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A régi zsolnai ág. hitv. ev. egyházközség 
történetének rövid vázlata. 

Nagy örömmel mondhatjuk, hogy dr. Luther Már-
ton reformátor által 1517. év okt. 31-én tanban, hit-
ben, istentiszteletben és életben megkezdett és az Isten 
oltalma alatt Némethonban szerencsésen és sikerrel 
véghezvitt egyház javítás csakhamar magyar hazánkban 
is, minden erőszak és kényszerítés nélkül, szabadon 
és önkéntesen terjedt, elhatalmasodott és megerősödött; 
mert, a mint arról az akkori hiteles történeti források 
tanúskodnak, 1522. évtől 1564. évig a wittembergai egye-
temen 250 tudományszomjas theologus tanult mind a 
három nemzetiségből. És ezek, midőn hazatértek, a 
tiszta ev. tan buzgó hirdetőivé lettek. Már 1557. év 
körül Magyarország jó kétharmad része ev. volt, és 
csak három mágnás család ragaszkodott a katholicis-
mushoz. Sem Gregory papnak 1524-ben, sem Nicolay 
rektornak Zólyommegy ében, sem pedig Georgi könyv-
kereskedőnek Budán való elégetése; sem az 1523. és 
1525. évi vérszomjas országgyűlési, a lutheránusokat 
elégetni parancsoló törvények nem voltak képesek a 
hatalmasan terjedő ev. igazságot meggátolni és a már 
egyszer meggyújtott Krisztus evangyeliomának világát 
eloltani. 
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Tudunk sok példát, hogy egész egyházközségek, 
katholikus módon felszentelt papjaikkal, a mint meg-
ismerték az ág. hitvallást, önkéntesen és rögtönösen 
jelentkeztek az ev. egyházhoz. 

A Felső-Magyarország leghíresebb ev. egyházköz-
ségei közé tartozik Zsolna, mert már 1544. évben meg-
hivatott ide lelkésznek, a Wittembergában felszentelt 
szulyói születésű FÁBRI JÁNOS. Utána hivataloskodott 
itten a szintén Wittembergában 1546-ban felszentelt BOTUS 

BALÁZS. A míg ugyanis az evangélikusoknak Magyar-
országban nem voltak saját superintendenseik, vagy 
püspökeik, kénytelenek voltak az ev. hitjelöltek Német-
országba, legtöbbnyire Wittembergába járni a felszen-
teléshez, a mi csak, a mint azt tovább látni fogjuk, 
az 1610-ben tartott zsolnai zsinat után szűnt meg. 
A zsolnaiak 1562-ben alapjában javították régi tem-
plomukat Bohdál János bírósága és Mestecz Márton 
consul alatt, a mint azt a templom ajtaja feletti felirat 
mutatta. (Lásd Krman Hungar. Evangel. 167 oldal). 
Azonban Dersffy Miklós és Ferencz földesurak, a 
sztrecsnói uradalom kormányzói, a sorrendben harma-
dik zsolnai papot, LOVCSÁNI GYÖRGYÖT COLACINAS MIK-

LÓS rectorral együtt 1579. évi decz. 2-án kiűzték és 
mindjárt helyébe igtatták ALBI DÁNIEL kath. plébánost, 
ki itt haláláig, az az 1595. évi nov. l- ig működött. 
De midőn a Dersffyek maguk is az evang. egyház-
hoz jelentkeztek, Lovcsáni fényes elégtételt nyert, mert 
visszahívták őt a zsolnai parochiába és átadták a tem-
plomot minden jövedelmével, ismét az ev. egyháznak. 
Hogy már Lovcsáni életében, a lelkészi kerület nagy 
kiterjedése miatt, Zsolnán ev. diakónus volt, onnét 
tudjuk, hogy 1596-ban „GABRIEL MINISTER ZOLNENSIS" 

Esztergom mellé a táborba tábori lelkésznek küldetett 
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és Contuberniumtól útiköltségül 12 frtot kapott. Mivel 
ilynevü zsolnai plébánosról nincsen sehol említés, Lau-
csek is azt véli (L. Materiáliáim II. 77. old.), hogy 
ezen GÁBOR diakónus volt Lovcsáni oldala mellett. Lov-
CSÁNYI GYÖRGY elment 1 6 1 0 . évben fiával is Tesenbe, 
hol 95 éves korában meghalt. Utódja lett Zsolnán 
FÁBRI JOACHIM. AZ Ő hivataloskodása alatt 1 6 0 8 . évi 
okt. 23-án tartatott a particularis congregátió Zsolnnn, 
melyen az ev. lelkészeknek egynémely panaszai össze 
voltak írva és a Contubernium (esperesség) kérvénye 
el lett küldve az országgyűlésnek, mely éppen azon 
időben II. Mátyás király koronázása alkalmából ülése-
zett. E kérvénynek tartalma ez: 1. hogy az ev. papok 
füstilletékkel ne terheltessenek, a mint az eddig tör-
ténik ; 2. hogy az ev. egyházközségek a cathedratikus 
censustól (mely kath. püspököknek fizettetett), a visi-
tatiótól és a katholikusok minden törvén) hatóságától 
felmentessenek ; 3. hogy az ősrégi jövedelmek vissza-
adassanak (az ev. lelkészeknek), miután sok nemes a 
parasztoktól elvett földek után járó szokásos mérőket 
a lelkészeknek megadni megtagadják; 4. hogy e király-
ságban új akadémia alapítassék s egyúttal adassék 
meg hazai férfiaknak a jog hitjelöltek felszentelésére.. 
A mi a 3-ik pontot illeti a földesurak által elfoglalt 
földek után járó egynéhány mérő gabona elesése, nem 
volt túlságos megrövidítése a papi jövedelemnek, midőn 
a papok által élvezett földeket a földesurak nem vet-
ték el, hanem meghagyták nekik. De azért a 2. és 
4. pont nagyon fontos volt, mert az ev. egyház teljes 
függetlenségét követelte a katholikus törvényhatóság-
tól. Eddig ugyanis a kath. archidiaconusok nevezték 
ki az espereseket a contuberniumok számára, vagy 
legalább megerősítették és tetszésük szerint visitálhat-



ták az ev. egyházközségeket, jóllehet a kath. archidia-
conus egyetlen egy ilyen visitatiója sincsen felemlítve 
a zsolnai contubernium régebbi jegyzőkönyveiben, kivéve 
a 2. pontot; az evangélikusok azonban 1610-ig fizet-
ték a cathedratikus censust a kath. püspöknek, habár 
az illeték csekély volt. Azonkívül fizettek a püspöknek 
pénzbeli tizedet is, és ez utóbbinak tizenhatodik részét 
kapták a nyitrai püspöktől, vagyis az úgynevezett 
Sedecimát. A trencséni megyei levéltárban találtatik 
azon parochiák jegyzéke, melyek Trencsén megyében 
pénzbeli tizedet fizettek 1586. évben. Itt nevezetesen 
40 egyházközség említtetik, melyek együttvéve 801 
frt 51 dénárt fizettek, melynek 16-od részét kapták a 
lelkészek 47 frt 72 dénár összegben és a sedecimato-
rok költségeire 16 frt fordíttatott. A 4. pont azt köve-
telte, hogy az ev. hitjelölteknek ne kelljen utazniok 
messze Németországba, és pedig Wittembergába, Bré-
gába és más helyekre az ev. superintendensekhez fel-
szenteléshez, de hogy itthon, Magyarországban, alapít-
tassák akadémia, és hogy a hazai superintendensek fel-
szentelhessék a hitjelölteket. 

Minden esperesség (Contubernium) saját alapsza-
bályai által igazgatta magát és ilyen fontos alapszabá-
lyai voltak a zsolnai contuberniumnak is 1610. évtől, 
melyek a felsőtrencséni megye mágnásai Thurzó 
György, Dersffy J., Balassa Zsigmond, Szunyogh 
Mózes, Pongrácz Jeremiás, Szirmiensis T., Dávid János 
de Zenthpeter, Hrabovszky János és Eszterházy Ferencz 
által megerősítve lettek, mely alapszabályok XII. feje-
zetben tárgyalnak: I. a tanról; II. a szentségek szer-
tartásairól; III. a nyilvános összejövetelek szertartá-
sairól; IV. a lakodalom szertartásairól; V. részben 
adiaphorus, részben nyilván helytelen szertartásokról; 
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VI. az erkölcsökről; VII. a zsinatokról (itt értendők 
csak esperességi gyűlések, nem a mostani modern érte-
lemben vett zsinatok); VIII. a meghívásról; IX. a mun-
kák díjazásáról; X. a büntetésekről vagy fenyítékek-
ről; XI. az iskolák rectorairól; és XII. kérvény a 
hatósághoz ezen alapszabályok megerősítése iránt; 
mégis az ilyen alapszabályok akármilyen bölcs és az 
időnek megfelelő intézkedéseket tartalmaztak, nem vol-
tak elegendők arra, hogy az összes contuberniumokat 
az egyetemes magyarországi evangelikusságnak hatal-
mas egyházi egészébe együvé egyesítsék. A szatmár-
megyei erdődi zsinat, mely gróf Drágfi védelme alatt 
1545. évben 29 lelkész jelenlétében tartatott; aztán az 
eperjesi zsinat Sárosban, melyen öt felsőmagyarországi 
város képviselte magát; teljes önállósítása ügyében 
még semmit sem határoztak. Az 1549 — 50-iki tornai 
zsinat már kívánja a püspök vagy superintendensnek 
felállítását. Az 1552-iki beregszászi zsinat főleg az 
úrvacsoráról, a fülbegyón ás eltörléséről, a templomi 
oltárokról tárgyalt; csak az 1554-iki szatmármegyei 
óvári zsinaton volt az első superintendens, Torday 
Dömötör megválasztva. Itt kezdődtek az úrvacsora 
körüli viták, mert akkor már a Zwingli és Calvin 
nézetei terjedtek az országban. Az 1558-iki körmöcz-
bányai zsinat szigorúan lutheránus, a mi hitvallásának 
20 czikkéből (Confessio montana) felismerhető. Mind 
ez itt említett zsinatok csak contuberniális, vagyis 
esperességi gyűlésekhez (congregatiókhoz) hasonló rész-
leges összejövetelei a papoknak voltak, melyeken egyes 
mágnások is részt vettek és nem volt az egész magyar-
országi evngélikusságra nézve kötelező erejük. Hiszen 
tudjuk, hogy akkoron nem tétetett különbség a gyű-
lés (convent) és zsinat között a mai értelemben; mert 



a zsolnai contubernium régi jegyzőkönyveiben az espe-
res által össze szokott hívni lelkészi gyűlések leggyak-
rabban neveztetnek „congregatiók"-nak, de conventus-
nak is, synodusnak, convocatiónak vagy consessusnak 
és ezen gyűléseknek határozatai csakis a contubernium-
belieket kötelezték. 

