
Az ellenreformáczió a Szepességen. 
n. 

A rekatholizálás munkája, melyet Hannacius és piarista 
rendje annyi eredménynyel kezdett és a polgári hatalom nagy 
buzgósággal folytatott, a lakosság részleges visszatérítése mellett, 
az evangelikus templomok és iskolák erőszakos visszafogla-
lásában és a lelkészek, tanítók elűzésében érte el tetőpontját. 

Az evang. templomok visszafoglalási éveinek sorrendje 
a következő: 

1615: Grezda, Hobgarten, Új-Lubló, Ruzsbach. 
1638: Csötörtök, Kápolna, Domány, Dubrava, Káposzta-

falu, Szentély, Polyanócz, Mindszent, Zsegva. 
1640: Új-Béla, Fridmann, Haligócz, Hanusfalu; Kaczvíz, 

Krompach, Dunajecz, Alsó-Lap, Leehnitz, Mátyásfalva, Nedecz, 
(szepesi Magura), Vittkócz. 

1642: Körtvélyes. 
1661: Olcznó. 
1667: Velbach szept. 24. 
1671: Csőtörtöki templom; Gőlnitzbányö, Jaurnik, Ká-

posztafalva, templom okt. 5.; Kluknó, Odorin, Remete, Richno, 
Stoosz, Szomolnok, Svedlér.1 

1672: Ábrahámfalva január hóban, Farkasfalva szintén 
január hóban, Hozelecz ugyanakkor, Hunfalu szintén akkor, 
Mérfalva, Kurimpán, Nagy-Lomnitz, Müllerbach, Pálnafalva, 
Szepes-Sümegh, Svabócz, Nagy-Szallók, Szent-András, Mák-
falu, mind január hóban. 

1673: Busócz, Grenicz, Késmárk szept. 24„ Kravjon, 
Krigh, Krompach jún. 5. Kubaeh, Holló, Lomnitz, Kis-Lom-
nitz, Maldur, Markusfalu aug. 14, Merény, Savnikfalu, Savnik-

1 Ez évben jelent meg Bársony püspök irata: „Veritas toti mundo 
deolarata, Sacram Caesaream Regiamque majestatem non obiigari ad 
tolerandos in Ungaria Lutheranos et Calvinistas... Cassoviae 1671. 

44* 



6 4 6 W E B E R 8 A M U 

kastély, Szent-György, Nagy-Eőr, Teplitz aug. 18, Topportz 
aug. 19, Vidernik, Gergő aug. 30. 

1674: Durand, Felka, Igló,. Leibitz, Lőcse, Matheócz, 
Ménhárd, Poprád, Ruszkin, Sztrázsa, Szepes-Béla, Szepes-Olaszi, 
Szepes-Szombat, Szepes-Váralja.1 

Miképen a templomok visszafoglalása a piaristák buzgó-
ságának tulajdonitható, úgy az ev. lelkészek kiűzetése is az 
ő művök volt a Szepességen. 

1670-ben a szepesolasziak követséget küldtek Lancutba 
Lubomirszky herczeghez, a szepesség kormányzójához, hogy 
szüntesse be az olaszi r. kath. vallásgyakorlatot, mely által 
érdekeiket veszélyeztetve látták. De a mint Hannacius ennek 
neszét vette, azonnal a herczegnél termett ós az olaszi luthe-
ránusok törekvését oly sikeresen ellensúlyozta, hogy a ter-
vükből semmi sem lett. 

Hannacius 1671-ben is megfordult Varsóban és Mihály 
lengyel királytól kieszközölte a r. kath. valláskiváltságot az 
1671-ik évi június 24-én kelt nyilt parancsban, a Privilégium 
pro liberó exercitio catholico in XIII Oppidis Capitaneatus 
Scepusiensis P. P. Piarum Scholarum. 

Lubomirézky enyhébb felfogásával egyet nem értvén, 
Hannacius 1672-ben megint Varsóba sietett a ldrályhoz, a piarista-
házat felingerelte, a pápai nunciust informálta és az ország-
gyűlés színe előtt elbeszélte az olaszi esetet, hol a r. kath. vallás-
gyakorlat zavartatott meg. A király maga kimondta a r. kath. 
vallásgyakorlatra nézve, hogy igenis támogatni, fentartani, 
előmozdítani és meg fogjuk védelmezni a r. kath. vallás kivált-
ságait. (Protegemus, conservabimus promovebimus et vindica-
bimus). És midőn a tárgyalások közben Hannaciustól kérdezték, 
milyen elégtételt kíván, azt felelte: hogy a lutheránus prédi-
kátorokat távolítsák d, a templomokat foglalják vissza és 
ismerjék el a piaristák misszionárius érdemeit. 

