 
fehérvári prépost példáját követve Luther tanait hirdetni 
kezdték és megnősültek; mert csak úgy érthető, hogy Gömör-
ben „minden apostol nélkül" oly hamar és oly korán gyökeret 
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vert a hitjavítás. Igaz ugyan, hogy Fischer András1) 1529 
körül és Leudischer György2) 1542 körül Gömörben megfor-
dultak, de ezek már az üldözés elől mintegy biztos helyre, tahát 
hitsorsosaik közé menekültek, mikor idejöttek; amint 
tény is, hogy 1540 körül Gömörmegye majd minden jelen-
tékenyebb helységében ev. egyházat találunk, mit nem annyira 
akadályozni, mint inkább kincstárának megtöltése végett meg-
fenyíteni akart Bebek Ferenc.3) Bebek azon bőszült fel, hogy 
fivére, a már említett Bebek Imre 1530 — 1534 körül nemcsak 
megnősült (a dobsinai vagy csetneki születésű Kreta1) Ilonát, 
mások szerint Orbonás Ilonát vette el), hanem ezen lépése 
után atyai örökségét is követelte magának és a gömöri 
főispánságra is számot tartott. Bebek Ferenc 1532-ben meg-
rohanta Csetneket és miután az erődöt (kastélyt) be nem 
vehette, a város polgárain kegyetlenkedett és az evan-
gélikus egyház harangját ragadta el; majd 1540 körül 
megtámadta Ratkót, Jolsvát és Kövit, honnan szintén az 
evangélikusok által „tehát profán célokra" használt harango-
kat rabolta el és Fischer Andrást Krasznahorka-Váraljára 
fogságba hurcolta, hol ezen az újrakeresztelés gyanújával is 
terhelt hitbuzgó férfiút a vár legmagasabb csúcsáról ledobatta. 
Fischer András vértanúságot szenvedett, de az általa bejárt 

*) Ezen férfiú születési évét és származását nem ösmerjük, valószinű, 
hogy a Szepességen lelkészkedett, míg eretneksége miatt el nem űzetett. Bolyon-
gása közben Lőcsén, Iglón és Schvedléren „tanított" és az újra keresztelők fele-
kezetéhez hajolván többeket újra is keresztelt, a miért aztán 1529-ben Katzianer 
János cs. kapitány parancsából Csicsváron el is fogatott, de a vízbe fulasztás-
tól, mire Ítéltetett, öntisztázása által megmenekülvén, ismét folytatta eretnek 
tanítását, nem egy embert keresztelvén meg újra Schvedléren. Innen aztán 
mint „valami lator" Gömörbe menekült és itt is élt, míg 1542-ben Bebek 
Ferenc-től elfogatott és a krasznahorkai vár legmagasabb csúcsáról ledobat-
ván, vértanúságot szenvedett. Barthol szerint ez Csetnek vára (lásd „Memorab. 
provinciáé Csetnek") de ez a vélemény nem helyes, mert Csicsvár Zemplén 
megyében volt, ahol Csicsváralja község most is van. Különben is Katzianer 
Csetneken nem parancsnokolt. 

s) Leudischer Györgyről csak annyit tudunk, hogy Fischer András 
tanítványa volt. Késmárkon egy lelkészt esketett meg és böjti napon is húst 
evett. Ezen eretneksége miatt száműzetvén végre 1542 táján Rozsnyóra mene-
kült, hol hosszabb ideig lappangott, úgy hogy Bebek Ferenc, ki élete után 
leselkedett, kézre nem keríthette. 

®) Bebek Ferenc (Bebek János fia) gömöri főispán volt, ki testvérét, az 
eretnek fehérvári prépostot, Bebek Imrét, mert vele az ősi jószágokban osztozni 
akart és a gömöri főispán címét, is felvette, haddal támadta meg és a Szepes-
ségre űzte. Mint Zápolya János híve, sok „profán célra" az az evangéliku-
sok által használt harangot rabolt el a környék faluiból, mely harangokból 
aztán pénzt veretett. Zápolya János halála után Ferdinándhoz állott, de erő-
szakos kalandjait majd a törökkel is szövetkezve folytatván 1556-ban a haza 
ellenének nyilváníttatott, minden méltóságát elvesztette és 1559-ben életétől 
is megfosztatott. 

*) A Creta lehet a német Grete latinos rossz írása, tehát szintén 
keresztnév. 



A gömöri ág. liitv. evang. esperesség története. 9 

és hitőkben megerősített egyházak kiheverték a bajt, az 
elrabolt és „pénzzé átváltoztatott" harangok helyébe csak 
hamar újakat szereztek és végre Bebok Ferenc is 1555 körül 
nem hogy üldözte volna, hanem ellenkezőleg pártolta az evang. 
hitet; legalább bizonyos, hogy rablókalandjaival felhagyott 
és úgy fia Bebek György1) mint menye Patócsy Zsófia 1555 
körül az evang. hit buzgó híve volt. 

Különben, ha Bebek Ferencben az evang. hitnek kegyetlen 
üldözője támadt, volt az isteni gondviselésnek gondja rá, hogy 
a murányi várkapitányokban viszont erős támaszai legyenek. 
Első helyen említendő köztök gróf Salm Miklós, aki 1549-ben 
Murány várát Basótól elfoglalta és úgy ő maga, mint a murányi 
várkapitányságban utóda, niederlaísi Maschko Menyhért nem 
csak maga vallotta Luther tanait, hanem e tanok terjesztője 
és védője is volt és miután a török 1566-ban e vidéket adó-
fizetőjévé tette és az évi adóval és „basa ajándokkal" igen, 
de a meghódolt nép meggyőződésével épen nem törődött: az 
evang. hitvallás Gömörben oly annyira gyökeret vert és oly 
általános lett, hogy 1570 körül már versenytársat sem tűrt 
maga mellett és a róm. kath. vallásnak majdnem teljes 
kiszorítása után a „sacramentariusoknak" is hadat üzent. 

C) A gömöri ág. hitv. evang. egyház hitvallása,, belső és külső 
viszonyai e korszakban. 

Már fennebb említettem, hogy Gömör vármegyében a 
hitjavítás nem egy férfi műve, nem is történt mindenütt egy-
formán vagy egy eleve megállapított közös hitvallás alapján, 
hanem lassan fokozatosan, máskép itt és máskép ott, úgy, 
hogy aztán egyik községben még híven ragaszkodtak némely 
róm. kath. szertartáshoz, melyet a szomszédközségben már 
mint „bálványimádást" elvetettek. Ez maga utan vonta, hogy 
a hitvallás, az isteni tiszteletnél és egyházi szolgálatnál 
behozott szokás annyiféle volt, a hány község létezett, mi 
aztán szerfelett nehezítette , azok feladatát, kik későbben sok-
féle véleményt egy kalap alá hozni igyekeztek! 

Luther tanait tehát Gömör vármegyében különbözően 
hirdették és miután a bártfai tanító Stockei Lénárd által az 

') Bebek György, Bebek Ferencnek fia, úgy mint neje Patócsy Zsófia 
(ki Szádvárt Schwendi Lázár cs. kapitány ellen oly sikeresen védte) nemcsak 
hadi erényekben tündökölt, hanem a hitjavítás művét is előmozdította ; 
1559—1562 ig gömöri főispán volt, majd Baloghvára mellett a törökök elfog-
ták és Konstantinápolyba hurcolták, honnan kiszabadulván 1567-ben elhunyt, 
mikor is benne a Bebek család pelsőci ága férfitagjaiban kihalt. Említésre 
méltó, hogy a Kálvin hitű Melius Péter 1565-ben Debrecenben kiadott művét 
(Sámuel és a királyok könyvének fordítását) Bebeknének szül. Patócsy Zsófiának, 
az evangélikusok patrónájának ajánlotta. 
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öt szab. kir város (Kassa, Lőcse, Eperjes, Szeben és Bártfa) 
számára kidolgozott, 1549-ben Ferdinánd királynak és 1574-ben 
Veráncsics Antal egri püspöknek is bemutatott hitvallásra, ná-
lunk 1578 és 1594-ben hivatkozás történt és így valószínű, hogy 
ezen szabályok Gömörben is nemcsak ismeretesek voltak, 
hanem amennyire annyira zsinórmértékül is szolgáltak: 
nem lesz érdektelen azokat e helyütt főbb vonásaikban 
bemutatni. 

Áll pedig ezen hitvallás a következő húsz cikkelyből: 
1. Az Istenről. Egy az Isten, három személyben. 
2. A teremtésről. Az Isten teremtette, teremti és meg-

tartja a világot, mely kezdetben, míg Lucifer — a sátán — t. i. 
el nem rontotta és az embert is engedetlenségre nem csábí-
totta, egészen jó volt. Ezen csábításból ered minden, ami 
rossz, mert az Isten a bűn miatt elátkozta a földet. A halál 
is, mint minden baj, a bűn következménye (büntetése). 

3. Az eredendő bűnről. Az első emberpár kezdetben 
minden hibától ment volt, de bűnbe esvén, ártatlanságát 
(justitiam) elvesztette. Minden ember bűnnel és hibával szület-
vén örök halált érdemel és azt önerejéből el sem kerülheti. 

4. Krisztus ember voltáról (de incarnatione Christi). 
Van az Istennél közbenjárónk, kit az írás hol Igének, hol Isten 
fiának nevez, ki érintetlen szűz méhében fogantatott (carmen 
humanam — sumpsisse) és ennélfogva szűztől született igazi 
Isten és ember egy személyben, ki mindnyájunkért halált 
szenvedett, harmadnapon feltámadt és a mennyekbe felszállt, 
honnan majd ítélni jő elevenek és holtak felett. 

5. A megigazulásról (de justißcatione). Miután Isten 
fiának az egész világ vétkeért el kellett áruitatnia és halálba 
mennie, az ember önerejével és (jó) cselekedeteivel az Istent 
kiengesztelni és nála igazságot találni képtelen, következőleg 
ingyen, érdeme nélkül és csak akkor üdvözül: ha a Krisztus-
ban hisz, a keresztrefeszítés által az atyát kiengeszteltnek 
tartja és minden bizodalmát közbenjárónkba veti. 

6. A hitről. A hit, mely számunkra annyi jótéteményt 
biztosít, nem emberi mű vagy tudomány, mely az istentelenek 
és gonosz lelkek — daemonok — által is elsajátítható lenne; 
hanem a Szent Lélek ajándéka, melyet hogy (könnyebben) 
elnyerhessünk, felállíttatott a lelkészi hivatal, hogy az evan-
gélium tiszta tanát hirdesse és a szentségeket kiszolgáltassa. 
Ezen hivatal által működik a Szent Lélek azon hallgatókban, 
kik e hivatallal nem ellenkeznek, sőt ellenkezőleg szót fo-
gadnak neki. 

7. A jó cselekedetekről. A hit mellett nem felesleges 
a jó cselekedet. Szükséges ugyanis, hogy a hívő jó lelkiös-
mőrettel bírjon, mely távol áll attól, ki az Isten parancsolatai 
ellen cselekszik ós (testi) kívánságainak ellen nem áll. De a 
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jó cselekedet által még nem érdemeljük ki bűneink bocsánatát, 
az üdvözülést és az örök életet. 

8. Az egyházról. Egyetlen egy általános egyház volt, 
van és lesz, mely az idők folyamában különféle dolgokkal 
elhomályosíttatott. Ezen egyház csupán az Isten igéjéhez 
és a szentségekhez, nem pedig helyhez, személyhez vagy 
emberi szertartáshoz van kötve és jóllehet megtestesült és 
a polgári hatóságnak is alá van rendelve, mégis a Megváltó 
Krisztuson kívül más feje nincsen. Elég, ha az egyház min-
denütt igaz tanokat terjeszt és a szentségek helyes élvezetét 
elősegíti, bár az emberi szertartások közt kevés is a hasonla-
tosság; és ámbár az igazi egyházat csak azok képezik, akik 
valóban jók (justi) és szentek és akiket a Szentlélek az ige 
által kormányoz: a gonoszok is, ha némikép az evangélium-
ban hisznok és a szentségeket élvezik, szintén külső tagjai 
az egyháznak, sőt a Szentlélek a gonosz lelkész hivatala 
által is foganatot talál, feltéve, hogy e lelkész az igét és a 
szentségeket meg nem hamisítja (corrumpit). 

9. A keresztségről. Az ember a keresztség által válik 
az egyház tagjává, akár mint gyermek, akár mint felserdült 
kereszteltetik meg; a keresztelés útján nyerjük bűneink 
bocsánatát és leszünk igazán tisztákká, nem mintha a meg-
kereszteltben semmiféle bűn nem találtatnék, hanem azért, 
mert a bűn be nem tudatik neki, feltéve, hogy a bűnt gyűlöli 
és a Krisztusban hiszen. 

10. Az úrvncsoráról. Az egyház az úrvacsoránál Krisztus 
valódi szűztől született és a keresztfán kiszenvedett testét 
és vérét élvezi. Közös vacsorában, vagy, mint nevezik, misében 
részesülnek azok, akik a lelkész előtt hitökről vallást téve 
és megjavulást igérve hitökben megerősítést és bűnbocsánatot 
kérnek. 

11. .A gyónásról {de confessioné). A magángyónás három 
okból szükséges: 1. hogy a tudatlan (rudis) megvizsgáltassák; 
2. hogy az, kit lelkiösmérete különös módon bánt, különös 
(megfelelő) vigasztalást meríthessen az Isten igéjéből; 3. hogy 
minden egyes a bűnbocsánatban külön is részesíttessék. 

12. A bűnbánatról (depoenitentia). A bűnbánatot mindig 
sürgetni kell, mert nélküle senki az egyházba fel nem vehető, 
illetőleg abban meg nem maradhat. Áll pedig a. bűnbánat 
a töredelmességből, szivünket t. i. az Isten haragja érinti és 
az örök halál érzete fogja el, mely isteni törvény szerint a 
bűn következménye; — aztán a hitből, az evangélium t. i. a 
Krisztus érdemét és az értünk adott elégtételt juttatja 
eszünkbe ós szivünk az atya irgalmasságába vetett azon 
bizalom következtében, amelyet Krisztus minden bűnbánó és 
hívő embernek szerzett, a szorongatástól megszabadul. 
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13. A szentségek élvezetéről. Krisztus nem azért ren-
delte a szentségeket, hogy általok a keresztyén a nem keresz-
tyéntől megkülönböztessék, hanem azért, hogy az Istennek 
hozzánk való jóakaratát (voluntas) a hit ébresztése és meg-
erősítése céljából megpecsételjék. Hit nélkül a szentség élve-
zete hiú és kárhozat. 

14. A lelkészekről. Az egyházban senki nyilvánosan 
nem taníthat és szentségeket sem szolgáltathat, hanem ha 
törvényesen meghívatott és előzőleg hű, tanult és kipróbált 
lelkészektől megvizsgáltatván és megerősíttetvén az ős egy-
ház szertartásai szerint a rendbe felvétetett. 

15. A szertartásokról. A szertartások megtartandók, 
mert díszére szolgálnak a lelkészi hivatalnak és jó lélekkel 
(bona conscientia) meghagyhatók. Ilyenek : bizonyos ünnepek, 
prédikációk, bibliai szakaszolvasások és szent elmélkedések az 
úrvacsoránál, különös papi ruhák és más efféle, melyeket 
azonban az egyház bűn nélkül mellőzhet is. 

16. A polgári dolgokról. A hatóság, bíróság, tulajdon, 
szerződés és más észszerű dolog, mint Istennek bölcs rendelése, 
az evangélium szerint is tiszteletben tartandó. 

17. A házasságról. Ezt is az Isten rendelte. A paráznaság 
kárhozatának elkerülése végett arra képes emberek által 
kötendő, ha a szüzesség ajándékát megtartani képtelenek. 

18. A halottak feltámadásáról. Bizonyos, hogy ítélet 
napján minden halott, a jó úgy, mint a gonosz fel fog támadni, 
amikor a jók sorsa örök jutalom, a gonoszoké pedig örök 
büntetés. 

19. Az akarat szabadságáról. Első szüleink a bűnbeesés 
előtt úgy, mint az angyalok, teljes szabadsággal és a tökéle-
tesség egyéb ajándékaival voltak felruházva; nem úgy a bűnbe 
esés után, mióta az ember akarata korlátolt és csak némileg 
választhat a jó és rossz között. így pl. az Istent félni és 
szeretni, valamint az evangéliumban hinni nem tudunk saját 
erőnkből (non est in nostris viribus). 

20. A szentek segítségül hívásáról. Ki szent életet élt, 
elhúnyta után is minden dicséretre (tiszteletre) méltó, mert 
tana és kitűnő példája által (akkor is) tündököl; de segítsé-
gül hívását (t. i. közbenjáróul) tiltja az első és második 
parancsolat és az, hogy erre nincs isteni parancsolat és a 
szent egyházban példa (testimonium). A segítségül hívás és 
imádás egyedül az Istent illeti. 

Már ezen hitvallás maga is világosan mutatja, hogy az 
ág. hitv. evang. egyház tana e korban a róm. kath. felfogáshoz 
még igen közel állott, pedig Stockei Lénárd, Luther és Melan-
thon tanítványa és hit dolgában bizonyára azoknál a gömöri 
róm. kath. plébánosoknál szabadelvűbb volt, akik Luther tanait 
elfogadták ugyan, de részint a hívektől kényszerítve, részint 
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önként még sok tekintetben a régi szentekhez is hívek 
maradtak. 

Később azonban, amidőn a köznép is a hitszónoklatokból 
és felolvasásokból, különösen pedig Luther irataiból az evan-
géliummal mindinkább megismerkedett és a plébánosokból 
lett „lutheránus lelkészek" helyét is evang. iskolákban képzett 
és külföldi — a wittenbergi és brégai — egyetemeken fel-
szentelt hitszónokok foglalták el: az ev. vallás nálunk is 
tisztább és a régi salaktól mentebb lett. Még jobban tisztultak 
a nézetek, mikor úgy 1550 körül, a helvét hit Gömörben is 
meghonosúlt és a lutheránus hitvallásban a „régi bálvány-
imádást" találta, a „külső szertartások" megtartását korholta 
és az evang. egyszerűséget magasztalta. Hogy ily körülmények 
között elődeink is kisebb-nagyobb egyszerűségre törekedtek 
és a még megtartott szertartásokból nem egyet elhagytak, 
igen természetes, mert a bálványimádás vádja érte őket és 
a magasztalt egyszerűség az egyszer nyugtalanná tett lelkek-
nél hódított; ennek ereje csak úgy volt megtörhető, hogy 
a lutheránus hit is végkép szakított a régi sallanggal! 

A gömöri ág. hitv. ev. egyházak kezdetben a róm. kath. 
hierarchia keretében és az esztergomi érsekség kebelében 
maradtak; utóbbitól különben e korszak végén sem szalad-
tak el teljesen, jóllehet akkor már áthidalhatlan mélység 
tátongott a régi és javított egyház között. Egyházaink közt 
e korszakban semmiféle összeköttetés nem lévén, mindegyik 
külön és önállóan rendezte be magát, külön hitvallást és 
külön szokásokat követett. 

Az egyes egyházak élén állott a lelkész, aki maga felett 
hatóságot nem ismert1) a róm. kath. hierarchia tekintélyére 
és hatalmára támaszkodván a vallás, erkölcs és oktatás 
dolgában korlátlanul intézkedett, azokba senkinek befolyást 
nem engedett és a jogfolytonosság alapjára állva magának 
követelte mindazt, ami őt akkor, midőn még róm. kath. 
plébános volt, illetőleg róm. kath. jogelődét illette. Jaj volt 
a községnek, ha megtagadta a dézsmát és jaj a polgári 
hatóságnak, ha a vallástalan vagy erkölcstelen embert a 
lelkész kívánsága szerint meg nem bűntette. 

A hitjavítás fegyvere : a tanítás, és megdönthetlen vára: 
az iskola szintén a lelkész kezében volt, aki a közoktatásnak 
irányt adott és a tanítónak mint alárendeltjének paran-

l) Lelkészeink a róm. kath. érsek alatt állottak ugyan, de a „függés" 
csak névleg állott fenn, amennyiben az „eretnek lelkész" édes keveset törődött 
azzal, amit neki az érsek vagy az érsek nevében meghagytak! bár szükség 
esetében pl. ha hívei nem fizették, az érsekhez fordult segítségért. Megjegyzem^ 
hogy e korszakból kevés adat maradt reánk, de a későbbi emlékek kellő 
világot vetnek erre is, mely okból egyszer mindenkorra a később elmondan-
dókra utalom az olvasót. 
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csokat osztott. Köviben, Csetneken, Jolsván, Rozsnyón és más 
falusi községekben is virágzó iskolákat találunk ez idétt, 
a melyekben egy sereg fiatal ember oly kiképeztetést nyert, 
hogy azzal egyenesen és közvetlenül a külföldi egyetemekre 
mehetett! De a világért sem szabad a mai gymnasiumokra 
gondolni! óh nem! egy, legfeljebb két, három tanító képezte 
a tanítószemélyzetet; Ezek úgy, mint ma a mesterember 
több tanoncot is szokott „tanítás végett" magához venni, 
néhány — több kevesebb — fiút több kevesebb éven át magok 
mellett tartottak és kiképeztek. Ezek a fiúk „alumneumban" 
közadakozásból éltek és úgy a templomban, mint az elemi 
iskolában — segítségére voltak a lelkésznek és tanítónak. 

A hívek állapota e korszakban felette szomorúnak 
mondható. A nép az ország borzasztó zavaraiban a rabló 
lovagok, török dúlások és idegen zsoldosok véres keze alatt 
nyögött, itt a földesúr, ott a török adó bilincseiben seny-
vedt és a babona kisérteteitől remegett: az egyházi fegyelem 
is ólomsulylyal nehezedett reá. A vallásos és erkölcsös életet 
az akkori felfogás abban kereste, hogy az ember az oltár 
szentségeit sűrűn élvezze, az Istent külsőleg is gyakran szol-
gálja, a tíz parancsolatot szó szerint megtartsa és a lelkészt 
— pontosan fizesse: az egyes ember folytonos felügyelet alatt 
állott és mai napon szóra sem méltónak tartott mulasz-
tásokért borzasztó fenyíték alá esett így pl. aki az isteni 
tiszteletről néhányszor elmaradt, azt már felelősségre vonták ! 
ki valamely alsóbbrendű — később meg sem ünnepelt szent 
— nevenapján munkához nyúlt, büntetés alá került! Mint a 
köznép, a földesúr (patrónus) is az egyházban sok kötelesség-
gel igen, joggal egyáltalán nem bírt. 

A hitjavítás egyszer meghonosulván és minden útjába 
gördült akadályt diadalmasan legyőzvén, a XVI. század másik 
felében Gömörben a szó szoros értelmében uralkodni kezdett. 
Ez az uralom főkép abban nyilvánult, hogy a szentírás ama 
szavait: mindeneket megpróbáljatok és a mi jó azt megtart-
sátok ! olykép magyarázták, hogy ez tisztán és egyedül nekik 
— lutheránusoknak — szól és itt is csak annyiban követendő, 
amennyiben ez az egyszer elfogadott és „csalhatatlannak" 
tartott ágostai hitvallásba nem ütközik, szóval a lutheránus 
hit üldözni kezdte az eltérő véleményeket és legnevezetesebb 
e mellett az, hogy a testvéregyházat ép úgy megtámadta, 
„mint a pápista bálványimádást", átok alá vetvén az „ariánus, 
mohamedánus, zwingliánus és más efféle" secta (felekezet) 
veszélyes tanait. Többé nem az oktatás fegyverével, nem is 
a meggyőződés erejével terjesztették a javított hitet, a „tiszta 
tant", hanem többségben létöket kiaknázva, visszaéltek az 
abból folyó tekintélylyel és hatalommal és midőn hitöket a 
kisebbségre ráerőszakolták, felidézték az ellenreformációt, a 
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visszahatást. Mire Kálvin és Luther tana közt a szakadás 
teljes lett és a két testvér egyház egymással elkeseredett 
harcot vívott, az alapjában megingatott pápai uralom alélt-
ságából felocsúdott és elébb titkon, a jezsuiták cselszövé-
nyeivel, majd később nyíltan is a magával meghasonlott hit-
javítással síkra szállott. Itt keresendő a XVII. században 
dühöngött üldözés kútforrása. Hiába, aki szelet vet, az vihart 
arat és aki mást űzőbe vesz, űzőbe vétetik! 

II. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. evang. egyház szervezkedése. 
A murányi fraternitás. 1578—1596. 

A) Történelmi áttekintés. 
Magyarország borzasztó állapota Rudolf országlása alatt 

is tartott. A király 1577 óta Prágában lakott, hadnagyai és 
a törökök kényök, kedvök szerint parancsoltak és dúltak 
az országban, a magyar nemzet sérelmei az 1581/2, 1583, 
1587 évi országgyűléseken a király számtalan Ígérete és 
néhány egyházi és világi főúrnak jótállása dacára, orvos-
lást nem nyertek és míg a sok panasz elhangzott a pusz-
tában, megerősödött az ellenreformáció, mely nemsokára 
elhagyta rejtekhelyeit és nyíltan is fellépett az újított hit 
ellen. 

B) A gömöri ág. hitv. ev. egyház viszontagságai 1578—1596. 

Az evang. hitvallás Gömörben meghonosulván, csakha-
mar minden oldalról ellenségek vették körül, melyek a tőlük 
megtagadott létjog visszanyerése érdekében minden követ 
mozgásba hoztak. Az alapjában megtámadott és Gömörből 
— valljuk be — erőszakosan kiszorított róm. kath. vallás 
nemcsak visszakövetelte régi jogait, de fényes múltjára 
és az uralkodó ház támogatására számítva, csakhamar elő-
térbe is lépett és azon fáradozott, hogy a hitújítás elnyomá-
sával régi uralmát is visszaállítsa. Ez volt az egyik ellenség, 
mely a jezsuiták cselszövényeit már régóta arra használta 
fel, hogy a hatalmas főurak áttérítésével az új hitet főtáma-
szaitól megfoszsza. A másik ellenség a helvét hitvallás volt, 
a melyet a drákói törvények hasztalan vettek űzőbe, s mely 
különösen a magyarajkú lakosság közt már 1560 körül 
számos követőre talált és hazánk más vidékein hatalmas 
pártfogók védelme alatt már régebben szervezkedvén, a 
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gömörmegyei ág. hitv. ev. egyházak létezését komoly veszély-
lyel fenyegette. Hozzá járult végre, hogy az itteni ág. hitv. 
ev. egyházak közt semmi összetartás és egyöntetűség nem 
lévén, a különféle színezetű felekezetek (secták) is nyilt ajtókra 
találtak nálunk. 

A veszélyt azonban idejekorán felismerték és egyes 
kiváló férfiak a más és más szentekben hívő egyházak 
egyesítésén fáradoztak, mi 1578 körül niederlaijsi Maschko 
Menyért murányi várkapitány hatalmas pártfogása alatt telje-
sen sikerült is. A gömöri és kishonti ág. hitv. ev. egy-
házak akkor nemcsak egytől egyig kötelezőleg elfogadták 
a Stockei Lénárd-féle hitvallást, hanem szövetséget is ala-
kítottak magok között. Ezen „murányi fraternitásnak" neve-
zett szövetség élére szabad választás útján Fried Cyprián 
murányi tábori lelkész állíttatott, ki „esperes" — senior — 
címet viselt és a szövetség területén egyházi főhatóságot 
gyakorolt. A huszonöt cikkelyből álló alapszabályzattal az 
esperesnek illetve esperességnek feltétlenül alárendelt lel-
készek már most vállvetve nézhettek minden megtámadás 
szemébe ós a murányi várkapitány fegyveres támogatására 
is teljes biztossággal számíthatván : a gömörmegyei ág. hitv. 
evang. egyház jövője biztosítva volt és pedig annyival inkább, 
miután az esperesség alakulását és alapszabályait a környék 
világi főemberei is elfogadták és a „tudatlan nép" ellen védel-
met Ígértek. így tett pl. Maschko Menyért és 1590 február 
10-én (a régi naptár szerint) Csetneky István. 

Az ekkép dönthetetlen bástyákkal körülvett szövetség 
most egyrészt azon volt, hogy a múlttal teljesen szakítson, 
mely okból a még feles számban megmaradt róm. kath. 
szertartásokat eltörülte, a sok babonás hitet kiküszöbölte ós 
szorosan Luther kátéjához ragaszkodott, másrészt pedig arra 
törekedett, hogy a tanítás mindenütt egyöntetűen és az egy-
szer elfogadott hitvallás alapján történjék, hogy ezen hit-
vallást minden más felekezet ellenében általános érvényre 
emelje és végre, hogy az egyházakat minden idegen befo-
lyástól megóvja. Egy valamennyiért és valamennyien egyért 
volt a jelszó és a jól fegyelmezett csapat ki is állotta aztán a 
vészt, mely feje felett tombolt, a jezsuiták még oly ravasz 
cselszövényei kudarcot vallottak ez összetartással és teljes 
egyetértéssel szemben és az „ariánus, kálvinista, mohamedá-
nus és más secta" a fraternitás kebelében zöld ágra nem 
vergődhetett. 

Meddig volt Fried Cyprián a murányi fraternitás élén ? 
nem tudjuk, annyi azonban tény, hogy utódja Reinhard Márton 
1594-ben hagyta el Murányvárát ós tábori lelkészi hivatalában 
Rimanovi János követte. Utóbbi 1594 július 5-én a báró Herber-
stein Gyula murányi várkapitány védnöksége alatt tartott 
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esperességi gyűlésen esperesnek választatván a régi — Fried 
Cyprián-féle — alapszabályzatot újból átdolgozta, magyarázta 
és bővítette, mi által a gömöri esperesség második alapítója 
lett. Munkálatát úgy báró Herberstein Gyula, mint tizenhét 
lelkész, több földesúr (pl. Kisfaludy János, osgyáni Bakos 
János) és számos község elöljárósága elfogadta és meg-
erősítette. 

A szigor, amelylyel az esperes hivatalában eljárt, a feltét-
len engedelmesség, amelyet a fraternitás tagjaitól követelt és 
az érzékeny büntetés, melyet a legcsekélyebb mulasztásra is 
kiszabott: csakhamar visszahatást szült, mely RimanoviJános 
elhúnyta után 1596-ban abban nyilvánult, hogy Sculteti János 
rimabrezói lelkész és kishonti alesperes 1596 június 15-én 
Fabriczi György jolsvai lelkész (gömöri) alespereshez intézett 
levelében kijelentette, mikép „kishonti lelkésztársaival együtt 
a fraternitás kebeléből kilép és külön esperességet alakit". A 
szakadás megtörtént, a XVIlI-ik század elejéig helyreállít-
ható nem volt és bizonyára szintén okúi szolgált arra, hogy 
Gömörben a magára maradt ág. hitv. ev. egyház hanyatlásnak 
indult. 

C) A murányi fraternitás rendtartása. 
Az esperesség alakulása mint láttuk a Fried Cyprián-féle 

cikkelyek alapján történt. Nézzük már most ezen „a kálvinista, 
mohamedán, ariánus és más secta elkerülése és egyöntetű 
tanítás és egyházi (papi) szolgálat behozatala" érdekében hozott 
25 cikkelyt: 

1. A lelkész törvényesen felszentelt legyen ós bírjon 
arról bizonyítványt. 

2. A lelkész önkényesen el ne foglalja hivatalát, sem 
meghívás nélkül; a török hatóságtól pedig pártfogást ne 
kérjen. 

3. Az evangélium tisztán tanítandó ós minden szentség 
Krisztus rendelete szerint szolgáltassék ki. 

4. A hallgatóság gyakran intendő, hogy az úr asztalá-
hoz sűrűn járuljon, azt végső órájára ne halaszsza. 

5. A isteni tiszteletet a lelkész egyházi ruhában köteles 
végezni. 

6. Az oltár szentségéhez kovásztalan kenyér (panis 
azymus non communis nec duplex) használandó. 

7. Úrvacsora nélkül misét olvasni tilos, és az isteni 
tisztelet érthető (tót) nyelven tartandó. 

8. Az úr testének felemelése (supra caput) és mutogatása, 
a mise éneklése, tárgyak és dolgok (sonka, gyertya stb.) 
be8zentelése, minden körmenet, a feszület körülhurcoltatása, 
az ereklyék ós az úr testének (kovásztalan kenyér alakjában) 
tisztelete és a máglyagyújtás (Ker. szt. János napján) tilos. 
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9. A házasulandók intendők, hogy kihirdetésük közben 
az úr asztalához járuljanak. 

10. Az esketésnek csak háromszori hirdetés után lehet 
helye és ne éjjel, sem naplemente után, sem mikor a nép 
ittas, hanem a délutáni isteni tisztelet alkalmával foganatosí-
tandó. Csak a polgári hatóság engedélyével szabad a lakoma 
után egy két óráig táncolni, a mennyaszonyt pedig még nap-
lemente előtt kell lárma és ugrándozás nélkül legrövidebb 
úton és keresztyén módon, leendő lakásába vezetni és tilos 
ott a táncot újból kezdeni. 

11. A keresztelést és a keresztszülőket kikérni az atya, 
távollétében egy rokon kötelessége, nem pedig a bábáé. A 
keresztszülőket kötelmeikre is kell figyelmeztetni és ha 
ittasok, (a templomból) elküldendők. Keresztelő lakomát ren-
dezni tilos. 

12. A lelkész és a tanító ragaszkodjék híven a kátéhoz, 
mely úgy a templomban mint az iskolában szorgalmasan 
tanítandó; a nagyböjti „salve" (rex caeli et terrae item patris 
omnis gratiae:1) tót (azaz a nép nyelvén :) nyelven éneklendő. 
Mindkettő (a lelkész úgy mint a tanító) lelkiösméretes hűség-
gel járjon el hivatalában, mással pl. üzérkedéssel ne foglal-
kozzék, a korcsmába ne járjon ós a hívekkel (köznéppel, 
cum plebis) túlbizalmas viszonyba ne lépjen. 

13. A lelkész felett a superintendens'2) és nem a polgári 
hatóság ítél; a világi embert, ha a lelkész ellen vétett, a polgári 
hatóság előtt kell vádolni, de ha ez elégtételt nem ad, az 
ügy a superintendens elé terjesztendő. 

14. A tanító engedelmességgel tartozik lelkészének, ki 
első bírája, második biró a superintendens. 

15. Valamennyi egyházban egy ós ugyanazon napokat 
kell megünnepelni. 

16. A lelkész csak a superintendens tudtával ós csak 
három havi felmondás után távozhatik és bocsátható el. 

17. Senki se merjen a lelkésznek az isteni tiszteletnél 
válaszolni, vagy őt rossz hírbe hozni. 

18. Pünkösd napján vagy bármikor régi szokás szerint 
királyt választani, táncolni ós játékokat rendezni tilos. 

19. Ünnepen ós vasárnapon az isteni tisztelet befejezései^ 
adásvételt űzni ós ételt, italt kiszolgálni szintén tiltva van. 

20. A lelkész apró szentek napján (in die innocentium) 
ne futkossék galyakkal az utcán ós a feszületet se hurcolja 

*) A róm. kath. világból fennmaradt alkalmi szent énekek, dicséretek, 
melyek részint, mert a nép megszokta, részint, mert éneklésök (a lelkésznek é s 
tanítónak) külön dijjal járt, meghagyattak. 

2) A superintendens alatt 1734-ig mindig az esperest kell érteni. 
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körül, a pénzt, melyet ily módon szokás volt gyűjteni, a hívek 
ezen szertartások nélkül is adják meg. Hasonlóan tilos, hogy 
a fiúk és leányok húsvét hétfőjén galyakkal járjanak körül. 

21. A halottak feletti siránkozás, mely farkasordításhoz 
hasonlít ós az elhúnyt viselt dolgainak elmondása tiltatik; 
hasonlóan vasár- ós ünnepnapon a hibás zsoltárok helytelen 
éneklése (jobb kettőt hármat érthetően énekelni, mint öt 
istentelen hymnust, úgy hogy senki sem érti). 

22. A hibás és fertelmes zsolozsmák (hymni vitiosi et im-
puri in psalterio) kivált, a melyekkel a szenteket szokás 
felhívni, csak kellőképen kiigazítva énekelendők. 

23. Minden lelkész köteles egy forint bírság terhe alatt 
a gyűléseken megjelenni és az összehívó körözvényt gyorsan 
továbbítani. 

24. Minden iskolánál kell, hogy tanító legyen. 
25. A káromkodás ós hiába való esküvés a polgári 

hatóságtól pénzbüntetéssel, a lelkésztől pedig dorgálással 
sújtandó. (Latinból: Protocollum Rimanovianum pag. 22—29). 

Felesleges munka volna ezen szabályok bővebb magya-
rázatába bocsátkozni, magyarázta azokat eléggé az utókor, 
amelyet különösen a hitre vonatkozólag a határozatlan szöve-
gezés csakhamar ki nem elégített, midőn a régi bálványimádás-
tól teljesen szabadulni akart. így történt, hogy már 1594-ben Ri-
manóvi János murányi lelkész ós „superintendens" új ós határo-
zottabb alakba öntötte a fennebbi szabályokat; munkálata áll: 

1. egy szigorú esküformából, a melylyel magát minden 
lelkész a „superintendensnek" lekötötte, neki feltétlen enge-
delmességet fogadott; 

2. egy előszóból, mely 1594-ben Keresztelő szt. János 
napján kelt ós a mohamedánus, ariánus ós zwingliánus hit 
terjedésének veszélyeiről szól ós 

3. hatvannégy cikkelyből, melyek közül említésre méltók 
a következők: a prédikátor ne tűntesse ki lángelméjét az egy-
szerű emberek előtt, hanem alkalmazza beszédét a hallgatóság 
felfogó képességéhez (7); — mire másokat int, maga is tegye meg 
(10); — ne járjon rongyosan (11); — a róm. kath. világból fenn-
maradt babonás ünnepek és profán szokások pl. a nagyböjti 
Salve eltöröltetnek (24); — az esküvő előtti közösülés a hatóság 
által mások elrettentése végett nyilvánosan megfenyítendő 
(28) — negyedíziglen rokon — vagy sógorságban levők egy-
mással házasságra nem léphetnek (29); — az e vidéken 
szokásos elválás, mely a felek szabad tetszése szerint ós 
Ítélet nélkül történt, betiltatik; minden efféle ügy gondos 
elbírálás ós eldöntés végett a „consistorium"1) és a polgári 

*) Consistorium alatt itt az egész esperesség illetve esperesiégi gyűlés 
értendő, nem pedig a később szervezett esperességi tanács. 
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hatóság elé terjesztendő (32); — parázna, hitehagyott, eskü-
szegő és más gonosz embert a szomszéd helységben sem 
szabad megtűrni, ilyen megbélyegzett bűnöst a házba befo-
gadni vagy nyilvánosan üdvözölni (nec publice dicat iis: Ave!) 
tiltva van (33); — a földesúrnak, pártfogónak, vagy polgári 
tisztviselőnek semmi köze a lelkészhez, aki csak az esperes-
ség előtt vádolható, ahol a nemes ember ellenében isegyetem-
leges védelemben részesül (36); a lelkész elmarasztalásához 
három — négy tanú szükséges (39); — a gyűlés napja két 
héttel elébb kihirdetendő (41); — aki káromkodik, kalodába 
zárandó (a polgári hatóságtól) és tilos, hogy az ifjak török 
divat szerint nyírassák hajukat (47); — aki az egyházat, a 
lelkészt vagy az esperességet megveti, nem kap helyet a 
temetőben holta után (44); — a tivornyázás, éjjeli lárma és 
török kiabálás ünnepen és vasárnapon tilos (49); — a lelkész 
mindenkitől tiszteletben tartandó (scientesse obedientiam hanc 
deo debere 50); — a szövetségbe lépő lelkész (fráter novi-
tius) köteles esküt tenni és nevét a jegyzőkönyvbe beírni 
miután okmányait bemutatta, megvizsgáltatott és az egy 
forintnyi felvételi díjat lefizette (52);— a szövetség minden 
tagja tizenkét dénárt fizet negyedévenként a közös ládába 
(53); — mely összeg, úgy mint a pénzbírság a superintendens 
küldötte által kétszeresen vétetik meg az illető adóson, ha 
tizenöt nap alatt be nem folyik (54); csak a fenti (Stockei Lénárd-
és Fried Cyprián-féle) hitvallást követő lelkészt szabad fel-
szentelni és az esperesség tagjai közé felvenni (55); — ezen 
hitvallás kétes helyeit megmagyarázni kizárólag a közgyűlés 
joga (56); minden lelkész mellett legyen neki és a polgári 
hatóságnak felelős tanító (57); aki, ha állomást keres, minde-
nek előtt a lelkészhez köteles fordúlni, akitől megvizsgál-
tatik és az egyházközségnek ajánltatik. (58); — a tanító 
nem mehet az oltár elé, a szószékre is csak a superinten-
dens tudtával, de ha „okmányai" vannak, három sikerült 
próba (prédikáció) után fel is szentelhető (60); — a tanító 
első bírája a lelkész, második a superintendens (61); — a 
lelkészt pontosan kell fizetni és az egyházi vagyont öreg-
bíteni (62); — az esperességi gyűlésre idézett világi ember 
(coloni) megjelenni köteles, ha nem fogad szót : mint a szent-
ségek megvetője lakol (63); — az esperesség területéről 
távozó lelkész bizonyítványt kap, de a pecsétért egy forintot 
fizet (a későbbi keletű 64). (Latinból Protocollum Rimanovia-
num 4 5 - 7 9 . 1.) 

D) Az egyház kormányzata. 
A fentebbi rendezetből láthatólag: a fraternitás teljesen 

függetlenül és önállóan rendezte ügyeit, felsőbb hatóságot 
nem ismert, az egyházközségek képviselőit a lelkészekben 
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kereste és ez okból a világi embernek semmiféle befolyást 
nem engedett az egyház ügyeibe. A fraternitás élőn állott 
az esperes és az általa egybehívott közgyűlés; tagja volt 
minden lelkész. 

Az esperességi gyűlés vagy rendes vagy rendkívüli 
volt, elébbi szent György és szent Mihály napja körül tartatott; 
utóbbi csak ha szükségesnek mutatkozott, hatalomköre 
úgy hatósági mint bírósági tekintetben teljesen önálló és 
korlátlan volt, amennyiben határozatát felebb vinni vagy 
más személy avagy hatóság által megmásíttatni nem lehetett. 
A közgyűlés magyarázta a hitvallás kétes helyeit, szabályozta 
az isteni tisztelet rendjét, megállapította az egyházi szolgá-
latot, megvizsgálta az uj lelkészeket, elejét vette a vissza-
éléseknek, behozta és szentesítette a szükséges újításokat, 
gondoskodott a szegény egyházak segélyezéséről és arról, 
hogy a hit ellen intézett külső-belső megtámadás idejekorán 
megtoroltassék és a netalán szenvedett sérelem azonnal 
orvoslást nyerjen, elintézte a lelkészek és hívek közt fel-
merült panaszokat, eldöntötte a felmentvényi- és válási 
(házassági) ügyeket, kiszabta a bírságokat és büntetéseket, 
melyekkel a hanyagságot, vallástalanságot és erkölcstelen-
séget sújtotta, szóval felügyelt az egyházakra és bíráskodott 
egyházi, vallási és erkölcsi ügyekben. 

A határozatok szótöbbséggel hozattak és érvényesítésök 
kimélet nélkül a „mennyország és pokol"1) igénybe véte-
lével történt. A „kiátkozás" végső, de hatásos kény-
szereszköz volt. A szigor, mely ezen határozatok hozatalánál 
és végrehajtásánál alkalmazást nyert, s végre, mint fentebb 
láttuk, visszahatást szült és a brézói lelkész 1596. jun. 15-én 
kelt levelében kimondta: „az uralkodási vágy vett erőt raj-
tatoki" (regnandi jam vos, non oves pascendi aut sacra 
administrandi cupido invaserat). 

Az esperes a lelkészek által évről-évre szótöbbséggel 
választatott; hivatalos hatalomköre ép oly kiterjedt, mint 
díszes volt; nemcsak közgyűlést összehívni, azt vezetni és 
a határozatokat végrehajtani állott tisztében, hanem azon-
kivül 5 látogatta (vizsgálta) az egyházakat, beiktatta az új 
lelkészeket, képviselte az esperességet, elintézte a lelkészek 
közt, valamint a lelkész és hívei közt felmerült panaszokat, 
felügyelt az egyházakra és bíráskodott is a lelkészek és 
tanítók felett; és miután az esperes és közgyűlés hatásköre 
ez idétt szabatosan körvonalozva nem volt és végre is az 
esperes volt az, a ki a közgyűlés tárgyait kitűzte : nem csuda, 
ha e korszak elején sem találunk arra esetet, hogy a köz-

') Igazolja azt pl. a Rimanovi-féle 44. cikk, mely a szófogadatlan 
embertől a tisztességes temetést és nyughelyet is megvonja. 
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gyűlés az esperes indítványát el nem fogadta volna és annál 
kevésbé történhetett ez később, mikor az esperes már fő-
papi jogokat gyakorolt. Hogy ezentúl is a közgyűlésnek 
eljárásáról számot adott és a határozatokhoz szigorúan 
ragaszkodott: puszta forma volt, mert tény, hogy az esperesség 
tagjai t. i. az egyes lelkészek az esperestől függtek, ki őket 
jobb állomásokra ajánlotta, megtámadás esetében megvédte 
és peres ügyeiket, különösen híveikkel szemben kedvezően 
elintézte. Innen magyarázom én azt, hogy az esperes véle-
ménye soha — legfőlebb nagy ritkán — ellenzékre nem 
talált és csak is így történhetett, hogy azon férfiú, aki elébb 
csak a közgyűlés elnöke és végrehajtó közege volt, csak-
hamar közgyűlési határozat nélkül is intézkedett. 