De midőn az 1606. évi békekötés I. czikkének 
2. §-a által azt határozta, „hogy a Rendek és Rangok 
közötti bármely gyűlölet és viszálykodás meggátlása 
végett minden hitvallású hitfelekezetnek meg legyenek 
a maga elöljárói, superintendensei" és e békekötés 
az 1608-iki országgyűlés törvényei közé bevétetett, 
Thnrzó György nádor, a legbuzgóbb és legnagyobb 
lutheránus, kihez hasonló sem előtte, sem utána nem 
volt a magyarországi ev. egyházban, mindenképen 
azon volt, hogy a magyarországi evangélikusok szer-
vezkedjenek és a kath. püspökök törvényhatósága alól 
teljesen felszabaduljanak. Ezért hívta össze a zsinatot 
1609. évi július 13-án Zsolnára, mint az ily fontos 
egyházi gyűléshez legalkalmasabb helyre, hogy itt az 
első superintendensek megválasztassanak. De e zsinati 
összejövetel nagyon gyengén volt látogatva; és mert 
ott viták keletkeztek a primátus felett, melyek a komoly 
tanácskozásokat veszélyeztették: a kívánt eredmény 
nélkül széjjeloszlott, mit Turszky naplójában e szavak-
kal feljegyzett: „A zsolnai zsinat 1609 július 13-án, 
mely a superintendensek választása czéljából összehíva-
tott, feloszlattatott a primátus felett keletkezett viták 
miatt". A zsolnai contuberniális jegyzőkönyvek az első 
zsolnai zsinat eme kísérletéről semmi említést nem 
tesznek. 

A nagyemlékű, hazánk evangelikus egyházára 
munkásságában Felső-Magyarország tíz megyéje által 
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képviselt áldásos zsolnai zsinat, melynek 300 éves 
jubileumát ünnepeljük, 1610. évi márczius 28—30-án 
volt megtartva Thurzó György nádor elnöklete alatt 
sok mágnás és contuberniumok, vagyis esperességek 
kiküldöttei jelenlétében. Az itt hozott rövid és bölcs 
zsinati törvények, kötelezőkké lettek az összes itt 
körülhatárolt superintendentiákban és esperességekben. 
E zsinat lefolyásáról Krman Dániel (Hungaria Evan-
gelica p. 370. 97.) következőleg ír : „Midőn köze-
ledett a zsinat ideje, méltóságos gróf nádor márczius 
27-én ünnepélyesen vonult be Zsolnára. Előtte ment 
körülbelül 40 kópiás fegyveres, utánuk maga a nádor 
kíséretével 15 hintón, kit elébe ment 10 mágnás üdvö-
zölt. Ezután a lelkészi rend nevében Fabriczius János, 
galgóczi lelkész, szép beszéddel üdvözölte a nádort. 
Rövid, körülbelül egy órai pihenés után, magával véve 
nádor a mágnásokat, nemeseket és lelkészeket, és a 
ker. egyházakban szokásos „Veni Sancte Spiritus" 
hymnusnak hangos eléneklése után, röviden felemlítette, 
mi határoztatott nem régen a szucsányi conventen, fel-
hozta azon fontos okokat, melyek miatt a nyilvános 
zsinat ide Zsolnára egybehívatott. És felszólította a 
jelenlevőket: hogy mindnyájan Istenfélelemben a felett 
gondolkodjanak, mi szolgálna az egyház jó rendezé-
sére, mit maga is lehetőség szerint előmozdítani meg-
ígért. S mivel némely kiküldöttek még nem voltak 
jelen, illő és igazságosnak tartja, hogy a tanácskozá-
sok a jövő napra halasztassanak, ámbátor neki, Magyar-
ország felső részére sietőnek, az ilyen halasztás alkal-
matlan. 

Midőn a jelenlevő kiküldöttek gondosságáért, jó 
rend és bölcsességeért, melylyel az egész egyházat 
illető ügyeket vezeti, köszönetüket kifejezték a nádor-

2 
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nak és megígérték neki, hogy mindenképen igyekezni 
fognak eleget tenni a nádor várakozásának: kiki a 
saját lakására vonult. 

Másnap korán reggel az összes kiküldöttek össze-
gyűltek a templomban. Itt megint elénekelték az emlí-
tett hymnust és Láni Éliás imát mondott az Istenhez, 
hogy ő, mint minden jó adomány és minden tökéletes 
ajándék adója, mint rendet és nem rendetlenséget, 
békét és nem egyenetlenséget parancsoló, hogy az egy-
házban mindenek ékesen és jó renddel legyenek, — 
szent lelkének világosságával világosítsa meg híveit, 
az ő nevében összegyűlteket és előkészítse őket úgy, 
hogy egy szívvel és egy ajakkal csak azt kívánják, 
határozzák és végezzék; a mi az ő isteni nevének tet-
szik és az egyház művelésére és díszére szolgál. Min-
denekelőtt, hogy a mennyei Atya szentelje meg a jelen-
levőket igazságában, hogy egyek legyenek úgy, a mint 
0 egy egyszülött fiával és Szentlélekkel, kinek erejé-
vel eszközölje azt: hogy e gyülekezetben minden sze-
rencsésen és üdvösen Isten félelmében végeztessék, úgy 
hogy ne támadhassák meg Krisztus hű szolgáit azok, 
kik rosszat gondolnak felölük, de hogy hagyjanak fel 
ellenséges terveikkel, az Úr igéje azonban terjedjen 
és Isten dicsősége mindörökké szenteltessék. Isten, ki 
a hívek sziveit stb. Miatyánk stb." 

Ezen ima után a nádor mondott az összegyűltek-
hez beszédet, melyben többek között mondja: „Mivel 
e tíz megye gondozásunkra és kormányzásunkra van 
bízva: kötelességünknek tartjuk, míg Isten kegyelmé-
ből a nádori méltóságot viseljük, hogy már valahára 
egyházaink üdvére valami megalapíttassék és azokba 
jó rend behozassék, hogy idők folyamán, mivel halan-
dók vagyunk, a nádori méltóság másokra, vallásunk 
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ellenségeire szállván át, a Krisztus egyháza is e király-
ságban, ördögi ármányok által — mitől óvj meg jósá-
gos Isten — veszedelembe ne sodortassék. Miután a 
pozsonyi országgyűlésen az határoztatott, hogy e dicső 
királyságban bevett minden vallásnak saját hitvallású 
elöljárói, illetve superintendensei legyenek: tehát lehet 
és kell is evang. superintendenseket megválasztani, 
kiknek a többiek valamennyien alárendelve lesznek, 
hogy így az evang. lelkészek az eddig reájuk nehe-
zedett katholikus járom alól megszabaduljanak. És 
mivel e dunáninneni tíz megye annyira kiterjedt, hogy 
ezeket egy, habár legképesebb ember is sem kényel-
mesen nem visitálhatja, sem pedig az idők folyamán 
előfordulható pereket nem ellenőrizheti és a többi kor-
mányzást nem képes vezetni: azért három superintendens 
megválasztása szükséges a szászhoni és mások a szent 
római birodalomban lévő ág. h. ev. egyházak példá-
jára, melyek mindegyikének területeiken és kerületeik-
ben vannak külön bizonyos törvényekhez kötött superin-
tendenseik. Végre intette az összes jelenlevőket, hogy 
eltekintve minden magán tekintetektől tanácsaikat és 
ítéleteiket bölcsen az egyház közüdvére adják elő. 

Erre szólásra emelkedett Fabriczius János, gal-
góczi lelkész, és a többiek nevében válaszolt, hogy 
egyedül Isten kegyelmének tulajdonítható, hogy az ev. 
egyház, melynek vesztére egynéhány év előtt ellenségei 
összeesküdtek, megtartatott és hogy az országos nyil-
vános törvények által a nyilvánosságra került és meg-
állapodott, mely eddig csak tűrve volt és akárki kénye-
kedvének kitéve látszatott. De hogy az Isten a király 
szívét feléje hajlította úgy, hogy a mágnások kíván-
ságai teljesültek: ezért első sorban Isten kegyelmének, 
aztán az evang. mágnások bölcsességének hála adandó, 

2* 
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kik között első helyet foglalja el méltóságos gróf 
Thurzó György, ki a Bocskay-féle mozgalmak alatt 
hűen ragaszkodott 0 Császári Felségéhez és a mostani 
királyhoz. A gróf vallásossága és buzgósága mint annak 
előtte mindeneknek ismeretes volt, úgy különösen most 
nyilvánvaló, midőn az egyházba való jó intézmény 
bevezetéséről gondoskodik. Nem is annyira a mágná-
soknak, nemeseknek és egyházi férfiaknak illik a hála, 
mint inkább 0 Fenségének (Sua Celsitudini), hogy 
meghívta őket és jelenlétével a meghívottaknak fényt 
adni méltóztatik. Ez olyan módja a kegyelemnek és 
leereszkedésnek, melyről az Úr egyháza soha meg nem 
feledkezik, és hálás gondolattal most is emeli kezeit 
az egekhez s fohászában kívánja élete meghosszabbí-
tásat, a nádori méltóság szerencsés vezetését, sikert a 
tanácskozásban és áldást méltóságos háza számára. 
Egyébként a superintendensek választásánál, kiknek 
erénye ismeretes, és a kik e méltóságot joggal meg-
érdemelték — mindnyájan azon lesznek, hogy a válasz-
tás Isten dicsőségére és az egyházközségek javára meg-
ejtessék. 

E beszéd meghallgatása után a nádor előadta a 
kérdéseket az egyházi közigazgatás legjobb formájáról, 
a superintendensek rendjéről, tekintélyükről, a törvé-
nyekről és az esküről, és felszólította a jelenlevő lel-
készeket megjegyzéseik megtételére. Feszült figyelem-
mel hallgattak valamennyien, különösen Láni Éliás, 
bytsei lelkész, Fabriczius János, galgóczi lelkész és 
Poniczky János, csejtei lelkész beszédeit. Midőn három 
superintendens választásán megállapodtak, hozzáfogtak 
mindjárt az nap és rá következő napon a törvények 
(cánonok) összeállításához, melyek tervezetét valószínű-
leg Láni Éliás dolgozta ki. Márczius 29-én délután a 
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világi és lelkészi rendből megválasztattak a hazai tör-
vényeket ismerő férfiak, hogy a törvények czikkeit 
leírják, kik között voltak: Láni Éliás, Socovinus Sán-
dor, privigyei lelkész és nemes Zmeskal Hieroslav és 
trencséni Lehotsky György. A törvényczikkek és a 
superintendensi eskü formulájának leírása után más-
nap, megelőző imádkozás után, a három superinten-
densi hivatalra jelölve lettek, mindegyikre három leg-
érdemesebb férfiú, és pedig a Trencsén-, Liptó- és 
Árvamegyék superintendensének: Láni Éliás, Lazi-
tius János és Baticzius Miklós; a Turócz-, Zólyom-, 
Hont- és Nógrádmegyék superintendenséül: Melik 
Sámuel, Lochmann Mátyás, mosóczi lelkész és valaki 
a nógrádi esperességből; a Pozsony-, Nyitra- és Bars-
megyék számára: Abrahamides Izsák, ki nem volt 
jelen a zsinaton, Fabriczius János és Poniczky János. 
Erre kiküldettek a jelöltek külön szobába és megkez-
dődött a szavazás, hol a szavazók mindegyike szaba-
don nyilatkozott a jelöltek felől. A lelkészek külön 
szobában szavazataikat külön papirkártyára írták és a 
nádornak átadták. Ugyanazt cselekedték a mágnások 
és nemesek is valamennyien. A szavazatok átvétele és 
összeolvasása után, a nádor meghívta a jelölteket a 
gyűlésbe és következőleg megszólította őket latin 
beszédben: 

