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Mívelődéstörténeti korrajz. 
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B E V E Z E T É S . 
(Előszó.) 

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 ós összegyűjtését tűzte 
ki feladatául. Ilyen, nagyrészt még fel nem használt adatok 
Gömör vármegyében is feles számban találhatók és midőn 
azokat összegyűjtöttem ós 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 melyből 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 a 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 
tettem 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 képe", a XVI—XVIII. századokban 
lezajlott országos eseményeknek színhelye volt és kebelében 
régente méginkább mint most, Magyarország nemzetiségeit a 
magyart, tótot ós németet együtt talál juk: 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 ós 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 tart ja. Jelen esetben is hiába csábított egy-egy 
kimagasló alak, hogy viselt dolgait, ne pedig hitét, erkölcsét, 
jellemét ós 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 ós egyházakat alapított 
ós 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 éven át támaszát, a míveltség ós tudomány 
buzgó terjesztőjét, Homonnay Máriát a történelem lapjain 
hiába keressük? A kalandor nő, a kihoz hasonlót minden kor 
és minden falu kópés felmutatni, történelmi alak, ledérsége 
és női gyöngesége ott tündököl a komoly történelem lapjain, 
holott anyja, ki minden jóért lelkesült, 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 a l ak ' 
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 ós elbírálásukat, valamint az azokból vonható 
minden következtetést a szíves 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 
j á r t volna előttem ós hogy bizony kevés forrás és segéd-
eszköz és ebből folyólag igen kevés „vonás" állott rendel-
kezésemre. A szándók, nem pedig az eredmény feleljen értem. 
„Et sí desunt vires, tarnen est laudanda voluntas." 

Mielőtt tulajdonképeni feladatom mogoldásához 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 

Stockei Lénárd-féle hitvallást, az esperesség 1584 ós 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 ős 1642 
évi egyházlátogatásokat, néhány lelkészi és tanítói hiványt 
ós több effélét tartalmaz; 

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

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

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 ós az ezen gyűléseken 
felolvasott császári rendeleteket, felterjesztéseket ós levelezé-
seket tartalmazza és végre 
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f) az A ntoni-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. 
11. Limberger. 

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 hódításnak 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 méne-
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 ós elébb utóbb erősített helyeit is kezébe kerítvén, 
majdnem az egész országra kiterjesztette dúló kalandozásait. 

Zápolya Jánosnak 1540-ben bekövetkezett halála után 
az általános sülyedós, közromlottság ős 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 ős 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-ón 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 trónraléptóvel 
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 

9* 
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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 út já t és gondoskodott 
az új tanok terjesztéséről, eszközül használván arra a meg-
javított hit ellenségeit is. X. Leo pápa bullája, mely az evang. 
tant tilalom ós átok alá fogta, 1521-ben Gömörben is Szakmáry 
György tanácsára 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 ós 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 te t te ; a költészet, mely az ú j 
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—1585 dobsinai tanító m a j d 1586—1626-ig dobsinai 
lelkész volt. 

a) Az akkori j ámbor 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 bibelődni rá sem é r t ; 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 ember 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 megfenyitését 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 ós 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 nópjog ós 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 közökben 
vol t : Camille Desmoulins sem ismeri a három nagy igét. 

Igen, a történelemben sincs ugrás. Gömörben is látjuk, 
hogy a hívok 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-
győződós és felvilágosítás küzdött az evang. tan mollett és én 
valószínűnek tartom, hogy épen a gömöri plébánosok voltak 
azok, kik Kechéti Márton veszprémi püspök ós Bebek Imre 
fehérvári prépost példáját követve Luther tanait hirdetni 
kezdték, ós 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, tehát 
„hitsorsosaik" közé menekültek, mikor idejöttek; amint 
tény is, hogy 1540 körül Gömörmegye majd minden jelen-
tékenyebb helyiségében 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 

J) Ezen férfiú születési évét és származását nem ösmerjük, valószínű, 
hogy a Szepességen lelkészkedett, míg eretneksége miatt el nem űzetett. Bolyon-
gása közben Lőcsén, Iglón és Schvedléren „tanított" és az ú j ra keresztelők fele-
kezetéhez ha jo lván többeket ú j r a is keresztelt, a miért aztán 1629-ben Katzianer 
János cs. kapi tány parancsából Csicsváron el is fogatott, de a vízbe fulasztás-
tól, mire ítéltetett, öntisztázása által megmenekülvén, ismét folytatta eretnek 
tanítását, nem egy embert keresztelvén meg ú j r a 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, vér tanúságot szenvedett. Barthol szerint ez Csetnek vára (lásd „Memorab. 
provinciáé Csetnek") de ez a vélemény nem helyes, mert Csicsvár Zemplén 
megyében volt, ahol Csicsváral ja község most is van. Különben is Katzianer 
Csetneken n e m 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. 

s) Bebek Ferenc (Bebek János fia) gömöri főispán volt, ki testvérét, az 
eretnek fehérvár i 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 használ t harangot rabolt el a környék faluiból, mely harangokból 
aztán pénzt veretett. Zápolya János halála u tán Ferdinándhoz állott, de erő-
szakos kalandjai t majd a törökkel is szövetkezve folytatván 1556-ban a haza 
ellenének nyilváníttatott, minden méltóságát elvesztette és 1559-ben életétől 
is megfosztatott. 