Az egyes lelkészek az esperességi közgyűlésen szék-
kel és szavazattal bírtak; saját egyházuk belügyeit ön-
állóan és függetlenül, de a fennálló szabályok értelmében 
intézték el; az esperesnek azonban minden tekintetben alá 
voltak vetve, kinek felvételük alkalmával 1594 óta esküvel 
is feltétlen engedelmességet fogadtak, ami igen igen emlé-
keztet a szerzetesi fogadalmakra. Egyházában a lelkész a 
szó szoros értelmében „úr" volt, ki sem a pártfogótól, sem 
a hívektől nem függött, sőt még a világi hatósággal is 
rendelkezett. Tekintélyét és hatalmát nagyban emelte, bogy 
az esperesi hivatal felállításával az egyházközségek pap-
választási joga is mindinkább háttérbe szorúlt és idővel 
az esperes adományozta — mintegy — a lelkészi hivatalokat, 
amennyiben csak az általa „ajánlott" egyén volt alkalmaz-
ható és csakhamar szokásba jött, hogy üresedés esetében 
az esperestől — vagy, ha jobban tetszik: az esperességtől 
kértek ós nyertek alkalmas lelkészt. Kérdés mily időre alkal-
mazták az egyes lelkészeket? Honnan merítette Klein János 
(Nachrichten II. kötet 477 1. 1789) és más író határozott 
állítását, mely szerint Gömörben is az úgynevezett „marasz-
talás" lett volna divatban, nem tudom, holott számos példa 
és az 1594 óta reánk maradt hiteles jegyzőkönyv bizonyítja, 
hogy a lelkész nálunk 3 havi felmondás kikötése mellett 
élethossziglan választatott, (lásd a Fried Cyprián-féle 16. 
cikkelyt!) sőt nem egy példát tudnék felhozni arra is, hogy 
a felmondás csakhamar elmozdításnak tekintetett, minek 
nyomós okok hiányában hely sem adatott. A lelkész kezelte 
az egyház jövedelmeit, felügyelt a tanítóra és iskolára, 
őrködött a közerkölcsiség ós vallásosság felett, felelősségre 
vonta és megbüntette azokat, a kik a hit jótéteményeit, az 
isten igéjét ós a tíz parancsolatot kellő tiszteletben nem 
tartották, e mellett sem egyházi közgyűléshez (Convent) sem 
egyházi tanácshoz (Presbyterium) kötve nem volt; személye 
szent és sérthetetlen volt, de a fraternitás aztán meg is 
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követelte tőle, hogy úgy a vallásosság mint az erkölcsiség 
tekintetében példányképűi szolgáljon a híveknek és könyörület 
nélkül megbüntette vagy kizárta kebeléből azt, ki vele ellen-
kezni mert, a szabályokat szó szerint meg nem tartotta vagy 
erkölcstelen életet ólt. A lelkészek képzettsége meghatá-
rozva nem volt; ha az ifjú valamely tanítónál néhány évet 
eltöltött, a latin nyelvet elsajátította és a bölcsészetben és 
hittanban is annyi jártasságot szerzett, hogy az akkori vita-
kedvelő korban valamely tárgyról egy-két óráig vitatkozni 
vagy egy beszédet kidolgozni és elmondani tudott, úntig 
elég volt arra, hogy felszenteltessék: de azért majdnem 
kivétel nélkül mind, és pedig rendszerint gazdag pártfogók 
pénzén, külföldi egyetemeken is képezte magát. így Jolsva 
városa költségén kereste fel Fabriczi György 1579-ben a witten-
bergi egyetemet. A felszentelés is rendszerint a külföldi (witten-
bergi, bregai) egyetemeken történt, jóllehet az itteni esperes 
a superintendens minden jogával élt ós valószínű, hogy a 
Rimanovi-féle 52. cikk a lelkészek felszentelésére is vonat-
kozott, amennyiben arról másutt tüzetes intézkedést nem 
találunk. 

A lelkészek fizetése a régi maradt. Miután e korban nem 
létezett nálunk város vagy helység, melyben két különböző 
egyházra akadnánk, a lutheránus lelkész mindenütt a réges-
régi papitized élvezetében volt, melyért úgy mint jogelőde 
a róm. kath. plébános bizonyos mérsékelt évi bért, úgy-
nevezett pactátát, fizetett az esztergomi érseknek ós annak 
üresedése esetében a kincstárnak. Itt egy igen nevezetes 
körülményt kell kiemelnem. Ha tudniillik a tized szedésénél 
nehézség merült fel, sz évi bér is az érseki kincstár kárára 
elmaradt; megtörtént íztán, hogy az ág. hitv. evang. lelkész 
ily nehézség esetébei tartózkodás nélkül az esztergomi 
érsekhez fordúlt segéhért, ki saját kárát elhárítandó rögtön 
intézkedett és az „ereinek prédikátort" a megtagadott vagy 
megcsonkított tized teljes birtokába helyezte. Szuhay István 
váci püspök ós esztergomi érseki helynök e részben még 
tovább ment és a fratemitás megkeresésére 1594 junius 11-én 
Esztergomban kelt levelében nemcsak igérte, hogy egész 
befolyása (tekintélye) felhasználásával és ha kell végrehajtás 
útján is visszaállítja a kislionti ág. hitv. evang. lelkészek számára 
az itt ott megtagadott lizedett, hanem fel is hívta a frater-
nítást, hogy az egyházi és papi jövedelmeket Írassa össze 
pontosan, nehogy valahol csorbát szenvedjenek vagy fele-
désbe menjenek, az ekkép összeírt jövedelmeket pedig köve-
telje be és ha valaki ízetni vonakodnék, jelentse neki (a 
püspöknek) és ő kétszeresen véteti meg az illetőn. (Proto-
collum Rimanovianum 318, 322 1.) 

A tizeden kivül egye? egyházi szolgálatokért illetékeket 
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(stolárékat) is szedtek a lelkészek, mely illetékek mint 
később látni fogjuk szintén a régiek maradtak és az egyes 
egyházakban különbözők voltak, végre szokásban volt az 
„offertorium" is valamint a „keresztyénség (Christentum)", 
mely utóbbi címén oly ember adózott, ki fekvőséggel nem 
bírt (és így tizedet nem fizetett). 

4. Az egyházfi hivatalában vagyis inkább szolgála-
tában a mai egyházfelügyelői, gondnoki és pénztárnoki tiszt 
gyökerei keresendők. Ezen többnyire a Jelkész által felfo-
gadott, ritkábban az egyházközség áltai választott férfiú 
azonban ez idótt az egyház ügyeibe csak annyiban avat-
kozott, amennyiben az egyházi ós lelkészi jövedelmek ós 
bírságok beszedésénél közbenjárt ós a lelkészek tökéletesen 
alárendelt „hű és lelkiösmóretes" szolgája volt. 

E) Az iskola és a tanító. 

A Fried Cyprián-féle szabályok 24-ke ós a Rimanovi 
János-félék 57-ke tanubizonyságot tesz arról, hogy az ág. 
hitv. evang. egyház az iskoláról Gömcrben sem feledkezett 
meg; de ugyanazon szabályok azt is mutatják, hogy az 
iskola ós a tanító mindenben a lelkésznek lett alárendelve 
és hogy minden szabad nyilatkozat ós kutatás kivált a hit 
terén — anathemába fúlt. A tanító feltétlen engedelmességgel 
tartozván lelkészének ós hivatalát is neki köszönvén, alá-
zatos szolga és eszköz lett, tekintélye alászállott és állása, 
melyet a közéletben elfoglalt, ez idétt kitűnőnek épen nem 
mondható. így történhetett csak meg, hogy pl. Sartori István 
alsósajói tanító 1595-ben „mert kártyázott és a fonókba 
járt", esperességi határozatnál fogvt az iskolában „meg-
vesszőztetett" (Prot. Rimanovi 117). D« az alárendelt, vókony-
nál-vókonyabb fizetéssel ellátott ós ez okból is mellékkere-
setre utalt tanítótól azért megköveteltetett, hogy a jó 
erkölcsben példányképűi szolgáljon ós ha valahol megbotlott, 
könyörület nélkül meglakolt. így fizetett 1594-ben október 
29-ón 2000 darab zsindelyt büntetésül (Schumomni) „Simon 
úr", rozsnyói tanító ós pedig csupán azért, mert „felesége 
idő előtt szült!" (Prot. Rimanovi 110 1.) 

Nincsenek ugyan arról adatain?: mit és hogy tanítottak 
ez idótt az iskolákban? de a szoros kapcsolat után ítélve, 
mely akkor az egyház és iskola közt létezett, a tudomány 
akkori állapotát tekintve és a későbbi adatokból következ-
tetést vonva merem állítani, hogy az Íráson ós olvasáson kivül, 
a káté ós hittan, legfeljebb egy kis grammatika és dia-
lektika képezhette a leckerendít, melytől csak itt-ott 
találunk eltérést, hol egyes kiváló, a lelkésztől talán kevésbé 
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befolyásolt1) vagy helyes útra terelt tanító magasabb tan-
tárgyakat is adott elő, a római ós görög klasszikusokat 
olvasta és tanítványait a költészetben ós zenében is képezte. 
Ilyen tanító természetesen jó hírbe hozta az iskolát, melybe 
aztán közel s távolból jöttek az ifjak. És ha az egyház vagy 
község még arról is gondoskodott, hogy a szegény tanulónak 
is módjában legyen ezen „híres iskolát" elvégezhetni, kész 
volt a mai főgymnasium, honnan bátran elmehetett az ifjú a 
külföldi egyetemekre. Mint a mesterember tanoncait úgy 
tanította a híres tanító növendékeit. Ilyen híres „iskolákkal" 
— helyesebb volna tanítóval — nemcsak Rozsnyón, Szent-
Gömörön, Jolsván, Csetneken, Dobsinán, hanem falu helyeken 
is pl. Restéren ós Oláhpatakán találkozunk e korban ós 
Peczeli Zsigmond sorsát, ki 1572—1584 ig tanító, ezentúl 
pedig 1626-ig lelkész volt Dobsinán, más lelkész is osztotta. 

F) A hívek. 
A világi ember ez idétt és pedig az úr és polgár úgy-

mind a szegény jobbágy, a mindenható lelkész ós esperes 
előtt meghajolni, nekik mindenben szót fogadni ós azt is 
nyugodtan eltűrni tartozott, mit az egyház „róla nélküle" 
határozott és előírt. Miután a világi elemnek ezen teljes 
kizáratása az egyházi ügyek vezetéséből a protestantizmus 
elveivel ellenkezett, a régi róm. kath. hierarchia ezáltal újból 
behozatott és a hit és meggyőződés szabadsága korlátoltatott: 
az egyház intézkedései a hívek folytonos ellenmondásával 
találkoztak, az egyház képviselője a lelkész minden oldalról 
megtámadtatott, az előírt és kizárólag papi tekintély által 
a népre tukmált hitvallást a nép annál kevésbé kedvelhette 
meg, miután a lelkész az iskolában is folyton folyvást az 
„akarom és parancsolom" (sic volo jubeoque) féle okokat 
hangoztatta és az ellenmondást nem a tanítás, hanem a 
hatalom fegyverével némította el. Itt látom én a később 
beállott hanyatlás és üldözés másik kútforrását. A fegyverre 
és nyers erőre támaszkodó hatalom rövid életű, csak a sza-
bad szellemben tanított elv uralma tart örökké! és midőn, 
mint látni fogjuk, a jezsuiták elvonták ama támaszokat, 
melyre egyházunk külső hatalmát felépítette: az erőnek 
erejével behozott, illetve érvényben tartott hitújítás műve 
összeomlott és egyik főúr a másik után majd egyik egyház 
a másik után hitet cserélt: mi bizonyára meg nem történik 
— legalább nem oly könnyen, ha az új hit a világiaknak is 

*) A pogány klasszikusok iránt pl. az akkori lelkészek határozott ellen-
szenvvel viseltettek (lásd Klein János Nachrichten II. 391 1. 287 jegyzet 
1789. évi kiadás). 
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köszöni létezését! sőt merem állítani, hogy azon esetben, 
ha Andrássy Miklós vagy más főúr részt vesz az egyházi 
ügyek vezetésében, ha a hitújítás megerősítését a maga 
művének is tekintheti: nem fér hozzá a jezsuiták csábítása, 
át nem tér ós meg nem hazudtolja magát. 

A míveltebb elem, a nemesség és polgárság, az egyházi 
szervezettel megbarátkozni nem tudott és szinte különös, 
mikép lehetett pl. Maschko Menhárd vagy báró Herberstein 
Gyula a fraternitás védnöke, holott annak gyűlésein szólási 
joggal sem bírt, hogy erősíthette meg a szabályokat, melyek 
hozzájárulása és megkérdeztetése nélkül hozattak? Hiába 
az emberi természet önző és ritka példa, hogy valaki a 
„másét" megvédje. Nem kell feledni azt sem, hogy a földes 
úr e korban jobbágyai felett „bíráskodott'; ós így rossz 
szemmel nézhette a lelkészt, ki nemcsak magának követelte 
sok tekintetben e bíráskodási jogot, de a „földes úr" felé is 
emelkedett, őt is hatósága alá vonta. Mind ez súrlódásokra 
adott okot, melyektől a nyílt ellenségeskedésre csak egy 
lépés volt. Hogy ez így ós nem másként volt, igazolja Pilcz 
Gáspár1) 1585-ben írt műve, melyben keserves panaszt 
találunk a felett, hogy „az urak a gonoszokat Jegyezgetik 
és egyházi fenyíték alá vonásukat meg nem engedik, holott 
a lelkészt csekély okból is elmozdítani akarják"; (Klein János, 
Nachrichten I. 294 1. 1789. évi kiadás) de igazolja különösen 
az, hogy a jezsuiták első műve volt a bűnösök megfenyí-
tését a földesúrra bízni, kit ezáltal magoknak meg is nyerték. 

A röghöz kötött jobbágyság engedelmeskedett az új 
hatalomnak, elvállalta és teljesítette, mit ezen hatalom elő-
írt; de nem minden vonakodás nélkül és csak addig míg a 
nyomás tartott; hite a lelkészi tekintély hatalmában ós nem 
saját meggyőződésében gyökerezett és mihelyt kilátás nyílt 
a tehertől szabadúlhatni, kész is volt hitet cserélni. 
Ez sem történik meg olyan könnyen, ha a jobbágyság is 
hozzászólhatott volna ahhoz, mi őt nagyon is érdekelte, 
mikor tudniillik hitéről ós meggyőződósérői volt szó. 

Figyelembe veendő az is, hogy e korban a török, az 

*) Pilcz Gáspár el5bb nagysárosi, majd márkfalvai, 1584-ben dobsinai 
és 1584 ben ismét szepességi lelkész (és Rueber János kedvence) volt. Dob-
sinán átélte 1584 ben október 14-én a városnak a török által történt elpusz-
títását, melyet 1585 ben egy 1671-ben Wittenbergában Klesch Dániel által 
kiadott művecskében tüzetesen és a kor fogalmaihoz híven leirt. A borzasztó 
vészt, de különösen azon körülményt, hogy a törökök által fogságba hurcolt 
349 lélek Rimaszombatban a templomba záratva töltött egy éjjelt büntetésnek 
nézi, ,,mert a nép az úr házát kerülte és gonosz volt"! Nevezetes a leírásban 
az is, hogy szerinte a csapás több felsorolt előjelből következtethető volt. 
Pilcz Gáspár különben mint titkos kálvinista sok zaklatásnak volt kitéve, míg 
1593-ban „tévedéseit' Iglón nyilvános ülésben visszavonta és 1605-ben mint 
80 éves aggastyán sírba szállt. 
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idegen katonaság és honvédelem érdekéből összeállott nem-
zeti sereg (sit venia verbo) új meg új terheket vetett a 
földes úrtól eléggé elnyomott nép vállaira, mely aztán annál 
nyomasztóbbnak találta a lelkész uralmát, melytől magát a 
hitújítás következtében már fölszabadultnak hitte. Mikor 
városok pusztulása és falvak elhamvasztása mindennapi 
dolog volt, a közerkölcs is kárát látta és a „nélkülem rólam" 
elv szerint tanúsított eróly, melylyel a lelkész a durva szokás 
és gonosz erkölcs ellen fellépett, visszahatást szült. A nép 
a létért küzdött ós rá nem ért ájtatoskodni; mikor pedig 
ezért egyházi fenyíték alá vettetett, méltán kikelt az egyház 
uralma ellen és nyűgnek nézte az egyházat, melytől szaba-
dúlni akart. A lelkész kiváltságos állása is szemet szúrt; 
mórt nem lehet őt is a polgári hatóságnál vádolni? mi 
különbség van a mostani lelkész és a volt róm. kath. plébá-
nos között? kezdték kérdezni ós a ratkói hívek ellen hiába 
kelt 1596 február 2-án egy rettenetes vihar, midőn kije-
lentették, hogy a lelkész az ő szolgájuk és tartozik meg-
tenni, a mit ők akarnak, (Prot. Rimanovi 143 1.) a hamú 
alatt izzó maradt a parázs és egy század múlva érvényre 
emelkedett a „ratkói" felfogás, mely szerint a lelkész van a 
hívekórt ós nem a hívek a lelkészért. 

G) A vallásosság és erkölcsiség. 

Hogy százados harcokba belefáradt népünk a jó erkölcs 
kerékvágásából is kizökkent és durva szokásoknak hódolt, 
igen természetes. A gonosztevő vagy a katonák vagy a 
törökök közé ment, hogy méltó büntetését kikerülje. A 
brezói ifjú, kit az esperesség 1594 december 15-ón egy 
vele rokon leánynyal megesketni nem akart, kereken kijelen-
tette, hogy „akkor Hatvanba a törökök közé megy" (se 
totum conferre in Hatvan ubi praesidium Turcae tenent, 
Prot. Rimanovi 332 1.) 

Különben a vallásosságról és erkölcsösségről e korban 
még igen különös fogalma volt az egyháznak. Fried Cyprián 
és Rimanovi János szabályaiból látjuk, hogy istenfélő jámbor 
embernek csak az tekintetett, ki az akkor sűrűn tartott 
isteni tiszteleteket soha el nem mulasztotta, az úr asztalához 
gyakran járúlt, ünnep és vasárnapon pihent, lelkészét pon-
tosan fizette, neki ós az esperességnek mindenben szót 
fogadott, az egyház által megbélyegzett bűnösöket kerülte, 
a tíz parancsolatot híven megtartotta ós más hitre át 
nem tért. Rimanovi János szabályainak 33. pontja, mely 
szerint „parázna, hitehagyott ós más gonosz embert a falu-
ban tűrni, neki szállást adni ós neki nyilvánosan köszönni 
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tilos' szigorúan megtartatott. A szennyfoltot, mely ilyen 
megbélyegzett emberhez tapadt, le nem mosta semmi, 
hanemha a pénzbírsággal egybekötött egyházi vezeklés.1) 
Büntető hatalmát az egyház roppant szigorral kezelte és oly 
kényszereszközökhöz is nyúlt, melyek a régi excommuni-
kációra és interdictumra emlékeztetnek. így pl. 1596 december 
2-án meghagyatott az oláhpataki lelkésznek, hogy annak 
gyermekét ne keresztelje meg, ki az úrvacsorát elhanya-
golja. (Prot. Rimanovi 212 1.) Dobsinán a tisztességes eske-
tésért egy pint bor, tehát legfeljebb 2 — 3 dénár járt, holott 
megesett személy az esketésért elengedhetlenűl 2 forintot, 
tehát 200 dénárt tartozott fizetni. És épen mert a lelkész 
abból pénzelt, minden a hatodik parancsolatot érintő eset 
szorgos utánjárás és kebel lázító nyomozás tárgya volt. 

Ugyancsak fenyíték alá vonatott, ki hosszabb ideig a 
templomba nem járt vagy ama régi látványos szertartásokhoz 
ragaszkodott, melyek vagy a pápista bálványimádásra emlé-
keztettek, vagy még a régi pogánykorból maradtak fenn, 
milyenek a pünkösdi királyválasztás, máglyagyújtás bizonyos 
napokon stb. 

Hogy mi mindenre nem terjedt ki az esperes figyelme, 
kitűnik az 1596-ban megtartott egyházlátogatások jegyző-
könyvéből, mely szerint 

1596 november 25-én Dobsinán a szentségek elhanya-
golására 25 dénár bírság állapíttatott meg (Prot. Rimanovi 
210 ].); 

1596 november 24 én Geczelen az áldomásivás a teme-
tőben, (a halál felköszöntése), Feketepatakán a feszület 
körülhurcoltatása és a máglyagyújtás betiltatott, a péter-
mánybelieknek pedig meghagyatott, hogy a Niko nevű jóst 
kergessék el a falúból (Prot. Rimanovi 206 1.); 

1596 december 3-án Alsó Sajón meghagyatott a bírónak, 
hogy a János-napi máglyagyújtást, valamint a pünkösdi 
királyválasztást büntesse meg; a feszület körülhurcoltatása 
és a fonók tartása betiltatott és egy kaloda építése rendel-
tetett el, „melybe zárandó, ki káromkodott!" (Prot. Rima-
novi 214 1.); 

1596 december 3-án Veszverésen határozatba ment, hogy 
„a temetőben helyet ne kapjon, ki az úrvacsorát megveté 
és gonoszságban halt el", névszerint vádoltattak: Bálik 
Balázs, Bicz Antal (vasgyári tiszt ? officialis) és Belus Tamás 

*) Később alkalmam lesz ezen nyilvános vezeklés borzasztó voltát 
egyes megtörtént esetek elmondása által bemutatni; szabadjon itt csak annyit 
megjegyeznem, hogy az illető különös ruhába pl. zsákba öltöztetett, szalma-
koszorúval elcsúfíttatott, nyi lvános helyen közszemlére — pelengérre, szégyen-
szemre — kiállíttatott és a közönség gúnyjának kitétetett. E célra minden 
templomban külön — — szégyenoszlop volt. 
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henczkói bíró; aztán kimondatott, hogy húsvét ünnepén ne 
járjanak többé feszülettel a vetések körül; majd a pünkösdi 
királyválasztás, kártyajáték és fonó tiltatott be és végre a 
kaloda felállítása1) is elrendeltetett. (Prot. Rimanovi 216 1.) 
(latinból). 

Ezen egyházlátogatások alkalmával úgy a lelkészek 
mint a hívek a szabályok szigorú megtartására intettek és 
az egyházi és lelkészi jövedelmek mikénti beszedése tekin-
tetében is intézkedés történt. 

III. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. egyház hanyatlása. 

Az első üldözés 1597—1622. 

A) Történelmi áttekintés. 
Mennél hangosabban sürgették sérelmeik orvoslását a 

magyar rendek, mennél indulatosabb lett a külföldi had-
nagyok kicsapongásai feletti panasz és mennél inkább jajdult 
fel azon a nemzet, hogy az ország kormánya főhercegekre és 
idegen tisztviselőkre bízatott: annál kevésbé teljesítette 
Ígéreteit Rudolf király ós annál kevésbé mozdult ki Prága 
városából. 

A magyar korona után áhítozó Mátyás főherceg, kit 
Rudolf Magyarország kormányával bízott meg, legyezgette 
ugyan a magyar protestánsokat; de titokban elősegítette az 
ellenreformációt is, mely már 1561-ben, mikor a jezsuitarend 
Magyarországon először megtelepült, vette kezdetét és csak 
hamar a lengyel királylyá választott Báthory István erdélyi 
fejedelemben — 1578 körül, majd Báthory Zsigmondban és 
Básta Györgyben hatalmas támaszt nyert. Magyarországon 
Oláh Miklós esztergomi és Draskovich György kalocsai érsek 
próbált szerencsét és ezen férfiaknak sikerült is az általános 
zavarban a protestáns ügy üldözése és elnyomása által új 
bajokat támasztani. A gonosz szándék kivitele a gazdag 
főurak áttérítésével indult meg és az elébb többségben volt 
,,protestáns karok és rendek" e korszak elején már tete-
mesen megfogytak, háttérbe szorúltak és Rudolf királynál 
süket fülekre találtak, ki 1604-ben már nyiltan is fellépett 

4) Ezen kaloda a templom előtt — ante templum — állott úgy, hogy 
vele nem a polgári hatóság, hanem a lelkész rendelkezett. 
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az „újítók és rendbontók" ellen, mikor az ez évben hozott 
törvónycikkelyeket önhatalmúlag egy újjal toldotta meg, 
melyben „az evangélikusok ellen régebben hozott törvényeket 
és rendeleteket megerősítette, az újítókat és rendbontókat 
ezen törvények és rendeletek értelmében megfenyíttetni 
rendelte, a jövőre nézve meg nem engedvén, hogy a vallás-
ügy miatti feleselés az országgyűlést egyéb teendőiben hátrál-
tassa." Történt pedig ez akkor, miután Belgiojoso Barbiano 
Jakab 1604 január 6-án a kassai főegyházat az evangéliku-
soktól fegyveres kézzel elfoglalta ós a Kassán székelő egri 
káptalannak átadta ós miután az 1604 február 3-án Pozsony-
ban egybegyűlt „karok és rendek többsége" e miatt panaszt 
emelt ós a sok helyen elfoglalt egyházak ós a szabad vallás-
gyakorlat visszaállítását követelte. 

A magyar protestánsok az ellenreformáció túlkapásai 
és a király zsarnok önkénye ellen máskép nem védekez-
hetvén, az aranybulla híres záradékában részökre biztosított 
jogot vették igénybe, Bocskay István erdélyi fejedelem vezér-
lete alatt fegyverhez nyúltak ós miután a legfőbb hadúr e 
fegyvereket megáldotta, rövid hadviselés, de hosszú alkudozás 
után megköttetett Bécsben 1606-ban a béke,mely az evan-
gélikusoknak szabad vallásgyakorlatot (de a róm. kath. 
vallás rövidsége nélkül, hirdette az ellenreformáció! —) 
biztosított. 

Bocskay István fejedelem 1606 december 24-én elha-
lálozván Mátyás főherceg jó példát mutatott Bethlen Gábor, 
Rákóczy György, Tököly Imre és más „pártütő vezérnek". 
Rudolf király ugyan is hiába tiltakozott a beleegyezése 
nélkül, sőt akarata ellenére összehívott 1608. évi pozsonyi 
(convent) országgyűlés ellen, hiába mondta semmiseknek 
ezen convent határozatait, Mátyás levetette az álarcot és 
1608 április 19-én 20.000 emberrel és 18 ágyúval útban volt 
Prága felé és ha Miksa ós Ferdinánd főherceg, a szent szók, 
a spanyol udvar és a brandenburgi ós szász választófejedelem 
közbe nem veti magát: Rudolf felkent király és pártütő 
testvére Mátyás főherceg közt a kard dönt; míg úgy 1608 
julius 25-ón megköttetett a szerződés, mely szerint Rudolf 
Magyarországot Mátyásnak engedte át és a magyar rendeket 
hűségesküjök alól feloldotta úgy, hogy Mátyást nyomban 
királyokúi fogadhassák. Megjegyzem, hogy az országos tör-
vények ellenére eddigelé Prágában őrzött magyar korona 
még ez évi június 27-ón hozatott Mátyás táborába. 

A Pozsonyban egybegyűlt rendek ezen az osztrák tör-
ténetíróknak már sok fejtörésbe került1) „nagy merénylet" 

*) Hol agyon hallgatják, hol elpalástolják, de azáltal csak kirívóbb 
lesz az 1 
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után csakhamar észrevették, hogy a mily sokat igért Mátyás 
a merénylet előtt, oly keveset akart ezután megtartani, 
amennyiben még a királyválasztás formájának ós feltételeinek 
mellőzését is célba vette, mi azonban, főkép azért, mert a 
kiszorult Rudolf császár az esetre hívei által mindenre késznek 
nyilatkozott, ha a rendek őt választják ismét, ezúttal nem 
sikerült, Mátyás 20 napi vita után engedett ós az örök emlé-
kezetű 1608 évi koronázás előtti cikkelyek, melyek Magyar-
ország alkotmányos szabadságát, beleértve a szabad vallás-
gyakorlatot is, biztosítják, meghozattak ós szentesíttettek-
A családi viszály azonban Mátyás király ós Rudolf császár 
között még 1611-ben is tartott. 

Mátyás 1608-ben november 16-án királynak választatott 
ós ez évi november 19-ón meg is koronáztatott, miután 
november 17-én a protestáns vallású lllósházy István a nádori 
székbe emeltetett, ki 1609-ben május 5-ón elhalálozván, helyét 
Thurzó György az ág. hitv. evang. egyház buzgó híve 
foglalta el és 1610 március 18-án megtartatott Zsolnán az 
ág. hitv. evang. vallást követők zsinata, mely az újított 
egyháznak már általános, majdnem egész Felső-Magyar-
országra kiterjedő szervezetet adott. 

Ezalatt az ellenreformáció az ép oly tudós, mint ravasz 
és eszélyes Pázmány Péterben hatalmas támaszt nyert, ki 
1570-ben született, 1608-ban a vallásszabadság ellen tiltakozott, 
1615-ben Nagy Szombatba telepítette a jezsuitákat, 1616-ban 
Forgách Ferencz esztergomi érsek utóda lett ós rövid idő 
alatt a nevesebb főurakat mind visszatérítette a róm. kath. 
vallásra. A magyarhoni evangélikusok felett teljesen beborult 
az ég, midőn Thurzó György 1616-ban elhúnyt, a nádori 
szók betöltetlen maradt ós a mindenható Pázmány Péter töké-
letesen háttérbe szorította a protestánsok megfogyott fele-
kezetét, melyet a szintén áttért és 1618-ban nádornak 
választott Forgách Zsigmond is üldözött. Ahhoz járult, hogy 
kivált Thurzó György elhúnyta után az ország egyéb szabad-
ságai is mély csorbát szenvedtek, hogy az 1618-ban magyar 
királynak koronázott Ferdinánd főherceg a róm. kath. hit 
vakbuzgó híve volt, ki 1619 március 20-án a kormányt tettleg 
átvévén Kiesel osztrák érsek hittérítő törekvéseit pártolta 
és az ország sérelmeivel ép oly keveset gondolt mint 
esküjével ós a koronázási hitlevél pontjaival. Végro emlí-
tendő, hogy a török büntetlenül pusztította az országot, 
melyet felszabadítani vagy legalább megvédeni a hatalmas 
„német császár" most sein tudott. 

Ilyen körülmények között a sokat zaklatott és annyi 
fejedelemben csalatkozott magyar nemzet ismét az arany-
bulla záradékában foglalt „törvényes ellentállási jogot" vette 
igénybe ós Bethlen Gábor — 1614 óta erdélyi fejedelem — 
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zászlói alatt sorakozván, fegyverhez nyúlt. Az Erdélyből 
tetemes sereggel és 18 ágyával 1619-ben megindult had-
viselés Kassa bevételével szerencsés fejleményt vett: Bethlen 
csakhamar egész Felső-Magyarország ura lett és 1620-ban 
Bocskay István példájára csak a „Magyarország fejedelme" 
címét vette fel, míg a több oldalról szorongatott Ferdinánd 
az alkudozáshoz nyúlni kényszerűit. Majd 1622-ben meg-
köttetett a nikolsburgi béke, mely azonban Ferdinánd részé-
ről — őszi szokás szerint — meg nem tartatott, miért is 
Bethlen még ez évben újból megindította a hadviselést. 

Ezalatt 1618 május 13-án megindult Prágában a nagy 
30 évesnek nevezett háború, mely a hitújítás vórkeresztsége 
és mint Bethlen fellépése mutatja, Magyarországon sem 
maradt visszhang nélkül, árnyait ide is vetette. 

B) A gömöri ág. hitv. evang. esperesség viszontagságai 
1597—1622. 

Az ág. hitv. evang. egyházra Gömör vármegyében is 
szomorú napok virradtak a 16. század utolsó éveiben. A 
murányi vár a hozzátartozó uradalommal együtt 1596 táján 
a róm. kath. vallású gróf Rothal János birtokába jutván, 
esperességünk legjobb pártfogójától, a murányi várkapitányt 
értem, esett el. Ahhoz járult, hogy második védője Csetneky 
István is elhunyt, a csetneki uradalom „kastély" több külön-
böző hitű család tulajdonába szállván, az új hitnek biztos 
menedékhelyül többé nem szolgálhatott ós hogy Gömör-
megye folyton-folyvást harc ós háború színhelye volt. Mindez 
együttvéve szinte kérdésessé tette a „gömöri contubernium" 
létezését és nem csuda ha 1597—1602-ig igen hézagos jegyző-
könyveket találunk, mikor is a közgyűlések nem tartattak 
meg rendesen és 1604—1607-ig egy esperességi gyűlésről 
sincs tudomásunk. Azon körülmény, hogy 1597-ben egyszerre 
két főesperest tudniillik Danielis Illés csetneki, és Rosko-
viczi Máté rőczei lelkészt, találunk vagy meghasonlásra vagy 
mi valószínűbb, arra mutat, hogy az összetartás és közle-
kedés az üldözés vagy más külső akadály miatt lehetetlen 
volt. Danielis Illés esperes körül tudniillik csak a Csetnek-
és Rozsnyó-völgyi lelkészek1) sorakoztak és miután 1599-ben 
szintén csak Veszverés, Alsó-Sajó, Oláhpataka, Dobsina 

*) ú. m.: Schröter Tamás rozsnyói első- Labozsy Péter rozsnyói 
másodlelkész, Weinling Dániel berzétei — Petyscb Zsigmond dobsinai — 
Sculteti Mátyás ochtinai — Tyrobrachius György restéri — Trebochovi Pál 
geczeli — Fioriani Kristóf veszverési — N. Stanislaus oláhpataki — Molenda 
Jeremias alsó sajói — Sexti Péter felső sajói lelkész és Astronomi Wenczel 
csetneki káplán. (Prot. Rimanovi 126 1.) 
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Felső-Sajó, Geczel, Restér és Ochtina részesült egyházi 
látogatásban, valószínű, hogy az összeköttetés a Murány ós 
Jolsva völgygyei még mindig nem volt helyreállítva. 

Az 1601 április 26-án Jolsván tartott közgyűlésen 
azonban már ismét együtt volt az esperesség, mikor is 
Christiani Imre ratkói lelkész a veszendőbe ment tized ügyé-
ben Nagyszombatba, az esztergomi érsekhez, küldetett. Ez 
évben Fabriczi György jolsvai lelkész volt az esperes, 
Schröter Tamás rozsnyói lelkész pedig az alesperes. Majd 
1602 december 4-én kiváltatott — 8 ft 68 kron — az esperes-
ségi láda, valamint a pecsét, mely eddigelé Murány várában 
visszatartatott. 1602-1604-ig Rozsnyón tartattak a gyűlések, 
mely években Schröter Tamás volt az esperes, kit e tiszt-
ségben 1604 április 28-án Peczeli (Petysch Aczman) Zsigmond 
váltott fel. De ez évben lobbot vetett Kassán az újított egy-
ház elleni harc ós megindult az ág. hitv. evang. lelkészek 
sanyargatása ós elűzése úgy, hogy Peczeli Zsigmond is való-
színűleg csak Bocskay István fejedelemnek 1606 január 12-ón 
Kassán kelt, az esperesi hivatalt megerősítő levele alapján 
foglalhatta el helyét és egyesíthette az üldözés folytán szót-
mállott esperessóget. Az imént idézett okmány fényes 
bizonyítéka annak, hogy Bocskay István a vallás szent ügyét 
szivén hordozta és hogy a törvényes rend elleni izgatás 
távol volt tőle! Még jobban igazolja azt ugyanazon helyen 
és időben kelt másik levele, melyben az elhunyt lelkészek 
özvegyeit ós árváit különös pártfogása alá veszi, a földesúri 
hatalomtól fölszabadítja és általános vám- és adómentes-
ségben részesíti. (Prot. Peczelianum 1 — 3 1.) 

1607 körűi a krasznahorkai vár úrnője Andrássy Póternó 
született Bech? Zsófia is különös pártfogására méltatta a 
gömöri ág. hitv. evang. egyházat, neki köszönhető, hogy a 
rozsnyói egyházhoz tartozott Betlér 1609-ben a jövedelmeit 
féltő rozsnyói lelkész ellenkezése dacára önálló anyaegyház 
lett, mely évben (október 20-án) a Krasznahorka Váraljára 
hívott új lelkész Fabriczi András is a gömöri ág. hitv. evang. 
esperessógbe lépett. (Prot. Schröterianum 14, 22, 25 1.) 

Ugyancsak 1607-ben a murányi vár úrnője (Domina mag-
nifica de Murán, Rothal gróf özvegye?) Andreae Benedek 
tiszte által kijelentette, hogy a megye felhívásához képest 
kész és hajlandó az úgynevezett „negyedet" (quarta, mely 
600 forintot tett) a „census cathedraticus" (egyháztól 1 ft, 
leányegyháztól 50 dénár és községtől, melyben szószék nincs 
25 dénár évenként) fejében felerészben a gömöri ág. hitv. 
evang. lelkészeknek átengedni (Prot. Schröterianum 17. 1.); 
mi ismét arra mutat, hogy az esperesség ez idótt a tőle 
elvett tized visszaállítását sürgette. Ugyanazon évi október 
23-án Jolsván a geczeli egyháztól meghívott Zwaroveczius 

3 
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Illés felszenteltetése végett Bregába menesztetett (pro ordi-
nibus ad patres Bregenses. Prot. Schröterianum 17 1.) 

1610 ápril 27-én újból megalakult — Ochtinán — az 
esperesség, élére Fabriczi György jolsvai lelkész állíttatott. 
Körülötte találunk két alesperest (Sexti Pétert ós Christan 
Imrét) hat ülnököt, egy jegyzőt, egy szószólót (orator) és 
15 más lelkészt. Ezen alakulás annyival nevezetesebb, mi-
után itt egyszerre az ülnökség (consistorium, assesorium, 
tanács) intézménye tűnik fel, mely az esperesi hivatalt 
hierarchicus célok valósításában akadályozta, és alkot-
mányos mederbe terelte. Ez évben az oláhpataki lelkésztől 
Roscoviczi Mátétól elvett tized visszaállítása tárgyában 
Thurzó György nádor levelet intézett Gömör vármegyéhez. 

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség a zsolnai zsinaton 
nem volt képviselve (valószínűleg függetlenségét féltette!), 
ezen zsinat határozatait sem fogadta el ós miután 1604 
január havában Restéren egy 7 lelkészből álló bizottság 
4 ft 20 dénár költséggel átdolgozta a Fried- és Rimanovi-
fóle szabályokat: esperességünk a viszonyoknak teljesen 
megfelelő törvényekkel bírt ós attól tartván, hogy ezeket a 
zsolnai zsinaton hozott határozatok mellett érvényre nem 
emelheti: Fabriczi György esperest, Sexti Péter alesperest 
(csetneki lelkészt) és Martini Lénárd rozsnyói lelkészt ezen 
új szabályokkal Kassára a nádorhoz küldte. Thurzó György 
nádor pedig nemcsak megerősítette és nádori pecséte alatt 
1610 július 10-ón kiadta az új törvényeket, hanem külön 
kiváltságlevélben jogot is adott az esperességnek, hogy a 
maga területére nézve a királyi felség által nem rég meg-
erősített zsolnai határozatok ós törvények értelmében saját 
kebeléből külön superintendenst is választhasson, egyúttal 
a lelkészek özvegyeit és árváit a Bocskay István által nyert 
kiváltságokkal is felruházta. (Prot. Peczeli 15—17 1.) 

A gömöri ág. hitv. evang. esperesség tehát a zsolnai 
zsinat daczára megtartotta önállóságát, újonnan szerzett 
kiváltságlevelei 1610 július 20-án a vármegyénél kihirdetve 
lettek ugyan, de miután az egyházi elem által a világi elem 
megkérdeztetése nélkül hozott törvény az egyes egyházak-
ban elfogadás és megerősítés végett bemutatva nem lett, az 
később, mint látni fogjuk, itt-ott csak nehezen ismertetett el. 

Nevezetes, hogy esperességünk 1616-ig is hiába fáradozott 
a 16. század végén veszendőbe ment némely dózsmaszerű 
papi jövedelmek visszaszerzésén; Gömörmegye nemesei 
akkor már nagy részben róm. katholikusok illetve kálvinisták 
voltak és így az esperesség, mely a róm. kath. vallásra ép 
oly megvetőleg tekintett, mint a kálvinista hitre, a megye-
gyűléseken rendszerint süket fülekre talált; jóllehet Thurzó 
György 1614 március 21-én Bittche várában kelt levelével 
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az esperessóget a gömöri kálvinisták ellenében különös 
oltalmába vette, jóllehet e tárgyban Széchy György is az 1614. 
április 16-án Oláhpatakán tartott gyűlésből küldöttség 
által megkerestetett ós jóllehet a kassai cs. kir. kamara 
(Péchy Sándor és Kys Lukács aláírásával) 1616 május 
8 án a gömöri tizedesek-, bérlők- ós negyedesekhez levelet 
intézett, melyben a lelkészeknek a 16 ot kiadatni rendelte 
és a cathedraticum szedésénél minden újítás behozatalát 
tiltotta, (lásd a csetneki esperessógi könytárban lévő ere-
detit) a dolog kedvező megoldást még sem nyert, Thurzó 
György elhunyta után pedig Pázmány Péter szellemében gon-
doskodva volt arról, hogy az új egyház elveszett jogait 
vissza ne nyerhesse. 

Máskülönben ós az anyagi károsodástól eltekintve az 
esperesség súlyosabb bántalmaktól ment maradt és ezen idő-
szakban is új meg új tagokat nyert, így pl. 1616-ban Gyön-
gyösi Márton pelsőczi, 1619-ben Holy Jakab krasznahorka-
váraljai és 1621-ben Blasii Péter bejei lelkészt is az espe-
resség kötelékében találjuk; de miután egyházunk már 
hozzászokott az uralkodáshoz, melyet e korszakban a róm. 
kath. ós helv. hitv. egyházzal megosztani kényszerűit: 
Bethlen Gábor felkelését kendőzetlen örömmel fogadta, 
rögtön pártjára állt és nemcsak egy Kassán 1619 szeptember 
24-ón kelt Péchy Simon kanczellár és Beölönyi Gáspár titkár 
által is aláírt protekcionális levelet eszközölt ki magának 
„Gábor fejedelemtől'' (lásd a csetneki esperessógi könyvtárban 
lévő eredeti okmányt), hanem a Csetneken 1619 október 29-ón 
tartott közgyűlésből Holy Jakab kasznahorka váraljai lelkészt a 
pozsonyi országgyűlésre is küldte, utasítván őt, hogy 
ott: 1. az esperesség szabályainak megerősítését, 2. a pacta-
ták elengedését vagy legalább leszállítását, 3. a teljes negyed 
kiszolgáltatását valamint a cathedraticumnak kizárólag az 
esperes rendelkezésére leendő bocsátását és végre 4. azt 
eszközölje ki, hogy a gömöri főispán az esperesség oltal-
mazására ós a lelkész ellen vétő nemes ember megfenyító-
sóre utasíttassók (Prot. Himanovi 538 1.) 

Ezen követség azonban nem járt a várt sikerrel. Már 
1620 május 19-én Jolsváról Sexti Péter és Herenni István 
(kövii lelkész) a megyéhez küldettek, hogy ugyanazon ügy-
ben közbenjáró levelet kórjenek, melylyel „Gábor fejedelem" 
elé lehetne járulni (Prot. Schröterianum 111 1.) és pedig 
ismét sikertelenül, mert Thurzó Szaniszló nádor Sopronban 
1622 július 19-én kelt leveléből látjuk, hogy a pactata-
féle arany, mely különben is már 1 ft 50 dénárra emeltetett 
fel, Pázmány Péter kívánságára egyszerre 2 ftban állapíttatott 
meg (lásd a csetneki esperessógi könyvtárban lévő eredeti 
okmányt). 

3* 
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így álltak a dolgok, mikor a gömöri ág. hitv. evang. 
esperességre egész váratlanúl jobb napok viradtak. 

C) A gömöri ág. hitv. evang. esperesség rendezete. 
Az 1604 január havában Restéren szerkesztett és 1610 

julius 10-én Thurzó György által is megerősített esperességi 
szabályok, aFried ésRimanovi-féle cikkelyek alapján készültek; 
még a 18-ik század elején is teljes érvényben voltak és hőt 
címre osztva úgy az egyház mint az iskola és közerkölcs 
érdekében intézkednek ós pedig: 

I. cím. [Primus ordo.) 
1. Ha az egyház lelkész nélkül van, a szomszédos hely-

ségek lelkészeinek, de különösen az esperesnek és a közelebb 
lakó alesperesnek tanácsát kell kérni és egy jóra való férfit pró-
bára hívni. 

2. A próbára hívott egyén az esperestől vagy közel lakó 
alesperestől engedélyt kér, mire a hely színén a templomban 
tartandó próbaszónoklathoz lehetőleg több lelkész küldetik 
ellenőrzés, kritika végett. A ki esperesi engedély nélkül akar 
vagy mert fellépni, visszautasítandó! 

3. Ha a próba sikerűi, a hívek az illetőt az esperesnek 
bemutatják; utóbbi az alkalmazandó egyén múltját, életét, 
erkölcsét, hitét, tudományos képzettségét és azt: hogy fel-
szenteltetett e már ? megvizsgálni ós bizonyítványait elolvasni 
köteles: ennek megtörténte után szabad csak az illetőnek a 
hívekkel egy-két lelkész közbenjötte mellett a fizetésre 
nézve megalkudni. 

4. Ha az illető még fel nem szenteltetett, az esperesség 
ajánló levelével elküldetik, hogy magát felszenteltesse. 

5. Felszenteltetóse után visszatérvén okmányait az es-
perességnól bemutatja ós csak aztán kezdheti meg hivatalos 
működését és egyezkedhetik híveivel fizetése tekintetében. 

6. Az új lelkész az esperesség közgyűlésén felvétele 
iránt esedezni, a cikkelyeket aláírni, engedelmességet fogadni 
és felvóteleórt a közös ládába egy magyar forintot fizetni 
tartozik. 

7. Rögtön (t. i. felmondás nélkül) és egy óv eltelte előtt 
ott hagyni az egyházat szigorúan tilos. 

8. Ugyancsak meg nem engedtetik, hogy valaki magát 
a hivatalba becsempószsze vagy csellel beállítsa. A ki arra 
méltó, úgy is számíthat előléptetésre. 

9. Másvidékről jött lelkész bizonyítványt hoz, az esperes-
ség területéről távozó bizonyítványt kap, utóbbiért egy 
magyar forint fizetendő. 
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10. A káplán csak a hívek tudtával és sikerült próba 
után alkalmazható. Az ekkép alkalmazott híven végezze teen-
dőit, lelkészének, kinek mindenben alá van rendelve, fogadjon 
szót, a régóta szokásos fizetéssel érje be, lelkészét ne gán-
csolja a hívek előtt, sőt ellenkezőleg dicsérje (commendet) és 
ha tőle sérelmet szenvedett, igazát ne a világi hatóságnál, 
hanem az esperesnél és esperességnél keresse. 