„Midőn Isten kegyelméből, e cselekvény szorgal-
mas megvizsgálása után, minden szerencsés végre és 
jó rendben jutott és ez ügyet oda juttattuk, hogy a 
pozsonyi országgyűlés I. fejezete értelmében a mi egy-
házunknak elöljárók rendeltessenek, emberi szavazatok-
kal tehát, melyek Isten szava — mondom Tekintetes, 
Nagyságos és Nemzetes, valamint Tiszteletreméltó és 
Nagytudományú férfiak e szent zsinaton jelenlevő ülnö-
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kök szavával: első sorban Te, tiszteletreméltó Éliás 
Uram meg vagy választva; és Te tiszteletreméltó 
Sámuel Uram, második vagy e Méltósággal megtisz-
telve; és harmadik tiszteletreméltó Abrahamides Izsák 

r 

Ur, bajnóczi prépost e hivatalra hivattatik meg. Mon-
dom Isten és emberek szavával ti hármatokra e mél-
tóság bízatik és a gondok terhe a ti vállai tokra nehe-
zedik. Isten, az irgalom és világosság atyja, kitől 
minden jó és tökéletes származik, és a ki eszközeivel, 
e hivatalra meghívott titeket és nyája őreiül állított; 
segítsen szentlelkének erejével és támogasson titeket, 
hogy egészséges tanítással, vallásos és példás élettel 
másoknak előljárjatok, Krisztus egyházát, népének 
közepette, gyűjtsétek, hogy így az ő legszentebb neve 
magasztaltassék és e királyság boldogsága előmozdít-
tassék." 

Láni Éliás kezdetben alázatos és szép beszédben 
vonakodott ezen oly terhes hivatalt elvállalni, már csak 
arra való tekintettel is, hogy ne látszassák, mintha 
éppen ő nem annyira képességeért, mint inkább a 
nádor kedvéért e méltóságra emeltetett. Melik is men-
tegetődzött. A nádor azonban mindkettőnek válaszolt, 
mind a kettőt dicsérte és minden érveiket, Láni Éliás 
által előhozott okokat, melyek miatt a superintendensi 
hivatalt nem viselhetnék, megczáfolta. És így végtére 
mindketten ráhajlottak. 

Erre éppen déli tizenkét órakor az összes haran-
gok hangja mellett, az összegyűltek a városon keresz-
tül a templomba vonultak. Legelői kocsin ment a 
nádor, utána a második kocsin neje, a grófné úri 
asszonyokkal, a többiek gyalog mentek és velük a 
nép nagy sokasága, úgy hogy valamennyiök számára 
hely nem jutott a templomban. 
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Először énekelték a „Veni Sancte Spiritus "-t és 
utána a második éneket; aztán előállott Fabriczius 
János, galgóczi lelkész, kinek a zsinat előírta a super-
intendensek beigtatásának módját és erre őt meghatal-
mazta és mondott beszédet az evang. világosságnak a 
világ vége előtti felkeléséről, a mely világosság Magyar-
országot is megvilágította, úgy hogy a királyság ösz-
szes lakosságának helyeslése mellett, a nyilvános tör-
vény által is az evang. vallás el van fogadva és super-
intendensek állíthatók, az elmondott ima után a lelkészek 
az oltár előtt álló Láni Éliás és Melik Sámuel fejére 
való kézrátétellel, a mindenben megtartó wittembergai 
egyház szertartásai szerint ünnepélyesen hivatalukba 
iktatta. E beiktatási cselekmény Ambrosius és Augus-
tinus „Te Deum laudamus" hymnusával véget ért és 
két óra körül délután a testület széjjeloszlott. Erre a 
nádor parancsára egész éjjeli tizenegy óráig a zsinati 
törvények 25 példányát írták le. Egyikük tollba mondta 
a többiek írtak. E másolatok Magyarország tíz vár-
megyéjébe szétküldettek. Ezután a nádor valameny-
nyiektől búcsút vett és Magyarország felső vidékére 
elutazott, magával vévén a zsolnai zsinat cánonainak 
egy másolatát, melyet Bártfán kinyomni, és a nyomtat-
ványt az országban elterjeszteni rendelt. 

Itt adjuk a nagyemlékű zsolnai zsinat munkála-
tait latin eredetiből, mely a trencséni esperesség levél-
tárában van, lehetőség szerint hű és szószerinti fordí-
tásban. 
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A dicső Magyar Királyság bizonyos ág. hitv. ev. 
a dunáninneni 10 vármegyéből 1610. évi Márczius 
28., 39., 30. napjain Zsolnán összejött Bárók, 
Mágnások, Nemesek, valamint kiküldöttek és lel-
készek conventjének, illetve zsinatának munká-

latai és határozatai. 

Mi, Betlemfalvi Thurzó György, a Magyar Király-
ság nádora, a kunok birája, Árva, valamint e megye 
örökös főispánja, a felszentelt Királyi Felség taná-
csosa és Magyarország helytartója. Révay Péter de 
Eadem, Turócz megye főispánja, Magister Curiae és 
a felszentelt Királyi Felség tanácsosa, Magyar Király-
ság szent koronájának őre; Giletiniczi és Illavai Ostro-
sith András, Jeszeniczi és Budatini Szunyogh Mózes; 
Orbói és Oroszlánkői Jakusith András; Pogrányi Bene-
dek; Beniczki Márton, a Magyar Királyság alnádora; 
Sirmiensis Tkeodosius Szulyóról, a felszentelt Királyi 
Felség táblájának ülnöke és treneséni Lehoczky 
György; Deményfalvi Zmeskal Hieroslav és Ocskay 
Gáspár a nyitrai, Majthényi János és Bossányi Már-
ton a barsi, Rutkay János és Tarnovsky Miklós a 
turóczi; Gyurki Benedek és Benkóvich Miklós a 
zólyomi; Pongrácz Benedek és Okolicsányi Mihály a 
liptói és Szentpéteri Dávid János az árvái megyék; 
ugyancsak Maurach Rezső és Keszler Márton pozsonyi 
és Sturmius János modori szab. kir. városok képviselői; 
ugyancsak Heuchelin M. Simon a pozsonyi ev. egy-
házközség lelkésze; Duchon Flóris, Tekintetes és 
Nagyságos Pálfy Katalin úrnő, néhai Méltóságos Illés-
házy István, Magyar Királyság nádora özvegyének 
udvari lelkésze Pozsony megyéből; a hegyaljai lelké-
szek és berenesi esperesség, valamint a vágújhelyi 
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prépost nevében és személyében Fabricius Szentmihályi 
galgóczi és Szkacsányi Márton pöstyéni, Vetucoliensis 
Boldizsár szeneczi, Zubenitins János zeleniczi, Poniceus 
János csejtei és Casparides Zakariás sztrázsai; ugyan-
csak Nyitramegyéből Soczovinus Sándor privigyei és 
Petri Mihály chrenói; ugyancsak nyitraiból Csernák 
Jónás szolcsai, Fábricius Gáspár oszlányi, Bars megyé-
ből; Láni Éliás bittsei és a felső trencséni kerületi, 
Paulinus Samu vágbeszterczei és Kruspier István 
kiszuczaíijhelyi, Lazitius János trencséni alsó kerületi; 
Artopacus János, kaszai, Hodik Izsák túróczi, Piscator 
György hradnai, Szaladinus Pál báni, Trencsén megyé-
ből; Melikius Samu breznói és Tovnarius Illés lipcsei, 
Zólyom megyéből; Carbonarius András szentmártoni 
és Smicelius György szentilonai, Túrócz megyéből; 
Masurkius Kristóf németlipcsei és Mokoschinus Márton 
teplai, Liptó megyéből; és Baticius Miklós velicsnai, 
Árva megyéből, egyházak esperesei és lelkészei, a tár-
gyalás és határozathozatal teljes jogával kiküldve: 
feljegyezzük emlékül, kihirdetvén jelen irat tartalmá-
val mindazoknak, a kiket illet: hogy midőn Méltósá-
gos Nádor Úr kívánsága és megbízása folytán, az 
alulírt ügyekben, ugyanis megválasztandó elöljárókra, 
vagyis superintendensekre vonatkozólag, a midőn is 
őket a királyság törvényei és alkotmányai, ezen dunán-
inneni tíz megye, az ág. hitvalláshoz ragaszkodó egy-
házaiban megengedik, folyó 1610. évi márczius hó 
29-én, itt Zsolnán összejöttünk és megjelentünk: úgy 
a közöttünk megejtetett sokoldalú indítvány és meg-
fontolás után, ájtatosan, testvériesen meghányva-vetve 
a dolgot, hogy gátat vessünk és kikerüljünk minden 
nyilvános viszályt, mert szükséges, hogy a mi vallá-
sunknak is legyenek elöljárói, vagyis superintendensei, 
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erre az egységre, egyetértésre és kölcsönös megálla-
podásra jöttünk. 

És pedig először, mivel e tíz megye területe oly 
kiterjedt, hogy ezeknek egy superintendens semmiké-
pen sem lehet kényelmesen elöljárójuk: megállapítjuk, 
hogy ugyanezen tíz megye osztassék fel három részre 
és hogy ugyanannyi superintendense legyen, a követ-
kező sorrendben: Liptó, Árva és Trencsén megyében, 
tisztelendő Láni Illés úr ; Turócz, Nógrád, Zólyom és 
Hont megyében a második, tisztelendő Melik Sámuel 
úr ; Pozsony, Nyitra és Bars megyében a harmadik, 
ugyanis tisztelendő Abrahamides Izsák bajmóczi pré-
post úr. 

Mivel azonban e királyságban nemcsak magyar 
és tót, de német nemzetiségű egyházak is vannak, 
hogy a német és magyar nemzetiségeknek is legye-
nek inspectorai (felügyelői),1 kik kötelesek az említett 
superintendens urakkal kölcsönös levelezésben állni és 
nékik alárendelve legyenek; és pedig Pozsony, Nyitra 
és Bars megyék német egyházai számára, ilyen inspec-
torul a pozsonyi Heuchelin M. Simon; a bányavárosok 
számára a selmeczi Lentius M. Pál úr ; a magyarok 
részére Pozsony, Nyitra és Bars megyékben Kürti 
István, a szegedi egyház lelkésze neveztetik és válasz-
tatik meg. 

Aztán, hogy úgy az esperesek, mint a dékánok 
egyes kerületekben, vagyis Diocesákban, a melyek 
velünk a hitvallásban megegyeznek, az előbbi szokás 
szerint hivatalaikban megmaradjanak, kik azonban 

1 Ezen „Inspectorok" nem voltak tehát a mai értelemben vet 
világi inspectorok, a kik akkoriban ismeretlenek voltak; hanem azok 
lelkészek voltak és tulaj donképen a rendes superintendensek helyettesei, 
vagyis vikáriusai, a superintendenseknek alárendelvék és a jelölteket a 
lelkészi hivatalra nem ordinálták. 
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bizonyos és nyilvánvaló okokból ezen hivatalukról 
lemondanának, helyébök mások választassanak; és pedig 
erre alkalmas, a tanításban, vallásosságban, tekintély-
ben és kifogástalan életben kiváló személyek. 