Az országgyűlés feloszlatásával 1672-ben máíczius 11-én 
Hannacius attól félt, hogy ügye megfeneklik; ezért a királytól 
új nyilt parancsot eszközölt ki, melyben a többek kőzött hang-
súlyoztatott, hogy az ev. papokat el kell távolítani. Ez volt a 
piarista misszionárius főtörekvése, mely utoljára sikerült is. 

Pozsony példájára Szepesváralján Bársony György nagy-
váradi püspök és szepesi prépost elnöklete alatt törvényszéket 
szerveztek lengyel és magyar tagokkal és egyenlő részben. 

1 Informatio de Principio vindicatarum Ecclesiarum XIII oppidorum 
in specie cura et laboré R. R Patrum Scholarum piarum Collegü Podo-
liniensis. Anno 1671. Szepes-Mindszenti Csáky-csaiád levéltára. 
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E törvényszék elé 1674 április 24-én 41 ev. lelkészt és diakónust 
idéztek, a kiket azzal vádoltak, hogy a lázadás bűntényében 
részt vettek. A megidézett lelkészek közöl senki sem jelent 
meg, de azért kihallgatás nélkül mindannyiját vétkesnek találták, 
in contumaciam elítélték, vagyonuktól megfosztották és Magyar-
országból, valamint a hozzátartozó részekből kitiltották mind-
nyájukat. A fölajánlott reverzálist senki sem akarta aláírni és 
így vagyonuktól megfosztatván, híveik hő könnyeitől és áldá-
saitól kisérve, Szepesbéla mellett a Poprád-folyón tutajokra 
szállva, a Dunajeczen és Visztulán indultak szomorú szám-
űzetésbe Németország felé.1 

A 13 szepesi városból száműzött lelkészek nevei és 
további szomorú sorsuk a következő: 

Klesch Kristóf \ szepesszombati lelkész Boroszlón át Szász-
országba vándorolt. Előbb a thüringiai Fraustadtban kapott 
alkalmazást, azután Erfurtban lett lelkész; mint ilyen meg is 
halt 1706 február 20-án. 

Kuntz Károly lelkészsegéd Szepesváraljáról Poroszor-
szágba menekült és nem sokára Thornban meghalt, hol az 
ottani Mariatemplom lelkésze Fellner temettette el a saját 
költségén. 

Weisz Tóbiás poprádi és Schivartz András prázsai lelkész 
Danzig városában Petersen asszonyság házában találtak mene-
déket, hol általában a száműzöttek segélyt nyertek. A kiállott 
szenvedésekből és nyomortól megtörve mindkettő nem sokára 
meghalt és a jószívű asszony közös sírba temettette el őket. 

Gkcendel Mihály iglói lelkész visszahúzódott Frankén 
vidékre, azután Koburgba és Boroszlóba, honnan 1678-ban 
örökösödési ügyben Iglóra visszakerült. Német segédlelkésze 
6ramsiu8 egy ideig Koburgban élt és azután a közel fekvő 
Geyerstadtban mint lelkész kapott alkalmazást. Az iglói tő-
segédlelkész, Schalak János megtörve Boroszlóban meghalt. 

Klesch Dániel M. szepesolaszi lelkész sokat hányódott 
és szenvedett mint exuláns. Félévi fogság után hazájából 
távoznia kellett Megfordult Danzig, Chur-Brandenburg és 
Lipcse, valamint a Hansa városokban. Jénában iskolaigazgató 
volt. Azután Weissenfelsre került Hollandi útjai után a szász-
országi Heldburgban lelkész és superintendensállomást kapott. 
Segédlelkésze Schratzinger János Boroszlóban lett conrector, 
később Fraustadban rector. 