II. cím. A hitvallásról és szentségekről. 

1. Az esperesség minden tagja ragaszkodjék híven az 
ág. hitvalláshoz, ne gondoljon ki új tanokat, hanem azon 
hitvallást terjeszsze a hallgatók közt, mely a próféták és 
apostolok iratain alapszik és az apostoli niceai — ós Atha-
nasius-féle három symbolumban foglaltatik. Ki mást tanít, fel 
nem vehető illetve kizárandó (az esperességből t. i.). 

2. Minden lelkész legyen ellátva szent bibliával, Melanch-
thon hittanával, Luther kis kátéjával valamint más elismert 
szerző és egyházi atya művével. 

3. Senki se csillogtassa lángelméjét az egyszerű hall-
gatók előtt, haszontalan kérdéseket se vessen fel, de ha 
kitűnő — tudós — férfiak vannak jelen, azok felfogásához 
is alkalmazkodhatik. 

4. Az evangelium és az ünnep- és vasárnapi epistolák 
felolvasása maradjon meg, mivel ezeket a hallgatók többsége 
megérti; böjtben a kátét kell az ifjúsággal forgatni ós vizs-
gákat tartani. Ugyanaz történjék vasárnaponként is. 

5 A kisdedek keresztelése a templomban és haladék 
nélkül foganatosítandó, csak a lelkész tudtával ós beleegye-
zésével lehet 2—3 napig várni. 

6. AkeresztelósaKrisztus által rendelt alakban (szavakkal) 
kegyesen és alázatosan (pie et devote) szent könyörgések 
kíséretében ós a babonás szertartások mellőzésével történjék. 

7. A keresztelő medence a templomban tisztességesen 
és tisztán őrizendő, a megbélyegzett (bűnös) atya vagy kereszt-
atya a szent forráshoz ne bocsáttassék, a bűnnel terhelt, 
istenkáromló, esküszegő ós a kátét tanulni vonakodó marad-
jon távol. 

8. A keresztszülőkhöz figyelmeztetés intézendő, hogy 
keresztfiok-lyányukról egész életén át gondoskodjanak. 

9. A keresztelést az atya, ne pedig a bába vagy egy 
vén asszony kérje, hasonlóan a keresztszülőket is az 
atya, távolléte vagy betegsége esetében egy rokon vagy szom-
széd tartozik felkérni. 

10. A bábának ós a lelkészen kívül mindenkinek keresz-
telni tiltva van. 
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11. A serény lelkész gyakran inti híveit, hogy sűrűn 
járúljanak az úr asztalához, azt utolsó órájukra ne halaszszák, 
mert a késő megbánás Augustinus szerint ritkán igaz. 

12. Az úrvacsoránál Krisztus szavaihoz kell alkalmaz-
kodni ós móltónak, méltatlannak Krisztus valódi testét és vérét 
nyújtani és tanítani: hogy a test és vér valósággal jelen van. 

13. Az úrvacsora kiszolgáltatása Krisztus rendelése 
szerint, a szokásos elemek, a kovásztalan kenyér és bor fel-
használásával történjék. 

14. Úrvacsora nélkül misét tartani vagy a szentségek 
kiosztásánál idegen nyelvet használni és az Úr testét a fej 
fölé emelni tilos. A mise éneke (canon missa) elhagyandó, 
de a bevezetést (introitus) ha csak lehet, énekelni kell. 

III. cím. A szertartásokról (de ceremoniis et ritibus). 

1. A más vidékről érkezett lelkész ne változtasson a 
meglévő, dicséretes ós jámbor szokásokon. Ha valamit változ-
tatni akar, tegye az esperes és az egyház tudtával. 

2. A szentségek kiosztását ós a szónoklatot papi öltöny-
ben kell végezni. 

3. A viasz, gyertya, sonka ós más effélék beszentelése 
egyszersmindenkorra el lévén törölve, többé be nem hozható. 

4. A babonás ünnepek és a szentek névnapjainak meg-
ünneplése eltöröltetik, a meghagyott ós külön jegyzékben1) 
foglalt ünnepeket mindenütt kegyesen ós egyformán kell 
megülni. 

5. Az egyházkelő nők avatása legalább négy hót múlva 
történjék ós pedig minden babonás szertartás nélkül. A 
lakománál, a hol teljesen be nem tiltható, kellő, mértéket kell 
tartani. 

6. A profán „nagyböjti salve Regina" mellőzendő, helyébe 
a kátótanítást megelőzőleg a „salve rex Christe" énekelendő 
ós pedig akár latinul, a deákok kedveért, akár pedig a nép 
anyanyelvén. 

7. Ünnep- ós vasárnapon tilos az adás-vétel ós minden 
munka, míg a templomban az isteni tisztelet tart. 

8. A dólesti isteni tiszteletnél jámborul (et tractim!) 
kell énekelni a zsoltárokat, de a hymmusokat, kivált, melyek 
a szentek közbenjárásáról szólnak, csak kellő átalakítás után. 

9. A halottak temetése legyen tisztességes ós a jámbor 
embereknél harangszóval történjék. A szerfeletti siránkozás 
vagy is inkább ordítás mellőzendő. 

*) Kár hogy a jegyzéket nem ismerjük, különben érdekes párhuzamot 
lehetne vonni ezen és az 1699 ápril 23-án megállapított jegyzék között. 
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IV. cím. A iskoláról és tanítóról. 
1. A templom mellett legyen iskola, mely fő ós tisztább 

(purior) rósze az egyháznak. 
2. Ahol lelkész és iskola van, ott tanító is alkalmazandó, 

kinek jövedelmét senki magához nem ránthatja. 
3. A tanító jelentkezzék először a lelkésznél. Ha alkal-

masnak találja, a híveknek ajánlja. A tanító alá van ren-
delve a lelkésznek, tartsa őt tiszteletben, a nép előtt jó hírét 
óvja ós fogadjon neki szót mindenben. 

4. A tanító kötelessége tanítványokat szerezni ós azokat 
a tudományban, jámborságban és jó erkölcsben kiképezni. 
Az orgonálást is végezze szorgalmasan ós segédkezzék a 
lekésznek más dologban is, de a mi tisztán a lelkész tiszte 
(pl. a keresztelés) attól tartózkodjék. 

5. A tanítónak üzérkedni, tivornyázni ós éjjelezni tilos. 
6. A tanítót nem a (polgári) bírónál, hanem a lelkésznél 

kell vádolni, ez intse, korholja őt és békítse ki ellenfelével; 
ha szót nem fogad, az esperesnek feljelentendő. 

7. A tanító tisztességesen, ne pedig könnyelműen ós 
idő-előtt (suo termino completo) hagyja el hivatalát. 

8. Ha a tanító rest, ellenszegül (rebellis), az italt kedveli 
és az iskolát beszennyezi, érdeme szerint elbocsáttatik, de 
ha jámbor és jóravaló (ntilis) alőmenetelben úgy részesül, 
mintha csak az esperesség tagja volna. 

9. A tanító, az esperességi gyűlés elé idéztetvén, meg-
jelenni köteles. 

V. cím. A házasságról és esketésről. 
1. A gyermek csak szülei beleegyezésével léphet ugyan 

házasságra, de a mint a szülők gyermekeiket házasságra 
nem kényszeríthetik, úgy a házasságot fontos ok nélkül nem 
is akadályozhatják. 

2. A leány 15 és a fiú 21 éves korának betöltése előtt 
nem léphet házasságra. 

3. A rokonok közötti házasságot lehetőleg kerülni kell; 
4 Íziglen sógorság- vagy rokonságban lévők közt pedig 
egészen tilos a házasság. 

4. A házasulandókat az esketés előtt két héten át hir-
detni kell, aztán gyónjanak meg, de mielőtt az úr asztalához 
bocsáttatnának, kell hogy vizsgát tegyenek (a kátéból, hit-
tanból.) 

5. Az esketés kihirdetés előtt vagy kihirdetés nélkül 
ne foganatosíttassók és ne történjék éjjel, hanem a délutáni 
isteni tisztelet alkalmával. 

6. Az esketés előtti közösülést mind a polgári, mind 
egyházi hatóság nyilvánosan büntesse, hogy a többiek 
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féljenek és kegyes tisztességes és szűz életet éljenek. Böjt-
ben és adventben senkit sem szabad esketni. 

7. A parázna, házas felét hűtlenűl elhagyó és más gonosz 
embert a szomszéd helységben sem kell megtűrni, ha a polgári 
hatóság oly keményen nem bűntette is. 

VI. cím. A lelkészek és hívek életéről. 

1. A lelkész ügyeljen szomszédjára is és ha benne hibát 
talált, intse meg négy szemközt, de hívei előtt ne hozza rossz 
hírbe. Mindenki óvakodjék a kártya- és kockajátóktól, vala-
mint az iszákosságtól. 

2. A lelkész ne avatkozzék más ügyekbe, kerülje az 
üzérkedést, uzsoráskodást ós más effélét, ne járjon a korcs-
mába és ne bizalmaskodjék a köznéppel. 

3. Senki se végezzen keresztelóst, esketést és más func-
tiót társa egyházában az illető — lelkésztárs — beleegyezése 
nélkül. 

4. Epiphanias napján ne járjon a lelkész feszülettel az 
utcán, mert ez botrányos, hanem egyezkedjék inkább híveivel, 
hogy ezen szertartás nélkül is adják meg, a mit ilyenkor 
adni szoktak. Ugyanaz áll a nagypénteki zsoltárolvasásról is. 

5. A lelkész a gondjára bízott nyájat az esperes tudta 
nélkül el nem hagyhatja. 

6. Fontos ok nélkül — ha t. i. tanítása, hite és erkölcsi élete 
kifogástalan — a hívek sem mozdíthatják el lelkészöket; az 
elmozdítás okáúl felhozható ok az esperesnek tudtúl adat-
ván, a közgyűlés elé terjesztendő. Akik a lelkészt ok nélkül 
kizavarják, helyébe nem kapnak mást. 

7. Vasárnapon minden tivornya ós éjjeli lárma tilos. Az 
átkozódás és káromkodás is szigorúan tiltatik. Aki ez ellen 
vét, a polgári hatóságtól testi- ós pénzbüntetéssel az egy-
házitól pedig dorgálással sujtatik. 

8. Senki se feleseljen a lelkészszel nyilvánosan ós 
a szónoklat közben, se ne rágalmazza őt. Ha a lelkész vétkes, 
az esperesnél ós nem a polgári hatóság előtt vádolandó. 

9. Pünkösdi királyt választani, az embereket az úton 
megállítani ós más efféle tilos. 

10. A lelkész számára régóta kijelölt egyházi szolgál-
mányok pontosan lerovandók, a java és ne a maradékja 
jusson a lelkésznek. A mellékjövedelmeket is botrányos 
szertartás nélkül kell beszolgáltatni. 

11. A lelkészi jövedelem megcsonkítását hallgatagon 
eltűrni elmozdítás terhe alatt tiltatik, hogy a lelkész hivatal-
beli utódját meg ne károsítsa ós az egyházi vagyon el ne 
kallódjék. 
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12. Állomásával elégedjék meg mindenki és ha vala-
mely egyházban üresedés van, ezen egyház híveivel csak az 
esperes vagy esperesség engedélyével egyezkedjék. 

13. A távozó lelkész helyét egy másik csak akkor fog-
lalhatja el, ha az előbbi már teljesen kielégíttetett. A paraszt 
(colonus) a közgyűlés elé idéztetvén 12 ft bírság terhe alatt 
megjelenni köteles. 

VII. cím. A közgyűlésről és egyházi hatóságról. 
1. Az esperes a meghívót a gyűlés előtt két héttel szét-

küldeni tartozik. Ha jónak látja, a tanácskozás tárgyait is 
megjelöli. Aki a gyűlésről makacsúl elmarad, 3 magyar forintot 
fizet büntetésül. 

2. A meghívó, az érkezés napjának feljegyzósével, rögtön 
a szomszédnak küldendő. 

3. Az összehívás idejében minden lelkész a kitűzött 
órában ós helyen büntetés terhe alatt megjelenni tartozik. 

4. Mindenki 12 dénárt fizet félévenként az esperesség 
pénztárába. 

5. Minden fizetés szt. György napján teljesen teljesítve 
legyen a bírságpénzekkel együtt. 

6. A lelkészt nem a polgári hatóság előtt, hanem az 
esperesnél kell vádolni, de ha világi ember — plebejus — 
bántotta meg a lelkészt, elébb a helység bírájánál jelentessék 
fel, és ha az a lelkésznek elégtételt nem ad, az esperes elé 
vitessék az ügy. 

7. Kérjük a földesurat, ne tulajdonítson magának 
valami hatalmat a lelkész felett addig, míg ez helyesen tanít 
és erkölcsös életet ól; ha pedig kifogása van ellene, forduljon 
az espereshez. 

8. Az esperesség jövedelmeit az esperes kezeli, ki azon-
ban minden szt. György napon azokról számot adni tartozik. 

9. Az esperes évenként szt. György napja körül hiva-
talát leteszi, mikor is az esperesség újból ós szabadon választ 
esperest. 

(Protocollum Peceli 4 - 1 3 l.1). 

D) Az esperesség szervezete, kormányzata, tagjai. 
Mellőzvén a különben tanulságos, de e munka szűk kere-

tébe nem férő párhuzamot, mely ezen és a régibb szabályok 
közt vonható, áttérek azon tényezőkre, melyek által e „tör-
vény" érvényre emeltetett illetőleg alkalmaztatott. 

') Megjegyzem, hogy e szabályok nem csak Tacitus nyelvén hanem 
Agricola magvas irályában is készültek. 
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Az esperesség élén e korszakban is az esperes állott, 
akinek jog- és hatalom köre ez idétt egyrészt nevezetes 
kiszélesítést és Bocskay István, Thurzó György és Bethlen Gábor 
kiváltságlevele által törvényes megerősítést nyert, de 
másrészt a „tanács" — consistorium, assessorium — felállí-
tása ós behozatala által ismét alkotmányos korlátok közé 
szoríttatott; eltekintve attól, hogy a két alesperes is sok 
tekintetben önálló hatáskörrel lett felruházva. Máskülönben 
az esperessógi szervezet a következő maradt: 

1. A főhatalmat úgy hatósági mint bírósági tekintetben 
e korszakban is a közgyűlés gyakorolta, mely évenként rend-
szerint kétszer t. i. szt. György ós szt. Mihály napja körűi 
és pedig ott tartatott, a hol az esperes lakott, pl. 1612—1614-ig 
Oláhpatakán is, mikor Sexti Péter ottani lelkész volt az 
esperes. 

2. A tanács — consistorium — nyomaira már régebben 
akadunk; az esperes t. i. már azelőtt is fontosabb ügyekben 
egy kót maga mellé vett szomszédos lelkész segítségével járt 
el; 1610 körűi a közgyűlés ezen tanácsosok megválasztását 
kivette az esperes kezéből ós e tisztséget állandósította, ami 
által az esperesi hatalom túlkapásainak gátat vetett ós a 
rendkívüli közgyűlések számát a minimumra szállította le. 
Ezen tanács tagjai: 

a) az esperes, aki úgy a tanácsot amint az egész szövet-
séget képviselte, a gyűléseken elnökölt, a rendszerint kül-
földi egyetemeken felszentelt új lelkészeket megvizsgálta, az 
egyházi jövedelmek kezelését ellenőrizte, az egyházakat láto-
gatta, a lelkészek és tanítók felett fegyelmi hatalmat gyakorolt, 
gondoskodott arról, hogy minden egyházban lelkész legyen 
és a hit tisztán taníttassák, a lelkésztársai között valamint a 
lelkészek ós hívei között felmerült viszályok esetében mint 
békebíró szerepelt és az egész esperesség érdekeire felügyelt; 

b) a két alesperes, akik a hozzájok közelebb fekvő 
egyházakban az esperesi teendőket végezték ós az esperes 
helyettesei voltak; 

c) a jegyző, a ki az esperest állandóan kísérte, az 
ülések jegyzőkönyveit vezette, a bizonyítványokat, átiratokat 
és válaszokat fogalmazta és kiadta; 

d) hat tanácstag, a kik bizonyos előre meghatározott rang-
sorozat szerint foglaltak ugyan helyet, de máskülönben 
egyenlő szavazattal bírtak. 

e) a szószóló — orator —. aki a gyűléseken imád-
kozott, és az esperesség érzelmeinek tolmácsa volt 

Ezen tanács fő teendője a bíráskodás volt, amen-
nyiben az esperes (a magához vett jegyző kíséretében) a 
békés barátságos úton ki nem egyenlíthető viszályokat, a 
válási, felmentvónyi ós bűnvádi ügyeket eldöntés végett hol 
a „tanács," hol pedig a teljes közgyűlés elé terjesztette. 
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Azonban sem a közgyűlés, sem a tanács, sem az esperes 
hatásköre szabatosan körülírva nem volt és ennélfogva az 
esperes ezentúl is gyakran bölcs belátása szerint és senkit 
sem kérdezve járt el, viszont a tanács is nem ritkán döntött 
oly ügyekben, melyek a közgyűlés elé tartoztak volna. 

3. A lelkészek e korszakban is feltétlen engedelmes-
séggel tartoztak az esperesnek és bizonyos rangkülönbséggel 
következtek egymás után. Ezen rangkülönbségnek idővel 
nem kis fontosság tulajdoníttatott, amennyiben pl. az át-
helyezés egyik asztal mellől a másikhoz felfelé, nagy kitün-
tetés, lefelé, súlyos büntetés volt. — A lelkészi kar úgy volt 
fegyelmezve mint a róm. kath. szerzetesek! hiszen az új 
szabályok VI. c. 1. pontja szerint nem csak az esperes, 
alesperes és tanácstag ügyelt fel a lelkészekre, de még egyik 
a másikat is folytonosan szemmel kísérte, a mi tudtommal 
csakis a jezsuita rendnél volt szokásban! Jaj volt az illető-
nek, ha az esperesség meghagyását semmibe vette! — A 
prédikáció után a miatyánk, hiszekegy, és a tíz paran-
csolat „átok terhe alatt" mondandó el (1622 ápril 20-án Jolsván 
Prot. Schröter. 137 1.): így hangzott rend szerint e meg-
hagyás. A lelkész személye ezen időszakban is szent és 
sérthetetlen volt, de az esperesség arról is gondoskodott, 
hogy e sérthetetlenséggel kifogástalan jellem és példás erkölcs 
járjon együtt. így Floriani Kristóf geceli lelkész hivatalától 
fosztatott meg azért, mert rövid idővel neje halála után 
házasságra akart lépni (1602 november 3-án Rozsnyón, Prot. 
Schröter 1 1.:) De igaz ügyben ismét védelemben részesült a 
lelkész, pl. Albini György veszverési lelkész elmozdítását az 
esperesség 1603 november 26-án Rozsnyón nem engedte meg, 
jóllehet bebizonyúlt, hogy az írástudatlan népnek okmányokat 
írni vonakodott (Prot. Schröter 6. i.). 

A lelkész választása életfogytig történt, jövedelmei 
e korszakban az „utókor számára ' pontosan összeirattak és 
az esperes különös felügyelete alá helyeztettek. 

Ezek voltak a tényezők, melyek az esperesség és az 
egyes egyházak kormánygyeplőit kezökben tartották és 
mindenben önállóan és függetlenül intézkedtek. Minden más 
befolyás ki volt zárva és pedig úgy fönn az esperességben, 
mint lenn az egyes egyházakban, melyek képviselete 
kizárólag az egyes lelkészekben keresendő. A világi ember 
csak kötelezett és nem jogosított tagja volt az egyháznak. 
Ha itt ott nyomára akadunk annak, hogy egyes főurak véle-
ménye is — nagy ritkán bár — meghallgattatott: ez koránt-
sem a mai presbyteriális rendszer első nyoma, hanem inkább 
a pártfogói jog — patronatus — kifolyása volt, a melyből 
az egyház anyagi hasznát látta. Találunk azonban a fentebb 
részletezett új szabályokban két intézkedést, mely arra 
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mutat, hogy egyrészt a hívek kizárása az egyházi igazgatásból 
már akadályokba ütközött és ellenmondásra talált, másrészt 
pedig a lelkész és az általa képviselt egyház között már némi 
különbség tétetett Elóbbi esetre vonatkozók a VIII. c. 7. pont 
„mely a földesurat kéri, ne tulajdonítson magának valami 
hatalmat a lelkész felett", utóbbi a III. c. 1. pontjában nyer 
kifejezést, mely szerint „a lelkész csak az esperes és az egy-
ház beleegyezésével hozhat be újításokat, törülhet el régi 
szokásokat." Ezen két intézkedésben találom ón a mai demo-
kratikus és alkotmányos rendszeren nyugvó egyházi kormányt; 
mert a „kérelemnek"1 a földesúr csak akkor adott helyet, 
ha az esperesség vagy a lelkész intézkedését célirányosnak 
találta és mivel a jog: a lelkész által tervbe vett változtatást 
elbírálni, elfogadni vagy elvetni, a híveknél bizonyos össze-
jövetelt, eszmecserét ós szervezetet tételezett föl! Így tör-
tént, hogy nagy későn ós roppant ellenszenv leküzdése után 
a világi urak is széket ós szavazatot nyertek a gyűlések-
ben és hogy a bíró által képviselt hívek többsége is hová 
tovább több és több befolyást nyert az egyházban. Kiemelem 
azonban, hogy mindez csak nagy későn — 1704 után — tör-
ténhetett meg, miután az esperesség körömszakadtáig védte 
álláspontját, mely szerint „az egyházi ügyek vezetése kizárólag 
az egyházi elemet illeti" és a II. Rákóczy-fóle szabadságharc 
szabadelvű törekvéseire volt szükség, hogy egyházunk ezen 
a protestáns szellemmel merő ellentótben álló felfogás elej-
tésére szoríttassók. 

E) A közoktatás ügye. 

Az iskolák állapota ós a tanítók helyzete e korszakban is a 
régi maradt. A szabályok IV. címe, mely a tanítót a lelkésznek 
feltétlenül alárendelte, nem maradt papiroson. így pl. igen 
megjárta Antoni Pál dobsinai tanító, midőn kijelentette, hogy 
„a lelkésznek semmi köze az iskolához!" 1620 ápril 22-én 
Csetneken kérdőre vonta őt az esperesség és ha szavait vissza 
nem vonja, bocsánatot nem kér ós külön térítvónynyel 
engedelmességet és józan életet nem fogad, bizony kiteszik 
hivatalából (Prot. Schröterianum 101—102 1.). 

így állván a dolog, szinte hihetetlen, hogy mind a mellett 
ez időszakban is több igen kitűnő tanítóra akadunk, kik 
virágzó iskolákat alapítottak és a virágzókat ilyen állapotban 
fenntartották; hiszen a lelkészek többsége tanítóságon kezdte 
működését, így tehát bizonyos, hogy a tanítók a kellő tudo-
mányos képzettség birtokában voltak és hogy csupán a kor 
irányán múlt, ha a tanítás főkép a vallás- hit ós erkölcs-
tanra valamint a vitatkozás „mesterségére" szorítkozott. 
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F) Vallásosság, erkölcsiség, szokás, míveltségi állapot. 
Durva szokás és az időkhöz mért erkölcsi sölyedés 

jellemzi a korszakot; a folytonos harc és sarc közben nem 
is lehetett ez máskép. így pl. 1607 ápril 24-én Jolsván keser-
vesen panaszolta egy veszverési nő, hogy férjétől a hajdúknak 
1 ft 50 dénárért eladatott, ugyanaz történt 1619 február 4-én 
Gecelfalván, a hol egy pétermányi férfi szintén azzal vádoltatott, 
hogy nejét 12 forintért eladta; egy dobsinai nő, Sabina, pedig 
elmondta 1602 november 3-án Rozsnyón, hogy férje mint-
egy 6 évvel azelőtt elhagyta, Egerbe ment és törökké 
lett (Schröter 13. 1. 1.). A hűtlen elhagyás, házasságtörés és 
az eljegyzés felbontása, valamint az ünnep- ós vasárnap meg-
szentségtelenítése napirenden volt, bár minden egyes fel-
merült esetet a legszigorúbb fenyíték ért ós ha máskép nem 
pl. a vétkes szökése esetében, azzal sújtották, hogy az 
illetőt az esperesség területéről örökre száműzték. Igazolják 
azt a következő esetek. 

Trocha György, a baradnai egyházhoz tartozó Zdichava 
községbeli lakos „Mária születése napján" (in die nativitatis 
Mariae) szántott és így az első tábla törvényei ellen vétkezett, 
a miért 1597 február 9-én (juxta vetus, régi időszámítás szerint) 
Rőcén kérdőre vonatott és méltó megfenyítése végett Bakos 
János földesúrnak jelentetett fel (Prot. Rimanovi 301 1.); 

Rusinko Sófia murányi lakos Mihályko Ferenc oláh-
pataki lakossal eljegyeztetett, de később máshoz akart nőül 
menni; 1602 november 3-án Rozsnyón mint hitszegő (ut fide 
fraga) az esperesség területéről száműzetett (Prot. Schröter 
2. 1.); 

Koncsko Mihály és Liptak Sófia redovai lakosok a ha-
todik parancsolat ellen vétkeztek, azért 1603 december 11-ón 
Rozsnyón így Ítéltek, 1. álljanak három vasárnapon a szégyen 
helyen a templomban ós 2. fizessenek 10 ftot.(Prot. Schröter 7.1.); 

Zacharias gocsaltói lakos parázna leánya a faluból ki-
tiltatván. hiába kór 1609 szeptember 30-án Ochtinán, kegyel-
met (Prot. Schröter 23. 1.); 

Lipták Gergely parázna neje Sófia öt évi száműzetés 
után az egyház kebelébe való újbóli felvételért esedezett 
és miután egy felsősajói ós egy berdárkai tisztességes férfi 
is jót állott érette, 1607 május 22-ón határozatba ment: egy 
vasárnapon álljon zsákban és szalmakötéllel a templomban 
az oszlopnál, két vasárnapon ugyanott csak zsákban, aztán a 
jótállók felelősségére és 40 ft óvadék mellett kegyelembe fogad-
tatik ugyan, de ha még egyszer bűnbe esik, fejét veszti 
(capitis suplicio affici debet, Prot. Schröter 117. 1.). 

Az eljegyzés ós házasság ez idótt egyaránt szent, ós csak 
igen fontos okból volt feloldható. A ki az eljegyzéstől elállott 
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nemcsak — rövidebb hosszabb ideig-, rendszerint hét évig — 
más eljegyzésre képtelennek (kötelezettnek, ligatus) mondatott 
ki, de súlyos fenyíték (pl. kitiltás, bírság stb.) alá is esett; 
az elválás pedig csak ritka esetben engedtetett meg pl. 1614 
ápril 15-én Oláhpatakán egy felmerült eset alkalmából ki-
mondották, hogy a ragályos és gyógyíthatlan betegség, milyen 
a bélpoklosság, sem szolgálhat az elválásra elegendő indokúl 
(Prot. Schröterianum 51. 1.). 

A vallásosságot még mindig abba helyezték, hogy valaki 
az istent külsőleg gyakran szolgálja és a lelkésznek vakon 
engedelmeskedjék. így pl. György sztrizsi lakost 1615 no-
vember 23-án Csetneken kiátkozták és az egyház kebeléből 
kizárták, mivel a lelkészt semmibe vette, rendetlen házas-
óletet ólt ós az úrvacsoráról minden tisztelet nélkül beszólt 
(Prot. Schröter 61. 1.). 

A protestáns egyház tusája a kiírthatlan róm. kath 
emlékekkel ós szertartásokkal még folyvást tartott. E kor. 
szak elején még abban is nyilvánúlt e harc, hogy az esperes-
ség a XIII. Gergely pápa által javított naptárt a világért sem 
használta volna, hanem tüntetőleg a régi időszámításhoz — 
juxta veteres — ragaszkodott. E tárgyban a kassai cs. k. 
kamara1) 1600 julius 20-án Gömörmegye néhány egyházához 
— különösen a köviihez — igen erélyes felszólítást intézvén 
(Prot. Peczeli, 18. 1.) és ehhez ós más meghagyáshoz még az 
is járúlván, hogy már most minden ünnep az oroszokéval 
összeesett és hogy ennélfogva pl. a garami nép magát ismét 
ruthón-nek képzelte: egyházunk is meghajolt a célszerűség 
előtt ós így megtörtént, hogy Bubenka Boldizsár veszverési 
— később alsó sajói lelkészt 1618 ápril 25-én Csetneken azért 
is mert a karácsont a régi naptár szerint ünnepelte hiva-
talából kivetkőztették és csak 1620 ápril 22-ón fogadták 
ismét kegyelembe, miután többen közbevetették magokat az 
érdekében, de neje, ki „nagyot vétkezett" — úgy látszik, 
hogy „Ave Mária!" imádkozott — egy vasárnapon szógyen 
szemre állíttatott ki a templomban; (Prot. Schröter 84 és 
103 1.). 

A róm. kath. látványos szertartások úgy átmentek a 
nép vérébe, hogy minden tilalom ós fenyíték dacára azokat 
feledni ós azoktól megválni nem tudott. így pl. 1612 ápril 25-ón 
Oláhpatakán arról értesült az esperesség, hogy Betlóren, Vesz-
verésen és Markuskán még mindig tüzet gyújtanak a templom 
előtt ós húsvétkor feszülettel járják körül a vetéseket; a három 
falút természetesen rögtön felelősségre vonták ós meg is 
büntették (Prot. Schröter41.1.). Ez okból is szükséges volt, hogy 

*) Hogy mi köze volt a cs. k. kamarának ahhoz ? ki mondja meg ? 
Én legalább ki nem vehetem e felszólítás okát ! 
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az esperes az egyes egyházakat mennél gyakrabban látogassa, 
mely alkalommal rendesen a régi babonás szertartások kiir-
tása és az egyházi- és papi jövedelmek jegyzékbe vétele 
tekintetett főfeladatnak. így történt 1599, 1610 és 1616 a mikor 
több egyház lett beható vizsgálat alá vonva. Például: 

1599 január 30-án Veszverósen, meghagyatott (Flóriani) 
Kristóf lelkész úrnak, hogy a mennyasszonyok ós egyház-
kelő nők avatásánál a szokásos „babonás szertartásokat" mel-
lőzze, a keresztelésnól pedig ne merjen gyertyát gyújtani l 
(Prot. Rimanovi 220. 1.). 

1599 február 2-án Felső Sajón a tűzgyújtás szt. János 
napján, a fonoda és laetare vasárnapján a halál kihurcolása 
tiltatott be (Prot. Rimanovi 221. 1.). 

G) Egyes egyházak. * 
Egyes egyházaink e korszakban a hívek tekintélyes 

számával dicsekedtek, amennyiben rendszerint több kevesebb 
helységet találunk kebelökben; így pl. a rőcei egyházhoz 
1596-ban Vizesrét, Zdichava és Kis-Rőce; a krasznahorka-
váraljaihoz 1610-ben Pacsa, Hárskút, Hosszúrét ós Jólész; 
a rozsnyóihoz 1606-ban Betlór, Nadabula ós Csúcsom; a vesz-
verésihez a 18-ik század elejéig Henckó ós a felső sajóihoz a 
legújabb időkig Rédova is tartozott, a tekintélyesebb leány-
egyházak azonban csakhamar külön váltak és anyaegyházakká 
lettek mint pl. 1619 ápril 25-ón Kun-Tapolca (Prot. Rimanovi 
523. 1.) ós 1607 körül Betlér (Prot. Schröter 14, 22). Meg kell 
itt jegyeznem, hogy a fent elősorolt leányegyházak illetve 
községek lakosai egy lélekig lutheránusok voltak ós hogy 
azokban a helységekben máshitű egyház nem létezett ós nem 
is létezhetett, amennyiben ez idótt két felekezet egy községben 
még . . . meg nem fórt, egyik a másikat elnyomta, elnyelte 
volna! 

Hogy az egyházi jövedelmeknek e korszakban törtónt 
összeírásáról is képünk legyen, ide iktatom a baradnai egy-
házra vonatkozót, mely 1596 február 10-ón az egyházlátogatás 
alkalmával egy mezőssi Borbély Jánosnál talált 1477-ben kelt 
latin feljegyzés1) után jegyzőkönyvbe lett iktatva: 

„A baradnai plébania jövedelmei 1477-ben : Item kiki 
fizet 12 új dénárt. Item egy szombati véka tiszta búzát. Item 
egy véka őszi búzát. Item egy véka zabot. Item egy jó tyúkot. 
Item avatásért egy új dénárt, egy gyertyát, egy búzakalácsot 
és egy tyúkot. Item kiki tartozik egy szekér fát fuvarozni. 
Item gyónásnál letesz kiki egy új dénárt. Item keresztelésért 
egy új dénárt. Item harangozásórt egy dénárt." (Prot. Rima-
novi 146. 1.). 

Nem kevésbé érdekes a dobsinai egyházi jövedelmek 
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összeírása, melyet Peceli Zsigmond itteni lelkész 1622-ben 
eszközölt: 

„A dobsinai lelkész jövedelmei:"1) 
1. a tized, mely a borsó és kapás növények kivételével 

minden gabona, búza, öszi ós tavaszi rozs, árpa, köles, zab 
és más termesztményekből teljesen jár. 

Jegyzet. Egy földmives 1596-ban borsót vetett ós midőn 
ez pompásan sikerölt, a többiek is nemsokára a tízed tetemes 
kárával az összes földeket azzal vetették be, mert habár 
többnyire 10—13 szekérrel is hoztak a csűrbe ós 50—60 köböllel 
is mórtek, még sem adtak tízedet belőle és a háládatlanok 
azon igéretöket sem váltották be, melyet az esperesség köz-
benjárására — t. i. az 1596 november 25-ón tartott egyház-
látogatás alkalmával — tettek és mely szerint a kicsépelt 
mennyiségből tartoztak volna tízedet adni. Hálátlanságuk 
miatt le is vette aztán az isten e terményről az áldást, mit 
nekik nem egyszer a szószékről fenyegetés közben megjó-
soltam (sic!). 

A méhek után a tizedik raj a lelkósz-ó, de ő adja hozzá 
a méhkast. 

Len és kenderből tetszésök szerint adnak valami keveset. 
A polgár, ki mit sem vet, 12 dénárt fizet évenként 

„keresztyénség (Christenthum)" cím alatt, a zsellér hat pénzt. 
2. A mellékjövedelmekről (de accidentiis). 
A pápistakorban szokás volt, hogy a róm. kath. plébános 

karácsonkor (in vigiliis nativitatis Christi) feszülettel áldozva 
járt körül, mi bálványimádás lévén jámbor elődeink e 
helyett azt hozták be, hogy az ev. lelkész poharat (kehelyt) 
küld körül és így gyűjt magának egy forintot ós egy két 
garast. 

Minden háziasszony Jakab napján kakast ós ha 3 - 4 
tehene van, sajtot is ad; de utóbbi ritkán történik, mert 
gyakran hull a marha. Ezen szolgálmányért tartozik a lelkész 
a város bikáit kiteleltetni, mitől eleintén vonakodtam, de látván, 
hogy e bikák még is csak az én barmaimhoz hajtattak, bele-
nyugodtam abba is, 

A hajnali istenitiszteletért (pro rorate) az egyházfi 1 ftot 
szokott adni, ugyanannyit a ,,salve" zsolozsmáórt, de mindaz 
egy harmadrészben a tanítót illeti. 

Nagy temetésért (generale) 50 dénár, közönségesért 
(specialis) 25 dénár ós szegény gyermekek temetóseért 12 
dénár jár. 

*) Ez kisebb címe; a Dagyobb így hangzik: „Assignatio uni versorum 
parochiae Dopschensis proventuum, per me Sigismundum Pecelium Nissenum 
Silezium senem septuagenarium, indiqueque agentem eiusdem ecclesiae 36 
annis pastorem in usum meorum successorum reposita" és aztán jön „Pro-
ventus Parochiae Dopschensis T de Decimis. . . 
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Hirdetésért egy itce, eskotésért egy pint és a nők ava-
tásaért szintén egy itce bort adnak, de becstelenek esketéseért 
elengedhetlenűl 2 ftot kell fizetni. 

Aki a menyasszonyt más egyházba viszi, tartozik elébb 
a lelkészszel kiegyezni, ellenesetben a menyasszony el nem 
bocsáttatik. 

Ezen mellékjövedelmek közt első az acél; a hámori 
kovácsok t. i. hetenként minden hámorból egy 16 fontnyi 
rudat adnak, miért nekik a lelkész kéthetenként egy pint 
sört szokott küldeni. 

Jegyzet. Ha a hámorban 2 — 3 tűzhely (kemence) van, a 
lelkészt minden tűzhely után egy-egy acélrúd illeti. Egy Miklós 
nevű idegen (polonus, polok !) ezt 1612-ben nem akarta telje-
síteni, de perrel kónyszerítettem reá, tanúkkal beigazolván a 
bíró előtt, hogy 1560 körül is minden tűzhely után egy-egy 
rudat adtak volt hetenként. 

3. Az offertorinmokról. Ünnepnapon (karácson, húsvét 
ós pünkösdkor) 3 offertorium van, t. i. reggel, az apostoli 
ének közben és a prédikáció után. 

Temetés után minden hallgató a lelkész vezetése alatt 
offertorium hoz járúl, de ha családapát vagy családanyát 
temettek, egy tyúk is jár. Az egyházkelő nő egy itce borra 
vagy annak értékével áldoz ós azonkívül három pénzzel gyer-
tyára, a keresztanyák is egy-egy pénzt adnak ilyenkor. A keresz-
telés alkalmával is minden keresztszülő egy-egy pénzzel áldoz. 

A gyónás után az elbocsátott (absolutione accepta) egy 
pénzt és közvetlenül az úrvacsora előtt ismét egy pénzt tar-
tozik adni. 

4. A szántóföldek- és rétekről. (Dűlők szerint felsorol-
tatnak; a szántóföldek összesen 85 köböl területtel bírtak 
mintegy, a réteken vagy 12 szekér széna termett). 

Jegyzet. Nehéz, sőt lehetetlen a földbirtok határait fog-
lalás ellen megvédeni különösen nekem, ki egy betűt sem 
bírok e részben felmutatni, ha a dolog bíró elé kerül. 

5. Az építményekről. A paplakot a hívek tartják rend-
ben, de a sörfőzde, fürdő, étkező hely, méhes és minden 
kerítés a lelkész költségén emeltetik.1). (Prot. Rimanovi 210, 
304—314. 1.). 

') A dobsinai egyházról sokat kellene írnom: amennyiben viszonyai 
sok tekintetben feltűnő különbséget mutatnak a többi egyházak viszonyaitól, 
így pl. míg más egyházakban még a 16-dik század végén is sok róm. kath. 
szertartás dívott, addig Dobsinán már a 16-ik század másik felében az isteni-
tisztelet tisztán evangéliumi volt és a pünkösdi királyság, máglyagyújtás, 
feszülethurcoltatás és más efféle tekintetében sem merült fel panasz. Hason-
lóan érdekes a dobsinai templom, mely valószínűleg még Róbert Károly 
idejében épült és a mellette állott jelen korszakban már profán célokra hasz-
nált még régibb „Bálint úrnak szentelt kápolna" mely később 1641-ben a 
templomhoz csatoltatott és annak ma is „Waltenskirch" nevű részét képezi. 

4 
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IV. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség virágkora. 
1622—1645. 

AJ Történelmi áttekintés. 

Bethlen Gábor 1622-ben a nikolsburgi béke megszegése 
miatt fegyvert fogott, de már 1624-ben ismét javában folyt, 
úgy Ferdinánd mint Bethlen részéről minden őszinteség nélkül, 
az alkudozás. Midőn 1625-ben, Thurzó Szaniszló elhúnyta után 
megüresedett nádori székbe az ellenreformáció egy hatalmas 
támaszát Eszterházy Miklóst ültették, a nyolc éves Ferdinánd 
Ernő trónörököst pedig „a királyválasztási jog kijátszásával" 
—• mint a soproni országgyűlésen 1625-ben sokan mondták — 
megkoronáztatták, a hadviselés úgy mint a diplomatiai 
alkudozás folyton folyt, Bethlen Anglia, Németalföld, Velence 
ós a német protestánsok titkos szövetségese lett és az 1626-
ban kötött pozsonyi béke után is 1627—1628-ban hadi készü-
letekkel foglalkozott, hogy nagyszerű tervét: egy teljesen 
önálló ós erős magyar királyság létesítését, megvalósítsa; 
de vízkórba esvén 1629 november 15-én elhúnyt. Utóda 
(1631 óta) Rákóczy György a kassai egyesség alkalmával 
tett fogadását: „hogy az ausztriai ház ellen fegyverhez 
nyúlni nem fog," meg nem szegte és így Ferdinánd király ós 
a mindenható esztergomi érsek Pázmán Péter, valamint a 
nádor, Eszterházy Miklós könnyen elbántak volna Bethlen 
híveivel, de a svédek győzelmei engedékenységre bízták 
Ferdinánd királyt, aki hosszabb — Eperjesen folyt — alku-
dozás után végre 1633 szeptember 28-án megerősítette a 
bécsi, nikolsburgi, pozsonyi és kassai békekötéseket; utóbbi 
megerősíti erdélyi fejedelmi székén Rákóczy Györgyöt, eléb-
biek teljes vallásszabadságot biztosítottak a protestánsoknak. 

Mindennek dacára úgy Pázmány, mint Eszterházy, ahol 
csak tehették, elnyomták a protestánsok ügyét, melyet az 
1634/5. pozsonyi országgyűlésen is teljesen mellőztek ós mely 
hova tovább gonoszabb ós gonoszabb sors elé nézett. 

II. Ferdinánd 1637 február 15-ón elhalálozván, utóda 
III. Ferdinánd lett, ki az 1637 március 19-ón elhúnyt Pázmán 
Péter helyébe lépett, Losy Imrétől vezetve a sok békekötés 
ós törvény ellenére űzőbe vette a protestánsok megfogyott 
felekezetót, a jezsuitáknak a nikolsburgi békében foglalt 
tilalom dacára jószágokat (a turóci própostságot pl.) ado-
mányozott ós a bécsi békekötést, határozott Ígérete ellenére, 
meg nem erősítette. 
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Ily körülmények között Rákóczy György az elnyomott 
vallásszabadság visszaállítása érdekéből is 1643 ápril 26-án 
fegyverhoz nyúlt, miután a francia király és a svéd Torstenson 
követeivel megkötötte a frigyet. A hadviselés változó szeren-
csével folyt, míg 1645 december 16-án megkötötték Linzben 
a békét, mely az 1608: I. tc. és a hitlevél 6. cikke értelmében 
vallásszabadságot biztosított az összes lakosságnak és az 
elfoglalt templomok visszaadását is elrendelte. 

R) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség viszontagságai 
1622—1645-ig. 

Míg az evangéliomi hit Magyarország egyéb részeiben 
ezer sebtől vérzett és hivei azon voltak, hogy jogait fegyveres 
kézzel írt törvények által biztosítsák: addig Gömör vármegyé-
ben Széchy György és neje Homonnay Mária különös oltalma 
alatt nemcsak bántatlanul maradt, hanem uralkodott, hódított 
és virágzott is. 

Rimaszécsi Széchy György 1572—1573 körül előkelő és 
gazdag családból született, 1605-ben Bocskay István táborá-
ban találjuk, kinek halála napjáig híve maradt, 1619-ben 
gömöri főispán lett és mikor Bethlen Gábor először támadt, 
ennek táborában volt mint hadvezér; roppant jószágaihoz 
1620-ban a német lipcsei, — 1621-ben pedig a murányi ura-
dalmat is csatolván oly hatalmas dynasta lett, hogy tekin-
télyén és befolyásán Pázmány Péter minden törekvése hajó-
törést szenvedett és így Gömörmegye az ellenreformáció 
térítési törekvései előtt zárva maradt. Széchy György később 
Ferdinándhoz állott ugyan, de mint „gömöri főispán szentölt 
vitéz, kir. belső tanácsos, főkomornyik, Felső Magyarország 
némely részeinek generálisa, — F. Lindva, Murány, Balogh 
és Lipcse várak szabados és örökös ura1) is az ág. hitv. ev. 
egyház buzgó híve ós hatalmas pártfogója maradt. A murányi 
ós baloghi vár kezében lóvén, első gondja volt az esperes 
alászállott tekintélyét visszaállítani, minek igazolására szol-
gáljon a dereskiekhez írt következő levele: 

„Adjuk tudástokra, hogy az mi religionkon való ebben 
az vármegyében lévő esperesnek ós seniornak adtunk szabad-
ságot, mikor hivataljára eleiben nem menendetek, bűntek 
szerint titeket megbüntetni hagyjuk azért ós parancsoljuk 
ti nektek dereskiek, lévártiak és liceiek erősen, hogy mikor 
eleiben hivat benneteket az megnevezett seniorunk compareal-
jatok ós az mit hivatalja szerint előttetekben ad, megcsele-
kedjétek, szavát fogadjátok. Mert ha panasz jön reátok, az 

') Ilyen címekkel élt 1623-ban. 
4* 
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mint eddig lőtt, magunk is megbüntetünk benneteket, töm-
löccel és nagy bírsággal. Actum in Murán die 19januarl622 
G. Z. (L. S.)u (Schröter 131 1.). 

Hasonlóan intézkedett 1623 május 16-án Murány várából, 
mikor „a mostani jolsvai esperesnek1' idézések kibocsátására 
és büntető határozatok kimondására „hatalmat" adott, az 
egész esperessóget különös pártfogása alá vette és mindenkit 
intett, hogy az esperesnek híven engedelmeskedjék (lásd a 
csetneki esperessógi könyvtárban lévő eredeti okmányt). 

Nevezetes, hogy úgy látszik, mintha esperességünk e 
korszak elején épen Bethlen Gábortól szenvedett volna sérel-
met. A kassai kamara tisztjei ugyanis 1623 és 1624-ben 
teljes aranyértékben követelték a pactátát, mi jogtalannak 
találtatván, Holy Jakab csetneki és Reinhard Sámuel murányi 
— később rozsnyói — lelkészek 1624 ápril 24-én magához 
a fejedelemhez küldettek, hogy „az elviselhetlen teher" mér-
séklését eszközöljék ki ós amennyiben visszatértök után az 
elviselhetlen teherről többé szó nem volt, több mint való-
színű, hogy követségük jó eredménnyel járt. Az esperesség 
virágzásnak indult, 1625 ápril 25-én Jolsván újból megalakúlt, 
midőn is Fabrici György jolsvai leikész esperesnek. Danielis 
Illés rozsnyói lelkész első alesperesnek és Holy Jakab cset-
neki lelkész másod alesperesnek választatott, az esperesség 
tagjai két asztalnál foglaltak helyet és számuk ez idétt 
35 volt. 