A mi azt a pontot illeti, hogy ha ugyanis azon 
superintendensek egyike — a mint hogy mindnyájan 
halandók vagyunk — ez életből kilépne, vagy más 
superintendens felügyelete alá vetett megyébe átköltöz-
ködne, elhatároztuk, hogy a többi superintendensek, 
azon megyék tudtával, melyeknek ily elhalt, avagy 
máshová meghívott superintendens felterjesztve volt, 
előzetes, kölcsönös megegyezéssel kihirdetett határidő 
után, közös szavazattal ilyen hivatalra új superinten-
denst választhassanak és rendelhessenek. 

Ugyanazon superintendensek fizetéséből a cathe-
dratikus censuson és az egyházfiak illetékein kívül, 
felhívatnak az esperességek is és a nevezett megyék: 
hogy ők is vallásos buzgóságból, az Úr egyházához 
és annak lelkészségéhez való hajlamból és bőkezűség-
ből, valami határozottat állapítsanak és határozza-
nak meg. 

A mi már most a teendőket és kötelességeket, 
valamint úgy maguk a superintendensek és Inspecto-
rok, mint az esperesek és lelkész urak számára hozott 
törvényeket illeti, ezeket következőleg körvonalozzuk: 

Először: Maguk a superintendensek, inspectorok 
és esperesek mindenképen azon legyenek, hogy tiszta 
és igazhitű tanítással, valamint életük és erkölcseik 
feddhetetlenségével, Szent Pál apostolnak a püspökök-
nek előírt szabálya szerint (I. Timoth 3.) minél inkább 
kitűnjenek; és így a többi lelkészeknek is és a nyáj-
nak, világosság módjára tündököljenek, hogy — ha 
netalán tán máskép cselekednének — a mi vallásunk 
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rossz hírbe ne jusson és az ellenfeleknek okot a meg-
szólásra ne nyújtson. 

Másodszor: A superintendensek évenként visitál-
ják az egyházakat vagy személyesen, ha tehetik, vagy 
espereseik által, ha abban betegség vagy más legyőz-
hetlen akadály által gátolva volnának. Ha azonban 
az egyes egyházakat nem látogathatnák meg és nem 
visitálhatnák, legyen arra gondjuk, hogy a lelkész 
uraknak évi Január és Februáriusban megtartani szo-
kott gyűléseiket úgy rendezzék és szervezzék be, hogy 
azokon ők is jelen lehessenek. így bizonyára előmoz-
díthatják a testvérek ügyeit, az eléjük terjesztett ese-
teket megitélhetik, valamint az egyházak állapotát is 
megismerhetik és censusukat felvehetik. 

Harmadszor: A visitatiónál vizsgálják meg, mit, 
hogy és mily hűséggel tanítanak a lelkészek? Vezetik-e 
a népet imádkozáshoz és kátéhoz? Élnek-e eléggé val-
lásossan, józanul és tisztességesen? Viszont mily hálá-
datossággal és engedékenységgel viseltetik a nép pász-
toraihoz, megadja-e nékik azt, a mi a parochiáknak 
meg van állapítva, gondját viseli-e a templomairól, 
lelkészlakásokról és iskolai épületekről ? Ugyancsak 
meg kell vizsgálniok, hogy viselkednek a rectorok, 
mire és mikép tanítják a fiatalságot ? Vizsgálják meg 
a tehetségeikben hátramaradt lelkészi újonczokat és 
intsék, hogy a tanulásban és erkölcsökben gyarapod-
janak és ajánlják őket a tanultabbaknak, hogy saját 
tekintélyük és okosságukban emelkedni és javulni 
igyekezzenek, minden illetékes megye és testvériség 
esperesének segítségével. 

Negyedszer: A superintendensnek kötelessége az 
összes templomi, parochiai, iskolai jövedelmeket, azaz: 
a földeket, réteket, malmokat és efféléket, az egyházi 



21 

ruhákkal és ékszerekkel, hűen összeírni és gondozni 
és hogy semmi el ne vesszen, el ne idegenítessék, 
avagy meg ne fogyatkozzon, arra ügyelni. És hogyha 
némely ilyen föld, rét, malom és birtok lefoglalva 
volna, a politikai hatóságot ezek visszaadása iránt 
megkeresni. 

Ötödször: A lelkészeket és egyházi rectorokat 
minden jogtalanság és sérelem ellen, a törvények értel-
mében megvédeni; mert hiszen tőlük veszik át a cen-
sust; mihez törvényszékre és törvényes bizonyítékokra 
lesz szükségük. 

Hatodszor: Az istentiszteletek és szertartások egy-
ségét, egyedül az alba kivételével (melynek, mint 
közömbös tárgynak viselésére a magyar lelkész urak, 
bizonyos és nyilvánvaló okokból, nem kényszeríthetők), 
mindezen egyesült egyházakban vezessék be és tartsák 
meg; a mi máskép nem vihető keresztül, legfeljebb 
egy és ugyanazon Agenda bevezetésével. Az ünnepna-
pok ünnepléséről és melyek tartandók meg: erről már 
az esperességeknek (contuberniák) régebbi megállapo-
dásai léteznek. 

Hetedszer: A superintendens kötelessége megvizs-
gálni a hitjelölteket, kik erre koruknál és erkölcseik 
feddhetetlenségénél fogva képesítettek és kerületéhez 
(diocosiséhez) tartoznak, vagy abba meghívatnak, magá-
hoz vévén a legközelebbi Inspectort1 és esperest és 
egynéhány szomszéd lelkészt és ha alkalmasaknak 
találtattak az egyházi szent szolgálatra, a wittembergi 
egyház szertartása szerint felszentelni és őt saját és 

1 Ebből világosan kitűnik, hogy ama inspectorok, mint a super-
intendensek helyettesei, magok nem ordinálták a jelölteket, hanem ha 
a superintendenshez közel laktak a jelöltek vizsgájánál ós felszentelé-
sénél, néki assistáltak. 



társainak bizonyítványával elbocsátani; és a, mi a leg-
fontosabb, öt a ker. tan tisztaságára és a törvények 
iránti engedelmességre lekötni. Ki alaposabb művelt-
ség elérése, avagy pedig külföldi országok meglátoga-
tása, vagy könyvek vásárlása czéljából Wittembergbe, 
vagy akármily más, az egyezség könyvében foglalt 
ágostai hitvallású Akadémiát meglátogatni, vagy fel-
szentelése kedvéért elutazni akarna: ez is meg legyen 
nékik engedve, de előítéletnek és a hazai superinten-
densek megvetésének kizárásával, de legyenek ellátva 
törvényes meghívással és az előzetes vizsga után, 
ugyanazon superintendensek vagy inspectorok ajánló-
leveleivel és hogy ezen okmányok nélkül oda ne mehes-
senek: minden superintendensnek pedig legyen meg a 
saját, az ordináltakról szóló jegyzőkönyve, a kik pedig 
ordinálandók, azoknak pedig előbb alá kell írniok az 
egyesség könyvét, máskülönben nem is bocsáthatók a 
szent ordinatióhoz. 

Nyolczadszor: A superintendensek ítélethozatalá-
hoz törvényesen tartozó perekben és esetekben, szük-
ség esetén, vonassanak be, politikai jogokban jártas 
a superintendens urak által meghívandó, de nem érde-
kelt, avagy sógorságban és vérrokonságban álló szemé-
lyek is. 

Kilenczedszer: Valamely parochiára meghívott lel-
kész mutassa be magát először ugyanazon megye 
superintendensének, inspectorának vagy esperesének, 
hogy ha nagyon messze lakna a superintendens: csakis 
azon okból, hogy életben és tanban való megegyezé-
sét bebizonyítsa s hogy van-e törvényes meghívása. 

Tizedszer: A lelkészek, diakonok és rectorok 
ellen emelt súlyosabb perek, úgy mint eretnekségi, 
házasságtörési és egyéb főbenjáró bűntényű perek, a 
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superintendeiishez származtassanak, ki összehívja a 
felügyelete alá tartozó bármely esperesség kiváló fér-
fiait, sőt jogokban jártas politikusokat is, hogy a pert 
szorgosan megvizsgálják és a bűntényben vétkesnek 
bizonyultat, a vétség súíya szerint, vagy lelki méltó-
ságától megfoszszák és jövedelmeit megvonják és 
aztán a politikai hatóságnak megbüntetésre átadják. 
A többi kisebb perek terjesztessenek elő az inspec-
toroknak és espereseknek, a testvériségekben ítéltes-
senek meg, hogy sem az esperesnek tekintélye csorbát 
ne szenvedjen, sem a superintendens ne legyen elárasztva 
a munka tömegével. 

Tizenegyedszer: Ha akár a panaszos, akár a 
bepanaszolt az esperesnek és dékánjainak ítéletével, 
azon testvériségben, a melyhez tartozik, megelégedve 
nem volna és a superintendenshez felebbezne: a super-
intendens dolga lesz, az illető esperestől az. iratoknak 
és a végzésnek másolatát kívánni és eldönteni: Ítélte-
tett e helyesen, vagy sem. Ha úgy találja, hogy helye-
sen és igazságosan Ítéltetett: erősítse meg a végzést; 
ha azt látná, hogy valami még kívánatos, az ügy újból 
való megvizsgálásához, küldje azt vissza ugyanazon 
testvériségnek, hogy szükség esetén más testvériségből 
is vonjanak be törvényszéki ügyekben jártas és gyanú-
tól ment férfiakat. De további felebbezés nincs megen-
gedve. A törvényszék költségeit az elitélt fél fizeti. 

Tizenkettedszer: A superintendens igazgassa és 
ítélje az igazgatása alá tartozó egyházi szolgákat ne 
a saját hajlandósága és önkénye, hanem a törvények 
szerint; a daczolókat, ha egyszeri vagy másodszori 
intés után makacsul engedelmeskedni nem akarnának, 
a helyi politikai hatósággal, inspectorokkal és espere-
sekkel megtartott megelőző tanácskozás után, közö-
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sítse ki és ha valami méltóságot viselnének, őket attól 
távolítsa el. 

Tizenharmadszor: Ha valamely lelkész, némely 
panaszos kérelmére, idézendő volna, ugyanazon pana-
szos, átvévén az idézést a superintendenstől, átviszi 
azt a saját espereséhez vagy inspectorához, ki az idé-
zést egyik vagy másik lelkész útján az illetőnek kéz-
besítteti. 

Tizennegyedszer: Mintán gyakran megesik, hogy 
a superintendensek, inspectorok és maguk a lelkészek 
is, egynémely emberektől illetlenül megsértve, védőkre 
szorulnak, elhatározzuk, hogy a superintendens vagy 
inspector, vagy lelkészek, bárki által legyenek is meg-
sértve, keressék meg először a helyi, megyei politikai 
hatóságot, azután szükség szerint a felsőbb hatóságo-
kat is és tőlük orvoslást kérjenek: kiknek nem szabad 
tőlük védelmüket megtagadni. 