1 A XXIV. kir. plébános testvérülete és a reformáczió a Szepes-
ségen. Irta: Hradszky József, szepesi kanonok stb. A szerző sajátja. 
Miskolcz Wesselényi Géza könyvnyomdája 1895. 
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Noscoriua Mihály felkai lelkész és esperes Lengyel- és 
Poroszhonba vette útját és Danzig, Königsberg és Thorn város 
jóltevőinek alamizsnájából élt. A számkivetést megunva Kés-
márkra visszakerült, hol meg is halt. A hír, hogy itt téritvényt 
aláirt volna, történelmileg nincs bebizonyítva, csak arról irt 
alá kötelezvényt, hogy lelkészi hivatalt többé nem fog viselni. 

Langsféld Keresztély matheóczi lelkész a számkivetés 
szomorú ideje alatt feleségével és gyermekeivel Boroszlóban 
tartózkodott és meghalt mint pálczafalvi lelkész, hová a vallás-
szabadság visszaszerzése után visszatért. 

Fontarvus János bélai lelkész elébb Boroszlóban, azután 
Strehlen községben talált ellátást, hol az ottani lelkésznél segéd-
kezett és 1677-ben nyomorúságos életét be is fejezte. Segéd-
lelkésze Poprádius Ádám feleségével és gyermekeivel Boroszlóba 
menekült és a vallásszabadság idejében Bártfán diakónus lett. 

Ebcard Ábrahám leibitzi lelkész beteges gyenge ember 
családjával nagy gondok közt Boroszlóban élt, hol 1682 július 
20-án nyomorúságos életét be is fejezte. Grosz János segéd-
lelkésze szintén odamenekült; midőn azonban az exulánsok 
száma ott igen nagy volt, Lengyelországba folytatta útját, hol 
Reichel nevft lelkésznél talált ellátást. 

Heutsch Fülöp M é n h á r d o n lelkészkedett, és fiával 
Boroszlóba költözött, hol a Magdolna-templom Hermanus nevű 
lelkészénél mint diakónus alkalmazást nyert. 1682-ben Thököly 
Imre oltalma alatt ismét visszatért Magyarországba. Kassán lett 
lelkész és az öt szabad királyi város superintendense. 

Oeuthner Mihály durándi lelkész elbújt Szepesváralján 
a Geuthner-féle ház egyik sötét kamarájába, hol nyolcz évig 
elrejtve élt és a sötétségben teljesen megvakult. Az ev. isten-
tisztelet helyreállítása után Szepesváralján prédikált. Midőn ott 
meghalt, a szepesi káptalan eltiltotta a tisztességes eltemetését 
a temetőn, miért is a szerencsétlen ember egy magánkertben 
találta örök nyughelyét. 

Almer Pál mint lelkész Ruszkinon elköltözött az ellen-
reformáczió viharaiban. Boroszlón át Wittenbergába utazott, 
hol lelkészi állomásra juthatott. 

Albvny András, tót segédlelkész Spepesolasziban, szintén 
Boroszlóban időzött és Kielben találta sírját. 

A piaristák nem elégedtek meg a Szepesség visszafog-
lalásával, hanem Zólyom megyére is kiterjesztették térítési 
munkájukat, melyben gróf Collalto Mátyás, a horvátok ezredese 
hathatósan támogatta. Schultz János, a beszterczebányai kamara 

* 



AZ ELLEN REFORMÁCZIÓ A 8 Z K P E 8 8 & G E N . 6 4 9 

prefektusa figyelmeztette Hauzanka Miklós piarista superiort, 
hogy a lipcsei uradalom területén két prédikátor meghalt és 
azért küldjön rögtön öt, vagy legalább három tótul tudó rend-
tagot az üresedésben levő parochiák elfoglalására. Hauzanka 
sietett megragadni az alkalmat és két privigyei piarista kleri-
kussal útnak indult. 1673-ik évi október 6-án a kamarai tisztek 
bevezették a jövevényeket a parochiába. Fr. Emericus a garam-
péteri plébániát foglalta el, melyhez tartoztak Garamszent-
miklós és Jeszenye, Fr. Venceslau3 pedig a lopérit; Hau-
zanka Garamolaszkán telepedett le, abban a reményben, hogy 
Breznóbányát visszatéríti (propter spem Brizna occupandae). 
Most Collalto fegyveres erővel lépett fel és elfoglalván az 
úrvölgyi evangélikusok templomát, rögtön Breznóbánya ellen 
indult és október 20-án Hauzankának átnyújtotta a templom 
kulcsait. Sok akadály és nehézség után végre Szelepcényit is 
megnyerték, hogy az investiturát megadta Hauzankának Breznyó-
bányára; P. Simont pedig a péteri, szabadi és lopéri egy-
házakba ültette be, ki azonkívül megtérítette a lencsházai és 
feketegarami fatelep két tisztjét, az öreg Taxner Dánielt és 
Poll Mátyást. Schultz ráparancsolt a másik két tisztre, Pósch 
Mátyásra és Taxner Jeremiásra is, hogy a legközelebbi vasár-
napig vegyék fel a katholikus vallást, mert különben elbocsátja 
őket a kamara szolgálatából. 