Széchy Györgynek 1625 szeptember 1-én Barkó mellett 
történt megöletése után özvegye Homonnay Mária (Homonnay 
György és Dóc/.y Eufrozina Krisztina leánya) erélyesen foly-
tatta jószágigazgatója Jákóffy Ferenc segélyével, mit hit-
buzgó férje megkezdett. Az esperes, közvetlenül Széchy 
György halála után, néhány lelkészszel látogatást tett 
Murány várában, hogy a grófnő pártfogását neveze-
tesen néhai férje rendeleteinek megerősítését kérje az 
esperesség nevében.1) Ezen látogatás óta Homonnay 

*) Ezen látogatás tüzetes leírása kívül esik ugyan jelen feladatom 
keretén, de oly érdekes, hogy lartózkodás nélkül ideiktatom: 

,,Memoriale. Mikor ő nagyságához mentünk, hogy az esperesség számára 
pártfogását és a néh. férje által az esperesnek kiadott levél megerősítését 
eszközöljük ki. Bebocsáttatván a várba ő nagysága parancsára bevezettek az 
új szobába (in neii cimer) és itt tisztességesen megvendégeltek Rutkai úr és 
a többi komornik urak (dominorum aulicorum) asztalánál; az asztaltól fel-
kelvén közöltük ügyünket a káplán úrral és Rutkay úrral. Ezek közbenjárá-
sával ő nagysága színe e!é bocsáttattunk aztán, ki velünk kezet szorított és 
tiszteletteljes megszólításunk után átvette tőlünk az okmányokat, hogy elol-
vassa azokat. Elbocsáttatván ő nagyságától a hadnagy úrhoz (ad dominum 
magistrum, leütmannum) hivattunk, ki ismét tisztességesen megvendégelt, 
miközben ő nagysága átüzent, hogy ^várakozzunk, míg Jákóffy úr hazajön, 
kinek megérkezését minden pillanatban várták. 
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Mária lett a gömöri ág. hitv. ev. egyház támasza ós 1645-ig 
alig találunk egyházat vagy iskolát, melyről a grófnő bőkezűen 
nem gondoskodott volna, nem volt az esperességnek kíván-
sága, melyet e nő azonnal nem teljesített volna! Csak így 
történhetett meg, hogy míg hazánk más vidókén az evangé-
likusok felekezete rohamosan fogyott, egyik főúr a másik 
után áttért, egyik egyház a másik után ismét róm. kath. lett: 
addig Gömörben az ág. hitv. ev. egyházak száma folyvást 
növekedett ós még a lielv. hitvallás terjedése is gátakra 
talált. Doresk, Swinjác. Polomka, Hárskút és más egyházak 
alapítása Homonnay Mária műve és neki köszönhette az 
esperesség, hogy az esztergomi érsek városában, Rozsnyón, 
is megerősödött az ev. hit, a jezsuiták itt is úgy mint az esperes-
ség bármely más helységében zárt ajtókra találtak. 

Midőn 1632-ben Kotay Jakab baloghi lelkész lett az esperes, 
Fabrici György első-, Danielis Illés pedig másodalesperes: 
meghagyatott a jegyzőnek, hogy ajánló iratot szerkeszszen az 
új esperes számára, melylyel aztán két lelkész a murányi 
várba menesztetett, hogy a megválasztott új főpásztort a 
grófnő kegyébe ajánlják. 

Az 1633 évi alakúiásnál már 3 asztalnál tanácskozik ós 
38 tagot számlál az esperesség, Murányban Piskátor Gábor 
a magyar és Dutske János a német .,várkáplán", míg Hárs-
kúton Lányi György, Héjén pedig Bányi András a lelkész, 
mely adatok a gömöri ág. hitv. ev. egyház emelkedését 
mutatják. 

1634-ben ismét baj van a pactatával, melyet az eszter-
gomi érsek teljes aranyértékben követelt; ez okból 1634 
január havában két lolkész a megyéhez küldetett azt felkérendő, 
hogy a pozsonyi országgyűlésen említse fel az ügyet, mi úgy 
látszik, jó eredménynyel meg is történt. 

1636 ápril 22-én Holy Jakab botiéri lelkész választatott 
esperesnek. 

Andrássy Mátyás és neje Monoki Anna ez időtájban 
szintén nagy pártfogói voltak az esperességnek, fiaik nevelője 
1637 ápril 21-ón a Csetneken tartott közgyűlésen is megjelent 
és az esperes engedelmével „Krisztus dicső feltámadásáról" 
igen szépen (eleganter et venuste) szónokolt. 

Míg Jákóffy úr megérkezett, bezárattak a vár kapui és mi oda rekedtünk. 
Majd Jákóffy úr hívott meg vacsorára, ki tisztességesen és fényesen (hono-
rifice et laute tractamun vendégolt meg bennünket. Vacsora után visszamen-
tünk a hadnagy úrhoz, kinél tisztességes fogadtatás és megvendégelés után 
megháltunk. 

Reggel felkelvén Jákóffy úrhoz siettünk, de ő nagysága még akkor fel 
nem kelt volt, azért vissza kellett térnünk a hadnagy úrhoz, kinél egy óráig 
mintegy időzvén, Rutkai úr elhozta 5 nagyságától az (aláírt) okmányokat. 
Aztán haza indultunk a vár kapusának 6 polturával kedveskedvén. (Prot. 
Schröter 1 6 1 - 1 6 2 1.). 
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1636 október 3-tól — 1637 március 12-ig általános egy-
házlátogatás volt Ratkón, Rákoson, Köviben, Bisztrón, Polom-
kán, Sumjácon, Hosszúréten, Murányban, Rőcén, Vizesróten, 
Chisnón, Jolsván, Süvetén, Deresken, Baloghon, Ribniken, 
Baradnán, Kietón, Derencsényben, Budikfalván, Tamásfalvában, 
Sajó-Gömörön, Rozlosnán, Taplocán, Csetneken, Restéren, 
Ochtinán, Szlaboson, Gecelen, Dobsinán, F.-Sajón, Oláhpatakán, 
A,-Sajón, Veszverésen, Betléren, Hárskúton, Rozsnyón tehát 
összesen 37 anyaegyházban és miután az egyházlátogató azt 
tapasztalta, hogy az egyes lelkészek az esperességi szabályok-
nak kellő foganatot nem szereznek: az esperesség 1638 ápril 
20-án Jolsván kimondta, hogy mindegyik köteles ezen szabá-
lyokat magának leírni, az eredetivel összehasonlítani ós aztán 
bemutatni. 

Az esperesség területén kívül már javában tombolt a 
vihar. Az 1639 február 21-én Pelsőcön tartott megyei köz-
gyűlésen felolvasták a Ferdinánd király által Bécsben 1638 
november 24-ón (Lippay György egri érsek ós Ferency Lőrinc 
aláírásával is) kiadott rendeletet, mely Mihályi István göinöri 
kanonoknak jogot ad az összes gömörmegyei egyházakat és 
lelkészeket „látogatni" és mely nálunk . . . papiroson maradt, 
miután a megyei gyűlés is a „szabad vallásgyakorlat sérelme" 
nélkül fogadta azt el és esperességünk a Homonnay Mária 
hathatós — mint látni fogjuk, fegyveres — oltalma alatt egy 
róm. kath. plébánost vagy kanonokot templomaiba be nem 
bocsátott volna és miután végre annak, hogy a szóban lévő 
„egyházlátogatás" esperességünk területén is megtörtént volna, 
semmi nyoma (Prot. Sextio Schmalium 55 I. Prot. Schröter 
327—355), pedig fel sem tehető, hogy egyházaink ezen idegen 
befolyást hallgatag eltűrték volna. 

Az 1641 évi april hó 23-án Jolsván Lovcsányi Kristóf 
esperes elnöklete alatt tartott gyűlésen felolvastatottHomonnay 
Mária levele, melyben mindenkit felhív, hogy „a közbékeért 
reggel és este áhítatosan fohászkodjék a templomban és 
szigorúan inti a tanítókat és lelkészeket, hogy „kötelmeiket 
híven teljesítsék és szorgalmasan harangozzanak !" Az esperes-
ség tiszteletteljes tudomásúl vette e levelet és felolvastatta a 
szabályokat; majd Golcius Joákim rozsnyói lelkész alesperes 
szigorú intelmet intézett a lelkészekhez ós tanítókhoz fel-
híván őket, hogy a haza veszélyes állapotára való tekintettel 
. . . imádkozzanak (rationem habendam Patriae nostrae afflie-
tissimae, si quando nunc maximé statum periculosissimum, 
Prot. Schröter 352-353. 1.) 

Beje és Otrokocs lakosai 1641-ben a kálvinista hitre 
akartak áttérni ós csak úgy sikerült még őket visszatartani, 
hogy Lovcsányi Kristóf jolsvai lelkész, esperes, Holy Jakab 
betléri lelkész, alesperes, Mariki János rozsnyói magyar-, 
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Prokop Mátyás veszverési és Marci György oláhpataki lel-
készek a grófnőtől kért gyalog ós lovas katonák kíséretében 
1641 augusztus 4-én a hely színére mentek és különféle 
engedményekben1) részesítették a híveket, a kiket a magát 
csalárdúl Bejébe becsempészett kálvinista prédikátor magá-
hoz édesgetett (Prot. Rimanovi 771—772. 1.). A Garamvölgyi 
két egyház ős filiái szintén a régi, orosz valláshoz szítottak 
(Prot. Rimanovi 613—615 1. 898-904 1.). Losi Imre esztergomi 
érsek pedig rossz szemmel nézte, hogy a lutheránusok az 
érseki városban Rozsnyón és környékén . . . boldog napjaikat 
élik. Azonkívül Gömörmegye nagyjai közt is kikelt a jezsuiták 
által titkon elvetett mag; a gömöri főispánt jaszenói és 
budetini Szúnyog Gáspárt Lovcsányi Kristóf esperes 1642-ben 
sokáig hiába kérte: erősítené meg az esperesség szabályait! 
„Ezen cikkek a róm. kath. vallással ellenkeznek" és „csudál-
kozom hivatalbeli elődeim könnyelműségén!" volt a válasz, 
a szabályzat megerősítése elmaradt és Dózsa Tamás meg 
Bakos Gábor közbenjárásával is csak annyit sikerült kiesz-
közölni, hogy a főispán egy 1642 junius hó 17-én a szendrői 
alsó várban kelt protectionalis levélben (lásd a csetneki 
esperességi levéltárban lévő eredeti okmányt) pártfogását 
igérte. És végre, hogy a baj még nagyobb legyen, Homonnay 
Mária is gyengélkedett; „már 4 év óta szenved" (in scholam 
crucis) jelentette 1642 május 14-én Jolsván az esperes, mire 
határozatba ment, hogy a két alesperes Holy Jakab ochtinai 
ós Golcz Joákiin rozsnyói lelkészek látogassák meg (Prot. 
Schröter 371 I ). Ugyanakkor az ünnepek jegyzéke ismét 
szoros miheztartás végett valamennyi lelkésznek kiadatott.*) 

Ez idétt ismét baj volt a tízeddel ós cathedraticummal, 
mely okból Mariki János és Prokop Mátyás lelkészek az 
1642 október 2-án Jolsván tartott gyűlésből a kassai kamará-
hoz küldettek, hogy ott Bakos Gábor egy rokonát (ki gene-
rális volt) felkeresve ós tanácsát kérve a baj orvoslását 
eszközöljék ki. (Prot. Schröter 377 1.). 

1642 február 10-től 1643 január 10-ig ismét Rozlosnán, 
Taplocán, Csetneken, Bisztrón, Ochtinán, Szlaboson, Restéren, 
Gecelen, F.-Sajón, Dobsinán, Oláhpatakán, A.-Sajón, Vesz-
verósen, Betléren, Hárskúton, Rozsnyón, Baloghon, Tamás-
falván, Budikfalván, Derencsényben, Kietén, Baradnán, Rib-
niken, Ratkón, Bisztrón, Szirken, Rákoson, Köviben, Deresken, 
Süvetén, Jolsván, Chisnón, Vizesróten, Hosszúréten, Rőcén, 

Ha már minden áron „ismét" kálvinisták akarnak lenni kivált az úrva-
csorát illetőleg, ám legyenek, de fizessék az ág. hitv. ev. lelkészt és ne bocsássák 
a kálvinista prédikátort magokhoz, hanem ök menjenek hozzá! 

*) Ezen jegyzéket sem voltam képes kipuhatolni és így kénytelenek 
leszünk az ünnepek e korbeli számát az 1699. évi jegyzékből következtetni. 
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Polomkán és Sumjácon, összesen tehát (mint 1636/7-ben) 37 
egyházban általános egyházlátogatás1) tartatott. 

Esperességünk a következő években igen sokat szen-
vedett Rákóczy György erdélyi hadaitól, így Szón Péter 
gömör-panyiti lelkészt 1644-ben teljesen kizavarták és min-
denéből kifosztották úgy, hogy csak 1650-ben térhetett 
vissza. Az 1644 ápril 26-án Jolsván „fegyverzörgés" közben 
tartott gyűlésen Lovcsányi Kristóf esperes a magyar haza 
és az esperesség állapotát felette szomorú szintén ecsetelte 
és indítványára a pactata és cathedraticum szedését addig 
míg az iránt: mikor? kinek? és mily pénzben? kell fizetni, 
Bakos Gábortól értesítés nem jön, beszüntették, az indítvány az 
általános zavar és az által indokoltatván, hogy a fejedelem 
az érsek jószágait elpusztította, (propter precesentem Regni 
perturbationem et Archiepiscopalium bonorum per serenis-
simum principem transylvanum Georgium Rákóczy, Prot. 
Schröter 391. 1.) következőleg a lelkészek a jövedelmeket 
nem élvezték és így bért sem fizethettek! Az esperesség 
ládáját is a pecséttel együtt biztos helyre Murány várába 
szállították, honnan csak 1645 május 3-án hozták vissza Cset-
nekre. Az esperesség e „felkeléssel" épen nem rokonszen-
vezett, mi könnyen megmagyarázható, mert hiszen a ,.fegyver-
zörgés" zavarta boldog napjait; arra természetesen senki sem 
gondolt, hogy már a közeli szomszédságban dúló vihar könnyen 
átcsaphat Gömörmegye területére is! 

Az esperesség még uralkodott ós parancsolt és már is 
jelentkeztek a vész madarai. Az 1644 ápril 26-án Jolsván 
tartott gyűlésen megjelent Demeter Mihály dereski bíró 
néhány kovácscsal (cum nonnullis cvclopibus) hogy 
okát adja: „mikóp merészelt egy róm. kath. plébánost 
(sacrificulum) a faluba bebocsátani?" Az esperes, gróf Illós-
házy Gábor földesúrra hivatkozott, neki esett ós szidta őt, 
de hiába! ezen nem fogott: „részint tagadta, részint men-
tegette bűnét'* mondván : „hiszen nem hittük, magától jött a 
páter!" (Prot. Schröter 392, 393 1.). 

Homonnay Mária még 1643 május 28-án örökre behúnyván 
szemeit többé mi sem állott az eilenreformácio útjában, hogy 
műhelyeit az eddig megkímélt Gömörben is felállíthassa. 

C) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség szervezete, igazga-
tása, hite, meggyőződése. 

A gömöri ág. hitv7. ev. esperesség e korszakban virág-
zása tetőpontján állott, a szó legszorosabb értelmében ural-

') Azon körülmény, hogy a mostani és elébbi egyházlátogatás között 
alig 6 évi időközt találunk, megerősít abban a nézetben, hogy egyházaink 
Mihályi János kanonokot templomaikba be nem bocsátották és hogy a célba 
vett látogatást teljesen feleslegessé tegyék, magok rendeltek el egy új vizs-
gálatot. 
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kodott, teljesen füírgetlen ós önálló volt; minden felügyeletet 
és befolyást, mely fölébo emelkedni törekedett, győzedelmesen 
utasított vissza, hárított el magától. Hitét egyedül üdvözítő-
nek és jogosultnak tartván a kálvinista hitvallást most is 
ép oly veszélyes tévelygésnek tekintette, mint a pápista bál-
ványimádást. mindkettőnek még létezését is jogtalannak vélte 
és mindkettőt egyaránt utálta, gyűlölte és üldözte. Hogy mire 
vezetett e meggyőződós, látni fogjuk a következő korszakok-
ban ós hogy az általános üldözésnek már ez okból is be kellett 
következnie, már fentebb kimutattam. 

A pápista kor maradványaival még ez idótt is találkozunk 
és az esperesnek ezekkel kivált az egyházlátogatások alkal-
mával ezer baja támadt. 1(537 február 9-én az egyházlátogatás 
a dobsinai templom oltárán egy feszület alakú ezüst tárgyat 
talált, melyet mint a ,.pápista bálványimádás ereklyéjét" ostya-
tartó szelencévé kellett átalakíttatni; Veszverésen 1637 
február 12-én szent Miklós, keresztelő szent János és még egy 
„ismeretlen" szent tiszteletére készült három zászló találtatott; 
F.-Sajón egy érseki bulla (bulla, quaedam cardinalium), Bet-
léren is több zászló, hasonlóan Csetneken 1642 február 11-én 
több „pápista okmány," majd F.-Sajón 1642 február 11-én 
„Krisztus sírja" őriztetett, a templomban, utóbbira nézve meg-
hagyatott a lelkésznek, hogy „Krisztus sírját, mely inkább 
az Antikrisztus ismertető jele" (sepulcrum vulgo Christi: 
potius vestigium Antichrist! dicendum)-' a régihez mereven 
ragaszkodó nép akarata ellenére is dobassa ki a templomból; 
— az esperes majd elhűlt, midőn 1644 május 30-án a Homonnay 
Mária alapította dereski egyház templomában egy búzakalá-
szokkal felcicomázott feszületet talált és hozzá mé{? megtudta, 
hogy e feszületet körülhurcolják a mezőkön és húsvétkor ,.a 
halált égetik a temetőben" (Prot. Rimanovi 581-582 1.) a 
szintén Homonnay Mária által alapított garami egyházakban a 
lelkész (Polomka, Helpa, Zavadka, Pohorela. Suwjác, Telgárt, 
Vernár) ismét ós ismét 40 ftnyi bírság alá vonatott, mert az ünne-
peket. a régi naptár szerint — az menico veteri calendario — 
ülte meg. 

Az esperesség azon volt, hogy mindenütt egyformaság 
legyen az isteni tiszteletnél és oktatásnál úgy mint a papi 
cselekményeknél, így 1629-ben kimondatott, mely időben 
titalmas az esketés1), az általánosan elfogadott agendától 
eltérést nem engedett meg, fcy pl. Keló Lénárd gömöri lel-
kész elhagyván az úrvacsoránál Krisztus szavainak elmon-
dását 1633 ápril 13-án Csetneken Lenhanosarcos Mihály dobsinai 

') Ab advcntu usque ad octavam Epiphaniae, a septuagesima usque 
ad octavam Paschae et a tribus diebus ante Ascens, usque ad octavam Pente-
costes. (Prot. Schröter 214 I.). 
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lelkész alesperes fejtegetései alapján következő fenyíték alá 
vétetett: az első asztaltól a harmadikhoz degradáltatik, 6 ftnyi 
bírság lefizetésére köteleztetik és hivatalától is felfüggesztetik 
addig, míg meg nein kérleli az esperességet (Prot. Schröter 
243 1.). 

Hit dolgában nem ismertek kíméletet e korszakban és 
a legkisebb gyanú súlyos megtorlást vont maga után. Paulini 
Mihály betléri, elébb siivetei lelkész megfordúlt 1609-ben 
Rómában és V. Pál pápától „literas indulgentiales" is kapott, 
de visszatérvén útjából az igaz hitre is visszatért, mely 
mellett aztán 1626-ig maradt, mikor Jászón és Szepes váralyán 
a pápa levelét bemutatván egyszerre . . . áttért; de tettét 
rögtön megbánván visszavonta ballépését, mi által ahhoz, 
hogy elébb (áttérésével) Andrássy Mátyás földesurat bántotta 
meg, még a jászói kanonokok haragját is magára vonta. 
E miatt magát biztonságban nem érezvén, bűnbánólag 
jelentkezett az esperesnél, ki a tanúsított töredelmesség dacára 
hivatalától rögtön megfosztotta ós mind a mellett, hogy 
Urszinyi Illés iglói lelkész és Zabeler Péter lőcsei superin-
tendens is közbenjárt érdekében, az esperesség mégis 
1626 ápril 21-ón pálcát tört felette és kirekesztette kebeléből 
(1628-ban azonban a veszverésiek és Andrássy Mátyás kegyét 
megnyervén, veszverósi lelkész lett, Prot. Schröter 164—167, 
183 — 192 1.). Bubenka Boldizsár veszverósi lelkész pedig 1622 
ápril 20-án Jolsván I. János három fejezetét mondta el könyv 
nélkül büntetésből „egy ave Mariaért! (Prot. Schröter 132 1.)." 

A világi ember az egyház igazgatásából teljesen ki volt 
zárva, hiszen 1638 február 2-án Jolsván még az is kimondatott, 
hogy az esperesség minden határozata . . . titok, melyet 
„átok" terhe alatt tilos világi emberrel közölni (Prot. 
Schröter 216 1.). Még Szóchy György is csak nehezen bírt 
magának néminemű befolyást szerezni; midőn 1623 november 
3-án Predajnán kelt levelével a kövii egyháznak meghagyta, 
hogy Lucius János volt breznóbányai káplánt ismerjék és 
fogadják el lelkészökűl, az esperesség rögtön összefutott és 
1623 november 7-én Jolsváról kelt válaszában nem győzte a 
nevezett káplánt gyanúsítani és kérve kérte a grófot, ne eről-
tetné rájuk ezt az embert, kit „az magyar nyelvnek cognitiója 
nélkül (is) Kövibe nem alkalmatosnak" tartottak (Prot. Peceli 
19—21 1.). A veszverósi és henckói embereknek pedig 1644 
ápril 26-án Jolsván volt mit hallgatniok azért, hogy néh. 
Procop Mátyás helyébe vakmerően (temerario ausu) vagyis 
az esperes tudta ós beleegyezése nélkül egy szepességi lel-
készt bocsátottak a templomba (Prot. Schröter 392 1.)! E 
tekintetben a világi hatóság sem kópezett kivételt, ezt is 
gyakran kérdőre vonta az esperesség, mely a világért sem 
engedte volna meg, hogy a „városi tanács" pl. az egyházra 
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felügyeljen, az egyház ügyeibe befolyjon. Az esperesi hivatal 
ez idétt sokkal tekintélyesebb és hatalmasabb volt, sem hogy 
a „pártfogó" a szabályok VII. c. 7-ik pontját, és a világi hívek 
többsége a III. c. 1. pontját érvényesíthette volna! 

Említésre méltó, hogy az esperesség — bár tagjai jó 
részben idegen ajkúak és nemzetségűek voltak, mégis a 
magyar nemzet alkatrészének, fiának érezte magát és az 
ország siralmas állapotán akkor is feljajdúlt, mikor neki 
magának panaszra alig volt oka. Ezen hazaszeretet azon 
tényben is tündököl, hogy mikor mindent, mi a róm. kath. 
vallásra emlékeztetett, kigyomlálni igyekezett: I. Istvánt és 
I. László, királyokat, nemzetünk ezen kimagasló alakjait, de 
végre mégis csak róm. kath. szenteket nagy tiszteletben 
tartotta, képöket az oltárokon megtörte. 

Az esperesség szervezete különben a régi maradt. Meg-
másíthatlanúl és végérvényesen intézkedett most is. 

1. A közgyűlés, mely úgy mint azelőtt György és Mihály 
napja körül rendesen és azon kívül szükség esetében tartatott 
meg és ez idétt a tagok kiképeztetésére is fordított figyelmet. 
Nemcsak minden újonnan belépőtől egy szónoklatot 
követelt, hanem a hit egyes tételeit is megvitatta és 
nehezebb kérdések megoldását is napirendre tűzte ; így pl. 
1641 ápril 23-án Jolsván „a világ és különösen az angyalok 
és emberek teremtése" vitatárgyáúl kitüzetvén Lovcsányi 
Kristóf esperes a vita folyamában azon kérdést vetette fel: 
„váljon halandónak teremtette-e az Isten az embert a ter-
mészet törvényei szerint?" Ezt olykép vitatták meg, hogy az 
esperes állításait a novitiusoknak kellett cáfolgatni (Prot. 
Schröter 353 I ). 

2. Az esperességi tanács úgy hatósági mint bírósági 
tekintetben a rendkívüli közgyűlés tekintélyével és jogaival 
bírt. 

3. Az esperes, a közgyűlésen kívül maga felett Széchy 
György és Homonnay Mária védszárnyai alatt nem ismert 
senkit, hivatala és állása teljesen független és önálló volt, a 
szepességi és zólyomi superintendensek legfeljebb vélemény 
és tanács iránt kerestettek meg, máskülönben a gömöri esperes 
felett semmiféle hatalmat nem gyakoroltak, sőt ellenkezőleg 
gyakran megtörtént, hogy az esperes a superintendens taná-
csát és javaslatát is elvetette, azzal ellenkezőleg döntött. 

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 példányképűi szolgáljon a hívek-
nek és mindenben az esperességi szabályokhoz ragaszkodjék. 
A fegyelem, mint fentebb láttuk, kíméletet ugyan nem ismert, 
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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 : .Jelkészünk 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.). 

Nózziik 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 hó 10 napján. 
Mi gróf Drugeth Homonnay Mária az néhai tekintetes 

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

Minden egószhelyes 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 zsellyór, fél-
fél jósvai szapu búzával 's ötven-ötven pénzzel tartozik. 

Az özvegyasszonyok mindenik három-három sing vászona 
(1.) szent Mihály napvendégségkor offertoriummal tartozik ós 
az kinek annyira való értéke lószen egy ,,per.seme!ddel (pecse-
nyével) ós 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. 

Keresztelóskor 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. 
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Levélírásért, ha az mester otthon lészen, vagy sör vagy 
bor lészen az faluban, egy-egy itcével 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 ogy 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 e korszakban is feltétlenül alá volt rendelve 
a lelkésznek, kitől a tanításnál is irányt vett. Említésre 
méltó, hogy egyes kiváló férfiak ós 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 
május 20-án kelt adománylevélben „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 ós kiváltképen halálunk után a földes-
uraktól is lassú provisiójuk fogna lenni.''3) 

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 lészen:" 
1. Pádár nevű falu egészlen ő kegyelmének fog fizetni, 

minden egészhelyes jobbágy két-két szapu búzát ad, az fél-

*) A levél (okmány) írás a tanító tiszte lévén, a lelkész arra csak 
akkor volt feljogosítva „ha az mester otthon nem volt." 

,,s) Ezen néhány szó érdekes világot vet a kor szokásaira! különösen 
pedig az igazságszolgáltatás sommás rövid voltára. 

*i Lásd a csetneki esperességi levéltárban lévő eredeti okmányt, mely 
annyival érdekesebb miután rajta a boldog emlékezetű grófnő saját aláírása 
és címeres pecséte (a 4 rigó) látható. 
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helyes egy szapuval, az negyedrószes egy mértékkel. Az 
zsellérek, kik magok házában laknak és helyet nem bírnak 
12 dénárt fizet mindenik: az kik más ember házában laknak, 
hat pénzt. 

2. Minden egészhelyes 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, Perjósi és 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 ő értéke szerint, ki többet ki kevesebbet 
ad mustot. 

5. Ha halott vagyon, 12 dénárt adnak az énekléstől, annak 
az fele a prédikátoré ós 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 nagyságának1) karácsonban, fáradt-
sága nem lószen heába való. Ha ide Balogvárába jő ő nagy-
sága ós 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.). 

A dobsinai tanító fizetése az 1637 február 9-ón tartott 
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 
ferri), 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 ós Márton 

napi felköszöntés (recordatio) jótéteménye kizárólag őt illeti, 
a mit belőle bajtársainak és a deákoknak2) juttat, azzal be 

J) Homonnay Mária grófnő. 
l) A (nagyobb) deákok a tanító segédei voltak és pedig nem csak a 

templomban és a temetések, lakodalmak és felköszöntéseknél) hanem az isko-
lában is, hol az elemi oktatás jó részben reájuk volt bízva. Dobsina város 
lakossága e korban az 1626 óta meglehetős pontosan vezetett anyakönyvek 
alapján legfeljebb 1200—1500 lélekre tehető. 
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kell azoknak órniök; 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 ós ha jövedelmező mellékkeresetre tett szert, 
„hivatalát" is elhanyagolta. így törtónt 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 ós beleegyezésével tisztességes 
lakodalmakban teszi!" (Prot. Rimanovi 734 I.). Az 1642 évi 
február 15-én tartott 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 coliegá-
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 esperességnok szívón feküdt, az 
egyházlátojjatás mindig a tanítóra és iskolára is kiterjedt. 
Midőn 1641 ápril 17-ón a Homonnay Mária által felépített 
sumjáci templomot az esperes Lovcsányi Kristóf, Holz Jakab 
botlóri, — 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, Pohorela) egyharmad 
részben viseljék ós u. o. 1643 január 30-án az egyházlátoga-
tás alkalmával a tanító fizetése iránt is történt intézkedés. 
(Prot. Rimanovi 902-904 I.) 

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 

') Ezen „alumneum" a nagyobb deákok iskolája volt, melyben a mai 
középiskolák bölcsője keresendő. 
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ifjúság becsületére vált (in quo honeste steterunt, Prot. 
Rimanovi 734 1.)" és a rozsnyói iskolát illetőleg 1642 feb-
ruár 20-iki kelet alatt: „a német tanító (Peschkover Dániel) 
Hutter theologiáját, Philippus grammatikáját és Dietericus 
Mauthner-féle 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 és az alumneum között már különbséget tet-
tek, életbe is volt léptetve. 

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

háborúk színhelye lóvén, a lakosság anyagi és erkölcsi pusz-
tulása állandó volt. A magyar felkelő hadak, a német 
zsoldosok és 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 sülyedés is megindúit. 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 
a hívek, hogy az isteni tiszteletet el ne mulaszszák, az Úr 
testét gyakran élvezzék, az átkozódást ós káromkodást, vala-
mint a gonosz emberek társaságát kerüljék! 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 sújtotta; a ki a 6-ik parancsolat ellen 
vétett nem csak egyházi fenyíték alá esett, hanem a polgári 
hatóság is megbüntette ós ismétlés esetében könyörület 
nélkül kiűzték a helységből. E 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-
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bizonyságot tehet a templomok e korbeli berendezése és 
díszítése, 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-
gnibus) látott; de a „magyar énekek feltűnő kellemes 
dallama csakhamar elfeledtette az esperes úrral a csúnya 
látványt!" (Prot, Rimanovi 760 ].). 

E korszakot a következő adatok jellemzik: 
1. Az egyház minden polgári dologra és 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 
nóh. Grünblath Gáspár hajadon leányát, Erzsébetet és a gyűrű-
váltás is megtörtént, midőn a leány egyszerre meggondolta 
magát és visszaküldte a jegyet. A dolog az esperessógi 
tanács elé került, mindkét fél ügyvédet vallott, kiknek köz-
benjöttével 1631 évi február 5-ik és 19-ik napjain Rozsnyón 
az ügyet tárgyalták, mely alkalommal hiába védekezett 
alperes Fabriczi György és a „szent korona" (esperesség) 
előtt, hogy „kiskorú lóvén, gyámja tudta nélkül adott házas-
sági Ígérete semmis": a Zabeler Péter lőcsei superintendens 
könyvében2) foglalt szabályok alapján ós mert alperesnő 
12 éves korát immár betöltötte volt („holott a gyámság a 
fiúra nézve 14, a leányra nézve 12 éves korban megszűnik!") 
Ítéltetett: „annak okáért, hogy az szent házasságnak mól-
tósága helyén maradjon, s az botránykozás ós állhatatlanság 
efféle dologban eltávoztassék, ilyen büntetés alá köteleznek 
(sic!) az leányzót: hogy hót esztendeig férjhez ne mehessen, 
mennyegzői lakodalmaktól, táncoktól ez hót esztendő alatt 
eltiltatik, az bíró uramat, feleségét ós 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 

*) Lásd a dobsinai városi levéltárban lévő céhszabályokat. 
') Itt egy Zabeler Péter állal kiadott és ez idétt igen elterjedt egyház-

jogi mű értendő. 

7 
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megházasodnia, sőt az leánykérőket is, kiváltképen az itt való 
lelkipásztorokat tartozik az leányzó megkövetni és az ő 
kegyelmök becsületét megadni". (Prot. Schröter 223 1.) Meg-
jegyzendő, hogy alperesnő testvére Grünblath Márton rop-
pant vihart idézett fel maga ellen, mikor ezen Ítéletet Kassára 
Alaghy Menyhért országbíróhoz felebbezte és végre is tetemes 
bírság (20 frt) letétele mellett az esperesség előtt meghajolni 
kényszerűit (Prot. Schröter 228, 229. I.) 

3. Derencsényben egy öngyilkos (se ipsum suspendens) 
hulláját a rendes temetőbe temették, mely „borzasztó eset-
ben" (casus horrendus) 1641 ápril 23 ári Jolsván a holttetem 
azonnali kiásatása rendeltetett el. (Prot. Schröter 335 1.) 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 dereskieket 1644 ápril 26-án Jolsván 
ugyancsak kérdőre vonták az áttérésért, mely itt egyenesen 
„bűnténynek" (crimen) minősíttetett (Prot. Schröter 392, 
393 1). 

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

látogatásról következő érdekes jegyzőkönyv maradt ránk: 
„Golczius Joákim első és német lelkész, Astronomi Samu 

magyar lelkész, Német István bíró és Literati György egy-
házfi (egyszersmind adószedő, pactator) közbenjöttével meg-
néztük a német templomot,1) melyben az oltárokat és pado-
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 és drága koszorú (strophiola) a negyedik közön-
séges (vile) és 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 és kidíszített magyar temp-
lomot2) is megtekintvén, a hétköznapi használatra szolgáld 
szószéket 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-

*) A mai „püspöki" vagy ,.nagy" templom, mely 1711 óta róm. kath._ 
*) A kolostor melletti templom, mely szintén 1711 óta a róm. katho-

likusok kezében van. 



A gömöri. ág liitv. evatig. esperesség története. 6 7 

sák. Mivel pedijr esős időben a víz a templomba is behatol, 
atyailag intettük őket, hogy e bajon egy jó csatornával 
segítsenek. 

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

Majd a lelkészek jövedelme került szóba; a lelkész 
elmondta, hogy a tizedből él, de el nem hallgathatja, hogy 
őt úgy a polgárság, mint a leányegyházak pórnépe meg-
rövidíti; vannak ugyanis a város körül szántóföldek, melyek 
gyümölcsös ós veteményes kertekké alakíttattak át, mi a 
tized megcsonkításával jár; aztán vannak Csúcsomban és 
Nadabulán földek, melyeket évenként pohánkával, rozszsal, 
zabbal, kölessel, lencsével, borsóval ós más effélével vetnek 
be és melyekről semmiféle tizedet nem adnak. E 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.1) elődeink emberi emlékezet óta békésen élvezték 
o 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 ós ne nyúzzon bennünket 
„szegényeket"2). Erre nézve határoztatott: mutassák elő 
okmányaikat, vagy az érsek (eminentissimi cardinalis) bele-
egyezését, különben kell, hogy azon földekről is tizedet 
adjanak. 

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

A bíró ós egyházfi 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 idézték és konstatál-
ták, hogy békében élnek egymással és a tanítás úgy a lel-
kész, mint a polgárság megelégedésére foly". (Prot. Rimanovi 
766—770 1.) 

l) Ezen bárom szó magyar, a szöveg különben latin. 
') Ezen egy szó szintén magyar a latin szövegben. 

b* 



6 8 Mik ülik József. 

1642 február 20-án az egyházlátogatás Golczius Joákim 
német, Marikius János magyar lelkész, Haster János albíró1) 
Blasko Márton és Modory György egyházfiak közbenjöttével 
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-fóle logikáját és rhetorikáját"; a magyar kántor-
tanító (cantor hungaricae scholae rectorque) Sculteti Gáspár 
szintén jó hírnek örvendett, mindkét lelkész nagyrabecsüli 
ós a magyar lelkész intést is vett, hogy ezen tanító fizeté-
sének javítását nyilvánosan (publice, a szószékről ?) javasolja. 

Az egyház vagyonát és jövedelmeit a két egyházi! 
kezelte ós 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-
tetésüknek. 

Egy nadabulai nőt kényszerítettek, hogy férjéhez vissza-
menjen. Egy nadabulai leányt pedig, ki megesett és gyerme-
két megfojtotta, a bíróságnak adtak át. 

Mindkét — egyházi és világi — hatóság utasítást kapott, 
hogy a gyanús nőket (scurras) ne tűrje a városban, a károm-
kodásnak pedig egyházi fenyítékkel és botütósekkel szabjon 
határt! (Prot. Rimanovi 823—825 1.) 

2. Hárskúton az 1642 február 20-án megejtett egyház-
látogatás*) a templom jókora részét szerszámokkal, edények-
kel és egyébbel megtöltve találta, mely okból elrendelte, 
hogy ezen szertár (promptuarium) a tulajdonképeni temp-
lomtól gerendákkal különíttessók el. „ígérték, hogy meg-
teszik mondván : tíz gerendát vettünk, hetet Zechy Mária3) 
őnagysága, hármat pedig Bakos Gábor úr pénzén. 

') A bíró „Zabadoss alias Tóth Péter", kiről alább van szó távol 
volt, azért találkozunk itt az albíróval. 

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

septem". 
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Egy új, belül megaranyozott ezüst kehelyt is láttunk, 
melyet a tálcával ós 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 
bizonyítók arra, hogy esperességünk az idótt a más hiten 
lévőket erőnek-erejóvel áttéríteni törekedett. 

„A kijelölt helyen legközelebb a három leányegyház — 
Telgárt, Vernar ós Pohorella — valamint a nagyságos úrnő 
segítségével legalább egy fatemplom fog épülni. A lelkész, 
Prehradny János panaszkép előterjeszti, hogy vannak hívei, 
kik Isten tudja, mily vallásúak, mert az úrvacsorát a leg-
több megveti, az ünnepeket meg nem üli, az új naptárt a 
régivel confundálja, különösen a pohorellabeliek azok, kik 
állítják, hogy ki mint ruthón kereszteltetett meg, az Úr tes-
tének élvezetére nem kényszeríthető ós 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.) 

V. KORSZAK. 

Az általános üldözés előzményei 1645—1670. 

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

tetett ugyan, de azért ópúgy 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 valami 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 és mellőzésére használta befolyását, a földes-
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urak már rendre elpártoltak volt az új hittől és jószágaikon 
nem tűrték az ev. lelkészeket: az ekkép minden törvényes 
oltalomtól elesett protestánsok ezentúl a lót ós nem lót közt 
tengődtek. Ahhoz járult, hogy az immár több mint száz éves 
harcban marcangolt nemzet alkotmányában és polgári szabad-
ságában is nem egy sérelmet szenvedett — 1655-ben már a 
királyválasztási jogtól is megakarták fosztani — és hogy 
minden törvény, mely alkotmányos és vallásszabadságot biz-
tosított, „fegyverrel Írottnak ós 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 ós kiadott hitlevelóvel 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 ügyviselő 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 óv 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 
ós „hol van Bocskay, Bethlen, Rákóczy, ki foganatot szerez-
hetne azoknak?" Végre a protestánsok otthagyták az ország-
gyűlést, melynek 55 végzése ellen a 13 keletójszaki megye 
aztán Zemplénben tartott gyűléséből óvást tett, de két köve-
tót 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 meg-
hasonlott, a keletéjszaki 13 megye el volt tökélve fegyveres 
kézzel is, ha kell, a magyar alkotmányért síkra szállani! 

Ez alatt a török elleni harc folyton folyt, míg a szent-
gotthárdi fényes győzelem után 1664 augusztus 10-ón illetve 
szeptember 27-én „rólunk nélkülünk" megköttetett 20 évre 
a hírhedt vasvári béke, melynek a 13 megye még az eset-
ben is joggal ellentmondbatott volna, ha a török győzött ós 
a békefeltételeit diktálta volna! Az ezen béke ellen Kassáról 
1665 november 12-ón tett 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 bókepontok „hasznos, üdvös ós szükséges 
voltát!" 
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Lippay érsek 1666 január elején elhunyván a magyar-
ság ellenei nyíltan kezdtek fellépni, de azt sarkon követte 
a visszahatás is! Wesselényi Ferenc, Nádasdy Ferenc, Zrínyi 
Péter, Csáky Ferenc, Frangepán Ferenc, Rákóczy Ferenc és 
mások, támaszkodva az elnyomott nép elégiiletlenségóre is, 
titkos terveken tűnődtek; Wesselényi Ferenc nádor ós Zrínyi 
Péter bán 1666 ápril 5-ón a stubnyai fürdőben titkos frigyre 
léptek, a murányi értekezleten már Csáky Ferenc a kelet-
éjszaki megyék főkapitánya Bethlen Miklós és Teleki Mihály 
is velük volt, a francia udvar segélyért kerestetett meg, kó* 
sőbb Nádasdy Ferenc országbíró és 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 ós a Wesselényi Ferenc 
elhunytával (1667 március 28-án) megüresedett nádori szék 
betöltését sürgették, Zrínyi Péter ós Rákóczy Ferenc pedig 
a franciák segélyét — gyors futárral szorgalmazták: a bécsi 
udvar a megtorlás művéhez látott, Zrínyi Pétert és Frange-
pán Ferencet letartóztatta, (Bécsben) Nádasdy Ferencet is 
(később) Bécsbe hozatta ós az ismét Kassán 1670 január 
24-én egybegyűlt 13 megyét Rottal János által felhívatta: 
oszoljon el! mert a király engedélye nélkül összejönni tör-
vénytelenség, hadakat felparancsolni, felségsértés. — Mi a 
haza ügyében jöttünk össze, volt a válasz, hadaink a végek 
oltalmára gyülekeznek, ezekről gondoskodni jogunk, sőt köte-
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 és 350,000 frt bfindíj lefizetése 
után és trencséni jószágai árán kegyelmet nyert. 

Lipót király most elérkezettnek hitte az időt, melyben 
Magyarországot katholikussá, koldússá ós rabbá teheti és 
bekövetkezott a boldogtalan kor, mely Magyarországon a 
rnémet*' (osztrák) nevét még a tatárénál is gyűlöltebbé tette! 

B) A gömöri ág. liitv. ev. esperesség viszontagságai 
1645-1670. 

Homonnay Mária elhunyta után esperessógünk majdnem 
kizárólag Bakos Gábor pártfogására volt utalva. Ezen iskola-
végzett, hadban erős és hitbuzgó férfiú 1607 ápril 7-én szü-
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letett, a Bethlen- és Rákóczy-féle mozgalmakban tevékeny 
részt vett és 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 
Joákim rozsnyói német lelkész választatott, mikor Kőszeghi 
István murányi várkáplán, a hitehagyott Wesselényi Szóchy 
Mária grófnőtől elűzetvén (propter apostasiam Comitissae 
Wesselianae) búcsút vett az esperességtől (Prot. Schröter 
398 l.)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, hojíy az ország-
gyűlés a haza lecsendesítésón 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 történt felolvasása igen keveset segített; már 
1647 október 8-án Köviben keservesen panaszolja Nigrini 
Kristóf hárskúti lelkész, hogy Andrássy Mátyás ós neje 
Monoki Anna a róm. kath. vallásra tértek át és Dernőn plé-
bánost (papicolam) is tartanak, kitől erőszakot szenvedni 
kénytelen (se vim pati, Prot. Schröter 462 1.) 1648 ápril 
21-én Jolsván elmondja az esperes, hogy farkas környékezi 
nyáját, amennyiben a dereski plébános (sacrificulus) 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 térítgette. 
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-én pedig a néh. Fab-
riczi Mihály által kidolgozott „agenda" állapíttatott meg, 
mely aztán egyöntetű eljárás végett minden egyes lelkésznek 
kiadatott. (Prot. Schröter 573 1.) 

*) Kőszeghi István később sajó-gömöri majd rozsnyói lelkésznek 
választatván, az esperességnek ismét tagja lett. 
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Ezidőben Andrássynó 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 m e g k e r e s e n d ő , 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 és Remenik Mátyás csetneki lelkész 
jegyző által a süvetei, sajó-gömöri, gömör-panyiti, tamásfalvai, 
baloghi, budikfalvai, derencsényi, kietei, baradnai, ribniki, 
ratkói, bisztrói, rákosi, kövii, jolsvai, chisnói, vizesróti, sum-
jáczi, polomkai, hosszúróti, rőczei, rozlosnai, csetneki, res-
tóri, ochtinai, szlabosi, geczeli, felső sajói, dobsinai, oláhpataki, 
alsó sajói, veszverési, betléri, hárskúti ós rozsnyói (összesen 
tehát 35) egyház lett beható vizsgálat alá vonva. 

Ezen a hozott végzés ellenére világiak közbenjötte nél-
kül keresztűlvitt egyházi vizsgálatnál esperessógünk egy 
régi mulasztást is helyre hozott. Az 1604-ben szerkesztett ós 
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 ós ennélfogva 1653 január 
16-án Csetneken elhatároztatott, hogy ezen törvény az egyház-
látogatás alkalmával magyar, német ós tót fordításban min-
den egyháznak és minden tanítónak elfogadás és aláírás 
végett bemutatandó. (Schröter 581 1.) Ezen határozat végre-
hajtása 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-

') Ezen határozat már világosan mutatja, hogy az egyház belátta, 
mikép a világiak támogatása nétkíll semmire sem mehet és abból, hogy a 
határozat csak karhatalomról beszél és . . . papiroson is maradt, ismét azon 
ellenszenv látszik, melyet az esperesség a világi befolyás ellen táplált és 
leküzdeni n e m tudott. 
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rességet és 6 forintot is fizetett büntetésül. (Prot. Schröter 
812, 589, 599 I.) 

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-én 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 fordult 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 ós 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 ós olykép döntötte el, hogy a 
németség elsőbbségét . . . elismerte ugyan de kórve-kérte a 
két „nemzetet", hogy egyenlítsék ki barátságos úton az ügyet 
és éljenek békességben egymással!1) 

l) Megjegyzendő, hogy Rozsnyóbánya a 16-ik században még egészen 
német volt, de a 17-ik század elején már magyarosodásnak indult úgy, hogy 
a csucsomi és nadabulai leányegyházak számára csakhamar magyar káp-
lánt kellett alkalmazni, sőt idővel a rozsnyói „magyar egyház" is megalakult, 
mely úgy mint hitszónoka, a német lelkész felügyelete alatt maradt. Ez így 
tartott 1653-ig, mikor a március 8-án tartott egyházlátogatás alkalmával 
Kőszegi István panaszt emelt, hogy meghívólevele szerint „magyar prédiká-
tor" és nem, mint címezni szokták „káplán!" egyszersmind kérte híveit, 
nevezzék inkább „másodlelkésznek!•' Ebbe az esperesség belé is egyezett, 
kikötvén azt, hogy „az első lelkésztől függő viszonyban maradjon!" 