Tizenötödször: Ha valamely esperességnek (con-
tuberniáknak) saját privilégiumaik vagy bármely elő-
jogaik és szabadalmaik vannak, ha azok nem ellen-
keznek az igaz vallással és jelen alkotmánynyal, kell, 
hogy a superintendensek által élvezetükben megha-
gyassanak. 

Végtére: Hogy minden itt előadott minél szigo-
rúbban megtartasssék és érvényben megmaradjon, erre 
ugyanazon superintendens urak, a hivatalukba való 
ünnepélyes beiktatás után, ezen zsolnai templomban 
annak nyilvános végeztével, letették, szükség esetén a 
következő időkben is megtartandó esküt, ily módon: 



25 

Eskü. 

Én N., N. N. megyékben lakó lelkészek super-
intendense, esküszöm az élő Istenre, Atya, Fiú és 
Szent Lélekre és igérem : hogy életemben semmi más 
tant, sem nyilvánosan, sem magánúton, tanítani és 
előmozdítani nem fogok, annak kívüle, mely a prófétai 
és apostoli iratokban foglaltatik és a mely az ágostai 
hitvallásban, V. Károly császárnak, Ágostában egy 
ezer ötszáz harminczadik évben átnyujtatott és az 
egyesség formulájában benfoglaltátik. S hogy ezen 
hitvallást a gondjaimra bízott esperes urak és lelkész 
urak is vallják és tanítsák, erre szorgalmasan és szi-
gorúan felügyelni és sürgetni fogom. Az egyházak 
lelkész urainak és az egész, reám bízott nyájnak, a 
Szentlélek segedelmével és kegyelméből, olyan elöl-
járója igyekszem lenni, a mint az a lelkek jó és hű 
pásztorára és Isten igéjének hirdetőjére illik. Úgy az 
esperességeknek, mint az egyes megyék és kerületek-
nek (district) a lelkészekre, valamint én reám, az én 
superintendensi hivatalomban, vonatkozó, előírt, törvé-
nyeit megtartom és felügyeletem alá tartozó összes 
egyének által megtartatom és hozzájok ragaszkodni 
igyekezem. És hogy mindezeket legjobb tehetségem 
szerint teljesíteni igyekezem, úgy segéljen engem az 
Atya, Fiú és Szentlélek Úr Isten és az én keresztyén 
hitem. Ámen. 

Ezek tehát a nagyemlékű zsolnai evangelikus zsi-
natnak munkálatai és határozatai, melyeknek oly bol-
dogító és áldásos következményei voltak Magyarország 
összes evangélikusaira, de különösen a tíz felvidéki 
megye egyházközségeim, e törvényekkel szerves egészszé 
egyesítettekre, azoknak egyes esperességekre, úgyneve-

3 
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zett contuberniákra való szétdarabolása helyett az egy-
házegyetemnek erős kapcsa nélkül. És csodálatos! hogy 
ámbár ezen dicső zsinaton, atyáink egy árva szóval 
sem érintették a r. kath. egyházat, annak papságát, 
istentiszteletüket és szertartásaikat; ámbár a zsinat 
eme 16 czikkének egyikében sem képes senki a más-
hitűek sértésének nyomát, vagy árnyékát sem kifür-
készni, mert az egész zsinat, összes és egyenkénti czik-
keiben, csak az egyház belső ügyeit tárgyalta, józanul, 
békésen, vallásosan és okosan és senkinek sem nyúj-
tott okot ellenséges, dühöngő támadásokra; és ámbár 
a szükséges superintendensek megválasztása és ezek-
nek utasításokkal való ellátása, épp az 1608. évi orszá-
gos törvény értelmében, teljes joggal ejtetett meg és 
más hitvallás illetékeseinek jogaiba legkevésbbé sem avat-
kozott, egész vihar keletkezett e zsinat ellen, mert 
már 1610. évi április 17-én az esztergomi érsek, For-
gács Ferencz átok formájában protestált ennek hatá-
rozatai ellen gúnyosan nevezvén a superintendenseket 
álczás (lárvás) püspököknek és a mint rendesen törté-
nik, hogy a ki a vitatkozásban nem győz találó, értel-
mes okokkal és érvekkel, az az epe mérgébe mártja 
tollát és szitkozódik, gyaláz és átkozódik: így tette 
azt ezen sajnálatraméltó, magasrangú, kath. főúr is. 
Találóan mondja Ribini (I. 379.), hogy a lutheránu-
sok, kik semmi törvénytelen tettüknek tudatában nem 
voltak, a cardinális e protestatiójával roppantul meg-
sértetteknek érezték magukat. Abrahamides és Henche-
lin a kardinális ezen kifakadását, rögtön levélileg 
bejelentették, az ez idő szerint Erdélyben a királyi ügye-
ket rendező nádornak, ki átolvasván Forgács gúnyos 
protestatióját, levélileg tanácsolta a superintendensek-
nek, mi tevők legyenek ellene. Láni Illés superinten-



27 

dens sietve hozzá is fogott alapos védelem megírásá-
hoz a bíboros támadásai ellen és alaposan megczáfolta 
őt, a mit a nádor is, 1610. évi június hó 20-án, Toka-
jon kelt levelében jóváhagyott „hogy a cardinalis és 
egyéb csőcseléke is megértse és lássa, hogy semmi-
képen sem hallgatunk, hanem ráförmedtünk az ugatóra 
és igazságos ügyünket meg is tudtuk védelmezni!" 

Milyen szépen illett volna a Forgács kardinális-
hoz, a legfőbb kath. egyházi méltóság viselőjéhez az 
országban, ha az evangélikusok elleni uszítók izgatá-
sára, Gamáliel szavait idézte volna. (Apóst, cselek. V. 
38, 39.): „Távozzatok el ez emberektől és hagyjatok 
békét nékik: mert ha emberektől vagyon e tanács és 
dolog, semmivé lészen, ha pedig Istentől vagyon, ti 
fel nem bonthatjátok, hogy ne láttassatok Isten ellen 
tusakodni". 

Itt helyén lesz megemlékezni Thurzó György 
nádor azon buzgó és őszinte egyháza iránti szereteté-
ről és hitvalláshoz való hűségéről, hogy a symbolikus 
könyveket következőleg írta alá, latinul: „Én bethlem-
falvi Thurzó György, Árvamegye örökös grófja és 
ugyanazon megye örökös főispánja, Magyar Királyság 
nádora és a felszentelt Királyi Felség Tanácsosa és 
Magyarországon helytartója stb. Az Egyességi iratot, 
mint a prófétai és apostoli iratokkal és a közönséges 
és evangelikus hittel megegyezőt, örömmel írom alá és 
azt minden czikkében jóváhagyom és magamat ugyan-
azon hitvallásúnak (evangélikusnak) vallom és benne 
az Űr Isten segedelmével és az 0 Szent Lelke által 
vezéreltetve, életem utolsó lehelletéig megmaradni szen-
tül kötelezem magamat és megígérem Bittcsén 1611 
jan. 10. (Laucek Collect. XVIII. 215; az én Materiá-
lisaim II. 2.). Ő egyáltalán mindenkor és mindenütt 
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sürgette az evangelikus tan tisztaságát, tartva attól, 
hogy az eltérő tanítás miatt viszálykodások, zavarok 
és secták támadhatnának az egyházban, melyek okot 
szolgáltattak volna az ágostai hitvallástól eltérő és így 
az országos törvények védelméről lemondó evangéliku-
sok elleni eljárásra. 

De a zsolnai zsinat, ámbár az az evangelikus 
egyháznak tisztán belső ügye volt, mégis nagyon meg-
feküdte gyomrát Forgács cardinálisnak és ő nem nyu-
godott meg az említett protestatiójával, de 1611-ben 
Nagyszombaton megtartotta a provinciális katholikus 
zsinatot, melyen panaszok estek a katholikus egy-
ház sanyarú helyzetéről, a lelkészek hiányáról, azok 
müveletlenségéről és vallástalanságáról, hogy sokan 
élnek házasságban és az Úrvacsorát két szín alatt 
szolgáltatják ki : és mindezt betiltották, nehogy a luthe-
ránság terjedjen és a földesurakat is felhívták a ter-
jeszkedő evangelikusság ellen, a püspökök segítségére. 
De még Forgács cardinális életében lépett fel az evan-
gelikusságnak tanultabb, ügyesebb és sikeresebb ellen-
fele, a kalvinismustól elpártolt Pázmány Péter jezsuita 
személyében, ki még mielőtt Forgács utóda lett volna 
az érseki széken s azután is, élő és írott szóval, a 
hol csak tehette, ártott az evangelikus egyháznak és 
sikerült is neki több mágnás családot az evangelikus 
hit elhagyására rábírni és ezek az evangelikusságtól 
elpártoltak többet ártottak az evangelikus egyháznak, 
mind a született katholikusok. Messze eltérnénk, ha 
ezen szakban genialis Pázmány Péternek polemikus 
iratait, ha csak röviden is említenők. Elég megemlí-
teni, hogy míg Thurzó György nádor élt, mindig meg 
tudta védeni az evangelikus egyházat; de midőn ő 
az evangelikusság nagy fájdalmára és pótolhatatlan 
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veszteségére 1616. évi decz. 24-én meghalt: sok egy-
házra és így a zsolnaira is nehéz idők álltak be, mert 
már egy évvel reá gróf Eszterházy Miklós, Lovcsáni 
Timotheus evang. lelkészt kiűzte a parochiából, ki 
ugyanazon év július 4-én elbúcsúzott az esperességtől, 
letévén a dékáni hivatalt és bejelentette távozását a 
bányavárosokba. De az 1619. évi országos törvénynyel 
megint vissza volt adva a vallásszabadság a zsolnai 
egyháznak, a mit az egyház ünnepélyes istentisztelet-
tel megünnepelt és az október 23-ik napján itt tartott 
congregatión maga Hödik M. János superintendens az 
oltári liturgiát is végezte és Ézsaiás 49. 14. 59. „Ha 
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azt mondja a Sión: Elhagyott engem az Ur és az Ur 
elfelejtkezett én rólam!" stb.-ből prédikált. így gyara-
podott a zsolnai egyház azon vészig, mely a Lipót-
Szelepcsényi-féle üldözésben 1673-ban az evangéliku-
sokra és reá szakadt. Az egyház erőszakkal volt leverve, 
minden szabadságától, jogától és jövedelmétől meg-
fosztva.1 Így maradt a zsolnai egyház 21 éven át, 
mint a pásztor nélküli nyáj. Csak a Rákóczi-féle fel-
kelésben éledett fel rövid időre, midőn 1704. évben 
lelki vezérül meghívta a dicső Krman Dánielt, kit 
Pozsony-, Nyitra-, Trencsén- és Árvamegyék mágná-
sai és képviselői 1706. évi április 24-én superinten-
densnek választottak és mindjárt másnapon a válasz-
tás után Jubilate vasárnapon (III. vasárnap Húsvét 
után) Pilárik István magister, selmeczi lelkész és 
superintendens által, ünnepélyesen hivatalába iktattat-

1 Tíz évvel később 1682. évben a Tököly-féle nyugtalanságokban 
visszatért boroszlói számkivetéséböl a csolnai parochiára Nostitius János, 
de már 1683. évi április 20-án a királyi kamara meghagyta a zsolnaiak-
nak, hogy a templomot a katholikusoknak adják át; a mi okt. 5-én meg 
is történt. így Nostitinsnak el kellett hagyni a parochiát, de meghívatott 
(Jjstubnyára, hol 1689-ben meg is halt. 
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ták és ugyanezen megyei képviselők híványt is állí-
tottak ki neki. De már 1708. évi deczemberében hatal-
mas ellenségektől ki lett űzve. Ez időszaktól fogva 
Zsolna egész környékével, mint diaspora az articuláris 
szulyói egyházhoz tartozott, míglen 1888-ban, a német 
lutheránus Gotteskasten hathatós segélye mellett Zsol-
nán evangelikus vicariatus szervezkedett; és 1902. 
évben alakult itt missiói állás, melynek jelenlegi lel-
késze Kiss Milos. Míg a zsolnai diaspora több éven 
át csak bérelt helyiségben végezte ev. istentiszteleteit, 
úgy ez idő szerint van már saját csinos temploma. 
Adja az Úr Isten, hogy e missiói egyházacska „min-
denestől fogva nevekedjen abban, a ki Fő, tudniillik 
a Krisztusban!" 