A Szepességből jól ismert Hannacius nagy agilitásával 
itt is újból kezd szerepelni. 1674 augusztus 16-án foglalta el 
a garampéteri parochiát, melyhez még Lopér, Jeszenye és 
Felsőszabadi tartoztak. Mivel Hauzanka Breznóbányán nem 
tudta magát megkedveltetni, a piarista atyák magát Hanna-
ciust küldték ezen fényes, befolyásos és jövedelmező állásba, 
hol a buzgó páter csakhamar ki is vitte, hogy az 1676-ik évi 
restauráczió alkalmával csak katholikusok választassanak meg 
a városi hivatalokba. 

Hannacius a kurucz mozgalmakat is figyelemmel kísérte 
és kivitte, hogy novemberben a város császári helyőrségét 
300 katonával felemelték. Az ő közbenjárására Kollonics a 
városnak nyolcz ágyút küldött és azonkívül megígérte, hogy 
kieszközli a királytól, hogy a város 400 forintnyi accisája a 
falak kijavítására fordíttassék. 

1678 január 31-én Hannaciust Germani János váltotta 
fel a breznyóbányai superiorságban, ő pedig visszakerült 
Peteribe. Ezalatt Thököly hadai elözönlötték a bányavárosokat. 
Hannacius intézkedett, hogy H környékbeli egyház értékesebb 
tárgyai Beszterczebányán helyeztessenek biztonságba. A kurucz 
mozgalmakban Privigye a piaristaházzal együtt sokat szenve-
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dett. A piaristák ugyan biztos helyekre menekültek a kuruczok 
elől; de házuk rommá lett. Breznóbányáról is szomorú hirek 
jöttek. A piaristák alig mertek a városban mutatkozni, vidéken 
még nagyobb bajban és veszélyben forogtak. A többi missziókat 
is elveszítették és vagy Murányvárába, vagy Podolinba mene-
kültek. Távozásukkal a protestantizmus egy ideig mindenütt új 
életre kelt. 

Thököly Imre szerencsecsillaga elhomályosodása után, 
Hannaciusnak első gondja volt, hogy Zólyom, Nyitra és Bars-
megyében a kath. missziókat helyreállítsa, mi már most köny-
nyebben sikerült, mert az út már meg volt törve és csak a 
régi visszaemlékezéseket kellett újból feleleveníteni. .Privigye, 
Nyitra, Tótpróna, Galgócz, Felfalu, Bajmócz, Újbánya, Breznó-
bánya, Kistapolcsány stb. Hannacius sikeres fáradozásából újból 
a r. kath. hatalom alá kerültek. 

Midőn II. Rákóczi Ferencz a szabadság zászlaját kibon-
totta, a protestánsok újból lólekzetet vehettek és berendez-
kedtek vallásuk szabad gyakorlására. Hannacius már ezt nem 
gátolhatta meg. Mint megtört, beteg ember visszavonult és 
Privigyén 1710 június 1-én mult ki az élők sorából. 

A felsorolt adatok kétségtelenné teszik, hogy Dunáninnen 
és különösen a Szepességen Hannacius vezetése alatt a piaristák 
voltak az ellenreformáczió kezdeményezői és legelszántabb 
és legbefolyásosabb végrehajtói.1 . 

1 Hannacius Ferencz (Fransiscus a S. Venceslao e S. P. S.) élete, 
írta: Friedrich Endre dr. kegyesrendi tanár. Pósa könyvnyomdája. Vesz-
prém, 1906. 

Weber Samu. 