A magyar lelkész példáját csakhamar a magyar tanító is követte, ezzel 
„a városi tanács" vagyis inkább a német lakosság azonban nem tudott, nem 
akart megbarátkozni és a fennebbi gyűlésen ugyancsak vitatta, hogy több 
mint 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 meram amphibolin 
A tempore Lutheri necdum sunt tot anni (célzás a 200 évre). 
Hungarica natio Semper erat odio 
Apud Rosnávienses Teutones esse volentes 
Primum desiderantes locum et obtinentes. 
At facta inversio atque permutatio 
Deus nos miseros elevavit Hungaros 
„Tamen dilectionem persequuntur eandem 1669." 

Ezen nemzetiségi kérdésről különben (Prot. Schröter 823, 615 1.) még 
később is lesz szó. 
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A támasz nélkül maradt, a róm. kath. ós 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 ón Jolsván vég-
zést hozott, mely szerint „Ötvös György rozsnyói lakós még 
a legfelsőbb hatósághoz, az érsekhez vagy a nádorhoz for-
dulhat, 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 esperességünk 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 szolgálóját teherbe 
ejtette 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 ós 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. 

1658 ápril 30-án Jolsván már egyszerűen tudomásúl 
vétetik, hogy Uzapanyit és Alsó-Balog a kálvin hitre tért ós ez 
évi október 1-ón elmondatík, hogy Rozsnyón a jezsuiták a 
még oly közeli rokonokat is összeadják és hogy a nép már 
nem is hallgat az ág. hitv. ev. lelkészekre! „Miután pedig a 
jezsuiták határaik közt nem szoktak maradni ós 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.) 

') Megjegyzendő, hogy 1654 ápril 21-én Jolsván hiába kérte a rozs-
nyói városi tanács: 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.) 
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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 és 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;1) Molcsan János 
polomkai lelkész remény ós félelem közt tengődött, ameny-
nyiben egyházában szintén róm. kath. plébános telepedett 
meg és 1661 szeptember 26-án Jolsván határozatba ment, 
hogy „miután szomorú és veszélyes idők álltak be és a párt-
fogók nagyobb része róm. kath. vagy Kálvin hitű, minden 
ág. hitv. ev. lelkész igen óvatosan járjon el, beszédében mér-
sékelje magát, az uraknak a kellő tiszteletet adja meg ós 
óvakodjék őket felbőszíteni! (Prot. Schröter 675 1.); 1662-ben 
a betléri lelkész is elűzetett, mire két lelkész Andrássy Mik-
lóshoz küldetett, hogy az elfoglalt kót egyház visszaállítását 
szép szerével eszközöljék. De bár a nép még 1665-ben is az 
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;2) 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 ós 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 és „másoknak" a kellő tiszteletet megadják! (Prot. 
Schröter 656, 675, 699 1.) 

') Ez a földes úr Andrássy Miklós műve volt, mert a lakosság mint 
látni fogjuk megmaradt az ág. ev. hitben. 

*) Hol van az idő, melyben esperességünk „a mohamedánus, zwing-
liánus, áriánus és más felekezet" — a „sacrificulus" és egyéb szavakkal csak 
úgy dobált. Hiába, a nemezis nem ismer elnézést. 
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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 és Nigrini Kristóf veszve-
rósi lelkész, „protectionale" nélkül tértek vissza! 1668-ban 
Veszverósen is minden jövedelem nélkül volt a lelkész ós 
1670-ben Kaprini Izsák baradnai lelkész ellen is tört Zab-
reczky László. 

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

Hogy a tized elvétele után a lelkészek fizetését illetőleg 
kellő intézkedéseket tehessen ós a meg fennmaradt egyháza-
kat a végenyészettől megmentse, az általános egyházláto-
gatást rendelte el, mely 1670 január 28-tól 1670 február 19-ig 
Veszverósen, Alsó-Sajón, Kobeláron, Dobsinán, Felső-Sajón, 
Geczelen, Restéren, Szlaboson, Ochtinán, Csetneken, Rozlos-
nán, Kuntaploczán, Gömörpanyiton, Sajó-Gömörön, Süvetén, 
Köviben, Ratkón, Ribniken, Budikfalván, Balogon, Derencsóny-
ben, Kietén, Baradnán, Bisztrón, Rákoson, Jolsvataploczán, 
Sumjáczon, Hosszúréten, Rőczón, Vizesróten, 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 összeeskü-
véstől teljesen távol állott, legalább semmi nyoma, hogy az e 
korszakbeli mozgalmakban rósztvett avagy azokról csak 
tudomással is bírt volna. 

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

Midőn a róm. kath. vallás, melyet egyházunk azolőtt 
egy helységben sem tűrt maga mellett, Gömörben is hódí-
tásokat tett és az elébb megvetett helvét hit itt is emlegetni 
kezdte jogait, elkényeztetett esperességünk feljajdult ós itt 
is ott is segítség után kapkodott, csapásnak tekintvén e 
korszak elején már azt is, ha egy szomszédos helységben 
róm. kath. plébánia alapíttatott. E jajveszéklés világosan 
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mutatja, hogy az ág. hitvallás Gömörben a vallásszabadságra 
„kizárólag4 igényt tartott, uralmához görcsösen ragaszko-
dott és más hitvallástól a lótjogot is megtagadta. Láttuk, 
hogy 1647-ben, 1648-ban rögtön „farkast" kiáltott, mihelyt 
egy rőm. kath. plébános vagy kálvinista prédikátor valamely 
ág. hitv. ev. községben mutatkozni merészelt! Ezen farkas-
kiáltás a két vetélytársat aztán a „szemet-szemórt"-féle elv 
alkalmazására ösztönözte. Midőn az evang. hit már minden 
oldalról támadásoknak volt kitéve, esperessógünk jó érzék-
kel az alapszabályokhoz fordúlt ós szoros megtartásukat 
elébb a lelkészek, később a tanítók és 1653-ban a világi 
híveknek lelkére kötötte; de miután e rendszabály a parancs 
hangján törtónt 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 bizonyult, hogy min-
den kötél szakadván az esperes „a földes úr" és a „megye" 
által törekedett intézkedéseinek érvényt szerezni, mert az 
ekkóp a hit terén is parancsoláshoz szoktatott „földes úr" 
csakhamar hitet cserólt és egyszer gyakorolt hatalmát az 
ev. hit . . . elnyomására kezdte használni1) ós a megyét 
is csakhamar róm. katholikusok ós kálvinisták képezték és 
így történt, hogy esperessógünk 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, esperessógünk 
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-ón 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-ón is Jolsván 100 forinttal bűntette a deren-
csónyi egyház híveit, amiért azok lelkészöket Gaudikius 

') Az 1691 ápril 2-án kelt „explanatio Leopoldina" utolsó előtti pontja 
is tőkét csinál esperességiink eme visszás eljárásából midőn mondja: „ha a 
protestánsok akkor, midőn a földesurak többsége evang. hiten volt, elismerte 
a földesúri jogot, sőt fel is használta a maga céljaira, most sem panaszkod-
hatnak, ha a — róm. kath. — földesúr jogaival él." (Prot. Sextio Schmal 
197 1.) 
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Györgyöt hivatalától önhatalmúlag felfüggesztették. (Schröter 
754-755 I.) 

A szervezet a régi maradt, legfeljebb annyiban változott, 
amennyiben az esperes tekintélye ós hatalma olyannyira alá-
szállott, hogy fontosabb ügyeket már a „szolgabíró" és 
„esküdt" közbenjöttóvel kellett tárgyalni ós eldönteni. Ez 
kivált 1660 óta történt, mikor a minden jogaiból kiforgatott 
esperesség már a lét ós 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 ós feltétlen engedelmességet fogadni, amiért 
maga-magának osztotta ki az úrvacsorát („miáltal megvetést 
tanúsított a Szentlélek ós ennek hivatala iránt, lelkésztársait 
megsértette, botrányt okozott ós 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 megbűntotve (Schröter 692 1.). Máskülönben az 
esperesség körömszakadtáig védte „igaz ügyben" a lelkészt; 
midőn Nigrini Kristóf 1646 ápril 10-ón Csetneken panaszt 
emelt, hogy a hárskútiak nem akarják pontosan fizetni, ezek 
rögtön kérdőre vonattak ós csak azon körülmény, hogy 
közülök sokan a pestisben elhaltak és sokan a hadban 
tönkrementek, de különösen a tett igóret, hogy lelkószök 
kielégítése végett majd minden követ megmozdítanak, szol-
gált mentsótrűi (Schröter 422 1.). Midőn a sumjáczi lelkészt 
Prichradni Jánost török martalócok elfogták ós Egerbe hur-
colták, az esperesség 1650 szeptember 2l-én Csetneken rög-
tön összeült ós 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-ón Gömör-Panyiton az egyházlátogatás alkal-
mával szemet szúrt, hogy a lelkész — Szón Péter — tanító 
hiányában „a kemény magyar faj szokása szerint" m a g a . . . 
harangozott 1 (Schröter 764 I.) 

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) 
járt: 

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

2. a méhek utáni tized, 

') Wesielényi Ferenc ,.generáli»" akkor a szendröi táborban járt, Seny-
nyei András pedig murányi jószágigazgatója (proritor) volt. 
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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 vigasztalásáért egy szintén a fél által 

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

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

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

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

(Peczeli 79 1.) 
A rozsnyói lelkészek1) fizetése az 1670 február 19-én 

tartott egyházlátogatás alkalmával egyenként 100 ft 50 d. 
készpénzből, 57 köböl búzából, 25 köböl zabból, 2 hordó bor-
ból, 2 hordó serből, szüretkor egy átalag borból és a mellék-
jövedelmekből2) 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 fejében, mely reá háramlott, 
már némi jogot is kezdett követelni ós megindult a papság 
ós iskola közötti harc, melyet teljesen kiegyenlíteni ma sem 
sikerült! 

A főtörekvós oda irányúit, hogy mindenütt legyen 
iskola ós pedig jó kezekben! így- pl. Rozsnyón, az 1653 évi 
«gyházi látogatáskor az esperes rátámadt a két tanítóra 

*) Magyar lelkész volt az esperes Regius Jakab, német: Zarevuczius Pál. 
2) 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. 
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azért, hogy mindkettő jobban szeretett a korcsmában 
ülni és éjjel tivornyázni, mint a tanuló ifjúsággal bibe-
lődni; hiába mentegette magát — láthatólag jókedvűen — 
mindkettő azzal, hogy a polgárok nem küldik gyermekeiket 
az iskolába: kemény biintetósök 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 és midőn 
ezen ügy 1671 január 21-ón 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 virgáccsal" bűntettetett meg.1) Ezen egy adat 
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 idótt egy tanítót, egy orgonistát, egy 
kántort ós néhány az elemi oktatással is megbízott nagyobb 
deákot találunk, biztosítva volt 

a) a tanítónak: minden városi lakostól, habár ketten 
hárman laknak is egy házban, 20 — 20 dénár, a zsellérektől 
10—10 dénár (fele szt. György, másik fele szt. Mihály napján); 
az öt 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-
zőnél „éneklés" (cantatio általi gyűjtés); 

b) az orgonistának: készpénzben 66 forint a város lako-
saitól, 4 köböl rozs, a lelkésztől szintén annyi (de csak ha 

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

7 
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ez a tized birtokában van), naponként egy pint sör, két forint 
húsra, egy forint sóra és 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 ós élelem, a vasárnapi 
adakozás (aspersatio) kisebb része és naponként egy pint 
sör. (Peczeli 79—80 1.). 

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

a) a tanítók fizetése: 50 — 50 ft készpénzben, temetésért 
50—50 dénár, szt. Mihály, szt. Márton ós Mágus napján kán-
tálás, karácsony- és húsvét 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 ajándék; 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-
mával, valamint a mágnásoknál kántálhat, de ami ilyenkor 
begyűl, egyharmadrészben a deákokó; 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 éleiem harmadrésze szintén a 
deákokat illeti, a kínszenvedés felolvasásáért (a passione) 
1 ft. Mindezen jövedelmekből a két — magyar és német — 
tanítót egyenlő rész illeti. 

b) a kántorok fizetése: évenként 9—9 forint készpénz-
ben, vasárnaponként gyűjtés (aspersatio) a piacon (in circulo) 
és a berzótei utcában ; ostyaosztás (azelőtt újév most quin-
quagesima napján); harangozásért — 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 
ós végre annyi a kántálásokból mennyi egy első diáknak 
jár. — 
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c) az orgonisták fizetése: évenként 50—50 forint kész-
pénzben és egyszer gyűjtés (astatio) kinek-kinek a maga tem-
plomában. (Peczeli 161 I.) 

3. Restéren a sillabizáló 12 dénárt, az olvasó 24 dénárt, 
a donatista 48 dénárt ós a compendiarista tanuló 1 ftot fize^ 
tett 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 
és könyvvivőt tartott ? 

A nagyobb tanulókról — deákokról — mint látjuk kel-
lőleg gondoskodva volt, törtónt pedig az nem ópen, 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 ós ünnepélyes alkalmaknál segédkez-
tek ós 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-
diaristákkal találkozunk, kik ott a tudomány minden ágában 
teljes kiképzést nyertek. 

E) A vallásosság, erkölcsiség, szokás, míveltségi állapot. 
A nép e korbeli vagyoni, erkölcsi és míveltségi 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 
környékén fosztogattak, mely alkalommal az ottani lelkészt 
több hívekkel együtt Egerbe vitték, ki, jóllehet kiszabadítása 
iránt az esperesség részéről minden megtörtónt, mégis „szo-
morú rabságban4' végezte napjait (Schröter 529, 535 L)! 
1653-ban Dobsinát ós környékét is látogatta a kegyetlen 
ellenség1), hol pedig 1644 - 1645-ben a pestis oly annyira 

*) Vesd össze az 1620 -1578- ig terjedő történelmi áttekintést jelen 
munka elején. 

') A dobsinai halotti anyakönyvben következő esetről történik említés: 
1663. „N. B. 1. Sept. sind zwo Personen allhier begraben worden ein Jüngling 
mit Namen Girg Stubner des weil Girg Stubners Sohn und ein alter Hamer-

4* 
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dühöngött, hogy pl. csak Dobsinán 1645-ben több mint 700 
ember halt el és némely napon 18 temetés is volt1) 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-én Köviben férjétől 
elválasztatott (Schröter 422 423 1.)! És sok ilyen példát 
tudnék 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.2) Az istenkáromlás ijesztő 
mórveket öltött, úgy hogy az esperes az 1653 ős 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 elcserélte 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 
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-ón Jolsván meghagyatott, 
hogy a nőt vallassa ós ha a gyanú alaposnak bizonyúl, bír-
ságolja meg az egyház javára és állítsa pellengérre a 
templomban (Schröter 640 1.). 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-ón 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 szemólylyel 
viszonya volt, mely következmények nélkül nem maradván, 
nevezett tanító 1649 ápril 20-án Jolsván kényszeríttetett, 
hogy a nővel házasságra lépjen ós midőn azt tenni vona-
kodott, rögtön börtönbe dobták, majd oltár elé hurcolták ós 
akarata ellenére is ama nővel megeskették ós ha magába 
nem tér, bocsánatért nem esdekel és külön tórítvónynyel 
engedelmességet nem fogad, — hivatalát is elveszti (Schröter 

man 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 für 
solchen grausamen Feinden." 

*) Lásd a dobsinai anyakönyveket. 
J) Történt ez pl. Rozsnyón. 
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482, 489, 495 l.)1). Az esketés így kényszer útján e korszakban 
igen dívott és 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, néb. 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 
666 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 ós így idő előtt szült. 
Az ottani lelkész 1657 szeptember 25-ón Jolsván előterjesztette 
a kényes ügyet, melyet az esperesség aztán a következő 
végzéssel döntött el: ha a nő esküvel tisztázza magát ós 
igazolja, hogy mint állította, a gyermek első férjétől szár-
mazik, nem fog pellengérre kiállíttatni, különben igen 
(Schröter 640 I.). 

Az eljegyzés egyoldalú felbontása még mindig azzal lett 
fenyítve, hogy az illető 7 évre új eljegyzéstől ós 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-
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" még 
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 beösmervón hiába mon-
dogatták, hogy el voltak foglalva44 (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 I.). 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 esketóseért a díj egy aranyban állapíttatott meg 

') Ezen Ítélet nevezetes haladásról tanúskodik, a 17-dik század elején 
ezen tanító bizonyára máskép lakolt volna! 
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(Feczeli 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), 
Röczón Krisztus feltámadásának képét (Arel Salamon aján-
déka), Csetneken egy szép oltárt (Bakos Bornemisza Mária 
emléke), Alsó-Sajón szép kárpiton az úrvacsora kópét (Kovács 
Márton ajándéka). 1670-ben: Kis Veszverésen a 12 apostol 
szobrait, Köviben szt. László király képét (de hitvány munka 
lóvén az oltárról levétetett és a falra függesztetett) és Sum-
jáczon egy kárpiton a 12 apostol képét. Megjegyzem, hogy 
majdnem minden templom volt képekkel és 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 közé 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 kölcsönözhettek ós az előadás valamely esz-
ményi dolog személyesítésóre szorítkozott, mely egyszerű 
párbeszédek alakjában terjesztetett a hallgatóság elé. 

VI. KORSZAK. 

A nagy üldözés kora 1 6 7 0 - 1 6 8 2 . 

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 ós törvény ellenőre 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 

l) Ezen biztosság elnöke Rottal János volt, tagjai: Heister Siegfried 
altábornagy, Yolkra Ottó cs. tanácsos, Gubasóczy János pécsi püspök és 
Eszterbázy Farkas kir. személynök. 
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össze és azon fáradozott, hogy „a közbékét helyre állítsa, a 
katonaságot féken tartsa, az ártatlanokat a gonoszoktól meg-
különböztesse,u mire a legtávolabbról is gyanúval terhelt 
egyéneket elfogatták, a szabad kir. városokba német örséget 
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 
fordúlt 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 és 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 
1671 ápril 12-én Széchenyi György kalocsai érsek, hiába 
mondogatta: „néhány pártütőért nem lakolhat az egész or-
szág!1' 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, Szelepcsényi 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 itélt. Ezen Ítéletet a király 
hivatalvesztésre változtatta, szabadságukra hagyván a£ 
elitélteknek: áttérni, bűnös voltukat térítvénynyel elismerni 
vagy az országból kivándorolni.1) 

l) Ezen térítvények kétfélék voltak: egyikben el kellett ismerniök, 
hogy tisztökkel visszaéltek, e miatt bíróilag elmarasztaltattak, de a császártól 
kegyelmet kérvén Magyarországban maradásra engedélyt nyertek, hála fejében 
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„Ő felsége a többi ev. hitszónokot is száműzni szán-
dékozik!1' válaszolt 1674-ben Ampringen Gáspár, midőn a 
bánya városok elűzött lelkészeik helyének betölthetóse iránt 
folyamodtak és Szelepcsényi 1674 március 5-re csakugyan 
valamennyi ev. lelkészt és iskolamestert maga elé 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 ós törvényen kívül 
helyezték. Az általános üldözés megindult, a lutheránus lel-
készek ós tanítók Sziléziába, a kálvinisták Erdélybe mene-
kültek, de több mint 300 a pozsonyi törvényszék előtt meg-
jelent és 1674 évi ápril hó 4-én sok zaklatás, kínos vallatás 
és embertelen bánásmód kiállása után — fej és jószágvesz-
tésre ítéltetett. Ezt az ítéletet is később oda módosították, 
hogy térítvény aláírásával a hivatal letételére, tántoríthatlan 
hűségre, vagy kivándorlásra kellett magokat kötelezni, miáltal 
életöket ós szabadságukat megválthatták. Sokan aláírták e 
térítvónyeket, néhányan megszöktek, többen a sanyargatás 
közben elhaltak és harminckilencen gályára küldettek, kik 
közül csak huszonötöt sikerült Zaffi Miklós velencei orvos-
nak ós Ruyter Adrián Mihály hollandi admirálnak 1676-ban 
kiszabadítani1). 

A protestáns vallás ekkép a törvény oltalmától meg-
fosztatván, minden jogától elesett ós — főbenjáró bűnnek 
tekintetett. Ha atyáink az örökölt hithez tántoríthatlan 
szívóssággal nem ragaszkodnak, ha az űzőbe vett lelkészek 
és 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-
kötelezvén magokat, hogy többé az isteni tiszteletbe nem avatkoznak; a más-
nemű térítvény kivándorlásra kötelezte az aláírót, minek ha az illető egy 
hónap alatt eleget nem tenne, a hűtlenség vétkébe esik. Harminckettő részint 
kivándorolt, részint az első térítvényt írta alá, a 33-ik (Suhajda Mátyás varini 
lelkész) engedett a csábításnak és — áttért. 

') 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 gömörpanyiti lelkészszel találkozunk. 
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delem és a török támogatásában részesülvén, fegyvert fogtak 
és míg az ellenreformáció és az absolut kormány mint láttuk 
féktelenül tombolt, Wesselényi Pál, Petröczy István, Szuhay 
Mátyás, Szepessy Pál, Kende Gábor, Ispán Ferenc, Forgách 
Miklós ós mások vezérlete alatt elfoglalták Nagybányát, meg-
szállották Kassát, Patakot, Ónodot, Szendrőt, megvették Bei-
teket, Putnokot, Eperjest, Szebent, Bártfát ós mintán a haj-
dúkat felültették ós Spankau hadait 1671 szeptember 12-ón 
Enyickónél megverték, Késmárkot is. A kurucok ős laban-
cok1) közt ezentúl változó szerencsével és rémítő kegyetlen-
séggel folyt a harc, előbbiek majd az egész országot bekalan-
dozták ós kamatostúl visszaadták a labancoknak a kölcsönt. 
Isten a megmondhatója, mennyit szenvedett Magyarország e 
borzasztó korban úgy Kopp, Spankau, Strassaldo, Pálffy Miklós 
és a két Barkócy labancaitól mint a török ós francia segélyre 
támaszkodó kurucoktól! 

Lipót király nem bírta lecsendesíteni az országot, nem 
akarta az alkotmányos ós vallásszabadság visszaállításával 
helyreállítani a közbókét. A bárd, kerék, karó és nyárs nap 
nap mellett alkalmazásba jött, közbe-közbe a török is fel-
gyújtott falvakban — gyönyörködött és midőn 1676-ban a 
tanácskozás végett Bécsbe hivott magyar urak a nádori szék 
betöltését, az idegen hadak eltávolítását, a fogyasztási adók 
eltörlését és a tisztségeknek ós hivataloknak magyarokra 
való bízását javasolták, a bécsi ministerek arról hallani sem 
akartak. Ugyanígy törtónt 1677-ben is, mikor Barkócy Ferenc 
zempléni főispán hasonló indítványnyal Bécsbe jött. 

Miután az erdélyi fejedelem (Apafi Mihály) 1677 május 
27-én 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 ós 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 ós kálvinisták teljes kiirtását, 
Gubasócy János váci püspök (1678 január 22-ón) a kegyelem 
útját hozta javaslatba. Ezen utóbbi javaslat felett Pozsonyban 
tanácskozást tartottak, melyen néhány magyar főúr, a Lipót 
király nevében megjelent Pálffy Tamás nyitrai püspök, magyar 
kancellár ós Hocher János német kancellár előtt, a magyar 
alkotmány és vallásszabadság visszaállítását ajánlotta, mi 

') Ezen két név hazai történelmünk legszomorúbb lapjait tölti be! És 
legborzasztóbb, hogy a „labancokban" nem csak a reánk csődített idegen 
katonák (Landsknecht) hanem a Bécs szolgálatába szegődött magyarok is 
keresendők! 
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azonban Hocher tetszésével épen nem találkozott, ki „láza-
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 rabszolgáinak1' vallották és Batthyány Kristóf fő-
pohárnok indítványára szót 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 ós a 
bányavárosokat, melyekben 180,000 aranyból és még több 
ezüstből álló zsákmányra tettek szert. 

Lipót király erre Szelepcsónyi 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. E közben Dünewald és Würben es. tábornokok, 
a kurucokat Szentkeresztnél megverték, Zólyomot ós a bánya-
városokat visszafoglalták, mire a két harcoló fél 1679 február 
végóig fegyverszünetre lépett. A bókealkudozás ezután 
Sopronban folyt, de miután Lipót király a nádori széket csak 
a korlátlan kir. hatalom sérelme nélkül igórte 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 
kívánta: a háború ismét megújúlt. Thökölyi elfoglalta Selmec-
bányát, (hol újólag nagy kincsre tett szert) ós Dobzsánál 
Labord tábornok hadát is felkoncolta. 

Mivel az 1680 évi ápril hó elején Nagyszombatban tartott 
közös tanácskozmány eredmény nélkül oszolt szét ós az új 
fegyverszünet is pünkösd napján lejárt: a hadviselés ismét 
megindúlt; Thökölyi vezérei vereséget szenvedtek ugyan 
(Balassa a morva széleken, Petrőczy a jablunkai szorosban) 
de ő maga bevette Késmárkot, Lőcsénél ós Bártfánál nagy 
zsákmányt ejtett kezébe ós 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. Thökölyi Imre Zrinyi Ilona kezét és 
vele e ház összes uradalmait és várait kivánta, mitől Bécs-
ben már azért is fáztak, mert tudták, hogy a különben is 
hatalmas embor 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 meghosszabbított fegyverszünetre 
léptek, melyet Caprara Eneás 1680 november 15-ón jolsvai 
táborában erősített meg. 
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Az 1681 ápril hó 28-ik napjára Sopronba összehívott 
országgyűlés, melyen Thökölyi 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 — artikuláris — 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 ós így 
tőrtént, 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. 
és XXVI.) által szoríttatott meg, illetőleg törültetett el. 

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

A támasz nélkül maradt és a jezsuiták által saját tűz-
helyénél minden tekintélytől ós befolyástól megfosztott 
gömöri ág. hitv. ev. esperesség e korszak elején szétmállott, 
1671—1682 néhány részleges összejövetel kivételével gyűlést 
sein tarthatott, tagjait elűzték, templomait elfoglalták 1676 
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 
lappangott2). Egyházaink lelkész ós tanító nélkül maradván, 
Isten csudája, hogy a jövő-menő császári hadak, a szorgal-
masan ellátogató püspökök, kanonokok és jezsuiták elnyo-
mott népünk kebeléből az ev. hitet ki nem irthatták. Hiszen 

l) Ezen választás még a régi törvényes módon t. i. a királytól kijelölt 
4 egyén közül a karok és rendek által történt. 

f) Szomorú világot vet az e korbeli állapotokra ,,az nemes Gömör-
vármegyében lévő lutherános prédikátorok" által az 1680 január 15 én Sajó-
Gömörön tartott megyei közgyűléshez a baloghi luth. egyháztól elesett 
„Meleghegy" visszaszerzése tárgyában benyújtott és „olvasatlanúl" 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 akaratból azt végezték, hogy ő(k) 
prédikátort fognak magok között tartani, az mint azon három falu nevével 
(nevében) kivántak 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, hanem inkább nagyobb uniót szerzenünk. (Peczeli 
4 2 - 4 3 1.) 
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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 keresztelése ós a házas felek esketóse legfeljebb 
titokban történt és a halottak temetése és egyházi szertartás 
nélkül ment végbe, miután Hirsch Gergely lelkész az 1673. 
év vége felé elűzetett1) 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 elűzetése 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 idétt a 
gömöri ág. hitv. ev. esperesség, kitűnik azon folyamodvány-
ból, melyben a gömöri ág. hitv. ev. lelkészek a Rozsnyón 
1681 ápril 15-ón egybegyűlt megyét arra kérték, hogy az 
„általános ós 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, 
Betlóren és Rozsnyón elfoglalták a tizedet, míg Ribniken, 
Bisztrón, Baradnán, Süvetón, Jolsván, Chisnón, Vizesréten, 
Rőczén, Hosszúréten, Polomkán, Sumjácon, Nagy-Szlaboson, 
Felső-Sajón, Dobsinán, 01áhpatakán.Veszverésen,Betléren,Roz-
losnán, Rozsnyón és Hárskúton az ág. hitv. ev. hivek lelkész 
ós templom nélkül voltak (Peczeli 41, 45 1.). E szerint tehát 
még 1681-ben is, mikor pedig a legnagyobb förgeteg már 
elvonult, az esperességnek 20 tagja hiányzott és a kevés hiva-
talban lévő lelkész is félelem ós rettegés közt töltötte napjait: 
mert a császári hadak kíméletet nem ismertek ós a jezsuiták 
kezére dolgozni mindig készek voltak. Jóllehet az ev. lel-
készek elűzetése, 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 

') Távozása előtt e verset írta az anyakönyvbe: „Aspice o omnipotens 
Deus ex alto hungaricas res!" 
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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 még, hogy esperességünk a bujdo-
sóktól is hiába kórt ós 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 testvóregyház között át-
hidalhatlan mélységet teremtett, a kettő gyűlölte és üldözte 
egymást ós könnyítette ez által a közös ellenség pokoli 
munkáját. Esperessógünk is szelet vetett és most vihart 
aratott. Jobb napjaiban maga mellett versenytársat nem 
tűrvén ós minden jogot csak magának igényelvén mintegy 
kónyszerítette 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 ós azon volt, hogy a tört hajó 
maradványaiból egy újat építsen. így alapíttatott 1680 január 
4-ón a pádári egyház, miről következő okmány állíttatott ki: 

„Én Pádárban lakozó Simon András ós Perjósben lakozó 
Kovács Péter, kik az megnevezett böcsületes két falutól 
küldettünk esperest urunkhoz a végre, hogy alkalmas időtől 
fogvást, lelki tanító nélkül lévén, nem különben mint a juhok 
pásztor nélkül, ő kegyelmétől lelkünk igazgatására illendő 
személyt kérnénk ós kívánnánk; az minthogy kívánságunkat 
megtekintvén ő kegyelme, az maga böcsületes oskolamesterót 
Magyar András urunkat, az elmúlt új esztendő napjára 
közinkben is küldötte próbával. Kinek az szentírással egyező 
tanítását hallván ós értvén, mindnyájunknak kicsinytől fogva 
nagyig megtetszett. Ugy hogy az időtől fogva mind addig, 
míg istennek tetszendik, az mi lelkünknek hivsóges pász-
torának akarjuk ós 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 alatt: 

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

2. ígértünk és rendeltünk 5 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 ós négy szapu tavasz(i)-t bevetünk ő kegyelme 
számára az maga magvából, Perjésiek is hasonlóképen annyit. 



9 4 Alikulik József. 

4. Bizonyos réteket is mutatunk o 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. (Peczeli 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 lót ós nem lét között, következtetni enged1). 

VII. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség a lét és nem lét között 
1 6 8 2 - 1 7 0 3 . 

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

Thökölyi, Wesselényi ós a nagyváradi basa hadai megújították 
a hadviselést, mely a vezérek közt támadt meghasonlás 
következtében silány eredménynyel járt 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 1682 junius 15-ón Zrinyi Ilonával egybekelvén, a 
munkácsi vár ós a Rákóczyház kincseinek birtokában, támo-
gatva a ház híveitől képes lett a háború erélyesebb folyta-
tására ós 1682 junius 24-én fel is mondta a fegyverszünetet; 
sógora Eszterházy Pál nádor közfelkelést hirdetett ugyan 
ellene, de szövetségese Ibrahim basa bevette Onodot, ő maga 

*) Ezen korszakból igen kevés emlék maradt reánk: az 1683 március 
9-én Jolsván tartott esperességi gyűlés jegyzőkönyve is „feleslegesnek tartja 
az ismeretes nyomorúságot, zaklatást és üldözést", mely „több év óta az ág. 
hitv. ev. egyházat érte és ma is éri" leirni és felsorolni. Szentkereszti 21. J. 
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augusztus 14-én Kassát1) és szeptember 16-án Füleket, hol 
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 ós Bethlen példá-
jára csak a „Magyarország fejedelme" címét vette fel. 

Lipót hívei elrémültek. Elrémültek különösen akkor, 
mikor a bujdosók nemsokára Lőcsét, a bányavárosokat, 
Zólyom, Vóghles ós Likava várát is elfoglalták ós az öreg 
Petrőcy (Thökölyi nagybátyja) Sileziában Bielitz városát fosz-
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, mialatt a török 1683 január 3-án Lipótnak 
megüzente a háborút és a 13 megye ez évi május havában 
gyűlést tartott Tályán, hol a hadi szükségletekről történt 
gondoskodás2) ós midőn végre a török Bécs városát ostro-
molta és Thökölyinek az egész ország hódolni kezdett. 

De csakhamar megváltoztak a dolgok. A lengyel király 
(Sobieszki) felmentette Bécset3). Párkány, Esztergom a császá-
riak kezébe került és az 1684 január 12-ón kihirdetett 
közbocsánat 17 megyét, 12 várost ós 14 főurat térített 
a király iránti hűségre, ki hála fejében a pozsonyi kir. biz-
tosság 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 ós 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 szerencsével 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 szorúlt és Ibrahim szerdár parancsára 
elfogatván Eszékre, majd Nándorfehérvárra hurcoltatott; 
október 25-ón Kassa is megadta magát, majd Patak, Regécz 
és Ungvár is kaput tárt és végre Szolnok, Szarvas és Arad 

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

') „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! 



9 6 Alikulik József. 

is a császáriak kezébe került; Thökölyi 1685 december 4 én 
kiszabadúlt ugyan1) és 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. 

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 megindult. Az 1681 évi XXV. és XXVI. t.-c. nem 
maradt gyümölcstelen, de gyümölcse — keserű volt. A vissza-
foglalt vóghelyek 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 és a folytonos 
közlekedés, mely a vár ós 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 ós 
végül, hogy két elfogott markotányosnő — állítólag ki-
vallotta, mikóp a munkácsi várőrsóg ,,egy közeli kilátásban 
lévő török-tatár segély lyel" 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 ós lelkiösmeretes vizsgálat alapján 
hozzon ítéletet, azokat pedig ne bántsa, kik már a királytól 
bocsánatot nyertek. 

Caraffa 1687 február elején Eperjesre ért, a város kapuit 
elzáratta és az itólőszéket2) megalakította. 

*) Említésre méltó, hogy Thökölyi a porta Bécs minden kérése dacára 
nem adta ki. 

2) Ezen „eperjesi mészárszék" Caraffa Antal elnöklete alatt következő 
birákból alakúit: Wallis ezredesalelnök, 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 lakos, Görcz Márton az eperjesi őrség parancsnoka 
és Burghart Mátyás hadbíró. 
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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 és 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) ós Baranyay Ferenc (városi tanácsos és az 
ev. kollégium egyik gondnoka) javai elkoboztatnak, jobb 
kezeik levágatnak ós aztán lefejeztetnek, mert a letett 
hűségesküt megszegvén Thökölyihez pártoltak, vele üzene-
teket váltottak stb. stb.", mely borzasztó Ítélet március 5-ón 
végre is hajtatott; március 22-én Keczer Gábor (Endre fia), 
Sárossy Márton (Keczer Endre veje — úgy mint Zimmermann 
Zsigmond — ós Thökölyi 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 ós jegyző). Palásty Gábor (nyitrai nemes) ós Kovács 
György (kassai mészáros) feje vétetett. A börtönök 
megteltek és Caraffa még mindig tovább terjesztette kuta-
tásait, hogy az árúlást és lázadást gyökerestűi kiirtsa; Jánoki 
Zsigmond, Géczi István (Thökölyi egykori követei) Fajgel 
Péter (volt kassai parancsnok) Szúnyogh Gáspár, Szirmay 
Miklós, Keczer Miklós fogva volt; Berthóty Ferencet ós 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 járt el, hanem általában semmiféle 
törvényhez nem ragaszkodott, a puszta gyanút beigazolt 
ténynek vetto ós 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 kinpad kínjait kiáltván 10.000 tallér lefizetése után szaba-
don bocsáttatott ós Potenada Györgytől azt akarták kicsi-
karni, hogy nem csak a nádor, az országbíró ós 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. 

7 
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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, mely-
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 
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 
lett! És elnémúlt a hazafiság, a nemzet beléfáradt a 200 éves 
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, 
új 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, ő is visszatért 
Ruméliába. Ezentúl 1699-ig változó szerencsével folyt a török 
elleni hadviselés. 

') A legtöbb magyar grófi- és bárói korona a szomorú években készült. 
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Kolonics Lipót, 1695 óta esztergomi érsek, Magyarország 
kevés megmaradt jogát sem tudta szívelni. Hadd kormányoz-
tassék Magyarország is úgy mint Ausztria örökös tartomá-
nyai I 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 igórt 
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 ós 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 feltüzeltetvón, 
agyonverte 1697-ben a pataki parancsnokot, majd Tokaji 
Ferenc ós Szalontai György vezérlete a l a t t 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 elégület-
lenség, többé nem Stambulból, hanem Párisból kapott táplá-
lékot. 1699-ben január 26-án megköttetett a karlóczai béke, 
mely a török uralomnak Magyarországon véget vetett. 

B) 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 hosszúróti egyház számára Lucae Jakab ochtinai tanító, 
a rőczei számára Czabani János csetneki tanító, 
a vizesréti 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, 

7* 
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a hárskúti számára Keviczki Mátyás tainásii lelkész, 
a hetiéri 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.). 

Leteney Márton eljárt tisztében ós 1683 március 9-én 
Jolsván megalakúlt az esperesség, mikor is Regius Jakab 
esperes, Bubenki András ochtinai lelkész ós Szentkereszti 
János jolsvai lelkész alesperesek körűi sorakozva ós 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 tartanak; de az espe-
resség arról tudni sem akart. „Mivel Magyarországon minden 
lutheránus templom visszaállítandó, a sutnjáczi pedig luthe-
ránus volt, ennélfogva Bajtkónak „a tévelygő szellemnek" 
(spiritus erroneus) kivetését ós egyházának Leteney Márton 
úr közbenjárásával való visszafoglalását elhatározták. A 
visszafoglalás meg is történt, mert már 1684 julius 11-én 
Rozsnyón „gyakori részegsége ós botrányos élete miatt" 
egy aranynyal bűntették — Kalinki János sumjáczi lelkészt2) 
(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-ón Lőcsén kelt leiratában a Rozsnyón, Dobsinán, 
Csetneken, Jolsván, Pelsőczön, Betléren, A.-Sajón, Oláhpatakán, 
Geczelen, Restéren, Ochtinán, Polomkán, Berzétón 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 ós így nem csuda, ha 
aztán (1683 május 7-ón Rozsnyón) a dobsinai egyház (úgy 
mint a csetneki) az esperes fáradozását külön jutalmazni 
vonakodott (Szentkereszti 25 l.).3) 

De az öröm nem sokáig tartott, Thökölyi Imre szerencse-
csillaga letűnt, mire Fischer Mihály kassai kamaraigazgató 

') Bahil Lőrinc még a beiktatás elölt ribniki lelkésznek választatott meg. 
2) Ezen egy adat elég annak beigazolására, hogy az üldözést, melyet 

apáink szenvedtek, az uralkodásra törekvő esperesség idézte elő. Mily joggal 
kényszerítette a sumjáciakat, hogy szeretett papjokat elbocsássák, hitöket 
e lvessék? Csak azon joggal, amellyel Regius Jakab Rozsnyóról elűzetett. És 
ezen kényszer eredménytelen maradt, a garamvölgyi egyházak — ma is 
görög katholikusok. 

8) A dobsinaiak t. i. elébb és külön voltak a fejedelemnél, nem várták 
be, míg az esperesség intézkedett. 
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Murány várából 1685 május 6-án az elmúlt két évre eső 
tizedórt 548 ft 44 ki t, a jövőre nézve pedig évenként 400 ftnyi 
bért követolt és az esperesség 1685 május 9-én Rozsnyón 
tartott gyűléséből hiába mondta, hogy „a múltat tekintve 
nem önhatalmúlag, hanem annak beléegyezésóvel vette bir-
tokába a tizedet, ki azzal rendelkezni joggal ós hatalommal 
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 ós Regius Jakab csakhamar másodszor is elűzetett 
Rozsnyóról, az esperesség a folytonos üldözés, harc és háború 
közben ismét szétmállott, a nyilvános ólét színteréről leszo-
rúlt és 1688 március 16 ig gyűlést sein 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 ós Pelsőcz környékén 11 egyházban az 
esztergomi érsek élvezi a tizedet; fordúltunk a murányi 
uradalom igazgatóságához, fordúltunk a megyéhez ós 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, Vizesrét és más 
egyházak templomai elvoltak foglalva ós Krizsán Márton 
veszverési lelkész 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 I.) majd 1689 április 14-ón a megye hiába 
kerestetett meg, hogy a murányi ós derencsónyi uradalmak-
ban teljesen elnyomott egyházak visszaállítását rendelje el 

') Érdekes ezen kimutatás, melyből megtudjuk, hogy a régebben annyi 
panasz tárgyát képezett „pactata" valóban csekély volt : Rozsnyó 34 ftot, 
Betlér 16 ft, A - Sajó 14 ft, Oláhpatak 10 ft, Dobsina 10 ft, Csetnek 48 ft, 
Ochtina 14 ft, Reslér 6 ft, Geczel 14 ft, Pelsőcz 16 ft és Berzéte 40 ft 
fizetett rhémusi értékben (Szentkereszti 2 9 - 2 0 1.). 

*) A választó fejedelemhez intézett folyamodványt a csetneki esperes-
ség! levéltárban, az ércekhez 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 ő magasságát 
engedné meg neki, hogy Rozsonyón megmaradhasson." 
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(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 és magánházakban is tilos volt (Szentkereszti 48 I.). 

Regius Jakab esperes 1690 október 9-én Sajó-Gömörön 
„számkivetésben elhalálozván, utódául Bodovinus András 
(1688 óta csetneki lelkész) alesperes választatott Csetneken 
1691 február 22-ón, 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-
verósen, Betléren, Csetneken, Rozlosnán, Köviben, Ribniken, 
Budikfalván, Pádáron, Derencsényben, Kietón, Baradnán, Bisz-
trón és Ratkón tehát összesen 22 egyházban egyházlátogatás 
ejtetett meg (Peczeli 182- 229 1.). 

1695 május 31-ón már 26 tagot számlált az esperesség, 
mely lassanként némi erőhöz ós tekintélyhez is jutott úgy, 
hogy pl. az 1697 október 9-ón Csetneken tartott gyűlésből 
már szinte kérdőre vonta Jelenik András gömöri alispánt, 
a ki a „tisztelendő fraternitást" gyalázni merészelte (Szent-
kereszti 141 1.) ós 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 ós 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. 

') Januáriusban: 1. Krisztus körülmetéltetése ; 2. Krisztus megjelenése 
(vízkereszt) ; 3. Pál fordulása. 

Februáriusban: 1. Gyertyaszentelő boldogasszony; 2. Mátyás apostol. 
Márciusban: 1. Gyümölcsoltó boldogasszony; 2. Zöld csütörtök (a 

prédikáció tartama alatt); 3. Nagypéntek. 
Áprilisban : 1. Krisztus feltámadása (két nap); 2. Szt. György napja 

(a prédikáció tartama alatt); 3. Szt. Márk napja. 
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1694 június 11-ón, 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 ós 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 és 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, Derencsónyben, Pádáron, Budikfalván, Ribniken, 
Köviben, Rozlosnán, Csetneken, Ochtinán, N.-Szlaboson, Res-
téren, Geczelen, Veszverésen, Betlóren, A.-Sajón, Oláhpatakán, 
Sajó-Gömörön, Gömör-Panyíton ós 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 ós 
Dobsina városa is készséggel lefizette a 12 aranyat, melylyel 
engedetlensége miatt bűntették (Szentkereszti 224-227, 
232, 233 I.). 

Májusban: 1. Fülöp Jakab; 2. áldozó csütörtök; 3. pünkösd (két nap); 
4. Szentháromság napja. 

Júniusban : 1. Ker. szt. János ; 2. Péter Pál. 
Júliusban: 1. Sarlós boldogasszony; 2. Apostolok oszlása (a prédikáció 

tartama alatt); 3. Mária Magdolna; 4. Jakab. 
Augusztusban: 1. Űr szine változása; 2. Péter bilincsbe veretése (a 

prédikáció tartama alatt); 3. Lőrinc (a prédikáció tartama alatt); 4. Nagy-
boldogasszony (a prédikáció tartama alatt); 5. Bertalan; 6. János fejvétele 
(a prédikáció tartama alatt). 

Szeptember: 1. Kisasszony napja ; 2. Máté evangél ista; 3. Szt. Mihály. 
Októberben: 1. Lukács evangél ista; 2. Simon és Júdás. 
Novemberben: 1. Mindszent ; 2. Márton (míg a prédikáció tart) ; 

3. Katalin (míg a prédikáció tart); 4. András apostol. 
Decemberben: 1. Tamás apostol; 2. Krisztus születése (karácsony); 

3. István vértanú ; 4. János evangélista ; 5. Apró szentek napja (Szent-
kereszti 165 í.). 
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C) Az esperesség szervezete, hitvallása,, igazgatása, közjogi 
állása. 

A megpróbáltatás fáján szép gyümölcs terem és 
tűzben tisztul az arany. Esperességünk kiállotta a vészt és 
tanulságot merített belőle. Hova-tovább békésebb szellemnek 
és helyesebb felfogásnak engedett tért. Mintha a „brézói 
lelkész" 1596-ban írt levelét csak most kapta ós szívlelte 
volna meg: lemondott az uralkodási vágyról és megszűnt 
„bástyákkal körülvett rend" lenni, mely szerzetesi engedel-
mességet kiván tagjaitól és „átokkal" sújtja azokat, akik 
meg nem tartják, mit számukra nagy büszkén előírt. Hova-
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 ós gyűlölet, melyet a róm. 
kath. és helvét hit iránt tanúsított ós ezentúl békésebb lett. 
így pl. 1689 május 10-ón Csetneken ugyancsak rátámadt 
Krizsán Márton veszverósi 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 beleszólhasson az egyház ügyeibe. 