Zsolnán működött evang. lelkészek. 

1 . FÁBRI JÁNOS, szulyói, Wittembergában ordinál-
tatott 1554-ben. 

2. BOTUS BALÁZS, 1546-ban ugyanott szentelte-
tett fel. 

3. Kiszuczaújhelyi DAMIANI GERGELY, 1576-ban 
aláírta Táborszky János, várnai pap és Pongrácz Gás-
pár egyezségét, Bela falura vonatkozólag. Hornyánszky 
Beiträge p. 311. szerint, Zsolnán papnak kellett volna 
lennie 1565 körül a breznói rectoiátusból meghívott 
Berger Péternek; de erről a jegyzőkönyvekben semmi 
nyom sincs. 

4 . LOVCSÁNI GYÖRGY, 1561-ben zólyomi lelkész 
volt és 1580. évi márczius 16. és 17-én jelen volt a 
körmöczi zsinaton; erre egyideig tót lelkész Selmeczen 
és 1572 körül lelkész lett Zsolnán. Dersffy földesurak, 
akkoriban még buzgó katholikusok, kiűzték őt 1579. 



31 

évben a parochiából és helyébe katholikus plébánost 
telepítettek, ü e midőn a Dersffyek evangelikus hitre 
tértek át, 1595-ben Lovcsáni Györgyöt ismét bevezet-
ték a zsolnai parochiába, hol 1596-ban dékánná is 
lett; de négy évvel később Timotheus fiával együtt 
Tesenbe ment, hol ugyanazon évben, mint 95 éves 
aggastyán meg is halt. Timotheus ellen, ki a zsolnai 
egyháznak Ígérkezett, Dersffy Miklós az 1600. évi 
szept. 1 7-iki bittesei congregatión panaszt emelt: hogy 
tekintet nélkül ő nagyságának és a polgár urak jóté-
teményeire, melyekkel gyakran elhalmozták; tekintet 
nélkül az egyházra, mely a pápista sötétségből meg-
szabadulva nagy sikerrel kezdett lábrakapni; és tekin-
tet nélkül hitére és becsületére, melylyel lekötelezte 
magát bizonyos feltételek mellett a zsolnai polgárok-
nak, melyeket ők jóváhagytak, hogy szolgálni fog 
nekik, majdnem egyidejűleg Zsolnának és Tesennek 
is Ígérkezett: azért kérték a zsolnaiak, hogyha Timo-
theus nem akar náluk maradni, szabadíttassanak meg 
az öreg Györgytől is. Azért tehát, mert a fia nem 
akart Zsolnán működni, hogy agg atyját is lerázhas-
sák, mi nagyon csúf fényt vet az egyház patronusaira. 
Azt is sürgették, hogy Timotheus ily hitszegése miatt 
megbüntetve legyen. Továbbá követelték: hogy úgy 
saját, mint Sámuel testvére zsolnai adósságait fizesse 
ki és a hitelezőket megnyugtasssa, hogyha mindenét 
magával akarja elvinni. Erre a panaszra Timotheus 
csak hidegen válaszolt és elmenetelének okát a zsolnai 
polgárokra hárította. A contubernium azt határozta: 
hogy mivel Lovcsáni Timotheus a zsolnai és teseni 
egyháznak egyszerre Ígérkezett, nemcsak az Isten és 
hatóságok ellen, de a lelkészi hivatal méltósága ellen 
is vétett: a legközelebbi vasárnapon tehát az egyház-
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tói nyilvánosan, a nagyságos úrtól pedig külön, egy-
néhány lelkész jelenlétében bocsánatot kell kérnie. 
Timotheus és Sámuel adósságait illetőleg azt határozta 
a congregatió, hogy azok kifizetése előtt nem szabad 
elmenniök. De mivel a polgárok a 20 frt visszaadását 
is kívánták, melyet Timotheusnak jutalomdíjként adtak, 
a congregatio kérte a polgárokat: hogy ezt néki elen-
gedjék. 

5 . FÁBRI JOACHIM, idejött Neczpálról 1 6 0 0 - b a n . 

1609-ben dékán lett és 1612. évi február 19-én meghalt. 
6. LOVCSÁNI TIMOTHEUS, zólyomi, Lovcsáni György, 

zólyomi, majd zsolnai papnak fia, 1592-ben kiment 
Tübingába, hol háromnegyed évet töltött. „De midőn 
azon évben" — önéletrajzában írja — „a dicső wit-
tembergai akadémia Calvin ragályaitól tisztulni kez-
dett és dr. Huberus Sámuel úr Tübingából oda híva-
tott, atyja tanácsára, ő is hozzá csatlakozott és Advent 
1-ső Vasárnapján Wittembergbe jött és ott egy évig 
és hét napig tanulmányozott." Erre elfogadta a selmeczi 
senatus meghívását tót diakónusnak és Lyser Polycarp 
által 1593-ban Wittembergben fel volt szentelve. A zsolnai 
egyházzal való kellemetlenségeit már fentebb említettük. 
A zsolnai egyház meghívta őt Tesenből, Fábri halála után 
1612-ben. De gróf Eszterházy Miklós 1617-ben kiűzte 
őt a parochiából és vele együtt Majtán Jakab rectort 
is. Eszterházy erőszakkal elfoglalta a templomot és az 
egyházi birtokokat és a parochiára Sztankovics János 
katholikus plébánost telepítette. Az egyház leverve, az 
iskola szétkergetve maradt 1619-ig. Lovcsáni Timotheus 
ismét Tesenbe ment át. 

7 . CRISPINUS MIHÁLY, Thurzó Imre gróf által lett 
meghíva 1619-ben hricsói parochiáról Zsolnára, hol 
mint dékán halt meg 1639-ben. 
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8. Idb. LADIVER ILLÉS, 1629-ben rector volt Bitt-
csén, de onnét a pápistáktól kiűzve, rector lett Zsol-
nán. 1636. évi febr. 8-án lett felszentelve Csejtén, 
nagyugróczi papnak, honnan meghívta őt 1639-ben a 
zsolnai egyház a megüresedett parochiára. 1641. évi 
nov. 26-án megválasztották őt esperességi jegyzőnek 
és 1651 febr. 15-én a jegyzőséghez még az alespe-
resi hivatalt is rárakták és Kruspier esperes halála 
után, 1655-ben esperesnek volt megválasztva. A Liptó-
Szelepcsényi üldözéskor, 1673-ban kiűzetett a parochiá-
ból és elvonultságban, saját házában tartózkodott 
Zsolna elővárosában, hol 1676-ban meg is halt. 

9. NOSTITIUS JÁNOS, Nostitius Bálint, várnai rec-
tor, aztán nagyfalusi, majd trencséni lelkésznek fia. 
Rector volt Galgóczon, Bazinban és Zsolnán; erre 
tanulmányozott Torunban, Danzigban, Regensbnrgban és 
Rostockon; 1666-ban Jenába ment, onnét Lipcsébe és 
Wittembergbe. Visszatérte után 1669-ben diakónus lett 
Zsolnán. Midőn Zsircsics Gáspár, trencséni harmincza-
dos, támogatva egynéhány század muskétás által, 
1673-ban a zsolnai papokat, rectort és tanulókat 
kiűzte; a templom ajtaját kifeszítette és Sztranyavszky 
György segítségével a Zsilinka-folyó mellett fekvő elő-
városi templomot is, a paplakkal, diakonariussal, isko-
lával és minden hozzátartozóságával erőszakosan elfog-
lalta, midőn Zsolnára harminczadosnak lett rendelve 
Marsovszky Gáspár, az ev. senatorokat és jegyzőt 
kidobta és helyibök alkalmatlan katholikusokat helye-
zett el és a jegyző helyébe Contrascribus harmincza-
dos hivatalbelit nevezett ki (1681-iki országgyűlésre 
az evangélikusok által beadott gravaminák). Nostitius, 
mint zsolnai diakónus, 1674-ben megidéztetett a rossz-
hírű, pozsonyi, delegált törvényszék elé, hol re versalist 
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pro migrantibus írt alá és száműzetésbe ment nejével 
és gyermekeivel a sziléziai Bergbe, honnét átment 
Boroszlóba, hol a tanuló ifjúságot héber nyelvre, mely-
nek kitűnő ismerője volt, oktatta. A Thököly-féle 
háborúságban a zsolnai egyház ismét feléledt, a mely 
meghívta őt 1682-ben lelkészül, de már 1683 október-
ben megint ki volt űzve és átment a turóczi Stubnya 
egyházba, hol 1689-ben meghalt. 

10. KRMANN DÁNIEL, eme kitűnő férfinak „Fata 
familiae Krmannianae" cz. művét tótra lefordítva, 
kivonatban ,.Materialiaimban IV. 60—140. old." bírom. 
Zabeler Jakab superintendens által Bártfán, 1687 június 
27-án, Turolukára lett felszentelve papnak, Mijava 
mellett. Turolukán folytonos veszélyeknek volt kitéve. 
1699-ben átment a mijavai parochiára, hol szintén 
állandó küzdelmei voltak. 1699-ben a pápisták elvet-
ték a mijavaiak templomát és az elfogott Krmannt 
elhurczolták a csejtei vár fogságába. De Krmann e 
fogságból megszökött és három napi Mijaván való tar-
tózkodása után, Sziléziába ment, aztán Drezdába. Zsol-
nára 170t-ben jött és itt lelkész lett és 1706-ban 
superintemhnssé. Nagy buzgalommal munkálkodott a 
Contuberniák rendezésén, visitálta az egyházakat és 
mindenüvé jó rendet vezetett be. A vágvölgyi mindkét 
Contuberniának 1706 június 16. és 17-én Zsolnán 
tartott egyetemes congregatióján, Krmann is aláírta az 
1600-iki contuberniális törvényeket. Zsolnáról 1708 
deczemberben lett kiűzve az evangelikusság ellenségei-
től. Rákóczi fontos küldetésekre használta őt fel; 
kiküldte őt XII. Károly svéd királyhoz is; ki Poltavá-
nál az oroszok által megveretett; de Krmann külde-
tése nem volt eredménytelen, mert Károly király adott 
neki az eperjesi collegiumra 20,000 tallért, Krmann-
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nak pedig útiköltségre 1000 tallért. Később ismét 
átment a mijavai parochiára; de ott elfogatott és 1729-
ben a pozsonyi várba tömlöczbe kísértetett, hol 1740 
szept. 17-én meg is halt. 

11. Kiss MILOS, missiói lelkész 1 9 0 3 . évtől. 

A zsolnai evangelikus diakonok. 

1. GABRIEL MINISTER SOLNENSIS, 1 5 9 6 - b a n e g y -

időre tábori lelkésznek felszentelve. 
2 . PENTEKIUS MIHÁLY, Rezik György és Piatek 

Katalin fia, Zsolnára diakónusnak megkíva, ordinálva 
volt Wittembergben 1600 április 16-án. 

3. HALLER JÁNOS, a sziléziai Bergben ordinálva 
1603-ban, átment 1606-ban a hricsói parochiára. Hal-
ler „Hallensis"-nak is írta magát. 

4 . MATHESIUS JÁNOS, 1 6 1 0 - b e n ; 1 6 1 1 - b e n átment 
Szent-Iványra, Liptóban. 

5 . SZTRÁNOVSZKY GYÖRGY (tulajdonképen DIABEL), 

Diabei I álint és Sztránovsky Dorottya fia, zsolnai szü-
letésű. Ide diakónusnak 1611 aug. 4-én lett ordinálva. 
1613. év végén átment a szulyói egyházba, erre 1618-
ban Kúnfalván lelkész lett és onnét 1628-ban átment 
a lietavai parochiára. 

6. FÁBRI ANDRÁS, rajeczi, kiszuczaújhelyi rectora-
tusból hivatott meg és Zsolnára diakónusnak 1621 
márczius 23-án szenteltetett fel. A zsolnai 1626 jam 
6-án tartott egyetemes congregatión prédikált. Efezusb. 
V.-ből „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot; mert 
a napok gonoszok". Itt a jegyzőkönyv nem Fábrinak, 
hanem „Fabricius"-nak írja őt. 

7. FIDICINIS MELCHIOR (HUDECZ), a Contuberniumba 
1631. okt. 14-én vétetett fel. 
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8. BENEDICTI MIHÁLY, brogyáni születésű. Zsolnai 
diakonátusra 1634. július 25-én szenteltetett fel. 

9 . MILOCHOVSZKY MIKLÓS, előbb rector volt Vág-
beszterczén és Zsolnán és 1642-ben Hodik superinten-
dens által felszenteltetett zsolnai diakónusnak. 

1 0 . BUGÁR JÁNOS, Bugár, máskép Senkár György 
és Hravinyák Zsófia fia, tótprónai születésű. Legelőbb 
kántor volt egy évig Privigyén, két éven át rector 
Kiszuczaújhelyen, három évig pedig Tótprónán, honnét 
Zsolnára diaconusnak volt meghíva és ordináltatott 1644 
november 23-án. 

11. KULIFAJ ANDRÁS legelőbb kántor volt Zsol-
nán, azután rector Vágbeszterczén, Zsolnára diaconus-
nak pedig felavattatott 1547 május 8-án. 1649-ben 
átment a lukii parochiára és onnan 1757-ben Pred-
ni érre. 

1 2 . CHMEL MIKLÓS, 1 6 5 0 ; 1 6 5 2 - b e n pap lett 
Hricsón. 

1 3 . FRANCISCI DÁNIEL, előbb mosóczi rector, azután 
1655 okt. 15-én felszenteltetett diaconusnak Zsolnára. 

1 4 . REGULI DÁNIEL, legelőbb három éven felül 
rector volt Radványban, aztán egy évig Úrivölgyben 
és onnét a zsolnai diaconatusra lett ordinálva 1657 
deczember 11-én. 1666 ban pap volt Kiszuczaújhelyen. 

1 5 . SOLNENSIS FERENCZ, 1 6 6 6 - b a n a szentilonai 
parohciára hivatott. 

16. DR. HNILICENUS JÁNOS, rajeczi születésű. 
Wittembergben lett a philosophia doctorává és Zsolnára 
rectornak jött és öt évi hivataloskodása után az isko-
lában, ide diaconusnak lett ordinálva 1666-ban. Még 
mint trencséni diák vitát tartott „De Universalibus" 
Belobraven Pál elnöklete alatt. Wittembergben gyakori 
disputatiói voltak M. Bayer János elnöklete alatt; így 
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„De causa et causato", 1659; Deutschmann elnöklete 
alatt: „De termino vitae fatali et non fatali" és más-
féle. Mint zsolnai rector 1663-ban kiadta: „De lege 
Dei, cum in genere, tarn in specie, res pondente Ste-
phano Kövicky. nobili"; „De homine et imagine Dei, 
respondente Mich. Gobi", 1663-ban; „De ministerio 
Ecclesiastico, respondente Mathaeo Piscatoris. 166". 
Midőn Zsolnáról elűzetett, átment a pozsonyi gymna-
siumra, hol Lissovini conrectorral hivataloskodott. (Bar-
tol. Memor. Ung. 154.) 

17. NOSTITIUS JÁNOS, zsolnai, diaconusnak ordi-
náltatott ide 1669 május 6-án. 

18. SIMONIDES JÁNOS, a szulyói parochiáról ment át 
a zsolnai diaconatusra 1707-ben. Az 1707 febr. 16-án 
tartott rajeczi congregatión mint szulyói lelkész, con-
tubernialis jegyző, ilyenné még 1706 június 16-án, 
Zsolnán megválasztva, a jelenlevő papok járulékait a 
contubernialis pecsétre jegyezte. Az eperjesi collegiumra 
hozzájárult 10 garassal. 

1888-ban rendezve volt a zsolnai vicariatus a 
lutheránus Gottes Kasten hathatós segélye mellett és 
első zsolnai vicarius lett: 

KRIZSAN ZSIGMOND, innét 1 8 9 2 májusban átment 
a felsőozori parochiara. 

HEINLEIN EMIL, a zsolnai vicariatusból átment 
1895-ben Trencsénbe helyettes lelkésznek. 

MASCHTENA JÓZSEF, 1898-ban átment Pusztafödé-
mesre lelkésznek. 

MARGÓCSY ISTVÁN, 1899-ben rövid két hónapi 
Zsolnán való működése után, vízeszéki lelkész lett. 

KRIZSAN MILOS, 1899 —1903-ig utolsó zsolnai vi-
carius és helyettes lelkész. 1902-ben a canonikus visi-
tatio alkalmából Zsolna önállósíttatott; 1903-ban tem-
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plomot és paplakot épített és lelkészéül választotta Kiss 
Milos, volt csorbái lelkészt. Krizsán Milos 1903-ban át-
ment a szerémmegyei illoki egyházba, missioi lelkésznek. 

Zsolnai evangelikus rectorok. 

A zsolnai evangelikus rectorok jegyzékének össze-
állításánál felhasználtam főleg a contuberniák eredeti 
jegyzőkönyveit és nagyatyám Bobok György, lubinai 
lelkésznek és nyitrai esperesnek, a nyitrai esperesség 
levéltárában őrzött feljegyzéseit. Rezik ,,Gymnasiolo-
giája", az itteni rectorok egynémelyikét nem említi, e 
helyett említ másokat, kikről a contubernialis jegyző-
könyvek hallgatnak. A rectorok chronologikus sorrendje 
sem helyes Reziknél. A zsolnai rectorok sorrendje, a 
mennyire azt módomban volt összeállítani, a következő : 

1. BÁNOVSZKY GYÖRGY. Turszky naplójában ír ja: 
,,1561 április 22-én, kedden meghalt Bánovszky György, 
dicső férfiú, Bánovszky Mózes atyja." Hogyha Mózes 
itt Zsolnán rector volt és hogy Györgynek két leánya, 
az egyik nehéz szülés után, a másik mint hajadon 
meghalt, szintén itt: nagyon valószínű, hogy György, 
legalább egy ideig halála előtt a zsolnai iskolánál 
működött. 

2. BÁNOVSZKY MÓZES, az előbbinek fia, tanulmányo-
zott Wittembergben. 1568-ban várnai rector volt és 
1571 január 31-én vette át a zsolnai rectoratust, a mint 
erről ír Turszky: ,,1571 január 31-én Bánovszky Mózes, 
leghívebb tanítóm átvette a zsolnai senatus által reá-
bízott iskola igazgatását (,,régimén Scholae oblatum a 
senato Zylinensi")." 

3 . COLACINAS MIKLÓS (Colacinates), már 1574-ben 
volt itt rector és 1578-ban collegája volt HUSSELIUS 
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ALBERT, későbbi bittcssei lelkész és esperes. A Dersffy 
testvérek 1579-ben kiűzték a lelkészt és rectort Zsol-
náról és az iskolát szétűzték. Collacinas tanulóival 
együtt Bittcsére ment 1580-ban, Mosóczra 1582-ben, 
Trencsénbe, hol mint rector 1583-ban meghalt. 

4. MILICIUS APOLLO, 1580 körül. Rövid idő múlva 
félretette a ferulát és városi jegyző lett. Nagyon tanult 
férfiú volt, kitűnő jogász, jó szónok és az evangelikus 
egyházat buzgón szerette. 

Körülbelül Milicius rectoratusa alatt, avagy ke-
véssel azelőtt (1576) conrector volt itt SCHRETER 

JAKAB, 1580-ban Wittembergben felszentelve, Zólyom-
lipcsére diaconusnak. 

5 . LOCHMAMN MÁTÉ, meghíva Privigyéről, hol 1587 — 
1593-ig rector volt. A zsolnai rectoratusból átment 
1596-ban Szucsányba és 1608 óta mosóczi lelkész és 
esperes volt, hol 1620-ban meghalt. 

6. CRISPINUS MIHÁLY (CRISPI), 1599 körül. 1615-
ben hricsói és 1619-ben zsolnai pap volt. 

7. KRUSPIER ISTVÁN, nemesi születésű, 1602-ben. 
Működése alatt collegája volt Zsolnán MIKULÁS N . , ki 
Kruspiert bepanaszolta, hogy a temetőben megverte. 
Mivel azonban a collega a rectornak nemcsak nem 
engedett, sőt hajába is kapaszkodott, a contubernium 
úgy itélt: hogy a collega a rectortól bocsánatot kérjen 
és szépségesen hagyja el a zsolnai iskolát, hogy ha 
már nem akar többé benne működni. Kruspiernek 
pedig meghagyatik: I. hogy a contubernialis törvénye-
ket írja alá; II. a collegának adja vissza a könyve-
ket; III. hasonló botrányoktól őrizkedjen; IV. udvaria-
san viselkedjen; V. lelkészét tisztelje és munkáit bárki 
előtt ne kicsinyelje, a mint azt eddig cselekedte. Krus-
pier bepörölte a vágbeszterczei rectort, Glogovin Jánost: 
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hogy a zsolnai iskolából tanítványait magához csalo-
gatja és pedig olyanokat is, kiket Zsolna városa fel-
ruházott. Kruspiert dicsérik, hogy a zsolnai iskolát 
virágzó állapotba hozta és különösen a szegény tanulók 
gondját viselte. Meghalt mint kiszuczaújhelyi lelkész 
és esperes. 