Az esperességi gyűlés nevezetes átalakulás felé haladt. 
Míg a korszak elején csupán és 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 szorúlt, 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 esperességben. 
Az egyházfi eredetileg a „helybeli lelkész" szolgája volt, 
később az egyházi és papi jövedelmek kezelője és e kor-
szakban már a hívek képviselőjének tekintették. így pl. 1694 
június 10 ón Csetneken a tanítók ós lelkészek magaviseletéről 
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és a hívek hangulatáról az egyházfiakat kérdezték ki (Szent-
kereszti 81 1.). A változás észrevétlenül törtónt és 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. 
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-ón 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 („primus inter 
pares") ós az lett, ami ma is t. i. az esperesség elnöke, ki 
a 'rendre felügyel ós a többség — nem pedig a maga — 
akaratát hajtja végre. 

Az egyes lelkészek hatalmi köre is a hívekkel ós a 
világi hatósággal szemben szűkebb, az esperességgel szemben 
pedig tágasabb lett; egyrészt szűnni látom a „vak engedel-
mességet; melyet az esperes azelőtt minden lelkésztől 
követelt; 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 ós 
beleegyezése nélkül többé nem intézkedhetett. A lelkészre 
ez idótt szomorú idők jártak; a tizedtől elesvén, híveire 
szorult ezek pedig szegények voltak és azonkívül a földesúr 
és 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" nom képesek fizetni 
(Szentkereszti 76 1.). Ezen fizetések igen szerények voltak : 
Budoeus Dániel 1702-ben mint helyettes lelkész félévre csak 
11 ft 66 dénárt kapott (Szentkereszti 210 1.) ós a betléri 
lelkész fizetése 1700-ban 25 szapu rozs, 25 szapu zab és 22 ft 
készpénz volt (Szentkereszti 190 I.). Említésre méltó e fizetés 
behajtási módja is; 1700-ban épen a betléri egyházban ki-
mondatott, hogy a bíró a hátrálókokat szigorúan behajtani. 

') Azelőtt az egyes lelkész oly úr volt a maga egyházában, hogy 
kénye kedve szerint osztotta a jutalmakat és büntetéseket, tilalmakat és fel-
mentvényeket. 
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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 11-én Rozsnyón mindjárt az első esetben egy 
aranynyal lettbűnteték meg, addig az esperesség 1703-ban 
a makacs Budoeus Dánielt feltűnő módon kimélte, 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, egy 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 és 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 
oláhpataki lelkész, aljegyző a hely szinére 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 jártas fiú oktatásán kívül az egész iskola feletti 
felügyelet bizatik, osztályát (grammatica és syntaxis) Moli-

*) Ha Budoeus Dániel egy századdal elébb él és ép olyan makacs, 
bizonyára máskép lakol! 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! 

2) 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.'. 
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toris János veszi át, ki azon kívül még szintén 12 az olva-
sásban jártas fiút fog oktatni; a 2-ik ós 3-ik osztály (olvasók 
és syllabizálók) élére Pellionis György kántor ós 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 
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 részéről 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 jártas; az esperesség 
1695 október 28-án Csetneken kimondta, hogy e kérelem már 
azért sem teljesíthető, mert nehéz magyar tanítót találni 
(Szentkereszti 92 I.); midőn Apelles Pál dobsinai tanító 1703 
október 6-án Csetneken panaszt emelt, hogy őt a lelkész 
Hirsch Gergely becsmórelte ós virágvasárnap óta hozzá sein 
szólt, az esperes, alesperes, aljegyző ós szószóló néhány 
nemes ember ós 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 élénk érdeklődóst tanúsított: a közok-
tatás iránt „mindnyájan elvégeztük az iskolát ós még 
sem tudunk latinul!" szóltak 1693-ban a dobsinaiak ós 
percig som 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 ós mendikálásból hasonló rész 
és 5. naponként egy pint sör (Szentkereszti 157—159 1.). A 
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„mendikálás" a tanuló ifjúság által történt, ez képezte a 
vonzó erőt, mely a nagyobb deákokat valamely iskolába csalo-
gatta : így Dobsinán az iskola emelése érdekéből végre beié-
egyezett 1699 december 8-án a lakosság, hogy a kántor ós 
a deákok mendikálásból éljenek; az ekkép begyűjtött eleség 
aztán az iskolában osztatott szót és a kántor abból akkor 
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 ós a szerint az iskola is 
rossznak-jónak tekintetett: a tanító is, az iskola minden 
barátja is azon volt, hogy jótétemények által az iskoláztatás-
hoz kedvet ébreszszen és tanítványokat toborozzon, miáltal 
a tudományos míveltség terjedése nagyban előmozdíttatott. 

A tanítás rendszere még a régi maradt. A kis fiúk ós 
leányok oktatása az írás- és olvasásban a kántorra ós a deá-
kokra hárúlt, a közép és felsőbb oktatás a tanítót és helyet-
tesét illette; itt is ott is fődolog volt a hittan, de e mellett 
már a számtanra is kellő figyelmet fordítottak. A tanítás 
akkóp törtónt, hogy egyik tanítvány a másikat oktatta 
és ha hiba esett, azt a jelen volt tanító kiigazította. (1698 
október 2l-ón 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 ós a kiképeztetós 
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 kiképeztetést nyert ós ha szegény volt, egy maga-
sabb iskola — collegium, egyetem — költséges látogatását 
is elkerülhette; nem ritkán megtörtónt aztán, hogy a 
mendikánsból egyszerre ós közvetlenül lelkész, tanító, vagy 
jegyző (ügyvéd) lett. 

Esperessógünk tehát e korszakban is legféltettebb kincsé-
nek tekintette az iskolát ós 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. 
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E) Vallásosság, erkölcsiség, szokás, miveltségi állapot. 
A vallás és erkölcs e korszakban némileg javult 

legalább ritkábban találkozunk már az elvetemültség oly 
példáival, melyek azelőtt igen gyakoriak voltak. A károm-
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 büntették meg1 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 pirját, melyet 
a 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 1.) 
1694-ben Makovini János restéri lelkész leánya (Anna) 
gyanúba jött, hogy teherben volna, atyjaaz 1694 június 10-ón 
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 ainissionem, sed alium morbum). 
Az esperesség Nagl Mátyás geczeli ós Bahil Lőrincz ochtinai 
lelkészt oly utasítással küldte a hely szinére, hogy ezen 
nőket a falu bírája ós esküdtársai jelenlótóben újból hit alatt 
ós az iránt is hallgassák ki: vájjon nem lettek-e megvesz-
tegetve? A kiküldöttek a kor felfogását eléggé jellemző 
megbízásban eljártak ós aztán 1695 május 31-én Csetneken 
a falu pecséte alatt hitelesen jelentették: hogy a gyanú 
csakugyan alaptalannak bizonyúlt (Szentkereszti 82—83, 90 1.). 
Ján István leánya Susánna, ki Líikös Andrásnak vissza-
küldte a „jegyet", 1690 június 20-án S.-Gömörön már csak 
10 tallérban ós egy hordó serben a vőlegény javára, 6 tallér-
ban az esperesség javára és 6 tallérban a kövii egyház javára 
marasztalhatott el, mindkét félnek új házasság kötése azonnal 
megengedtetett. (Szentkereszti 53 54 l.)1). A f.-sajói pór 
mint láttuk ragaszkodott könyveihez*) és a dobsinai nép 

') 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. 
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1694 június 10-ón hangosan panaszkodott, hogy tanítója Saler 
Márton József a bányászattal foglalkozik és a tanítást elhanya-
golja1) (Szentkereszti 81 1.) mi kétség kívül egy új és szebb 
kor virradására mutat. 

A templomok ékességei közt találtam: 1693-ban Cset-
neken egy szép szószéket, melyet a 12 apostol ós 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.-Veszverósen 
egy oltárképet, mely a 12 apostolt ábrázolta ; 1693-ban 
F.-Sajón 3 királyképet*) 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 én pedig ékes pár versekben dicsérte a jelen 
volt lelkészeket és tanítókat, híres férfiakhoz hasonlítván 
őket, pl. 

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

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

23. A legjobb és 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!) 

(Szentkereszti 186—189 1.). 

') Nevezetes, hogy a lelkész a hanyag tanítónak pártját fogta és hogy 
a köznépnek kellett ez ellen fellépni. 

*) Ezen „királyok" közt volt, mint az 1706 évi egyházlátogatás jegyző-
könyve igazolja, szt. István király és Géza fejedelem. 

8) Ezen 23 párversben m é g : Pappus „a bölcs theologus" (Petrovics), 
Himelius . a betegségben is reménykedő" (Hirsch), Förster r a balsorsban el 
nem csüggedő" (Fabriczius), Pollio „a geniális" (Perlaki), Chitraeus . a szent-
írásban jártas" (Csoklicz), Kessler „az erényei miatt nagyra becsült" (Keviczki), 
Pelargus „a bőbeszédű' (Pixiades), Ludecus „a meggondoltan tréfálkodó" 
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VIII. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség II. Rákóczy Ferencz 
felkelése alatt új alapon megalakúl 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 elégületlenség tetőpontján 
állott a nemzet, mint egy ember, szabadítót várt és 
tfyúló anyag volt, mely a legkisebb szikrától lobbot vethetett 
és midőn a nemzet jólétét szívón hordozó II. Rákóczy Feren-
czet 1701-ben elfogták ós jog, törvény ellenére az ország 
határain kívül Bécsújhelyen idegen bírák elé állították: szikra 
ért a gyúló anyaghoz és Magyarország — lángba borúit. 

Ez alatt megindúlt ós 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 ós 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 ós a mármarosi havasok közé ugrasztotta. 

Ez a szótvert paraszthad képezte 1703 június havában 
Rákóczy Ferencz első seregét, mely azonban, a mint a feje-
delem Magyarország határához ért, új meg új érkezők által 

(Lucae), Brochman „a taglejtésekben kitűnő" (Bahil), Mentzer „az őszinte" 
(Makovini), Arcularius r a bőkezű adakozó" (Antoni) Sutlivius „a nagy hall-
gató" (Subsylvani), Gerhardus r az alázatos" (Grenertziusi, Petri „az írás 
szavait kardkép forgató" (Paulovits), Durrius „a nép intője" (Dzurani), Vellerus 
. a mindenre ügyelő" (Vietoris), Altlusius „a magáról keveset tartó" (Abraha-
mides), Binder „az állhatatos" (ifj. Bodovini András), Bebelius „az ékesen 
szóló* (Bubenka), Vigandus „a magában keveset bízó* (Vendrinszki és Tar-
novius „a babonát gyűlőlő" (Triznai) van felemlítve, mely jegyzék kétség-
kívül az akkori kedvenc írókat és olvasmányokat foglalja magában. Ezen 
„felírásokénak (inscriptiones) nevezett párversek oly annyira tetszettek, hogy 
az esperesség azokat a jegyzőkönyvben megörökítette. 
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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-
csétlen nap1) után vele a Tiszán is átmehetett. Ezáltal a 
hadviselés a Kálióban talált 4 ágyúval megindúlván és majd 
nem az egész országban tárt karokkal fogadtatván, oly 
szerencsés fejleménynek indúlt, hogy nemsokára Lőcse, Kés-
márk, Szepesvára. több bánya város, Murány Tokaj ós majd-
nem az egész ország Rákóczy kezébenvolt; egyik vezére 
Károlyi, a dolhai győző, még ez évben Bécs városáig hatolt! 

Az 1704 elején kiadott híres kiáltvány „recrudescunt 
diutina hungarae inclytae gentis Hungarae vulnera," 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 ós 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 szócsényi 
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 itt a „szövetkezett rendek" fejedelem-
nek választották, oldala mellé 24 tanácsost állítottak, a 
szövetkezósi oklevelet kiállították ) ós 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) ós a császár szorultságában a rendek 
szövetkezését is ünnepélyesen elismerte: de jóllehet Anglia 

*) A munkácsi ülközetben a meglepett II. Rákóczy Ferenczet majdnem 
elfogták és csekély hadát szétverték. 

2) Ez oklevelet aztán minden megyében egy e célra nyitott jegyző-
könyvbe iktatták, minden nemes ember aláírta és pecséttel erősítették meg. 

s) 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 hiába volt minden édesgetés, 
Rákóczy a nemzet jólétét a saját maga javáért fel nem áldozta. 
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és a németalföldi rendek is közbejártak és a magyar nem-
zet sérelmes előterjesztéseit pártolták, a Nagyszombatban 
folyt békeértekezlet mindkét fél makacsságán hajótörést 
szenvedett, a fegyverszünet lejárt, a hadjárat megindult ós 
Rákóczy Ferencz több kisebb nagyobb ütközet után a helyzet 
ura maradt. 

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, 
pártiitőfellépésök méltó jutalmát vették, az osztrák uralkodó 
házat gr. Bercsényi Miklós indítványára2) Magyarországra 
vonatkozó minden jogaitól megfosztották ós 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 
és a németalföldi rendekkel alkudozott ós 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 és árúlása következtében. Az 1708 
augusztus 3-án vívott szerencsétlen trencsóni ütközet után 
„semmi sem sikerűit többé." A trencsóni árúlás és csapás 
dacára Eszterházy Antal 1708 augusztus havában egészen 
Bécs 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 és nemsokára Árvavára is; közben József 
császár mindent elkövetett, hogy Rákóczy embereit magának 
megnyerje. Az 1708/9 évi országgyűlésen törvényt hoztak, 
hogy Lipót fórfimagva szakadtával az ország rendeinek király-
választási joga újból feléled, a kormányzat a magyar törvé-
nyekhez idomítandó, az egy hónapon belül megtérő felkelők 

') Ezen tartományok igen sokat szenvedtek a felkelők portyázásaitól 
') Az „eb ura fakó" jelszóval elfogadott határozatra XIV. Lajos 

azon kijelentése kényszerítette a szövetkezett rendeket: hogy más államfő 
alattvalóival szerződésre nem léphet. 

8 
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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 és 1687 évi 
törvények értelmében visszaállíttatott. 

A hadviselés ez alatt a császár részéről több szeren-
csével folyt. Veszprém, Simontornya, Lőcse, Zólyom, Véghles, 
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 indúltak, hívei közül többen, többen 
elpártoltak, katonái elszéledtek ós így nem csuda, ha két 
kezével ragadta meg a Pálffy János cs. tábornok által 1710 
november 17-én megindított alkudozást. 

Eger, Szolnok ós 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 bókeértekezlet bizonyára célhoz vezetett volna, 
ha a túllelkiösméretes fejedelem a tanács ós a rendek belé-
egyezóséhez nem köti magát ós ha a nemzet sorsát Károlyi 
nem veszi kezébe, ki 1711 április 29-ón Szatmáron aláírta 
az 1711 május 26-án Eleonora Auguszta özv, császárné által 
is megerősített békét1) ós letette a fegyvert a nélkül, hogy 
erre a fejedelemtől vagy a tanácstól utasítást vett volna. 

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

B) 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 esperessóget, hol az 

*) Ezen béke általános amnestia alapján 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 vonult. 
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elnyomott egyházak visszaállítását szorgalmazta. „A felső-
vadászi Rákóczy Ferencz fejedelem, szókesi gróf Bercsényi 
Miklós ós más előkelők által az idegen (értsd német) nemzet 
ellen kezdett háborút" esperességünk is bizonyos el nem 
titkolt örömmel vette tudomásul ós miután jogait szóbelileg 
biztosították1) rögtön azon fáradozott, hogy a „páterek" 16 
évi jármát lerázza és az elfoglalt egyházakat visszaállítsa. 
Utóbbihoz még 1703 szeptember havában fogott és a páterek 
ellenmondásával nem törődve Süvetére a Veszverésről elűzött 
ifj. Bodovini Andrást, Chisnóra a Betlórből elűzött Fabriczi 
Mátyást, Rőczóre az Oláhpatakáról elűzött Sexti Andrást2) 
Jolsvára, a csetneki tanítót Sartori Illést, Hosszúrétre a cset-
neki deákot Fabiani Jánost, Rákosra a restéri 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 ós hivatalos működését megkezdeni jogosítva van, sőt 
köteles is (Szentkereszti 234—235). 

Az 1704 március 27-ón Csetneken tartott gyűlésen már 
31 lelkészt találunk; ugyanakkor Kajali Pál és Mártonfy 
Izráel, ez csábrági várkapitány, amaz több megyék kapitánya 
a nógrádi és kishonti esperesség nevében egyesülésre és 
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 és 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 

') 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 ennyit mond. 

*) Sexti András helyét csakhamar a szlabosi tanitó Leporis András 
foglalta el. 

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

*) Kishont semmiféle hajlamot nem mutatott ugyan az egyesüléshez, 
de Kajali Pál megígérte, hogy a választásban részt fog venni (Szentkereszti 

7* 
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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, megerősítette 
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 ós 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 esperessógben 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 ós 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 ós 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 
és a határozat a világiak által a lelkészekkel üzenet alak-
jában közöltetvén, 10 lelkész a világiakhoz küldetett, hogy 

*) A követség költségeihez járult : 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 arany-
nyal kedveskedett a követ. 

2) így szól a választásról felvett jegyzőkönyv. 
3) Ezek közt találjuk. Gallyk Jánost, az Andrássy család uradalmi 

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

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



A gömöri. ág liitv. evatig. esperesség története. 1 1 7 

már most a kijelölést egyetórtőleg ejtsék meg, mire Bodo-
vinus András csetneki és Petrovits György szlabosi lelkész 
lett kijelölve1), a szavazatok beszedésével és összeszámlálá-
sával pedig Pixiades György f.-sajói lelkész bízatott meg, 
oldala mellé egy világi és egy egyházi bizalmi férfiú állíttatván. 
A szavazás bevégezte vei 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 mintán Pixiades 
György a „veni sancte" után I. Tim. 3. fej. 6. verséről 
szónokolt és Bodovinus Andrást megváiasztatott superinten-
densnek hirdette ki, a felszentelés és beiktatás is Zabeler 
Jakab megbízásából Petrovits György ós 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 kezét 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.).a) 

Az egyház kormányzata ekkóp biztosítva lóvén : esperes-
sógünk az egyeseknek 600 ft-ért bérbe adott tized ós az 
elfoglalt templomok visszaszerzését vette célba. A tized sok 
kórvényre ós a megye közbenjárására elébb 600 frt-nyi évi 
haszonbér, később (1705 április 28-ka körül) 132 ft pactata3) 
fejében át is engedtetett; de az elfoglalt egyházak vissza-
állítása egyelőre elháríthatlan akadályokra talált (Szent-
kereszti 254—256 1.). így midőn a veszverósi ós betléri egy-
házak visszaállításáról volt szó, a veszverósi4) plébános rop-
pant ellentállást fejtett ki; de az esperesség nem nyugodott, 

M Sexti András oláhpataki lelkész jegyző és Sartori Illés jolsvai lelkész 
szó-zóló is a jelöltek között voltak, de a választás megkönnyítése érdekében 
úgy látszik a világiak tanácsára) visszaléptek és így a szavazás csak Budo-
inusra és Petrovitsra történt. 

*) Feladatom a gömöri esperesség múltját 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 alább 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 llliái (Csúcsom, Nadabula. Bntlér) 50 frtnyi pactatát és 129 ft 5 d. haszon-
bért, Cselnek 48 ft és 123 ft 59 d. Dobsina 10 fiot és 25 ft 49 d. fizetett 
(Szentkereszti 256 1.). 

*) A nagyveszverési plébániához ez idétt Kis-Veszverés, Betlér és 
Henczkó is tartozott. 
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kivált miután Jánoky Zsigmondnak a Szolnok melletti tábor-
ból 1704 augusztus 18-án kelt levelót vette, mely szerint „a 
vallásgyakorlat mindenütt szabad levén (mikóp azt ő fensége 
a Szeged melletti táborból a megyéknek megírta) Betlórbe 
és Veszverésre is mehet a lakosságtól meghívott lelkósz. Ha 
háborgatják, forduljon a megyéhez, ha ez sem segít, 5 fen-
ségéhez! Meg kell próbálni! Ha a veszélytől mindig vissza-
riadt volna az ember, egy apostolunk sem lenne!" (Szent-
kereszti 257 1.). Az esperesség tehát megpróbálta és 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 veszverósi plébános között oly egyességet létesített, 
mely szerint a szabad vallásgyakorlat úgy Veszverósen mint 
a leányegyházakban visszaállíttatott ugyan, de a lelkészi 
jövedelmek fele részben a plébánosnak, a tanítói jövedelmek 
pedig egészen a róm. kath. tanítónak tartattak fenn (Szent-
kereszti 287—289 I.). Az esperesség erre rögtön elrendelte, 
hogy az ekkóp mármár visszafoglalt betléri, veszverósi és 
henczkói egyházakban az isteni tiszteletet a rozlosnai, restéri 
és alsó-sajói lelkészek felváltva végezzék, sőt 1705 június 
3-án Triznai Pál személyében már állandó veszverósi 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 szécsónyi ország-
gyűlésre magával vitt sérelmi lajstromot a fejedelem elé ter-
jesztette és attól kieszközölte, hogy Ország Pál (róm. kath.) 
Janka Póter (kálvinista) ós 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 ós 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, Veszverósen és Henczkón is visszanyerik egyházaikat 
az evangélikusok, de a kisveszverósi 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 és miután a lakosság Mititzki apátplébánosnak 

') Mikor Fabriczi Mátyás betléri lelkészt elfogták és elűzték könyvtárát 
is elvették. 
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a tizedből mitsem akart átengedni, a fejedelem őt saját pénz-
tárából 500 forinttal kárpótolja1); a murányvölgyi templomok 
is risszaadattak. Murányalját ós 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.). 

1705 október 6-án Láni Dániel f.-sajói tanító Sumjáczra 
és 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 ellenmondása5*) 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.). Másnap 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 
résztvenni nem kötelesek, 1705 november 4-én Murányalyán 
találjuk a biztosságot, hol a templomot a többségben talált 
evangélikusoknak moghagytaH) (Szentkereszti 307—308 1.). 
Betléren már 1705 december 10-ón Hrebenda Tóbiás szemé-
lyében lutheránus lelkészt találunk, ugyanazon napon „más 
megyék példájára" havonként egy egy bojt nap jelöltetett 
ki4) (Szentkereszti 310, 312 1.). 

A fejedelmi tanács ev. tagjai 1706 február 16-án Mis-
kolczon egy országos érdekű rendeletet adtak ki, mely a 
superintendenseket, addig is míg általános zsinat tartatnék, 
az egyházak szorgalmas látogatására és a visszaélések 
beszüntetésére utasította. Különösen tiltotta, hogy minden falu 
más ós más ünnepeket üljön meg, egy ós ugyanazon helyen, 
habár nemzetiségre nézve különböző, kót egyház egymással 

') Mily szépen jellemzi Rákóczy Ferenczet, hogy a viszály kiegyenlí-
tése végett a magáéból áldozatot hozni egy percig sem késett! 

') Roppant szomorú tény, hogy a rozsnyói egyház lf.54 óta magával 
meghasonlott. Ezen viszály lehetett főoka annak, hogy az egyház oly könnyen 
esett martalékul a jezsuiták cselszövényeinek. 

') Semmi sem jellemzi jobban a biztosság igazságos eljárását mint 
az, hogy Murányalyán az akkori állapot megtartását rendelte el, miután 
megegyezni nem tudott. 

4) Januáriusban : vízkereszt, februáriusban: gyertyaszentelő boldog-
asszony, márciusban : Reminiscere vasárnapja, áprilisban nagypéntek. A fel-
szólítást ezen böjtnapok elrendelésére Szent Imrey gömörmegyei jegyző hozta 
el (a megyétől? Szentkereszti 312 1.). 
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viszályban legyen, hogy törvénytelen ágyból született, gyilkos 
ós más gonosz ember, vagy olyan, ki tanulmányait és erkölcsi 
életét okiratilag kimutatni, vagy az alkalmazás előtt okvet-
lenül leteendő vizsgán megállani nem képes, — lelkésznek 
vagy tanítónak alkalmaztassák, hogy a lelkész a vásárokon 
csavarogjon, üzérkedjék, gazdaságát maga kezelje, hogy a 
lelkész neje költséges és fényűzésről tanúskodó ruhában 
járjon és hogy a lelkész állomását egy óv eltelte előtt változ-
tassa ; egyúttal meghagyja, hogy minden lelkész ós minden 
tanító évenként szent György napja előtt leköszönni és ha 
nem marasztalják, elmenni köteles, hogy minden lelkész papi 
ruhát viseljen (nehogy suszternek nézze, ki nem ismeri, sic!), 
hogy az ifjúság a délutáni isteni tisztelet alkalmával a káté-
ban oktatást nyerjen és hogy minden gyűlésre két vagy 
több világi ember is meghívassák (Szentkereszti 313-315 1.). 
Ezen rendelet elébb 1706 február 25-én kis gyűlésben, majd 
Fiiarik István selmeczi lelkész superintendens véleménye is 
beérkezvén 1706 április 21-én a rendes esperessógi gyűlésben 
Csetneken beható tárgyalás alá vétetett, mikor is Lányi Pál 
ós más világi ember indítványától1) eltérőleg kimondatott, 
hogy a lelkész és tanító marasztalásáról szóló (5.) pont a 
hazai ós külföldi egyetemek (intézetek) véleménye szerint is 
sérelmes újítás lévén, a rendelet ezen pontja el nem fogad-
tatik, de a többiben az ev. rendek intézkedései megerősít-
tetnek (Szentkereszti 319 1.). Ezen közgyűlés tudomásul vette 
azt is, hogy a kiküldött biztosság 1706 április 18-án Polom-
kán az evang. lakosságnak új templom, paplak és iskola 
számára helyet jelölt ki, miután a róm. katholikusok 
ezen községben többségben voltak és így a meglévő tem-
plomot joggal igényelték. Ugyanakkor májusban : áldozó 
csütörtök, júniusban : Péter Pál, júliusban: Mária Magdolna 
és augusztusban Bertalan napja jelöltetett ki böjtnapul 
(Szentkereszti 319-320). 

A henckói egyház eddigelé a kis-veszverési plébániához 
tartozott, 1706 elején azonban b. Andrássy István által 
A.-Sajóhoz — ós nem N.-Veszveréshez, hová régente tartozott 
— csatoltatott, mibe az esperesség beléegyezett ugyan (főkép 
azért, mert ekkóp ezen egyház is visszaszereztetett), d<? a 
földesúr ilyetén beavatkozását nem igen szívesen tűrte 
(Szentkereszti 316 1.). 

A szövetkezett rendek fenti rendeletéhez képest 1706 
április 21-én általános egyházlátogatás rendeltetett el, melyet 
Bodovinus András superintendens, Pixiades György jegyző 
és Törék Miklós világi kiküldött kíséretében 1706 május 

*) A világiak t. i. a rendelet teljes elfogadása és foganatosítása mellett 
kardoskodtak. 
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3-ik és következő napjain a csetneki, ochtinai, nagyszlabosi, 
restéri, geczeli, kobelári, dobsinai, felső-sajói, oláhpataki, alsó-
sajói, veszverési, betléri, rozsnyói egyházakban majd 1707-
ben a jolsvai, chisnói, vizesréti, rőczei, hosszúréti, ratkói, 
kövii, süvetei, rozlosnai, ribniki, budikfalvai, pádári, derencséni, 
kietei, baradnai, bisztrói, rákosi és szirki egyházakban fogana-
tosított (Peczeli 232—236, 300—338. 1.). Az esperesség tehát 
ez idétt már 31 anyaegyházból állott. 

1706 május 3-án baj volt a betléri egyházban, melyet 
b. Andrássy Pál egyszerre üldözni kezdett, ő t. i. ismételte 
azt, a mit 3 évvel az előtt tett, midőn 4 tekintélyesebb bet-
léri lakost Dernőre magához hivatott és miután ezek mi 
rosszat sem gyanítva megjelentek, a krasznahorkaváraljai 
vár tömlöcébe hurcoltatta őket, kijelentvén, hogy addig 
szabadon nem bocsáttatja, míg az ev. lelkészt Betlérből el 
nem űzik. Az esperesség ennek hírére rögtön összefutott és 
egy panaszlevéllel a szövetkezett rendek tanácsához Egerbe 
küldte Dobóczy Jánost (Szentkereszti 329—330, Peczeli-
313 1.). Valószínű, hogy Dobóczy János küldetése nem maradt 
eredménytelen, mert hiszen ez idétt alig volt egy róm. 
kath. lélek Betléren és fel sem tehető, hogy az igazságos 
kormány ily erőszakos eljárást behunyt szemmel nézett volna.1) 

Az 1707 április 27-én Csetneken tartott gyűlésen már 
35 lelkészt és több világi urat találunk jelen és utóbbiak 
közül Lányi Pál a (most először ?) külön felesketett tanácsba 
(consistoriumba) is beválasztatott; ezen tanács tagjai voltak : 
Bodovinus András superintendens, Sexti András alesperes2), 
Pixiades György jogyző, Fabriczi János lelkész ós Lányi Pál 
(Szentkereszti 337-338. 1.). 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség a hódolati esküt 
1707 jii 1 iiis 11-én Jolsván tette le, mely aztán egész terje-
delmében a jegyzőkönyvbe Íratott (Szentkereszti 341—342 1.). 
Nevezetes, hogy mennyire tiszteletben tartotta a róm. kath. 
fejedelem az evangélikusok jogait, nemcsak hogy vallását, 
melyhez pedig buzgón ragaszkodott, a többi hitfelekezetek 
rovására semmiféle előnyben nem részesítette, hanem saját 
költségén evang. udvari káplánt is tartott. Ilyen volt 1707 
augusztus 27-ke körül Ács Mihály Rozsnyón, ki az udvari 
pénztárból 100 ft évi fizetést húzott (ex aula serenissimi 

') Képzelhetni, mily kellemes helyzetben találta Hrebenda Tóbiás 
betlé ri lelkészt az 1706 május 10 én megejtett egyházlátogatás j egyházába 
egy róm. kath. plébános (sacrificulus) mint veréb az elfoglalandó fecske-
fészekre lesett, a tizedet a földesúr foglalta el és hívei a 4 fogoly kiszaba-
dulása érdekében a legnagyobb kisértetben voltak! 

*) Sexti András alig töltött Szlaboson néhány hónapot, midőn az 1706 
elején elhunyt Sartori Illést jolsvai lelkész helyére meghívást kapott, melyet 
az esperesség 170G február 3-án kiadott engedélyével el is fogadott „nullám 
regulám esse quam non exceptio torsit !u (Szentkereszti 317 I.). 
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principis). Az imént mondott napon határozatba ment, hogy 
a superintendens intse és ha kell kényszerítse az egyesülésre 
a kishontiakat (Szentkereszti 344 és 345 i.). 

Rozsnyón a magyar és német egyház közt folyton foly-
vást tartott a viszály; 1707 szeptember 18-án itt gyűlés is 
tartatott, melyen kimondatott, hogy tisztességes magyar 
egyén temetése két prédikációval ós úgy menjen végbe, hogy 
a német lelkész a halottasház előtt, a magyar pedig a tem-
plomban tartja szónoklatát; ha tisztességes német a halott, 
a magyar lelkész szónokol a ház előtt, a német pedig a 
templomban; ha magyar halottat kisórnek, a magyar lelkész 
megy jobbra vagy a többi két lelkész közt, ha németet 
kísérnek a német lelkészé a megtisztelő hely; a régi egyházi 
(anya)könyv (liber vetus ecclesiasticus) a magyar templomban 
őrizendő, de a német lakosságnak is kell abból bármikor 
értesítést adni ós végül, hogy a német templom a tót lakos-
ságnak is nyitva álljon (Szentkereszti 346—349 1.). Ezzel a 
visszavonás még koránt sem ért véget. 1707 decemher 14-én 
Csetneken 6 tallérral (és nein mint hazai törvények értel-
mében kellett volna 100 forinttal) lett büntetve Unbehaun 
Mihály német, lelkész, ki Hegyfalussy György magyar lelkészt 
azért, mert Jeszenszky János német nejét temotni meré-
szelte és a stólát is felvette, rágalmazta (Szentkereszti 
350 — 352 1.) és így történt az 1708 ban is. mikor — április 
24-ón Jolsván — elmondatott, hogy Missovitz Mihály német 
tanító Oszlánszky Ferencz magyar kántor ellen még a tanuló 
ifjúságot is feltüzelte és hogy Hegyfalussy György a németek 
jogait tiszteletben épen nem tartotta (Szentkereszti 357—3581). 

Miután Bodovinus András elhunyt ós temetése 1708 
március 16-án Mariássy Pál gömöri alispán és sok más világi 
és egyházi férfiú részvéte mellett nagy pompával (3 prédi-
kációval) ment végbe, már az 1708 április 24-ón Jolsván tartott 
közgyűlést megelőzőleg minden intézkedést megtettek, hogy az 
elhúnyt helyét új választással töltsék be. Zabeler Jakab bártfai 
superintendens véleményét kikérték, a szövetkezett rendek 
tanácsát ós a kishonti esperességet értesítették. A fejedelmi 
tanácsosok és pedig Petrőczy István, Zay Lőrincz, Kajali Pál, 
Ottlik György, Bibethy Pál, lzdenczy Márton, Jánoki Zsigmond, 
Gerhard György, Radványi János, Okolicsányi Mihály ós 
Csemeczky Péter 1708 május 24-ón Egerben kelt Ievelökben 
(Szentkereszti 366—367 1.) a Kassáról Rozsnyóra hivott 
Saárossy János lelkészt ajánlották, miért is őt Sexti András 
jolsvai, Paulini György tiszolci és Makovini János restéri 
lelkészek mellett 1708 augusztus 14 ón Jolsván első helyen 
kandidálták és ugyanazon napon nagy szótöbbséggel superin-
tendensnek meg is választották. (Szentkereszti 353 és 373 1.). 

Saárossy János tulajdonkópen rozsnyói magyar lelkész 
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volt és miután mint superintendens a német lelkésznek alá-
rendelve nem lehetett, az élelmes rozsnyói németség ezen 
úgy segített, hogy szintén meghítta lelkészének, kikötötte 
azonban, hogy azért külön lelkészt meghívni ós tartani mindig 
joga lószen. (Szentkereszti 373 1.). iMindannak dacára a zavar 
Rozsnyón tovább tartott, a németség az elsőségről lemondani 
nem akart, úgy hogy végre 1709 junius 12-ón egy nagy 
nehezen sikerült egyessógben kellett kimondani, hogy a külön-
féle nemzetiségek bármely lelkész szolgálatait igénybe vehetik 
(Sexti Schmal 11—14 1.). 

A felsőmagyarországi ág. hitv. ev. egyháznak 1708-ban 
már Szirmay Miklós személyében külön elnöke, felügyelője 
volt, kivel minden udvari rendelet közöltetett (Szentkereszti 
374 1.) és ki hitfelekezetünk érdekeit a fejedelmi tanácsban is 
képviselte.1) 

Saárossy János már az 1709-ik év elején elhalálozván az 
új választásra nézve minden intézkedés megtörtónt és az 
1709 április 29-ón Jolsván a kishontiakkal közösen tartott 
esperessógi gyűlésen Sexti András jolsvai, Paulini György 
tiszolci, Pelsőczy Márton rozsnyói ós Antoni Sámuel csetneki 
lelkész jelöltetett ki, kik közül 1709 junius 2-án Rozsnyón 
kellett volna superintendenst választani (Szentkereszti 385 1.). 
Azonban időközben Zabeier Jakab elhúnyt, Gömör megyét 
pedig a császári katonaság árasztotta el, a szövetkezett rendek 
nem Gömörben, hanem Bártfán vagy Szebenben kívántak 
választani, mi ellen esperességünk 1709 május 30-án kelt 
feliratában hangosan tiltakozott ós pedig nemcsak azért, mert 
ez idótt a jövő menő cs. hadak és a pestis miatt egyik faluból 
a másikba utazni is veszélylyel járt, hanem és főkép azért 
is, mert esperességünk a jogot melynél fogva magának külön 
superintendenst választhatott, elvitázhatlannak tekintette 
(Sexti Schmal 1—4 1.). Miután ezen felirat mit sem használt, 
az esperesség a felsőmagyarországi ev. rendek (consistorii 
aug. ev. praesides et assessores) által 1709 szeptember 12-óre 
Szebenbe kiirt gyűlésre Fabriczi János lelkészt és Szentiványi 
Mátyást küldte, kiknek jelenlétében Antoni Sámuel csetneki 
lelkész nagy szótöbbséggel superintendensnek választatott, 
mire esperességünk is belenyugodott és a megválasztottat 1709 
szeptember 24-én Köviben megerősítette és beiktatta (Sexti 
Schmal 8 — 10 I.). 

Majd 1709 október 24-én Jolsván a külföldi udvaroknál 
követségben járt báró Helmbach részére a gömöri esperesség 
még 300 ftot gyűjtött a maga körében, de aztán vége szakadt 

') Kár, hogy az egyes superintendpnciák történetét nem ismerjük, 
kiilönben, úgy hiszem, ki lehetne mutatni, hogy az egyetemes felügyelői állás 
nem Mária Terézia, hanem II. Rákóczy Ferencz uralkodása alatt vette kezdetét. 
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a dicsőségnek. Magyarország ismét a császár kezébe került 
és 1705 november 5-étől 1711 január 29-ik napjáig a had-
viselés elnyomatás és pestis miatt esperességi gyűlést sem 
lehetett tartani. 

C) Az esperesség szervezete, igazgatása. 
Ha valahol úgy Gömörben köszönünk nagy vívmányokat 

a Rákóczy-féle felkelésben ontott vérnek. Miután esperessé-
günk meghajolt a kor szabadelvű szelleme előtt és tétovázás 
nélkül szakított múltjával, rohamosan haladt a tökéletesség 
felé, miben az igazságos és a szó legszorosabb értelmében 
szabadelvű kormány mindenekben elősegítette és a túlzásokba 
való eséstől megóvta. A protestáns elv csak e korban kez-
dett alkalmazást nyerni, az ág. hitv. ev. egyház csak e kor-
szakban volt igazán szabad és a többi egyházzal teljesen 
egyenjogú. E tekintetben ma sem jutottunk oda, hol II. Rákóczy 
Ferenc idejében voltunk és azon szemrehányás sem ért 
akkor bennünket, hogy mint 1570—1596 és 1622—1645-ig 
történt, szabadságunkat és hatalmunkat más hitűek elnyo-
mására, kiirtására használtuk volna. 

Az esperesség szervezetét tekintve mindenekelőtt kieme-
lendő, hogy e korszakban a világiak joga az egyházban teljes 
elismerést nyert, 1701 óta már nemcsak a lelkész, hanem a 
világi is székkel ós szavazattal bírt úgy az egyes egyházak-
ban, mint az esperességi gyűlésekben. Hogy mennyire új ós 
szokatlan lehetett az egyházkormányzati jognak ezen kiter-
jesztése, már abból is kitűnik, hogy 1704-ben még a lelké-
szek külön és a világiak is külön tanácskoztak és szavaztak; 
kevésbe múlt, hogy a két kamarális rendszernek egy neme 
nem honosúlt meg. Az egyszer kényszerűségből, számításból 
vagy jó tapintatból átengedett jogot később mindinkább 
kiterjesztették és végre a világiakat is az egyház és esperesség 
jogosult tagjainak tekintették, kik ezentúl minden gyűlésben 
részt vettek és a lelkész mellé választott tisztviselők által 
az egyházak és az esperesség kormányzatát is kezökben 
tartották. így törtónt, hogy 1707-ben Lányi Pál rozsnyói lakost 
az esperességi tanácsba is beválasztották ós hogy Rozsnyón 
1709 körül úgy a magyar mint a német egyháznak Lakatos 
András és Lányi Pál személyében külön — világi — felügye-
lője volt (Sexti Schmal 12—14). A fejedelem az elnyomott 
vallásszabadság visszaállítását is célul tűzte ki, de a mellett 
minden törekvése oda irányúit, hogy a felekezetek közötti 
súrlódásoknak békés úton vegye elejét és miután a többé 
kevésbé elfogúlt és uralomra törekvő lelkészek mérséklésére 
a világi befolyást használta fel, célt is ért, mi által alapját 
vetette meg a tolerantinak és egyenjogúságnak, mely aztán 
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1711 -1781-ig teljesen eltörültetvén az 1868. 53. t.-c. által 
sem volt egészen visszavarázsolható.1) 

Második körülmény, mely szintén figyelmet érdemel, 
hogy az egyház megszűnt állam lenni az államban, amennyi-
ben az államhatalom felügyelete alá jutott, de a nélkül, hogy 
önkormányzati jogát elvesztette volna. így pl. az egyházak 
visszaállítása nem mint az előtt maga az esperesség által 
erőszakkal és fegyveres kézzel „az erősebb hatalmával", ha-
nem a kormány által egy minden érdeket képviselő biztosság 
közvetítésével törtónt. Az ág. hitv. ev. egyház a szövetkezett 
rendek tanácsában kellően képviselve volt ós e képviselők 
a róm. kath. püspökökkel ós kálvinhitű főemberekkel egyen-
jogúak voltak és baj esetében akartak is, tudtak is segíteni; 
másrészt esperessógünk a kormány intézkedéseit a protestáns 
autonomia alapján elbírálta ós bontókós alá vette, így az 1706 
február 16 án kelt rendeletet nemcsak tárgyalta, de — mint 
láttuk — némely részét határozottan el is vetette. 

Az esperesség szervezete e korszakban tehát lényeges 
változást szenvedett: 

1. a rendes esperessógi gyűlés úgy mint az előtt 
György ós Mihály napja körül tartatott, a rendkívüli pedig 
ha szükségesnek mutatkozott. — Ezen gyűlést rendszerint 
a superintendens hítta össze; szókkel és szavazattal jelen 
lehetett: a superintendens ós a többi tisztviselő, minden 
lelkész, minden nemes ember (mint született egyházi párt-
fogó) ós az egyes egyházak képviselője (a bíró vagy más 
kiküldött); a gyűlés hatásköre úgy mint az előtt, hatósági 
és bírósági tekintetben korlátlan és teljes volt úgy, hogy 
határozatait többé felebbezni ós megmásíttatni nem lehetett2); 

2. az esperessógi tanács (consistorium) 1707-ben 5 meg-
hitelt tagból állott, a közgyűlés határozatait végrehajtotta ós 
úgy hatósági mint bírósági tekintetben az u. n. kisgyűlés3) 

') Az 1706 február 16-án a szövetkezett rendek tanácsa által kiadott 
rendelet egyenesen meghagyja, hogy a világiak úgy a gyűlésekben, mint a 
lelkészek megvizsgálásában részt vegyenek. Kérdés : nem volt-e az más 
esperességben már régebben behozva ? nem szólt-e ezen rendelet csupán és 
kizárólag a gömöri esperességnek, hol — mint láttuk — 1701-ig majdnem 
teljes hierarchiát találunk ? 

s) Igaz ugyan, hogy Unbehaun Mihály rozsnyói német lelkész az 
esperesség 1707 december 14-én kelt büntető határozatát a fejedelmi udvarhoz 
felebbezte, de ezen eljárása nemcsak előre is helytelennek mondatott és meg-
rovás alá esett, hanem jóllehet panasza felsőbb helyen alaposnak találtatott, 
hívei még is megfizették érte a 3 aranyat, melyben őt az esperesség elmarasz-
talta (Szentkereszti 350—352 1.). 

Az esperességi gyűlés ilyen hatásköre mellett a superintendens csak 
esperesnek képzelhető és így abból is világos, hogy a tiszai superintendentia 
akkor még nem létezett. 

*) A kisgyűlés alatt rögtönzött közgyűlés, értekezlet, tanácskozmány 
értendő, mely nem annyira határozni, mint inkább véleményt adni, javaslatot 
tenni van hivatva. 
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hatáskörével bírt, melynek határozatait azonban a közgyűlés 
meg is másíthatta; 

3. a superintendensre az esperes teendőin felül csupán 
a lelkészek felszentelése és idővel a kishonti egyházak fel-
ügyelete hárúlt, máskülönben gömöri superintendens, 
illetőleg esperes maradt. Tény, hogy 1707 augusztus 22-ig a 
kishonti egyházakban semmiféle és ezentúl is csak igen kevés 
befolyása volt, tény továbbá az is, hogy a hevesnánási egy-
ház csak 1709-ben, a borsod-arnóti csak 1709 körül és a 
szirma-bessenyői csak 1720 körűi lépett a gömöri ág. hitv. 
ev. esperesség kebelébe1) a többi egyházak pedig más super-
intendensek alatt állottak és végül tény az is, hogy Gömör-
ben — és a fennebb elősorolt egyházakban — a superintendens 
külön hatóságot nem képezett, oldala mellett sem valami 
külön tanács sem a kerületi gyűlés nem létezett ; a Szepes-
ségen, Sárosban ós más megyében pedig más superintendensek 
működtek2). Ily körülmények közt nem értem, hogy lehet a 
tiszai ág. hitv. ev. superintendensek sorát Bodovinus And-
rással megkezdeni, holott egyrészt úgy a Szepességen mint 
a tiszai kerület más megyéiben már régebben — 1610 óta — 
voltak superintendensek ós pl. Zabeler Jakab úgy 1699-ben 
mint 1709-ben „bártfai lelkésznek és több megye (Sáros, 
Zemplén, Abauj, Szepes) superintendensének írta magát 
(Szentkereszti 166 1. Sexti Schmal. 1—2 1.), másrészt a tiszai 
kerület szervezése ós az első tiszai superintendens választása 
csak 1741-ben történt; 

4. az esperesség többi eddig is alkalmazott tisztviselői-
hez még egy aljegyző ós egy pénztárnok (fiscalis) járúlt.3) 
Bodovinus András mint superintendens is gömöri esperes 
maradt, míg Saárossy János idejében Sexti András jolsvai 
lelkész viselte ezen évenként választás alá eső hivatalt; 

5. az egyes lelkészek e korszakban első, de nem kizáró-
lagos tagjai voltak az esperessógnek ós egyházuk kormány-
zatát is a hívek többségével megosztani kényszerültek; 
tekintélyök azonban ez által csak gyarapodott, amennyiben 
a hívek már most nem parancsoló uraikat, hanem vezetőiket 

*) Ezen egyházak aztán úgy, mint hajdan a Tornamegyében fekvő 
hárskúti, a gömöri esperességhez tartoztak és csak mint ilyenek voltak a 
gömöri superintendensnek alárendelve. (így pl. a hevesnánási egyházról 
„1709 május 30-án Jolsván" kelet alatt jegyzőkönyvbe Íratott : „3. hac occasione 
venerabili contubernio innotuit ecclesia Nanasiensis in comitatu Hevesiensi 
nostrae confessioni evangelica addicta (Szentkereszti 392 1.). Több hevesi-, 
szolnoki-, borsodi-, nógrádi- egyház pedig 1741-ig a gömöri esperességhez 
nem tartozott és így nem értem, hogy lehet állítani, mikép Bodovini András 
vagy Saárossy János ezen megyék számára is superintendensnek választatott! 