8. VILHELMI SERAFIN; 1604-ben Witternbergben 
tanulmányozott és Kruspier helyébe jött Zsolnára. Körül-
belül rectorsága alatt volt itt collega Fabri Basilius 
1606-ban. 

9. Sozovmus SÁNDOR. Wittembergből való vissza-
térése után rector volt Trencsénben, Breznóbányán és 
Gralgóczon, 1599-ben Bártfán, 1601-ben Kassán, hon-
nan 1608 végén a zsolnai iskolába jött. 1609-ben 
Privigyére lelkésznek lett felszentelve, honnan 1610-
ben átment Vágúj helyre, hol lelkész és prépost volt. 

(Körülbelül 1608-ban NIGRINI JÁNOS-nak, 1604-
ben Wittembergben tanulmányozottnak, kellett volna itt 
rectornak vagy collegánnk lennie, ki azután Bánban a 
rectori hivatalt töltötte be és Zsolnán három éven át 
az ifjúság tanítója volt. Bartol. Memor. Ung. 107. 
szerint a Zsolna melletti Ovcsárszkón kellett volna erre 
papnak lennie. De a jegyzőkönyvekben nem találom 
Nigrini Jánost sem mint ovcsárszkói papot, sem mint 
zsolnai rectort.) 

1 0 . KORODA ÁDÁM (CORODINUS), a contubernialis 
törvényeket mint zsolnai rector írta alá 1611 április 
20-án. Négy év után predicátor lett az árvái várban, 
aztán neczpáli lelkész. 1 6 1 7 — 1 6 2 6 pedig rajeczi. 1 6 2 6 -

ban vágújhelyi prépost lett, hol 1632-ben meg is halt. 
Koroda zsolnai rectorsága alatt collega volt ittRiTSCHTUS 
JÁNOS, kinek távozása után a selmeczi rectorságra, 
fél évig conrector volt itt CHMEL MIHÁLY. 
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1 1 . MAJTÁN JAKAB, rectornak ineghíva 1617-ben; 
de már ez évben kiűzte gr. Eszterházy Miklós Lov-
csáni lelkészt és Majtán rectort. 

12. MAG. LÁNI GERGELY, Láni Illés superinten-
dens fia és Zachariás testvére, meghíva 1619-ben, 
Zsolna vallásszabadságának visszaadása után. 1620 
június 16-án az árvái vár lelkészének lett felszentelve. 
1622-ben átment a hricsói parochiára, onnét a rajeczi 
parochiára, később zólyomi pap volt és superintendens. 
Meghalt 1651 aug. 19-én. 

1 3 . ZSIDEK JÁNOS (ZSIDKO, ZSITTKIUS), rajeczi szüle-
tésű. Mint zsolnai rector hivataloskodott 1 6 2 2 — 2 3 körül. 
1623-ban kubini diakónus volt és később pap Zsaskón. 

14. PARSCHITIUS GYÖRGY, 1624—1629. Aztán 
biróczi pap volt és 1633-ban átment a predméri paro-
chiára. 

1 5 . HASKÓ MIHÁLY (A SCANIUS), meghivatott 1629-ben. 
Haskó nemsokára Rákóczi fejedelem orvosa lett. Egy 
ideig Trencsénben lakott. Feleségül vett egy, a piaczon 
kenyeret árúsító leányt, ki álmában jelent meg neki. 
De ez a regényes házasság nem volt boldog. Haskó 
megszökött feleségétől és Szakolczán lakott. A latin 
költésben oly jártas volt, hogy mint maga mondta, 
akármikor képes volt egy csomó verset rögtönözni. 
Sinapius János, szakolczai lelkész könyvében „Parva 
schola in usum discipulorum Christi accomodata et 
disposita 1658. 4°". 

1 6 . HADIK JÓNÁS, 1 6 3 0 okt. 9-én írta alá a con-
tubernialis törvényeket. Zsolnáról Trencsénbe ment 
át rectornak és 1636 márczius 11-én papnak lett fel-
szentelve Predmérre. 

1 7 . Idb. LADIVER ILLÉS, meghíva 1633-ban Pri-
vigyéről. Innét meghivatott Nagyugróczra papnak, 
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1636-ban. Ugróczról elfogadta a meghívást a zsolnai 
parochiára. 

1 8 . HALLER MIHÁLY (ÜALLENSis-nak is nevezve), 
rector volt itt 1636-ban, aztán négy éven át Rajeczen, 
honnan a precsini parochiára hivatott meg és ordinál-
tatott 1642. Pap is volt Oszlányban és Vágbeszterczén. 

19. MILOCHOVSZKY MIKLÓS, a vágbeszterczei rec-
toratusból hivatott ide; itt 1642. évig volt, a melyben 
zsolnai diakónusnak volt felszentelve. Körülbelül ez 
évben hivataloskodott a zsolnai iskolában KUCSERA 

JÁNOS is, kit Nostitius János, zsolnai lelkész, önélet-
rajzában említ. 

20. AUGUSTINI JÁNOS, 1635-ben okolicsnói rector 
volt, 1637-ig olaszii Szepességben; 1639-ben átment 
Jolsvára és onnét 1643-ban elfogadta a meghívást a 
zsolnai rectoratusra, hol 1645-ig az iskolát vezette. 
Erre átment Bánba, de 1647 szept. 27-én meghivatott 
és ordináltatott dubniczi papnak. 

21. GRAFF ANDRÁS, 1645 körül; aztán átment a 
trencséni iskolába, 1650 körül. Kétségkívül már 
Augustini János idejében conrector volt Zsolnán, mert 
Augustininak Trencsénbe való távozása után, zsolnai 
állását azonnal elfoglalta. 

2 2 . HORVÁTH ANDRÁS, 1646-ban. Ez is átment a 
trencséni iskolába; aztán Eperjesen rector lett. 

23. NIGRINI MIKLÓS, máskép OSKERSZKY, meghíva 
a vágbeszterczei conrectoratusból 1649 (Bobok kéz-
irata szerint). Mint itteni rector kiadta: „De necessi-
tate baptismi" művét. 1653 okt. 24-én papnak volt 
felszentelve. 

24. Ifj . LADIVER ILLÉS; ide rectornak meghíva 
1654-ben. Komensky Arnos tanítványa is volt, azután 
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tanulmányozott Wittembergben és Erfurtban két évig. 
Visszatérése után Zsolnán rector lett, hol hat évig 
hivataloskodott; azután Bártfán volt rector öt évig, 
honnét 1667 febr. 20-án felszentelést véve, liptóteplai 
parochiára jött. 

25. D R . HNILICENUS JÁNOS, meghíva Zsolnára 
1663-ban és 1666 május 25-én zsolnai diakónusnak 
volt felszentelve. 

26. NOSTITIUS JÁNOS, meghíva 1666-ban és zsol-
nai diakónusnak felszentelve 1669 május 6-án. 

27. M. INSTITORIS MIHÁLY, Illés, udicsai pap 
fia, és János, báni pap testvére. Kielben lett magis-
ter, azután Oxfordban és Kambridgeben tanulmányo-
zott. Visszatérése után 1669-ben zsolnai rector lett 
1670-ben márczius 18-án liptóteplai papnak volt fel-
szentelve. 

28. PALUMBINI MÁTÉ, meghíva Mosóczról 1670-
ben. A contubernialis törvényeket, mint az összes rec-
torok legutolsója 1671 febr. 18-án írta alá, midőn 
a Lipót-Szelepcsényi-féle kegyetlen üldözés már meg-
kezdődött. (Csak 1706-ban Írogatták ismét alá a rec-
torok a contubernialis törvényeket.) Rectorsága alatt 
Zsolnán collega volt BENKÖ JÁNOS. Midőn az üldö-
zés megkezdődött, Palumbini Jénába utazott, hol az-
előtt tanulmányozott és a medicinát tanulta. Jénán 
kiadta „De phtisis" értekezését és az orvostudomány 
doctora lett. Hazájába való visszatérte után, Tren-
csénben élt mint orvos, hol magas korában meg is 
halt. Az említett értekezésen kívül Jénán több disser-
tatiót adott ki. 

2 9 . GROSZ ANDRÁS, 1705-ben. 1706-ban átment 
Lőcsére tót papnak, hol 1755-ben meg is halt. 

3 0 . NIGRINUS GYÖRGY, 1 7 0 6 . 
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31. NIGRINI SÁMUEL, 1704-ben tanulmányozott 
Wittembergben, hol kiadta „De Sole ab ecclypsi liberó 
1706" értekezését. Zsolnán 1707-ben kiadta: „Con-
silia henotica circa unionem ecclesiasticam catholico-
reformatorum". Nigrinivel egyidejűleg hivataloskodott a 
zsolnai iskolánál TORDON N. is. Nigrini Sámuel a zsol-
nai dicsőmultú iskolának ntolsó rectora volt, ki tanít-
ványaival együtt volt kiűzve. A pápisták szigorúan 
betartották Possevin Antal jezsuita, német inquisitornak 
Francziaországban a pápistaság ellenfeleit tönkretenni 
igyekező, VI. Pius pápának adott azon tanácsát: „míg 
az országból ki nem hajtjátok őket, nejeiket, gyerme-
keiket, szüleiket és barátaikat, biztos hatalmatok nem 
lehet felettök". Nigrini 1708 júl. 15-én Pilárik István 
által volt felszentelve Nagyszombatra papnak. 

Említést érdemel még, hogy 1640 körül Zsolnán 
kántor volt LEDNICZKY GYÖRGY, későbbi várnai rector és 
nagyfalusi diakónus. Ennek fia Jeremiás tanácsos volt 
Lőcsén, egyházi énekszerző. Szép emléket hagyott 
hátra maga után PLINTOVIC ÁDÁM is, 1650-ben, zsol-
nai organista és kitűnő zenész és egy néhány vallásos 
ének szerzője. Ismeretessé vált főleg „Tizenkét lelki 
elmélkedés" könyvével, melyet Hegelius Fülöp német 
iratából lefordított. A napfogyatkozás alkalmából is, 
1668 nov. 4-én kiadta: „Megtérésre intő, minden 
egyes hű keresztyén óvására, azon nap alkalmára, 
melyen a napfogyatkozás 1668 nov. 4-én, délután két 
és három óra körül látható volt, szerzett, a helyi tem-
plomban énekelt és a jövő emlékére, nemes, nemzetes, 
okos és tekintetes, Domino Jndici, coeterisque Dominis 
Senatoribus és a mellett egész Zsolna város községé-
nek ajánlott éneket, Plintovicz Ádámtól. Zsolnán Dadan 
János nyomdájában 1668. évben", 12°, 3—4-ik levél 
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üres. (Céská Matice folyóirat, 1906. évfolyam LXXX. 
549. old.) Jól tudom, hogy az itt említett zsolnai rec-
torok jegyzéke nem teljes. Csak azt közöltem, a mit 
a hozzám férhető forrásokban találtam. Az itt hivata-
loskodott conrectorok, collegák és kántorok nagy szá-
mát, — mivel azok nem voltak kötelesek aláírni a 
contubernialis törvényeket, — a mostani időben már 
nem is lehet összeállítani. 
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