*) Bodovinus A. és Saárossy J. tehát tisztán pusztán gömöri illetőleg 
gömör kishonti superintendensek voltak. 

*) Első pénztárnok volt Zsirko Jakab szlabosi lelkész 1708 óta, ez 
előtt a pénztárt is az esperes kezelte. 
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látták bennük és a nép a tudtával és beleegyezésével is hozott 
határozatoknak sokkal jobban felelt meg, mint az előtt, mikor 
a lelkész nem a többség véleményére, hanem a „hagyom és 
parancsolomu-féle indokra támaszkodott. A lelkész különben 
élethossziglan választatott és özvegyének a fizetés negyed-
része biztosíttatott (Szentkereszti 319 és 385 1.); 

6. a hivek rendszerint képviselet útján gyakorolták 
jogaikat az egyházban; ott hol, mint pl. Dobsinán, az egész 
lakosság ev. hitű volt, az egyházi hatóságot az évenként 
szabadon választott városi elöljáróság, illetve annak feje a 
városi bíró kezelte és így történt, hogy a bíró a legújabb 
időkig egyszersmind egyházi felügyelő, a városi gazda (Vor-
mund) pedig egyszersmind egyházi gondnok (pénztárnok) volt, 
míg a mai presbyterium (egyházi tanács) jogait a György 
napján egybegyűlt közgyűlés (Georgitag)1) gyakorolta; hol 
azonban az elöljáróság más hiten volt vagy részben más 
hitűeknek is köszönte hivatalát, ott az egyházi hatóságot a 
hívek közgyűlése és a többség által választott felügyelő (egy-
házfi) gyakorolta. így törtónt pl. Rozsnyón, hol nemcsak azért, 
mert a városi tanács az idótt jó részben róm. kath. volt, 
hanem azért is, mert a magyar ós német lakosság féltékenyen 
őrizte Külön állását és egyesülésről hallani sem akart; külön 
gyűlésezós és külön képviselet vált szükségessé. — Hogy a 
nemes ember született egyházi pártfogónak tekintetett és 
mint ilyen egyházának ós az esperessógnek külön jogosult 
tagja volt, már fennebb említettem. 

Az alapot, melyen egyháznak kormányzata most nyug-
szik, e korszakban vetették meg, l z ezentúl bekövetkezett 
üldözéssel ós jogfosztással már nemcsak a békeszerető lel-
kész, hanem a harcedzett, befolyását a megye gyűlésen úgy 
mint az országgyűlésen érvényesíteni képes világi ember is 
szembe szállott és az autonomia alapján hozott határozatnak 
többé nemcsak az ördöggel, pokollal ós más elhasznált 
dologgal fenyegető lelkész, hanem a hivek józan többsége is 
szerzett érvényt. És miután ezen alapot a II. Rákóczy Ferenc-
féle felkelés teremtette, annak köszönjük azt is, hogy a hit-
újítás gyönyörű épülete 1711—1781 mikor azt a csendes 
üldözés láthatlan keze támadta és aláásta, össze nem omlott! 

D) A közoktatás. 
Esperességünk az iskolák ügyét e korszakban sem 

hanyagolta el és miután a lelkészi hatalom a tanítóval szem-
ben csökkent és utóbbi már most a világiak támogatására 

*) Ezen közgyűlésen a városi közönség minden nagykorú férfitagja 
megjelenhetett és befolyását úgy az akkor megejtett tisztújításnál mint a 
világi dolgokkal (számadás tétellel stb.) vagy ezen tárgyalt egyházi ügyek 
elintézésénél érvényesíthette. 
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is számíthatott, a tanítói állás régi alárendeltségéből kivet-
kőzött, önállóbb és függetlenebb lett. 

Legnevezetesebb iskolák voltak a korszakban : Rozsnyón, 
S.-Gömörön, Dobsinán, Csetneken és Jolsván; de azonkívül 
minden falunak is volt tanítója kinek az esperes (superinten-
dens) igen zokon vette, ha „kevés" (nagyobb) tanítványa volt. 
így történt pl. Restéren, hol az egyházlátogató superintendens 
1706 május 5-én üres iskolát talált, „miután a tanító inkább 
az iskolán kivül volt elfoglalva (quod magis extra quam 
intra scholam haereat, Peceli 304 1.) és így deákja nem is 
lehetett1); mely okból a lelkésznek meghagyatott, hogy heten-
ként legalább kétszer nézzen be az iskolába. Hasonló 
történt 1707 november 10-én Budikfalván, hol azonban a 
hívek dorgáltattak meg azért, hogy nem kedvelték a tudo-
mányt (Peceli 330 1.); — Dobsinán 17ü6 május 8-án két nagy 
tanteremből és a tanító — rector — számára épült külön 
helyiségből2) állott az iskola, melyben a megtartott theologiai 
és grammaticai vizsga kitűnően sikerült (Peceli 309 - 310 1.). 

Jolsván 1707 február 9-én a két tanító (Fabry András 
és Belicza Mátyás) szintén szép előmenetelt mutatott el, 
ugyan akkor Chisno és Lubenyik községe intésben részesült, 
hogy a Homonnay Mária3) által a jolsvai iskolának hagyo-
mányozott malomjogot 3 év óta magok élvezték (Peceli 
314—316, 321 1.). 

A kérdésre: mit és hogy tanítottak ez idétt az iskolá-
ban ? egy Missovitz Mihály rozsnyói tanító által 1707-ben 
színre hozott „vígjáték" válaszol, mely mellett: 5 nagyobb 
deák, 9 szónok, 14 fiatal szónok, 8 költő, 8 syntaxista, 7 fiatal 
syntaxista és 49 grammatista és principista működött közre 
(Klein Nachrichten II. kötet 132-134 1. 1789 Lipcsén Budán), 
mely adatokból az is kitűnik, hogy a rozsnyói iskola ez idő-
ben ugyancsak népes lehetett! 

Figyelmet érdemel a „nagyok osztálya," mely már tisztán 
magasabb (egyetemi) tárgyakat tanult és melyből vagy lelkészt 
vagy tanítót nyert közvetlenül az esperesség: Fabiani János 
mint Sartori Illés csetneki tanítónak ilyen „nagy deákja" 
1703-ban Hosszúrétre lelkésznek, Belicza Mátyás pedig szintén 

*) A superintendens t. i. úgy gondolkozott : a jó tanítót falu helyen 
is felkeresi az ifjúság, következőleg csak hanyag és rossz tanító, kinek tanít-
ványa nincsen ! 

2) A rector t. i. az elemi oktatásra csak felügyelt, míg tiszte a 
közép és magasabb tárgyak előadása volt. Ezen előadás a régente is „alum-
neum" nevezet alatt előforduló külön helyiségben történt, hol bármely korú 
egyén személyes érettsége és képességéhez mért kiképeztetésben részesült; 
ezen alumneumból fejlődött kedvező körülmények között — dotatiók és más 
anyagi támogatás következtében — a gymnásium, lyceum és collegium. 

s) Utolsó felemlítése a nagy névnek akkor történt, ezentúl a hálás 
utókor Homonnay Mária emlékét megőrizni sem tartotta érdemesnek ! 
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mint „nagy deák" 1707-ben Jolsvára kántornak hivatott meg 
(Szentkereszti 234—235, Peceli 316—318 1.). 

Végül említésre méltó, hogy esperességünk az eperjesi 
collegiumra is áldozatokat hozott és pl. 1708 augusztus 14-én 
ezen intézet javára nagyobb gyűjtést rendezett (Szentkereszti 
374 1.). 

E) Vallásosság, erkölcsiség, hit, szokás, miveltségi állapot. 
Már fentebb mondtam, hogy esperességünk múltjával 

szakított és óriási lépésekkel haladt előre. Ezen haladást 
a közerkölcsiség terén is észlelhetni, a közbiztonság a 
folytonos harc és háború dacára jó lábon állott és az igaz-
ságszolgáltatás is jó kezekben volt. Midőn Galovicz János 
rozsnyói deák 1705-ben az iskolából a táborba indúlt, Rima-
szombat területén lovat lopott ós rajta kapták, nemcsak el-
záratták, de élete is veszélyben forgott1), mi ha tekintetbe 
veszszük, hogy ez forradalomban és egy, a táborba készülő 
huszárral történt: mindenesetre jó bizonyíték! 

A hatodik parancsolattal még mindig ezer baja volt az 
egyháznak, de lassanként e tekintetben is korszerűbb nézetek 
lionosúltak meg. Míg pl. Stuhar Katalin csábítóját Juhász 
Mártont 1704-ben Fáy István murányi várkapitány közben-
járása dacára azért, mert az elcsábított leányt elvenni vona-
kodott, újból ós újból börtönbe vetették (Szentkereszti 268 I.), 
addig SZÍVÓS alias Remenik Sámuelt 1708-ban csupán arra 
kötelezték, hogy az elcsábított nőnek kellő nászajándékot 
adjon, a gyermeket magáénak ismerje és nagykorúságáig 
eltartsa (Szentkereszti 370 — 371 1.). E korszak elején tehát a 
csábító az elcsábított nővel való házasságra kényszeríttetett, 
mitől később eltértek ugyan, de azért még minden efféle 
eset szigorú fenyítékkel sújtatott. így rákosi születésű Katalin, 
a ki 1709-ben negyedízben esett meg, 3 vasárnapon át pellen-
gérre állni ós a megbántott egyházat nyilvánosan megkövetni 
kényszerűit (Sexti Schmal. 16 1.). 

Hasonló haladás mutatkozik e korszakban az eljegyzés 
elbírálása körül. Özv. Csisko szül. Purtz Sófia 1704-ben 
Pocsubay Illésnek adott házassági Ígéretét visszavonván 7 
aranynyal fenyíttetett ugyan, de új házasság kötésétől 
már el nem tiltatott. (Szentkereszti 239—240 1.) 

1) Nevezetes e mellett az is, hogy az elfogott deák anyja az esperes-
Bégnél könyörgött segítségért, mire Klivini István jo l sva i tanító rögtön utasít-
tatott, hogy írjon Kajali Pál gácsi parancsnokhoz és az ifjút j ó erkölcsi 
életére, tudományos képzettségére való tekintettel és mert remélhető, hogy 
belőle még hasznos honpolgár válhatik, pártfogásába ajánlja (Csetneken 1705 
október 6-án Szentkereszti 304 1.). 

9 
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A házasság felbontását következő esetekben engedték 
meg: 

1. Runay szül. Kovácsi Borbála bejei lakos 12 héttel 
az esküvő után' mástól teherben találtatván és gyermekét 
megfojtván, halálra Ítéltetett. Jóllehet Gyöngyössy István 
gömöri alispán közbenjárására kegyelmet nyert, az elválás-
nak férje István alias Runay János kérelmére 1704 május 
1-én Csetneken mégis hely adatott1) (Szentkoreszti 243 1.). 

2. Csertók Márton pádári lakos neje Fodor Katalin 
(Balogról) 7 hét múlva az esküvő után mástól teherben 
találtatván, házassága 1707 ápril 27-én Csetneken szintén 
felbontatott (Szentkereszti 339, 340 1.); 

3. Vaszil Dorottya polomkai lakos Polák Mátyás nevű 
férjétől 10 éven át hűtlenűl elhagyatott; a hűtlen házastárs 
aztán Polomkán, Chisnón és Hosszúréten a szószékről köteles-
ségére utasíttatott és miután 15 nap alatt sem jelent 
meg, az elválást 1709 november 5-én kimondották (Sexti 
Schmal. 17 1.). 

Megjegyzendő, hogy az esperesség úgy az eljegyzés 
mint a házasság felbontására vonatkozó Ítéleteit nem, mint 
a 17-ik században, a hazai törvényekre, hanem Carpzov, 
Brochmann, Balduin, Bachmann és más szerzők szabályaira 
alapította. 

A vasár- és ünnepnapi munkát ez idétt már nem tekin-
tették oly bűnténynek így pl. 1707 április 27-én kimondatott, 
hogy a vasgyárakban vasár- és ünnepnapon is dolgozhatnak, 
de a fuvarozás be- és kifelé még tilos volt. (Szentkereszti 
338 1.). 

Az ág. hitvallás tisztaságára e korszakban is nagy súlyt 
helyeztek. Midőn Kafalides Sámuel Rozsnyóra német lelkész-
nek hivatott meg és róla Pelsőczy Márton rozsnyói magyar 
lelkész azt állította, hogy mert Halléban tanult, a pietismus-
ban tévelyeg, Bodovini András superintendens, Sexti András 
alesperes, Pixiades György jegyző, Csoklicz Jeremiás és Bahil 
Lőrincz lelkészek a gyanúsított hitjelöltet 1705 julius 8-án 
Csetneken Englmajer István rozsnyói főbíró és más német 
urak jelenlétében szigorú vizsgálat alá vonták, de midőn tiszta 
hitűnek találták, felszentelésével Pelsőczy Márton tiltakozása 
ellenére egy percig sem késtek (Szentkereszti 292—293 1.). 

Említésre méltó, hogy az 1706 április 21-én Csetneken 
tartott gyűlés (10 határozat) óta az egyházkelő nők avatása többé 
nem a templom küszöbénél, mint eddig, hanem az oltár előtt 
történt, de a becstelenek avatása ezentúl is az ajtófélben 
ment végbe (exceptis inhonestis, Szentkereszti 320 1.) 

*) Ezen ítélet Carpzov „egyházi jog" 2 könyv, XI. cím. 190. meg-
határozása alapján hozatott. 
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Ratkón 1707 november 16-án az egyház látogatása alkal-
mával elrendeltetett, hogy minden születési, esketési és 
halálozási eset a tanuk, szülők és idő pontos megjelölésével 
az anyakönyvbe irandó (institutum est . . . ut omnes . . . im 
matriculentur, Peceli 232 1.): miről az esperességi jegyzö-
könyvekben eddigelé szó nem volt, jóllehet az anyakönyvek 
vezetése már a 16-ik században is a lelkész egyik főköteles-
ségét képezte.1). 

Esperességünk minden izében magyar volt; a szövet-
kezett rendeknek minden az önkormányzatba nem ütköző 
intézkedése előtt meghajolt; abba is belenyugodott, hogy 
Rozsnyón a magyarság emelkedett túlsúlyra; a hódolati esküt, 
melylyel magát a magyar nemzet javának előmozdítására 
kötelezte, készséggel tette le; szó nélkül tűrte (1706 
május 7-én), hogy a felső-sajói templom oltárát Szent István 
király, Géza fejedelem és Szent János evangelista (mint Szent 
István patrónusa) képe díszítse, holott 1707 február 11-én 
Nagy- Rőcén a pápista képek — imagines monasticae — kido-
batását rendelte el (Peceli 307—308, 318, 326 1). 

A templomok ékességei közt találtam: 1706-ban az 1702-
ben épült rédovai fatemplom oltárán a szent háromság képét, 
1707-ben Jolsván a nagy templomban'2) a Megváltó és az 
apostolok képeit. Hosszúréten több király és püspök képét 
stb. (Peceli 307—308, 318, 326. 1.). 

F) A rozsnyói egyház. 
Miután a rozsnyói ág. hitv. evang. egyház e korszakban 

nagy szerepet játszott és viszontagságai a lezajlott felkelést 
is híven tükrözik vissza, nem lesz érdektelen, ha e korbeli 
állapotával tüzetesebben is megismerkedünk. 

E célból nézzük az 1706 május 10-én megejtett egyház-
látogatás jegyzőkönyvét, mely szerint a superintendens a 
reggeli imádság után a nagy templomban3) oltár elé lépett 

*) Az anyakönyvek vezetésére nézve az esperességi szabályok 
határozott utasítást nem foglalnak ugyan magokban, de azért a legrégibb 
idő óta az úgynevezett „egyházi könyv" minden egyházban megvolt és gon-
dosan őriztetett. Ha a polgári hatóság igazolta, hogy valaki törvényes ágyból 
született: bizonyosan ezen egyházi jegyzőkönyv alapján történt. 

!i) Jolsván a nagy templom, mely a piacon állott (in circulo locatum) 
kizárólag az evangélikusoké volt, a taploczai utcában lévő templom a 3—4 
róm. kath. család tulajdonát képezte, míg a hradovistei fatemplom (templum 
ligneum in loco Hradoviste); melyben régi faragványokkal és képekkel díszített 
oltárt és szószéket talált az egyházlátogató superintendens, az evangélikusok 
és róm. katholikusok által közösen használtatott, 1707 február 9-én, Peceli 
3 1 6 - 3 1 8 1. 

s) „Mely pedig hajdan a németeké volt !" sietett hozzá tenni a jegyző 
Pixiades György. 

9* 
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és a sokaságnak, mely mindkét nemzetiségből nagy számban 
egybegyűlt, rövid beszédet tartott, aztán megnézte a nagy 
templomot mely nagy és tágas, öt (abroszokkal bevont) 
oltárral, 5 kehelylyel, 13 köntössel ? mantile, 2 fehér papi 
köntössel, szép szószékkel, egy orgonával, egy kőből 
faragott keresztelő medencével, 4 óncsillárral, 2 fából és egy 
kőből készült karzattal, egy kápolnához hasonló tágas 
sekrestyével és jól elhelyezett padokkal volt felszerelve. — 
A német templomban 3 oltárt, 4 művésziesen festett szó-
széket, egy positivumot, 4 fából készült gyertyatartót, egy 
aranyozott helyhet (egyik Lányi Pál ajándéka volt), egy ezüst 
kalánt, 3 cinkannát, 8 aranynyal, selyemmel ékített köntöst 
ós 2 fehér papi köntöst találtak. Kivül harangház állott 3 
haranggal (a 4-ik harang a templom fedele alatt volt). Majd 
az iskola egyes osztályait szemlélték meg és a megtartott 
vizsgán minden osztály oly szép előmenetelt tanúsított, hogy 
Missovitz N. tanító(praeceptoris)szorgalma dicséretre méltónak 
találtatott. 

Azután pedig kimondatott: hogy a lelkészek ezentúl is 
kötelesek lesznek a betegekért nyilvánosan fohászkodni, 
valahányszor ez iránt megkerestetnek (quotiescunque requi-
siti fuerint); 

hogy a nagy temetés, vasár- és ünnepnap kivételével, 
mindig délután menjen végbe; 

hogy közönséges temetéshez a tanító az ifjúságnak csak 
egy részét rendelje ki, de a nagy temetésről (mely két 
szónoklattal történik) egy nagyobb deák (majorennes) és egy 
tanító se maradjon el; 

hogy a magyar embert a magyar lelkész, a németet a 
német temesse; 

hogy a fiú az atyja, a leány az anyja nemzetiségét 
kövesse és a keresztelést is e szerint vagy a magyar vagy 
a német lelkész végezze; 

hogy a nő férje nemzetiségének felvételére ne kény-
szeríttessék és végül 

hogy a temetést mindig d. u. 1 órakor kell elvégezni. 
A tized egyes polgárok kezében volt, kik azonban meg-

ígérték, hogy a lelkészek rendelkezésére bocsátják mi-
helyt a jezsuiták elűzetnek (jesuitae exire inde cogerentur) 
és a helyzet jobbra fordul (Peceli 314—316 1.). 

Nem kevésbé érdekes az 1709 junius 12-én kötött egyes-
ség, melyet Pelsőczy Márton nagysárosi lelkész a rozsnyói 
magyar és német nemzet közt a helyszinén a bártfai super -
intendens megbízása folytán létesített és melyet az esperes-
ség is 1709 szeptember 25-én Köviben tartott gyűlésében 
megerősített. Ezen egyesség szerint. 

1. mindkét (nemzetbeli) kántor mellé deákok alkalma-
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zandók ós pedig úgy, hogy szükség esetében a magyar temp-
lom karzatán német deákok is énekeljenek és megfordítva; 

2. a kántorok, orgonisták és deákok nemzetiségi különb-
ség és gyűlölködés nélkül teljesen egyforma fizetést húznak; 

3. a szokásos évi énekléseket (kántálásokat) a kántor 
a maga nemzeténél végzi, épen úgy a különös (névnapi, 
lakodalmi és más efféle) énekléseket is, mely utóbbiaknak 
jövedelme felerészben a kántort felerészben a deákokat illeti; 

4. a kántor és orgonista tanítson is az iskolában, ha 
t. i. arra képes; 

5. nagy temetéshez mindkét lelkész lesz hívandó, de a 
fél szabadságában áll a szertartást nemzetiségére való tekintet 
nélkül bármely lelkész által végeztetni. 

Ezen egyességet Unbehaun Mihály rozsnyói német lel-
kész, Pelsőczy Márton nagysárosi lelkész, Missovitz Mihály 
rozsnyói első tanító, Lányi Pál a rozsnyói német egyház 
felügyelője, Lakatos András a rozsnyói magyar egyház felü-
gyelője, Keler Modory János ós Ujházy István egyháztagok 
írták alá és az esperesség oly záradékkal erősítette meg, 
hogy megszegését az esperességi birák (mediantibus dominis 
judicibus contuberni alibus status utriusque) által kiszabandó 
50tallérnyi pénzbírsággal rendelte sújtani, mely bírság l/s rész-
ben a bíróságnak, i/3 részben a sértett félnek és 1iH részben 
a deákoknak tartatott fenn (Sexti Schmal. 11—14 í.). 

IX KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség küzdelme 1711—1741 . 

A) Történelmi áttekintés. 
Magyarország történelme a Rákóczy- forradalom lezaj-

lása után új mederbe lépett. Bécsben nagyvégre bekezdték 
látni, hogy a magyar nemzet régi alkotmányos szabad-
ságával elválaszthatlanúl összenőtt és attól erőszakos esz-
közökkel meg nem fosztható. Ez okból megváltoztatták a 
rendszert és számításukat többé nem a nyílt erőszakra, ha-
nem a nemzet azon jó tulajdonságára alapították, melyet a 
költő igen találóan e szavakkal fejezett ki 

de ha vele bánni tudnak, 
az ingét is od'adja! 

ós a következés megmutatta, hogy a számítás az 1526 óta 
mindig egy és ugyanaz maradt, célhoz vezetett! Egy kis 
hízelgés hatásosabb nálunk a vérpadnál. 

A kormány gyeplőit I. József császár elhúnyta után az 
anya császárné (I. Lipót özvegye Eleonora Magdolna Theresia) 
majd a volt spanyol király, III. Károly ragadta meg. Utóbbi 
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mindenekelőtt azon volt, hogy a közbókét Magyarországon 
is helyre állítsa. E célból 1712 április 3-ik napjára Pozsonyba 
országgyűlést hirdetett, melyet azonban a dühöngő pestis 
csakhamar szétoszlatott. 

A császárnak fimagzata nem lévén, az 1687-ben meg-
állapított örökösödést a leányágra is ki akarta terjeszteni; ez 
által akarta a monarkhia felosztását megakadályozni és a 
koronákat a Habsburgháznak biztosítani; ezen cél aztán 
egész életén át szemei előtt lebegett, ezen célnak ólt ós ezen 
célra hozott mozgásba mindent, a mit csak mozgásba hozni 
lehetett. A monarkhia egyes országai ebbe is belóegyeztek 
ugyan és az úgy nevezett pragmatica sanctio Magyarországon 
is — 1722/23 évi pozsonyi országgyűlésen az örökös tarto-
mányokótól némileg különbözően törvénynyó lett, de a 
hatalmak hozzájárúlását csak nagy áldozatok árán és ismét 
meg ismét megváltoztatott szerződések által lehetett kiesz-
közölni ós e részben minden fáradozás kárba veszett, mert 
— mint látni fogjuk — szavojai Jenőnek igaza volt midőn 
a pragmatica sanctio legjobb biztosítékáúl a szinig telt állam-
kincstárt ós a nagy hadsereget jelölte meg. 

Az 1714/15 évi törvények már világosan mutatják, hogy 
a császár új elvek szerint akart uralkodni. Az udvar által 
bőkezűen osztott kegyek, rangomelósek és kitüntetések nem 
tévesztették el hatásukat, a Bécsbe csalogatott magyar fő-
urak és főpapok engedékenyek lettek, a panaszok elnémultak, 
a címek elkábították a hiúságot, az itthon elégedetlen nagy 
úr ellágyult, ha Bécsben is nagy úrnak nézték ós az lassan 
elfeledtette vele hazáját és a haza alkotmányát. Ily körül-
mények közt nem csuda, ha az 1714/15 évi törvények a 
hűtlenségi eseteket szabatosan körülírják ős borzasztó bün-
tetésekkel sújtják, ha a közlekedést Rákóczyval és Bercsé-
nyivel hűtlenségnek mondják, ha állandó hadsereget hoznak 
be, ha a zsinattartási jogot a király beleegyezéséhez kötik 
stb. stb. 

A vallás ügye mindinkább mellékes lett. Az 1709 dec-
ember 12-én I. József által kibocsátott rendeletet, mely 
az 1703 előtti állapot visszaállítását parancsolta, ós a szintén 
I. József által 1710 november 10-én kiadott rendeletet csak-
hamar az evangélikusok hátrányára magyarázták. így 
törtónt, hogy az Eleonora Magdolna Theresia császárné által 
1711 szeptember 28-án kiadott parancs') az erőszakos vissza-
foglalásokat betiltotta ugyan, de egyúttal azt is kimondta, 
hogy a netaláni panasz csakis külön-külön n era pedig 
együttes folyamodványban hozható ő felsége vagy az ország-

') Ezen parancs a császárné, gr. Illésházy Miklós és Hunyady László 
aláírásával jelent meg. 
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gyűlés elé. — Az 1713 február 1-én kelt rendelet Keresztóly 
Ágost szász herceget és esztergomi érseket már az ev. egy-
házak megvizsgáltatására is fel jogosította, míg az 1714 április 
28-án kiadott rendelet az 1681 és 1687 évi elég mostoha 
törvényeket már csak a béke kedveért (propter bonum pacis) 
vette alapúi és ahhoz még határozottan tiltotta, hogy az ev. 
iskolákban a grammaticánál magasabb tárgyakat is tanít-
sanak, ós hogy a nemes ember a környék számára is tartson 
ev. lelkészt illetőleg, hogy a házi isteni tisztelethez a szom-
szédokat is bocsássa. Az ev. egyházak articuláris helyeken 
is a róm. kath. papság felügyelete alá helyeztettek és minden 
a vallás körül felmerült panasz egy országgyűlésileg kikül-
dendő bizottsághoz utasíttatott. 

Míg Bécsből Európa egyes államaival folytonosan alku-
doztak: megújult a török elleni háború, meiyben Szavojai 
Jenő — 1717-ben — Temesvárt, Pancsovát, Új palánkát és 
Nándorfehérvárt elfoglalta ós miután később Semendria, Or-
sóvá ós Mehádia is meuadta magát, a dicsőséges hadjáratot 
az 1718 julius 21-én kötött passarovici béke zárta be, mely 
a magyar koronára tetemes földterületet szállított vissza. 

Az 1718-ban kiütött spanyol (szárd ós siciliai) háború 
bevégzésével illetőleg miután a diplomatia egén feltornyo-
súlt fellegek elvonultak: megnyílt Pozsonyban 1722 junius 
22-én az országgyűlés, mely a pragmatica sanctiot meg-
erősítette, a kir. helytartó tanácsot ós a négy kerületi táblát 
felállította ós az elpusztított területek benépesítése, az ipar 
és kereskedés emelése, utak és csatornák építése végett 
célszerűen intézkedett. 

Ez alatt a diplomatia ege ismét beborúlt ós 1724-1727-
ig ugyancsak folyt Francia-Angol-Porosz- és Spanyolországgal 
(Gibraltar, Parma és Toscana miatt) az alkudozás és miután 
a külhatalmaktól egy kis időre már nem kellett tartani, 
Magyarországon az 1728 évi országgyűlésen az állandó meg-
adóztatás behozatalával tettek próbát; de a rendek még ellen-
szegültek és a legközelebbi országgyűlésig követelt 31/a millió 
forintnyi adó a törvényekből kimaradt. 

1729—1737-ig ismét folyt a diplomatiai harc, az angolok 
Franciaországnak, a spanyolok Ausztriának mondták fel a 
szövetséget és Parma, Piacenza ós egyéb olaszországi német 
hűbérek miatt ezúttal a német államok is beavatkoztak a bonyo-
dalomba. A hadviselés újból megindult, új meg új szövet-
ségek ós engedmények által félbe szakíttatott; a leg-
kisebb ürügy elég volt arra, hogy a nagy nehezen helyre 
állított béke megzavartassék, a parmai herceg és III. Ágost 
lengyel király halála új zavarokat támasztott, így tartott 
ez Mária Terézia trónra léptéig a mikor bebizonyúlt, hogy a 
mindenfelől elfogadott ós biztosított pragmatica sanctiot 
Európa egy állama sem ismerte el. 
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Szavojai Jenő halála (1737 julius 7-én) nagy csapás volt 
a monarkhiára nézve. Midőn Oroszország megtámadta Törők-
országot, a fennálló szerződésben kikötött segélyt követelte 
Ausztriától, melyet ez, 40000 létszámban, ki is állított; de 
míg az oroszok Ocsakov elfoglalása után győzedelmesen 
nyomultak elő, addig az osztrák hadsereg Seckendorf, Wallis, 
Neiperg, Pálffy és más vezérek alatt csapást csapás után 
szenvedett, Nissa elveszett, a török 1738-ban Mehádiát, 
Orsovát, Semendriát és Ujpalánkát, 1739-ben pedig Nándor-
fehérvárt is visszafoglalta, mire gróf Neiperg megkötötte 
1739 szeptember 18-án a belgrádi békét, melyet III. Károly 
1739 október 2-án erősített meg és mely által Szavojai Jenő 
minden szerzeménye veszendőbe ment. 

A vallás körül fennforgó sérelmek elintézésére kiküldött 
(pesti, majd pozsonyi) bizottság nagyvégre javaslatával el-
készülvén III. Károly, 1723 junius 12-én kelt rendeletével 
egyelőre a „jelen állapot" fenntartását parancsolta. A kir. 
helytartótanács törekvéseire majd az 1731 március 21-én 
kelt császári elhatározás (resolutio Carolina) rátette a koronát! 
Ezen elhatározás szerint: 

1. a magán istentisztelet az 1681 és 1687 évi törvények 
alapján kelt rendeletek értelmében bárhol 

2. a nyilvános istentisztelet azonban csak articuláris 
helyeken van megengedve; 

3. nem articuláris helyen az ev. családfő és háznépe 
szabadon imádkozhatik, de a szomszéd vagy idegen ezen 
magán istentisztelethez nem bocsátható, az ev. hitv. egyén 
is a róm. katli. lelkész híve, de magasabb papi illeték — 
stóla — fizetésére nem kötelezhető; 

4. a földesúr valamely az egyházat (vallást) illető vál-
toztatást csak ő felségétől előzetesen kieszközölt engedélylyel 
hozhat be ; 

5. a superintendentiák területét és számát ő felsége 
fogja külön folyamodványra meghatározni; egyéb iránt az 
ev. lelkész a polgári hatóságnak és a keresztelést illetőleg a 
róm. kath. espereseknek van alárendelve; házassági esetekben 
mindig a püspökök döntenek és pedig ev. felekre nézve a 
protestáns egyházjog értelmében, a püspöktől szabad az ügyet 
az érsekhez felebbezni; 

6. az áttérés a polgári hatóságtól megfenyítendő, külö-
nösen ha ev. ember a róm. kath. hitre tért és aztán ismét 
evangélikus lett, minden efféle eset előzetesen ő felsége «lé 
terjesztendő; 

7. vegyes házasság csakis róm.kath.plébánoselőtt köthető; 
8. a róm. kath. ünnepek az evangélikusok által is meg-

tartandók és az ev. iparosok a körmenetekben részt venni 
kötelesek; és 
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9. a bíró, közhivatalnok és ügyvéd, legyen bár ev. hitű, a 
szűz Máriára és a szentekre köteles esküdni, de a tanú nem; a 
mi eddig történt, menjen feledésbe, ezentúl minden háborgatás 
tilos, akinek panasza van, saját neve alatt adja elő ő felségénél. 

Ezen rendelethez, úgy hiszem, nem kell magyarázat. 
Isten a megmondhatója mennyit szenvedett az acatholicas 
felekezet ezen borzasztó időszakban és elődeink roppant 
áldozatkészségére, hitbuzgóságára, szívós kitartására volt 
szükség, hogy a hitújítás műve ezen általános elnyomásnak 
áldozatáúl nem esett, emléke is ki nem veszett! Hiszen az 
1731 julius 15-én kelt rendelet szinte felhívja a róm. kath. 
földes urakat, hogy a jószágaikon található ev. templomokat 
foglalják el és az ev. lelkészeket űzzék el, midőn előírja: 
„ha a földes úr vagy a polgári hatóság egy templomot el-
foglalni vagy egy prédikátort elűzni kivánna: tartozik szán-
dékát a helytartó tanácsnak bejelenteni, honnan az ügy 
véleményes jelentés kiséretében ő felsége elé terjesztendő; 
a legfelsőbb elhatározás leérkeztéig pedig a foglalás vagy 
elmozdítás függőben hagyandó." 

A superintendentiákra nézve megtörtént a felterjesztés, 
mire a magyar udvari tanács Bécsben 1732 október 21-én 
kelt határozatával az engedély négy ág. hitv. ev. superintendens 
megválasztására leérkezett. Ez annál nagyobb baj volt, miután 
Magyarországon ez idétt tényleg öt törvényesen választott 
superintendens volt — hivatalban. 

Magyarország belefáradt a hosszú küzdelembe, a fő-
nemesség Bécsben a trón fényénél sütkérezett, a köznemesség 
szegény volt. Isten csudája, hogy népünk kebeléből a szomorú 
időben az ősi szabadság emléke is ki nem halt. 

III. Károly a szomorú emlékezetű belgrádi békét nem 
sokáig élte túl, már 1740 október 20-án elhúnyt; utóda Mária 
Terézia folytatta mit atyja és nagyatyja megkezdett és 
bizonyára inkább II. Frigyes porosz királyon, mint rajta mult 
hogy uralkodása alatt az eretnekség teljesen ki nem irtatott. 

B) A gömöri ág. hitv. ev. egyház viszontagságai. 
A nagy Rákóczy forradalom még teljesen le sem zajlott 

és esperességünk már is a cs. tábornokok és a rozsnyói 
jezsuiták erőszakos önkénye alatt szenvedett. 1710-ben semmi-
féle gyűlést és 1711-ben is csak rendkívülit lehetett tartani 
és 1711 augusztus 20-án már arról kellett gondolkozni: mi-
kép lehetne legalább a Pálffy János, mint a császár teljes 
hatalmú megbízottja által a szathmári békekötés alkalmával 
biztosított — elég sovány — vallásszabadságot a sűrűn kiadott 
és a jezsuiták által szorgalmasan félremagyarázott császári 
rendeletek ellenében megtartani? E célból a bécsi udvarnál 
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lévő ügyviselők (Okolicsányi Pál és mások) tüzetes utasítást 
kaptak, követségük költségeire 100 arany kilátásba helyez-
tetett. Történt pedig ez különösen azért, mert Rozsnyón 
1711 február 13-án minden templom elfoglaltatott és az ev. 
lakosságnak a magán istentisztelet miatt ezentúl is folyto-
nos zaklatásban volt része és mert ugyanakkor Sexti András 
is Jolsváról elűzetett (Sexti Schmal. 30 1.) 

Miután ezen követség teljesen eredménytelen maradt, 
az esperesség az 1712 évi pozsonyi országgyűlés elé terjesz-
tette sérelmeit, melyeket Antoni Sámuel csetneki lelkész 
superintendens, Sexti András Jolsváról elűzött lelkész esperes, 
Szentmiklóssy István helyettes alispán, Draskóczy Sámuel és 
Törék Miklós táblabírák valamint Szentiványi Mátyás megyei 
aljegyző aláírásával a gömöri követeknek kiadtak. Ezen 
sérelmek szerint : 1. az ev. templomok úgy Rozsnyón (a 
jezsuiták által) mint Jolsván (gr. Koháry István által) elfog-
laltattak, a lelkészek és tanítók elűzettek és az ev. lakosság 
a magán istentisztelettől is eltiltatott; 2. hasonló történt 
Betléren és Veszverósen, hol az Andrássy család üldözte az 
ev. hitet; 3. a rozsnyói és jolsvai ev. lakosságot a róm. kath. 
szertartásokhoz és körmenetekhez kiparancsolták; 4. a róm. 
kath. papság az ev. egyházakat is vizsgálni (látogatni) kezdte, 
míg a földesurak az ev. egyházi hatóságot a fegyelem gyakor-
lásában gátolták; 5. az evangélikusok az atyáiktól alapított 
kórházakba sem vétettek fel; 6. a pactatális tized vagy teljesen 
elfoglaltatott vagy csak igen magas bér fejében engedtetett 
át1); 7. a róm. kath. földesurak az egyházi vagyont elfoglal-
ták és profán célokra használták (Sexti Schmal. 6 7 - 7 1 1.). 

Az 1712 évi országgyűlés minden eredmény nélkül szét-
oszolván az üldözés és jogfosztás tovább folyt, Sexti András 
számkivetésben húnyt el (Nagy Szlaboson 1713 február 3-án); 
az 1713 évi május hó 2-án Ratkón tartott esperességi gyűlésen, 
mikor Fabriczi János kövii lelkész választatott esperesnek, 
már a veszverési, betlóri ós rőczei egyházakból elűzött lel-
készekről is kellett gondoskodni ós újból követküldóshez 
folyamodni. E célra az egyes egyházakból összesen 100 forint 
gyűlt be (Sexti Schmal. 40—42 1.). Az esperesség egyházi tagjai-
nak száma ez idótt a négy elűzött lelkészszel ós a két rozsnyói 
(berzétei) prédikátorral együtt már csak huszonhét volt. 

Az esperesség azonban nem nézte tétlenül a táma-
dásokat, erélyes ellentállást fejtett ki, szívósan ragaszkodott 
jogaihoz és hangosan követelte sérelmeinek orvoslását. Midőn 
az esztergomi érsek számára 1713 február 1-ón kiadott császári 
rendeletre támaszkodva Kis János diákon a gömöri ág. hitv. 

') „E részben különösen a csetneki egyház szenvedett sérelmet, hová 
mindamellett, hogy az egész város ev. hitű volt, római kath. plébánost 
akartak behozni és a tizedet annak számára kiadni.u (latinból). 
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ev. egyházakat megvizsgálni (látogatni) akarta, a csetneki 
nép — 1714-ben — ellene szegült ós a megye, mely akkor 
történetesen Tornallyán ülésezett és együtt volt, Szilágyi 
rozsnyói jezsuita tiltakozása dacára kimondta, „hogy Kis János 
látogatása csupán saját egyházaira terjedhet ki, amennyiben 
a vallásszabadság biztosítva van ós az evangélikusoknak 
saját superintendensük és esperesük van" (Sexti Schmal. 
55 1.). Ezzel ugyan olajat öntöttek a tűzre és Lányi Pál — 
volt gömöri alispán — meg nem akadályozhatta, hogy Rozsnyón 
a magánistentisztelet is be ne tiltassék és a lelkészek a 
városból ki ne űzessenek1), de az esperesség nem tágított és 
az 1714 augusztus 20-án Kuntaploczán tartott gyűlésen ismét 
Draskóczy Sámuel alispán bízatott meg, hogy az 1712-ben 
összeírt, ez alkalommal kiegészített sérelmeket a pozsonyi 
országgyűlés elé terjeszsze (Sexti Schmal. 6ö 1.). 

Ezen követségek természetesen sok költséggel jártak 
és miután az esperesség ez idótt a roppant nehéz viszonyok 
súlya alatt majd összeroskadt, határozatba ment 1715 május 
8-án Ochtinán, hogy az u. n. cathedraticum, mely zsinati 
határozatok értelmében kizárólag a superintendensnek járna, 
egyelőre a követségi költségekre fordítandó, a superintendens-
nek pedig annak idejében kellő kárpótlás jár, a cathed-
raticum — mely ezentúl agentiale név alatt is fordúl elő — 
egyúttal fel is emeltetett úgy, hogy ez többé nem mint az 
előtt 1 forintot, 50 dénárt és 25 dénárt, hanem Dobsinán 4 ft, 
Oláhpatakán 2 ft 60 d., Alsó-Sajón 1 ft, Felső-Sajón 2 ft 60 d., 
Kobeiáron 1 ft 60 d., Geczelen 1 ft 30 d., Kestéren 1 ft 80 d., 
Ochtinán 2 ft 60 d , Nagy-Szlaboson 2 ft 60 d., Csetneken 4 ft, 
Kuntaploczán 1 ft, Rozlosnán 1 ft 30 d., Sajó-Gömörön 1 ft 84 d., 
Köviben 4 ft, Ratkón 4 fr, Ribniken 2 ft, Bisztrón 2 ft 60 d., 
Baradnán 2 ft, Kietén 2 ft, Derencsényben 3 ft, Pádáron 1 ft, 
és Budikfalván 2 forint 60 dénárt tett-) (Sexti Schmal. 88 1.). 

Az 1713 évi október hó 19-től — november hó 8-ik 
napjáig megejtett egyházlátogatás alkalmával a superintendens 
Ochtinát,Nagy-Szlabost,Geczelt, Kobelárt, Felső-Sajót, Dobsinát, 
Oláhpatakát, Alsó-Sajót,Kuntaploczát, Rozlosnát, Sajó-Gömört, 
Gömör-Panyítot, Pádárt, Budikfalvát, Derencsónyt, Kietét, 
Baradnát, Bisztrót, Ratkót, Ribniket és Kövit, 1714-ben pedig 
Restért és Csetneket járta be (Antoni Ambrozi 1—32 1.) 

Esperességünk az 1714/15 évi országgyűlésen kiküldött 
bizottsághoz (mely csak 1719 körül előbb Budán majd Pozsony-

*) Platani Sámuel német lelkész Mariássy Gábor, Regis (Rey) Márton 
magyar lelkész pedig Szirmay Tamás házában telepedett le, de békéjök itt 
Berzétén sem volt, amennyiben Szilágyi rozsnyói jezsuita nem szűnt meg őket 
itt is zaklatni. 

") A „szegény gömör-panyíti egyház* valamint az .elnyomott rozsnyói 
egyház4 ez alkalommal kifejezetten illetékmentességben reszesűlt. 
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ban ült össze) 1719 november 10-én Köviből Czékus Mártont 
küldte követül, kinek úti és egyéb költségei fedezésére álta-
lános gyűjtést rendelt el, miután az 1681 ós 1687 évi álla-
potot kinyomorta és annak alapján külön utasítást (új sérelmi 
lajstromot) dolgozott ki. Ezen követség ismét sok pénzbe 
(285 forintba) került ós jóllehet az 1722 julius 15-én Nagy-Szla-
boson előterjesztett jelentós szerint is „ezen pénz nem lett 
hiába kidobva," jóllehet a kiküldött az egyház ügyét köröm-
szakadtáig védte a magas bizottság előtt és jóllehet Lányi 
Pál az egyházak sérelmeit az 1722 évi pozsonyi országgyűlésre 
is fölvitte : ezen sérelmek orvoslása elmaradt ós az esperességre 
a legszomorúbb jövő várt (Sexti Schmal. 96—98, 101—102 1.). 

A superintendens 1720-ban ismét egyházlátogatással volt 
elfoglalva, mely évben Ochtinát, Nagy-Szlabost, Restért, Geczelt, 
Alsó-Sajót, 01áhpataUát,Dobsinát.Felső-Sajót, Kobelárt, Rozlos-
nát, Kövit, Ribniket, Budikfalvát, Pádárt, Derencsényt, Kietót, 
Baradnát, Ratkót, Bisztrót, Csetneket, 1721-ben pedig Szirma-
Besenyőt ós Arnóthot járta végig, míg Gömör, Göinör-Panyít és 
Kuntaplocza ez alkalommal vizsgálatlanúl maradt (Antoni 
Ambrozi 33—59 1 ). 

Roppant előnyül szolgált, hogy a vallás ügye a megye 
világi urait is érdekelte, mert csak annak köszönhető, hogy 
a jogfosztás gátra talált, az üldözés nagyobb mérveket 
nem ölthetett ós a jezsuiták törekvései meghiúsultak. 
Gömör vármegyének ennélfogva aránylag véve még kevés 
oka volt panaszkodni; iskolái édeskeveset törődtök a rende-
lettel, mely a magasabb tárgyak előadásáttiltotta, Sajó-Gömörön, 
Dobsinán, Csetneken ós más helyeken bizony a legmagasabb 
— egyetemi — tárgyakat is tanították; a róm. kath. egy-
házlátogatást a protestáns nép erőszakkal is meg tudta aka-
dályozni ós a rozsnyói ev. lakosság vasárnaponként, minden 
tilalom dacára Berzótére sereglett, hogy ott 1715-ig Platani 
Sámuel ós Rey Márton, ezentúl pedig 1737 március 4-ig csupán 
Rey Márton ajkáról az isten igéjét hallgassa (Sexti Schmal. 991.). 

Az 1724 junius 13-án Rozlosnán tartott esperességi gyűlés 
Krman és Schwartz superintendensek átiratait, melyekben a 
pietismus üldözéséről volt szó, egyszerűen tudomásul vette, 
míg 1724 junius 17-ón Restóren határozatba ment, hogy 
a lelkész ós tanító hiványa az esperesség által irandó, illetőleg 
megerősítendő és pedig nem csak azért, mert ez más esperes-
ségben is így volt, hanem azért is, hogy valamely egyház 
méltatlant ne válaszszon (Sexti Schmal. 121 -122 , 125 1.). 

1725-ben (február 7-ón Nagy-Szlaboson holLeporini András 
oláhpataki lelkész választatott esperesnek) az esperesség már 
csak 23 tagot számlált (Sexti Schmal. 128—129 1.). 

Midőn 1727-ben a róm. kath. diakón ismét ev. egyházaink 
látogatására készült, az esperesség szent György napján 
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Rozlosnán elhatározta, hogy ismét ellentáll és a hazai 
törvényekhez törik-szakad (tenacissime) ragaszkodni fog, 
miután az 1723 junius 12-én kiadott császári parancs is a 
status quo fentartását rendelte el (Sexti Schmal. 152 —153 1.). 

Midőn a kir. helytartó tanács az 1725 augusztus 18-án 
kelt császári parancs következtében a megyéket ismét és 
ismét sürgette, hogy a bitorolt superintendensi és esperesi 
hivatal keletkezése és hatalmi köre tekintetében nyomozást 
indítsanak és az eredményről jelentést tegyenek, Gömörmegye 
1728 január 12-én Pelsőczön tartott gyűléséből Máriássy Már-
kust és Mititzki Mihály apátot küldte Csetnekre, kiknek aztán 
Antoni Sámuel superintendens az elébe tett kérdésekre igen 
magvas válaszokat adott, kijelentvén, hogy világi hatalommal 
nem rendelkezik, sem külön díjazásban nem részesül, csupán 
arra ügyel, hogy az egyházakban rend legyen, a lelkész a 
szentírás szavai szerint tanítson és erkölcsös életet éljen, — 
felhozta végül még azt is, hogy a felügyelet, melyet gyakorol, 
már az 1608 I. t.-c. hozatala előtt is meg volt, hogy e rész-
ben csupán a szentíráshoz, a zsinati határozatokhoz és a 
többség véleményéhez van kötve, más felsőbbséget pedig nem 
ismer (Sexti Schmal. 157—160). 

1728 május 28-án Restéren bejelentette a superintendens, 
hogy a pozsonyi országgyűlésen Draskóczy Sámuel fogja az 
esperesség ügyeit képviselni, miért ezt annak idejében díjazni 
fogják (Sexti Schmal. 166 1.). Az 1731 január 31-én szintén 
Restéren tartott gyűlésből pedig követség küldetett Bécsbe, 
melynek az volt feladata, hogy az elnyomott egyházak vissza-
állítását közvetlenül a trón előtt kérelmezze (Sexti Schmal. 
186 1.). Ezen valószínűleg más esperességek által is támo-
gatott kérelemre leérkezett aztán a hírhedt, 1731 már-
cius 21-én kelt császári elhatározás (resolutio Carolina) 
melynek kihirdetésekor az esperesség 1731 junius 6-án Dob-
sinán feljajdult, előre látva azt, hogy ezentúl még nagyobb 
zaklatások várnak reá; de azért el nem csüggedt, hanem 
rögtön kimondta, hogy midőn egyházainkat majdan róm. kath. 
papok látogatják csupán „a keresztelési formulát" kell az agen-
dából kiírni és bemutatni, egyebekben pedig minden felvilágo-
sítást és választ egyenesen megtagadni (Sexti Schmal. 189 1.). 

Jeszenák Pál és követtársainak jelentését, mely szerint 
ő felsége négy ág. hitv. ev. superintendens választásához az 
engedélyt megadta, az esperesség 1732 október 8 án Ratkón 
azon kijelentéssel vette tudomásul, hogy miután Antoni 
Sámuel személyében superintendense van, a választásra 
semmi gondja (Sexti Schmal. 208 209 1.). 

A pozsonyi kir. helytartó tanács ezentúl sem pihent; 
1733 január 27-én kiadta utasítását, hogy minden — tüzetesen 
felsorolt — róm. kath. ünnep az evangélikusok által is 
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szigorúan megtartandó és hogy az az ellen vétő nemes a 
világi hatóságtól 6 — 25 ftig terjedő pénzbüntetéssel, a nem 
nemes pedig 12—50 botütóssel sújtandó (Sexti Schmal. 224 — 
236 1.). Ezen és más efféle intézkedéssel azonban Gömörben 
csak néhol tudtak célt érni, oly helyen mint pl. Dobsinán, 
hol egy két cseléden kívül egy róm. kath. lélek sem talál-
kozott, a lutheránus városi tanács a parancsokat tisztelettel 
tudomásul vette, de azontúl a legkevésbé sem törődött velők. 
Hogy ennek is elejét vegye, az ellenreformatio arra töreke-
dett, hogy minden városban és helységben róm. kath. plébánia 
legyen, mely törekvés új meg új égbekiáltó jogfosztások és 
sérelmek kapcsán különösen Mária Terézia uralkodása Gömör-
ben Balassa Pál apostolkodó főispánsága alatt valósíttatott is. 

1737 március 4-én elhúnyt Regis Márton rozsnyói (berzétei) 
lelkész alesperes ós u. a. évi május 6-án Leporini András 
oláhpataki lelkész esperes is, mire 1737 julius 4-én Dobsinán 
Fabriczi András nagyszlabosi lelkész választatott esperesnek 
(Sexti Schmal. 243—244). 

Ez alatt Kuncz mint az esperesség követe (ágense) foly-
vást Bécsben tartózkodott és bármily nehéz is volt e követ-
ség költségeire adózni, az egyes egyházak és „pártfogók" — 
értsd a nemes és előkelő híveket — azt még is szó nélkül 
tették. Így történt 1737 október 10-ón Gömör-Panyíton is, 
mikor a szükségelt összeg Draskóczy Sámuel indítványára 
az egyes egyházakra arányosan kivettetett (Sexti Schmal. 
246 1.), ugyanakkor az 1738-ban el is űzött Mikovini Pál oláh-
pataki lelkész már keservesen panaszkodott, hogy az Andrássy 
család ok nélkül üldözi (Sexti Schmal. 247 ós 250 1.). 

Antoni Sámuel superintendensnek 1738 augusztus 18-án 
bekövetkezett halála és roppant pompával történt temetése 
után (Sexti Schmal. 255—256 1.) esperességünk súlyos kény-
szerhelyzetbe jutott. Eddigelé ugyanis érdeklődés nélkül 
nézte az alkudozást, mely a szomszédban az iránt folyt: 
milyen négy kerületre osztassék fel az ország úgy, hogy a hiva-
talban lévő öt superintendensnek egy-egy kerület jusson? 
Antoni Sámuel halála után a kérdés legegyszerűbb megoldása 
természetesen az lett volna, ha Pfannschmidt Keresztély 
lőcsei (szabad kir. városi) superintendens a gömöri és kishonti 
esperességek által is elismertetett volna, de ezen két esperes-
ség ahhoz semmiféle kedvet nem mutatott, mindkettő élni 
kivánt régi jogával. A kishonti esperesség megunta ugyan 
1739-ben a főnólküli állapotot ós Michaelides Sámuel super-
intendenshez — a bányakerülethez — szegődött; de a gömöri 
esperesség nem tágított ős törekvése Sáros. Zemplén, Abauj 
és más megyék törekvésével találkozván: Pfannschmidt 
Keresztély mellőzését és egy ötödik superintendens választását 
határozták el és 1739 junius 25-én Köviben a szavazatok 
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összegyűjtése is elrendeltetett, miután négyen, t. i. Fischer 
Illés késmárki lelkész, Glosz Mihály keresztesi lelkész, Fab-
riczi András nagyszlabosi lelkész és Ambrozi György csetneki 
lelkész, már ki voltak jelölve (Sexti Schmal. 266—267 1.). 
Ezen kijelölés hosszú alkudozás után és főkép Szirmay Tamás 
kerületi felügyelő közbenjárása és befolyása következtében 
már közösen az egész tiszai kerület által történt és csakis 
Szirmay Tamás érdeme, hogy a versengő felek többsége 
1741 február 17-én Girálton megegyezett és hogy Ambrozi 
György csetneki lelkész ugyan ott nagy szótöbbséggel super-
intendensnek megválasztatott (Sexti Schmal. 308—309 1.). 
Miután pedig a szab. kir. városok is némi duzzogás után és 
bizonyos kedvezmények kikötése mellett1) az unió nagy 
művéhez szintén hozzájárúltak ós az 1741 február 27-ón Cset-
neken tartott esperessógi gyűlésen a megválasztott superin-
tendens minden aggályát eloszlatták (Sexti Schmal. 315— 
316 1.), létrejött az úgynevezett dobsinai coalitio és meg-
tartatott 1741 március 20, 21 és 22. napjain Dobsinán az első 
kerületi gyűlés, melyen Ambrozi Györgyöt a Szepes, Sáros, 
Zemplén, Abaujvár, Gömör ós más megyékből valamint a 
szab. kir. városokból szép számban megjelent egyházi és 
világi képviselők jelenlétében superintendensi hivatalába be-
iktatták (Sexti Schmal. 317—318 1.). Az egyesülés okmánya 
minden esperesség részéről elfogadtatván és megerősíttetvén 
esperessógünk részéről is 1744 január 30-án Sajó-Gömörön a 
superintendens és néhány világi ember által aláíratott és az 
esperessógi levéltárba tétetett (Sexti Schmal. 333 1.). Ugyan-
akkor a kerületi felügyelői hivatalt is már szabályszerű választás 
útján töltötték be és a kishont! esperesség is a tiszai kerület-
hez csatlakozott. 

1741 november 27-től 1742 február 16-ig ismét általános 
egyházlátogatás volt, mikor is Ambrozi György superintendens 
a csetneki, ochtinai, nagyszlabosi, restéri, geczeli, kobelári, 
felső-sajói, dobsinai, oláhpataki, alsó-sajói, berzétei, rozlosnai, 
kövii,bisztrói, ratkói, baradnai, kietei.'derencsónyi, pádári,budik-
falvai, ribniki, sajó-gömöri, gömör-panyíti és kuntaploczai egy-
házakat vizsgálta meg (Antoni Ambrozi, lapszámok nélkül.). 

Majd 1745 junius 22-én Nagy-Szlaboson a cathedraticum 
is, és pedig külön mint agentiaíe ós külön mint a superin-
tendensnek járó díj állapíttatott meg és következőleg vette-
tett ki az egyes gömöri ág. hitv. ev. egyházakra: 

l) A kedvezmények közt első helyen említendő az ú. n. alternatio, 
mely szerint egy német superintendens után kell, hogy egy magyar vagy tót 
választassák és pedig olykép, hogy a hat sz. kir. város és a Nagy-Sáros helyébe 
lépett Dobsina (mint német nemzet) kijelöl hármat és a kerület (mint magyar 
és tót nemzet) szintén hármat; a kijelölést tartalmazó leveleket a főfelügyelő 
veszi át, ki a szavazatokat néhány felügyelővel egyetértve, felbontja. 



144 M i k u l i k J ó z s e f . 

A z e g y h á z n e v e 
agentiale 

a super-
intendensnek 

járó díj A z e g y h á z n e v e 

forint dénár forint dénár 

Dobsina 4 3 
Felső-Sajó 2 30 2 — 

Oláhpatak 3 — 2 — 

Alsó-Sajó 1 30 1 — 

Feketepatak (Kobelár) 1 30 1 — 

Geczel 2 . — 1 30 
Restér 2 — 1 30 
Ochtina 3 — 2 — 

3 — 2 — 

Csetnek 3 — 2 — 

Rozlosna 1 15 1 — 

Kún-Taplócza . 1 15 1 — 

Gömör-Panyít 1 — 1 — 

Sajó-Gömör 2 — 1 30 
Kövi 3 — 2 — 

Ribnik (Ujvásár) 1 30 1 — 

Budikfalva 1 30 1 30 
Pádár 1 30 1 
Derencsény 2 30 1 30 
Bisztró 1 30 1 — 

Kiete 1 — 1 — 

Baradna 1 30 1 30 
Ratkó 3 30 2 30 
Berzóte (ós Rozsnyó) 3 2 _ 

mely kivetés alapjáúl a hívek száma ós az egyes egyházak 
állapota szolgált (Sexti Schmal. 343—344 1.). 

A dobsinai coalitio megfosztotta ugyan esperességünket 
eddigelé féltékenyen őrzött önállóságától és a zsolnai zsinat 
alkalmával elfoglalt állásponttól, de amennyiben ügye ezentúl 
az egész kerület ügyének tekintetett és ekkép jövője bizto-
sítva le t t : nincs okunk o miatt panaszkodni és az önkényt 
feladott jogokat — fájlalni. Gömörmegye a Mária Terézia 
kormánya alatt erélyesebben jelentkező térítést a dicső elő-
dökhöz méltó állhatatossággal és kitartással fogadta, mi végre 
is II. József türelmi parancsához ós az örök emlékezetű 
1790/1 évi XXVI. törvénycikkhez vezetett. 
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C) A gömöri ág. hitű. ev. esperesség szervezete, igazgatása, 
hitvallása. 

A Rákóczy-féle mozgalmak alatt el terjedt szabad szellem 
és az ezen mozgalmak által melengetet t felvi lágosodás oly á l ta-
lános és uralkodó lett, hogy azt többé sem benn az esperesség-
ben, sem kívülről — Bécsből, úgy mint a honi jezsuiták táborából 
— dézsa alá rejteni és elhomályosítani nem sikerült. A császári 
parancsok hiába sürgették az 1681. és 1687. évi állapot vissza-
állítását, az egyház az egyszer megízlelt szabadságról le nem 
mondott . 

így esperességünk szervezete a sok t ámadás dacára az 
elébbi maradt, melyet a Rákóczy foradalom teremtett , az esperesség 
élén állott a super in tendens és egy kiváló, esperességi felügyelőnek 
mondható világi úr, némely ügyekre nézve pedig az esperes . 
A világi elem joga úgy az esperességben, mint az egyes egy-
házakban oly annyira el volt ismerve, hogy a gyűléseken meg-
jelent világi emberek főbbjei az első asztalnál kaptak helyei 
(ami nagy kitüntetés volt!) és hogy a gyűlés, a melyben világi 
ember részt nem vett, ha tározatképesnek sem tekintetett. Az es-
perességi tanács (consistorium) jórészben világi tagokból alakult 
meg, kik közt egy-egy kimagasló, hitbuzgó alak a super intendenssel 
és esperessel egyenrangúnak és a tisztán egyházi dolgoktól el-
tekintve egyenjogúnak tekintetett . Az u. n. csendes üldözéssel 
küzdő egyház ennek hasznát is látta, mert az egyházi, e speres -
ségi és kerületi felügyelőkben oly támaszokat nyert, melyekkel 
az ellenreformátió szembe szállani nem merészelt és ha tette — 
kudarcot vallott. 

Nevezetes az, hogy a felügyelői hivatal minden határozat 
nélkül mintegy magától lépett é l e tbe ; 1744-ben első nyoma, hogy 
a kerületi felügyelői állás szabályszerű választás útján töltetett 
be, de már jóval elébb Lányi Pál, Draskóczy Sámuel személyében 
hata lmas esperességi, Szirmay Miklós és Szirmay T a m á s sze-
mélyében pedig kerületi felügyelője volt az egyháznak! A lelkész 
jó érzékkel megosztotta hatalmát a világi emberrel, kezet fogott 
vele a hierarchia romjain, hogy a féltékenyen őrzött hitet váll-
vetve megvédjék. Az ekkép kitüntetett világi ember pedig buzgón 
karolta fel az ügyet, erélyesen visszautasította a megtámadást , 
mely a hit ellen intéztetett, az erőszakra nem ritkán erőszakkai 
felelt és ha a közbizalom tettleg ő benne központosult , ha az 
egyházi és világi férfiak vezéröknek egyaránt elismerték, történt 
legyen bár az hal lgatag és minden szavazás nélkül, az egyház, 
az esperesség, a kerület egyik legfőbb elöljárója lett! 

A super in tendens választása akkép történt, hogy minden 
egyház és minden nemes ember egy-egy szavazatot adott és 
pedig elébb négy kijelölendő lelkészre, aztán pedig a kijelöltek 
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közül egyre (Sext i Schma l . 267. 1.); ez e spe re s t p e d i g a köz -
gyű lé s vá la sz to t t a é s p e d i g évrő l -évre 1 ) , amiko r is minden jelen 
volt l e lkésznek és világi kü ldö t t nek e g y a r á n t e g y - e g y szavaza ta 
volt . A s u p e r i n t e n d e n s és e s p e r e s közöt t i v iszony is a régi m a r a d t ; 
az egyházak l á toga tá sa , a le lkészek f e l szen te l é se k izáró lag a 
s u p e r i n t e n d e n s t i sz tében állott, e g y e b e k b e n p e d i g az e s p e r e s vele 
egyen lő jogú volt úgy, hogy pl. az e s p e r e s s é g i gyűlés t , hol a 
s u p e r i n t e n d e n s , hol az e s p e r e s vezet te . 

A lelkész vá l a sz t á sa é le t fogyt ig és a hivek által s z a b a d o n 
t ö r t é n t 2 ) 1724. j u n i u s 13-án is c s u p á n v i s szaé lések ( s imonia és 
t ö b b effé le) e lke rü lé se o k á b ó l m o n d a t o t t ki, hogy a megvá la sz to t t 
egyén m e g h í v ó levele (h iványa , tiszti s z e r z ő d é s e ) az e s p e r e s s é g 
által í r á s b a f o g l a l a n d ó i l le tőleg m e g e r ő s í t e n d ő (Sext i Schmal . 
125.1.). Ezen h iványok lényegi leg véve szintén a régiek m a r a d t a k , 
az 1710 óta ö rökre e lveszet t t ized r endsze r in t ha tá rozo t t ö s szegű 
k é s z p é n z ál tal lett helyet tes í tve , így pl. a dobs ina i l e lkésznek az 
1741. d e c e m b e r 8 - á n mege j t e t t e g y h á z l á t o g a t á s j egyzőkönyve 
szer in t k ö v e t k e z ő évi f ize tése vol t . : 

1. 180 f r t készpénz , 
2. ké t v a s g y á r b ó l h e t e n k é n t 2 — 2 vas rúd , me lyeke t 2 d é n á r o n 

vá l to t t ak vissza, 
3. h á r o m of fe r tor ium, t. i. k a r á c s o n y k o r , húsvé tko r és p ü n -

k ö s d k o r 3), 
4. n a g y t e m e t é s é r t egy m a g y a r forint , kis t eme té sé r t 75 d é n á r 

és azon kivül of fe r tor ium, de abbó l (az of fe r tor ium kivételével) 
egy h a r m a d r é s z a tani tóé , 

5. a ro ra t éé r t 5 0 dénár , 
6. a böj t i k á t é t a n í t á s é r t 1 forint , 
7. h i r d e t é s - és e s k e t é s é r t egy -egy p in t bor, 
8. n é h á n y szán tó fö ld haszoné lveze t e és 
9. húsz öl fa (Antoni Ambroz i 117. 1.) ( la t inból) . 

G ö m ö r - P a n y i t o n a le lkész f ize tése a z l 7 4 2 . f e b r u á r 14-én m e g -
ej te t t e g y h á z l á t o g a t á s j e g y z ő k ö n y v e szer in t a köve tkező v o l t : 

1. Buza megyen s zapu 45, 
2. z ab m e g y e n m i n d e n gazdá tó l egy véka , 

1) E korszakban divatba jött, hogy az egyszer megválasztott esperes 
éltefogytáig viselte hivatalát, ha t, i. az esperességi szabályokra való hivat-
kozással leköszönt, rendszerint felkérték, hogy maradjon továbbra is egyszer 
elfoglalt állásában. 

2) E részben a világi felügyelőnek vagy pártfogónak sem volt meg-
engedve, hogy kénye kedve szerint egymaga válaszszon lelkészt, így pl. midőn 
Szirmay Tamás mint köztiszteletben álló főúr, ahhoz még bőkezű pártfogó 
Major Pált hítta rozsnyói lelkésznek Berzétére, a rozsnyói nép e meghívás 
ellen hevesen tiltakozott és Sartori Illéshez ragaszkodott (Sexti Schmal. 
260. 1. 

3) Ez előtt egy-egy ünnepen 3 offertorium volt t. i. reggel, a prédikáció 
előtt és a prédikáció után, ez idétt már csak a 3 sátoros ünnepen egy-egy! 
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3. hat szapu alá őszinek szántani, az melyben maga tartozik 
ő kigyelme magot adni, 

4. négy szapu alá tavaszinak szántani, ő kigyelme maga 
magjával bevetni, 

5. a feltett kétféle vetést felaratni és behordatni, 
6. parochiához való réteket megkaszáltatni, feltakartatni és 

behordani, 
7. minden ökrös gazda egy szekér fát hozni és minden 

marhátlan gazda egy szekér fát vágni, 
8. három jeles ünnepeken offertorium lészen, 
9. midőn keresztelés vagyon, offertorium a komáktól, azon-

kívül a kereszteléstől, 
10. esköttetéstől a vőlegény, a beavatástól a mennyasszony 

tartozik fizetni 8 gros (garas?) kendőt, kaláts, tyúk; 
11. minden külön kenyeres gazdától egy tyúk, 
12. énekléssel való eltemetéstől 4 poltra, 
13. a prédikálástól egy magyar forint, fél prédikátiótól 16 

polt. (Antoni Ambrozi) (magyar). 
A fegyelmet még mindig igen szigorúan kezelte az esperesség, 

bár tagadhatlan, hogy e tekintetben is már józanabb felfogás 
kezdett uralkodni. így pl. Budaeus Dániel dobsinai lelkész 1715. 
május 8-án Ochtinán azzal vádoltatván, hogy a város bíráját 
megsértette és kielégítését oly fenyegetéssel követelte, miszerint 
ellenesetben a róm. kath. diakonhoz fordúl, Draskóczy Sámuel, 
Fabiáni György és más világi ember ez ügyben néhány lelkész-
szel együtt 1715. junius 26-án a helyszínén vizsgálatot tartott és 
beigazoltatván a vád a bepanaszolt lelkész, minden kérése dacára, 
rögtön elmozdíttatott (Sexti Schmal. 87., 89.—92. 1.). Másrészt az 
ok nélkül megbántott lelkész még mindig fényes elégtételt kapott. 
Így midőn Csiskó Vilmos dobsinai biró valami mesgye igazitási 
viszály alkalmával kezét Frühauf Dávid lelkészre emelte, a hely-
színén 1726. november 21-én megtartott tárgyalás és tanú kihall-
gatás után abban marasztaltatott el, hogy a lelkésztől bocsánatot 
kérjen, a városi közönségnek egy hordó bort, az egyháznak 
pedig 30 forintot adjon és életmódjának megváltoztatására (a 
lelkész tiszteletben tartására) külön térítvénynyel és a városból 
leendő kiutasítás terhe alatt kötelezze magat (Sexti Schmal. 
148—151. 1.). 

D) A közoktatás. 

A gömöri ág. hitv. ev. esperesség az iskolákra e korszakban 
s roppant súlyt helyezett és e részben a felsőbb tantárgyak elő-
adását tiltó és más efféle helytartó tanácsi utasításokat is tisz-
telettel félre tette. Miután úgy a megye, mint a közvélemény 
törekvése oda irányult, hogy az utolsó falusi községben is ki-



1 4 8 Mikulilc József. 

tünő tanitó és annak mennél több nagyobb tanítványa legyen: 
nem csuda, ha az egyházlátogató superintendens 1720. február 
28-án Felső-Sajón több donatisíát, 1742. február 6-án Pádáron 
4 grammatistát és 1742. április 26-án Csetneken több theologust, 
rhetort és poétát talált az iskolában, ha még oly helyen is mint 
Budikfalván, hol az előtt egy tanuló ifjú sem volt, a fiúk az 1742. 
február 9-ki egyházlátogatáskor megtartott vizsga alkalmával úgy 
declináltak, konjugáltak és irtak latinul, hogy öröm volt! és ha 
Vietoris András 1724-ben a csetneki iskolából egyenesen és köz-
vetlenül kuntaplocai lelkésznek hivatott meg (lásd az Antoni Am-
brozi-féle jegyzőkönyvet és Sexti Schmal. 123. 1.)! 

Az előző korszakban alkalmunk volt látni, hogy az esperesség 
úgy, mint a megye a dobsinai iskola emelése érdekében nagy 
erélyt fejtett ki, a sok üdvös intézkedés azonban részint azért, 
mert a nyugtalan és hivatalával keveset törődő lelkész — Budaeus 
Dániel — által (ki 1712-ben a tót deákokat a városból kiűzette, 
Sexti Schmal. 34.1.) nem foganatosíttatott, részint, mert a lakosság 
a harc és háború alatt elszegényedvén a mendikálást elviselni 
képes nem volt és részint, mert a régi kitűnő tanítók helyét egy 
Gál Simon nevű hanyag és járatlan férfiú foglalta el, irott malaszt 
maradt és a kivánt eredményre nem vezetett. Utóbbi 1715. május 
8-án Ochtinán az iránt: mit tanít? kikérdeztetvén, őszintén be-
vallotta, hogy bizony sem a remekírókkal, sem pedig theologiai 
tanulmányokkal nem bíbelődik az iskolában, hanem Arnd könyvét 
szokta olvasgatni, mely „az igazi keresztyénségről" szól. Meg-
hagyták neki, hogy addig is, míg e részben külön utasítást veend, 
mellőzze ezen nehéz és veszélyes olvasmányt és adja inkább elő 
Dietericus kis és nagy kátéját de különösen a remek írókat (Sexti 
Schmal. 85. 1.). Gál Simon, úgy látszik, nem volt képes nehéz 
feladatának megfelelni, a hajdan virágzó iskolát igen kevés idegen 
tanuló látogatta5) és végre nem maradt egyéb hátra mint a ne-
vezett tanítót rábírni, hogy állómását a geczeli lelkészséggel cse-
rélje fel, mi 1725-ben meg is történt.2) (Sexti Schmal. 134. 1.) 
Szolcovi Jakab lelkészsége alatt Müller Gáspár (1725—1727-ig) 
és Gotthard György (1726—1737-ig) tanító minden igyekezete 
Zacharides János és Lehotzki Mátyás segédtanítók (colgae) 
hanyagságán és ügyetlenségén hajótörést szenvedett (Sexti 
Schmal. 206.1,), de miután a nevezett lelkész és szigorúan lépett 
fel és néhány izgága deákot kizárt az iskolából (Sexti Schmal, 
209. 1.) és a városi tanács maga is 1734. Julius hó 4-én Dobsinán 

J) De azért a világért sem kell gondolni, hogy az iskola megszűnt, az 
egyházlátogató superintendens 1713. október 24-én két nős deákot és 1720. 
február 27-én több rhetort, syntaxistát és donatistát is talált benne. (Antoni 
Ambrozi 10—11. és 40—41. 1.) 

2) Ez is fényesen bizonyítja, hogy mennyire őrködött az esperesség 
ez idétt is az iskolák felett; a rossz tanitó még jó falusi lelkész lehetett. 



A gömöri ág. liitv. evang. esperesség története. 1 4 9 

a nagyobb tanuló ifjúságról jobban kezdett gondoskodni(Sexti 
Schmal. 245. 1.), ezen intézet ismét virágzásnak indult és az 1741. 
december 8-án megejtett egyházlátogatás benne a két rhetoron 
kívül számos syntaxistát talált (Antoni, Ambrozi). Ezen egy példa 
elég annak igazolására, hogy az esperesség iskolái e korszakban 
is rendben voltak. 

Hogy mit tanítottak ez idétt az iskolában? e részben az 
egyházlátogatások jegyzőkönyve nyújt némi felvilágosítást: Cset-
neken a „theologusok, rhetorok, poéták és a többi tanulók le a 
syllabizálókig" 1720. április 26-án Áldássi Pál tanitó vezetése 
alatt több órán át vizsgáztak és mindegyikök még sem felelhetett, 
cly tele volt az iskola (Antoni Ambrozi 52—53. 1.); 1741. no-
vember 27-én u. o. Tubel Jakab tanitó három osztályában követ-
kezőleg vizsgázott az ifjúság és pedig: 

az I. osztályban: a bölcseség könyve 5. fejezetéről felolvasás 
tartatott, aztán a Krisztus személyéről szóló hitcikkely tárgyal-
tatott cathechetice, majd a Timotheushoz intézett levél görög 
szövege vétetett nyelvtani analysis alá, azután Genesis könyvéből 
néhány vers héber szövege lett fejtegetve, a logikából az eszmék 
vagy fogalmak határoztattak meg, az egyháztörténetből is feleltek 
és végül a földrajzbői Franciaország (regnum Galliae) lett ismer-
tetve; a vizsgát üdvözlő beszéddel nyitotta meg és hálát mondó 
szónoklattal zárta be az ifjúság; 

a II. osztályban : ismételtetett a Krisztus személyéről szóló 
hitcikkely fejtegetése Dietericus nyomán, miután a birák köny-
véből az 5. fejezet olvastatott fel, mert Cornelius Neposból Da-
tames lett anyanyelvre fordítva és construálva; aztán a gramma-
tisták Láng colloquiumából feleltek és végre Írásbeli dolgozataikat 
mutatták fel; 

a III. osztályban: a donatisták Lángból feleltek, conjugáltak 
és declináltak, míg az „olvasók" mindegyike olvasott valamit 
(Antoni Ambrozi 61. 1.). 

Sajó-Gömörön 1742. február 13-án a logicából, metaphysi-
kából, szónoklásból, poesisból és arithmetikából de különösen 
a magyar nyelvből vizsgázott Koncsil György tanitó vezetése 
alatt az ifjúság. 

Ratkón Molitoris György tanitó 1713. november 6-án és 
Subsylvani János tanitó 1742. január 21-én a rhetorikáig, — 
Köviben Rissani János tanitó 1742. január 18-án a syntaxisig 
képezte az ifjúságot (Antoni Ambrozi 24. és más 1.). 

Ezen gondoskodás főkép abból állott, hogy az ú. n. kéregetés — 
mendikálás — a város területén megengedtetett, és hogy a deákoknak is 
bizonyos fizetés és a mi fődolog volt, a szükséges szállás biztosítatott, egy-
idejűleg arról is intézkedés történt, hogy a deákok és tanítók jogai és köte-
lességei írásba foglaltassanak. 
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A világi elem — a hatóság és a nagy közönség — be-
folyása az iskolára és a tanítóra új és bátran mondhatom, jobb 
irányt adott a tanügynek, mely e korszak végén már határozottan 
világi lett; e tekintetben úgy Antoni Sámuel, mint Ambrozi 
György is halhatatlan érdemeket szereztek, midőn a világi tudo-
mányok behozatalát nem csak nem gátolták, de sőt ellenkezőleg 
még elősegítették. 

A tanítói kar tekintélyét tekintve még sok kívánni valót 
találunk ugyan, de a régi feltétlen engedelmességnek és alá-
rendeltségnek már semmi nyoma. A lelkész felügyelt ugyan még 
most is az iskolára, de intézkedési joga már az „egyház" és az 
„esperesség" határozatához volt kötve.1) A tanítók mindenkor a 
közgyűlés elé léphettek, panaszaikat előadhatták; sőt nem ritkán 
be is idéztettek, hogy működésökről számot adjanak, mikor ís 
számukra jó akaratú tanácsot, útmutatást, intést és feddést osztott 
az esperesség, mely azonban ilyenkor az esetleges sérelmeket is 
rögtön orvosolta. A^ajd 1741. szeptember 26-án Derencsényben 
határozatba ment, hogy a tanítói kar saját elnöke és tisztviselői 
alatt külön társulatot (szövetkezetet) alakítson, mely határozat 
rögtön végrehajtatván elnöknek Tubel Jakab csetneki2), jegyzőnek, 
Gotthard György dobsinai, szószólónak Koncsil György sajó-
gömöri és pénztárnoknak Urszinyi Mihály oláhpataki tanitó vá-
lasztatott meg (Sexti Schmal. 322. 1.), Megjegyzendő, hogy az 
esperesség egyidejűleg azt is elrendelte, hogy minden tanitó 
évenként négyszer és pedig két lelkész és két világi jelenlétében 
vizsgát tartani (adni) köteles. A tanitói kar ekkép külön válván 
mindinkább független és önálló lett, mi tagadhatlanúl szintén a 
közoktatás előnyére történt. 

A tanitók fizetése e korszakban kevés változáson ment 
keresztül. A dobsinai tanítónak például az 1741. december 8-án 
megejtett egyházlátogatásról felvett jegyzőkönyv szerint bizto-
sítva volt: 

1. 50 forint készpénz (évenként); 
2. három vasgyárból egy-egy vasrúd (hetenként),3) 
3. minden taníványtól egy dénár tandíj (szombatonként, innen 

„sabbathalia"); 
4. újévkor ostya nyújtás; 

*) Frühauf Dávid lelkész 1723. szeptember 22-én Dobsinán azzal vádolta 
Gál Simon tanitót, hogy ez a vett parancs dacára helyette e szent János napi 
prédikációt el nem mondta és ime az esperesség egyszerűen felmentette a 
vádlottat, mert „Frühauf Dávid Jolsvára készült ugyan, de honn maradván 
maga tartozott prédikálni !" (Sexti Schmal. 106.) 

^Megjegyzem, hogy Tubel Jakab 1745. junius 22-én már ochtinai lelkész 
volt és hogy a tanitóegylet 1741. szeptember 26-án megalakulván ezentúl 
csak jegyzőkönyvét (protocollon rectorale) mutatta be az esperességnek. 

3) Ezen vasrudak mindegyikét az illető vasgyár tulajdonos rendszerint 
két dénáron váltotta vissza. 
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5. karácsony, vízkereszt, nagyböjt, húsvét, pünkösd és szent 
Márton napján — összesen tehát 6 — cantatio, 

6. a mészárosoktól 6 forint évenként; 
7. minden serfőzés alkalmával a városi serházban egy 28 itcés 

átalag ser; 
8. a temetési illeték 1/3-a (34 dénár); 
9. a rorateért 50 dénár: 

10. a káté tanításért 50 dénár: 
11. a szükséges tüzelő fa (részint tanítványaitól, részint az 

egyháztól); 
12.—15 négy rét haszonélvezete; 
16. egy káposztás föld (a város felett) és 
17. egy kert (az iskola mellett fekvő) haszonélvezete. (Antoni 

Ambrozi 118. 1.) (latinból). 
Megjegyzendő, hogy a kántor, organista és a leányok ok-

tatója (praeceptor puellarum) külön, de sokkal szerényebb fize-
téssel bírt Dobsinán (Antoni Ambrozi 118. 1.). 

E) Vallásosság, erkölcsiség, miueltségi állapotok. 

A vallásosság és erkölcsiség egén is azon hajnalpírt ész-
lelhetjük, mely II. Rákóczy Ferenc szabadság- és igazságszerető 
kora idejében hasadni kezdett és melyet a jezsuiták minden csel-
szövénye, a tudatlan sötétség emlőin különös szeretettel csüngő 
absolut uralkodás elhomályosítani többé képes nem volt. 

A híveket már nem kergette a rendőrség vagy a bíró — az 
úr vacsorához és a templomba; a mit az egyházlátogató esperes 
az előtt szigorú parancskép mondott, ezt a superintendens már 
most, igen helyesen, intés alakjába öntötte. Az eljegyzés felbontása 
itt-ott kemény büntetés alá esett ugyan, de az esperesség a józan 
indokok előtt készséggel meghajolt és ha nyomós ok forgott fenn, 
úgy az eljegyzés, mint a házasság felbontásába is beléegyezett.1) 
Midőn Kaiser János dobsinai lakos neje halála után még gyász 
idejének betöltése előtf új házasságra kivánt lépni, az neki 1734. 
október 13-án Restéren, háztartása érdekéből rögtön megenged-
tetett (Sexti Schmal. 227. 1.). 

Az 1739. junius 25-én Köviben a járványos kórok elkerülése 
végett elrendelt vasárnapi böjtöt, mely az évi szent háromság 
vasárnapján vette kezdetét, a kor vallásos irányának és a mér-
tékletes élet utáni törekvésnek tulajdonítom (Sexti Schmal. 269.1.), 
de az 1724—1725-ben űzőbe vett pietismusra vonatkozó rémlátás, 
bizonyára a régi türelmetlenségnek utolsó fellobbanása. 

Érdekes a harcot nézni, mely e korszakban a régi és új 
elvek között ismét és ismét megujult, de az utóbbiak teljes győ-

Ilyen nyomós okul szolgált: „cavendum infelix matrimonium 1" 
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zelmével végződött. így, hogy csak egyet említsek, megtörtént, 
hogy az 1724. junius 17-ik napjára Restérre hirdetett esperességi 
gyűlésen egy világi ember sem jelent meg. Erre rögtön hatá-
rozatilag kimondották, hogy a világi embereket az ügyek tár-
gyalása alkalmával ki kell küldeni, mert nem jól ha mindenről 
tudnak (Sexti Schmal. 125. 1.); természetes, hogy ezen határozat 
— papiroson maradt. 

A 6-ik parancsolattal még mindig sokat bíbelődtek. 1740. 
junius 21-én Restéren is kimondatott, hogy azon nő, ki az esküvő 
után 8—9 hónapon belül gyermekágyba kerül, az esperességnek 
megfenyités céljából feljelentendő (Sexti Schmal. 273. 1.). De a 
régi vad szigornak már semmi nyoma, hiszen Szolkovi Jakab 
dobsinai lelkész 1734. junius 22-én Sajó-Gömörön már meg-
dorgáltatott azért, hogy egy pellengérre kiállított megesett nőt 
ősi szokás szerint a tanuló ifjúság által kigúnyoltatott (Sexti 
Schmal. 222. I.).1) 

A róm kath. szertartások már teljesen feledésbe mentek és 
a régi babonás ünnepélyekről is már felette nagy ritkán történt 
említés. 

Nevezetes, hogy mily nagy összegre nevekedett e korszakban 
a cathedraticum! míg Dobsinán a 18 század elején e címen csak 
egy forintot fizettek, addig 1715-ben 4 forinttal, 1745-ben pedig 
már 7 forinttal kellett adózni, mi részint a nép áldozatkészségéről, 
részint pedig arról tesz tanúságot, hogy az autonomia III. Károly 
császár ama parancsát, mely szerint a superintendensi hivatal az 
egyházakra és hívekre nézve a legkisebb teherrel sem járhat, 
semmibe vette. 

Jellemző, hogy az alsó-sajói egyház orgonáját a felsősajóinál 
zálogba vetette'és midőn 1733-ban kiváltotta, a tanító orgonálni 
vagy saját költségén orgonistát tartani vonakodott;2) hogy esperes-
ségünk a kálvin hitűekkel jó egyetértésben élt, a mennyiben pl. 
Regis Márton temetésénél 1737-ben a berzétei „zwingliánus" 
lelkész is szónokolt (Sexti Schmal. 243. 1.) és hogy 1745 junius 
22-én Nagy-Szlaboson a sajó-gömöri iskola érdekében Draskóczy 
Sámuel indítványára a két e célra kiküldött deák által való 
kéregetés (supplicátió) határoztatott el (Sexti Schmal. 345. 1.) 

Visszapi l lantás . 
Figyelemmel kisértük a gömöri ág. hitv. ev. esperesség 

viszontagságait a reformátio kezdetétől a dobsinai coalitióig 

*) Egy pillantás a dobsinai esketési anyakönyvbe meggyőz bennünket 
arról, hogy e részben roppant haladás történt! a régi „£>err unö 33ub", „Strcl)= 
hran^" és más a kihirdetésnél használt gyalázó kifejezést a tisztességesebb 
„el)rltd)" vagy „unef)rlicí)a váltotta fel! 

2) Amint azt Tais András biró és Laptak János egyházfi az 1733. junius 
9-én F.-Sajón tartott esperességi gyűlésén panaszkép előterjesztették. 
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vagyis az esperesség keletkezésétől azon időpontig, mikor sorsát 
egy maga intézni — megszűnt. A kép, melyet e viszontagságok 
története nyújt, igen tanulságos. 

Mikép volt lehetséges, hogy az ág. hitv. ev. hit kezdetben 
(al6-ik században) uralkodott, holott meghonosulása és megerő-
södése után (a 17-ik század másik felében) a leghevesebb üldözés 
alatt nyögött és a 18-ik században alig lézengett? ezen nagy 
kérdésre a fennebbiekben találjuk a választ. A 16-ik században 
egy szabad és független nemzet lakta Magyarországot, a hódító 
török a hitetlen gyaurok vallásos meggyőződésével nem bajlódott. 
Bécs pedig tehetetlen volt, az ellenrefomátió mint ennek követ-
keztében hiába erőlködött gátat vetni az általános áramlatnak, az 
új hit, melyet csakhamar az ország többsége vallott, meghonosult, 
terjedett, megerősödött és fájdalom, uralomra törekedett és ural-
kodott is. Ezen uralomból fejlődött aztán az általános üldözés: 
az új hit ugyan is egyedül üdvözítőnek tekintette magát, nemcsak 
űzőbe vette, de le is tiporta a tőle különböző véleményt, visszaélt 
az erősebb jogával és nem türt maga mellett más hitet. Ezen 
kizárólagos uralom utáni törekvés fegyverbe szóllította az ellen-
reformátiót és miután Bécs időközben megerősödött és a magyar 
alkotmány sarkaiból kiforgattatott, megfordúltak a dolgok, az új 
hit kisebbségben maradt és most az ellenreformátió élt vissza az 
erősebb jogával és azon fáradozott, hogy versenytársát, mely tőle 
az előtt a létjogot is megtagadta, melytől kíméletet és kegyelmet 
nem várhatott, kipusztítsa és örökre ártalmatlanná tegye. Bizo-
nyára nem rajta mult, hogy e szándék teljesen nem sikerült, hogy 
az új hit leveretett ugyan, de azért létezni meg nem szűnt, minden 
megtámadás dacára a 18-ik században is — lézengett! Ha ez 
úgy van, pedig hát Gömörben, mint láttuk, így történt, kár, hogy 
némely egyháztörténeti írónk az esztergomi érsekek és más „ül-
dözők" ellen oly hevesen kikel, mondhatnám dühöng! Hiszen ezen 
üldözők kötelességében állott, a hitet, melyet a reformátió teljesen 
kiirtani törekedett, megvédeni és uralomra emelni. Az újított hit 
visszaélt az erősebb jogával és a „papista bálványimádást" 1520 
— 1645-ig (Gömörben!) gúnyolta, elnyomta és irányában kegyel-
met nem ismert; a róm. kath. egyház szintén visszaélt az erősebb 
jogával és szintén elnyomta a megvetett — eretnekséget. Kétség 
kívül mindkettő egyformán hibás. 

Mikép volt lehetséges, hogy az ekkép (1645—1704-ig Gö-
mörben!) teljesen elnyomott ev. egyház létezni még nem szűnt? 
a fennebbiekben ezen nagy kérdésre is megtaláljuk a választ. Az 
újított hit csak hamar felocsúdott hatalmi mámorából, szakított 
múltjával, lerombolta a hierarchikus építményt, mely annyi bajba 
sodorta és befolyást engedett a világi elemnek. Ennek követ-
kezménye volt, hogy a hit többé nem csak a lelkészben, hanem 
az egyház minden hívében is buzgó harcosra talált. Ahhoz járult, 
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hogy a magyar nemzet alkotmányos szabadságáról le nem mon-
dott, hogy ha kellett, fegyverrel is védelmére kelt, így történt 
aztán, hogy a sebekre, melyeket Bécsből az alkotmányon és a 
vallásszabadságon ütöttek egy Bocskay, Bethlen, Rákóczy és 
Thököli ismét és ismét balzsamot öntött; a letiport hit újból és 
újból felegyenesedett, újból és újból visszaszerezte jogait, újból 
és újból kiheverte a bajt úgy, hogy aztán ismét és ismét fris 
erővel foghatott a megújult harchoz. Nem ismeri a történelmet, ki 
a szabadság bajnokait egyszerű „lázadóknak" mondja és rossz 
hazafi ki őket — sárral dobálja; hiszen 1687-ig minden felkelés, 
tekintettel az arany bulla záradékára, törvényes volt és ha 11. Rá-
kóczy Ferenc diadalmas fegyvereit a bécsi külvárosokig nem viszi 
és, mint felkelő elődei tették, az osztrák minisztereknek meg nem 
mutatja, hogy a magyar nemzet ősi szabadságáért — meghalni 
is tud: kereshetnők dicső alkotmányunk nyomait a hirhedt, 
1604. évi XXII. törvénycikk óta népünk kebeléből emléke is ki-
veszett volna. 

A közoktatás fokonkénti emelkedése szintén igen tanúságos. 
Láttuk, hogy 1741-ig minden falú tárt károkkal fogadta az ifjú-
ságot és alkalmat adott neki, hogy magát kiképezze; természetes, 
hogy a fiatalság özönlött az iskolába és hogy a tudományos kép-
zettség — aránylag véve — általánosabb volt, mint ma; de láttuk 
azt is, hogy az iskola II. Rákóczy Ferenc idejéig a templom elő-
csarnoka, a tanitó pedig a lelkész szófogadó cselédje volt; és 
láttuk, hogy e bajon Gömörben az alispán, a világi hatóság 
segített, és hogy erre a profán tudományok kedvelése és mivelése 
hatalmasan megindult. 

De legtanúságosabb az uralkodó nézetek körüli következetes 
haladás. A protestáns hit akkor küzdött meg a babonasággal, 
mikor a boszorkányok égetése még mindennapi dolog volt. A 
szegény nép a 16.—17-ik században porkolábbal hajtatott a 
tamplomba és börtönben lakolt, ha az úr asztalához elég sűrűn 
nem járult; örökre megbélyegzett, az emberi társadalomból kizárt 
ember maradt, kin egyszer emberi gyarlósága erőt vett. A 18-ik 
század elején már mindez megváltozott! a felvilágosodás napja 
ragyogó fényt árasztott a közvéleményre és ez — szakítani kez-
dett a múlttal. A mindenható egyháztól egyszerű eszköznek, nyír-
ható juhnak tekintett, az egyházban minden befolyásból kizárt 
világi ember 1645-ig Gömörben csak a dézsma kedveért létezett, 
ha történetesen a papsággal dacolhatni elég hatalmas nem volt; 
a lelkész korlátlanul uralkodott, a mennyország és pokol felett 
rendelkezett, és az egyházi átok és kiközösítés fegyverével csak 
úgy élt, mintha mindegyik egy-egy római pápa lett volna! A 
nagy üldözés megbénította és II. Rákóczy Ferenc szabadságszeretete 
megtörte aztán a — hierarchiát, a nép felszabadult, a lelkész 
többé nem felette, de mellette állott és a hit féltékenyen őrzött 
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kincsét többé nem a lelkész, hanem a meggyőződés határozta 
meg, a régi és újított egyház elvei, szertartásai, szokásai közötti 
harc a protestáns nép kebelében még a 17-ik század második 
felében is tartott, a hivek az egyszer megkedvelt szentektől csak 
igen nehezen fordultak el és a látványos külsőségektől.alig tudtak 
megválni. 

Végre nem annyira érdekes, mint inkább szomorú az, hogy 
Homonnay Mária és más jótevő nevét is elfeledte az utókor! 
hogy a magyarok élő nyelvét a 18-ik században ismét a latin 
foglalta el és hogy az emlékek, melyek az elmúlt századokra 
világot vetnének, a borzasztó viszontagságok közepette nagyrészt 
elvesztek és megsemmisíttettek. 
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