4) A Creta lehet a német Grete lat inos rossz írása, tehát szintén 
keresztnév. 



A gőmöri ág. hitv, evang. esperesség története. 135 

és hitökben megerősített egyházak kiheverték a bajt, az 
elrabolt és „pénzzé átváltoztatott" harangok helyébe csak 
hamar újakat szereztek és végre Bebek Ferenc is 1555 körül 
nem hogy üldözte volna, hanem ellenkezőleg pártolta az evang. 
hitet; legalább bizonyos, hogy rablókalandjaival felhagyott 
és lígy 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 6 maga, mint a murányi 
várkapitányságban utóda: niederláísi 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. ev. 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 ós 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. kapi tány ellen oly sikeresen védte) nemcsak 
hadi erényekben tündökölt , hanem a hitjavítás művé t is előmozdította ; 
1669—1562-ig gömöri fóispán volt, m a j d Baloghvára mellett a törökök elfog-
ták és Konstantinápolyba hurcolták, honnan kiszabadulván 1567-ben elhúnyt, 
mikor is benne a Bebek család pelsőci ága férfi tagjaiban kihalt. Említésre 
méltó, hogy a Kálvin hi tű Melius Péter 1565-ben Debrecenben kiadott művét 
(Sámuel és a királyok könyvének fordítását) Bebeknének szül. Patócsy Zsófiának, 
az evangélikusok pa t róná jának a jánlot ta . 
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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 ós meg-

tart ja 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 erdemei 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 ős a mennyekbe felszállt, 
honnan majd ítélni jő elevenek és holtak felett. 

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

6. A hitről : A hit, moly 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-
mérettel bírjon, mely távol áll attól, ki az Isten parancsolatai 
ellen cselekszik és (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 ós a szentségek helyes élvezetet 
elősegíti, bár az emberi szertartások közt kevés is a hasonla-
tosság; és ámbár az igazi egyházat csak azok képezik, akik 
valóban jók (justi) ós szentek és akiket a Szentlélek az ige 
által kormányoz : a gonoszok is, ha némikép az evangélium-
ban hisznek és a szentségeket élvezik, szintén külső tagjai 
az egyháznak, sőt a Szentlélek a gonosz lelkész hivatala 
által is foganatot talál, feltévo, hogy θ lelkész az igét ós 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 út ján 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 úrvacsoráról: Az egyház az úrvacsoránál Krisztus 
valódi szűztől született és a keresztfán kiszenvedett testét 
ós vérét élvezi. Közös vacsorában, vagy, mint nevezik, misében 
részesülnek azok, akik a lelkész előtt hitökről vallást téve 
és megjavulást ígérve hitükben megerősítést és bűnbocsánatot 
kérnek. 

11. A gyónásról (de confessione): A magángyónás három 
okból szükséges: 1. hogy a tudatlan (rudes) megvizsgáltassék; 
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 (de poenitentia): A bűnbánatot mindig 
sürgetni kell, mert nélküle senki az egyházba fel nem vehető, 
illetőleg abban meg nein 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 jut ta t ja 
eszünkbe és szivünk az atya irgalmasságára vetett azon 
bizalom következtében, amelyet Krisztus minden bűnbánó és 
hívő embernek szerzett, a szorongatástól meg szabadul. 
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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 ós 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 ós 
szeretni, valamint az evangéliumban hinni nem tudunk saját 
erőnkből (non est in nostris viribus). 

20. A szentek segítségül hívásáról: Ki szent életet ólt, 
elhúnyta után is minden dicséretre (tiszteletre) méltó, mert 
tana és kitűnő példája által (akkor is) tündököl; de segítsé-
gül hívását (t. i. közbenjáróul) t i l t ja az első és második 
parancsolat ós az, hogy erre nincs isteni parancsolat ós 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. ev. 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, do 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 
ós a még megtartott szertartásokból nem egyet elhagytak, 
igen természetes, mert a bálványimádás vádja érte őket és 
a magasztalt egyszerűség az egyszer nyugtalanná tett lelkek-
nól 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 áthidalbatlan mélység 
tátongott a régi és javított egyház között. Egyházaink közt 
e korszakban semmiféle összeköttetés nem lóvén, mindegyik 
külön ós önállóan rendezte be magát, külön hitvallást ós 
külön szokásokat követett. 

Az egyes egyházak élén állott a lelkész, aki maga felett 
hatóságot nem ismert1) a róm. kath. hierarchia tekintélyére 
ós 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 j a j a polgári 
hatóságnak, ha a vallástalan vagy erkölcstelen embert a 
lelkész kívánsága szerint meg nem bűntette. 

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

*) Lelkészeink a róm. kath. érsek alatt állottak ugyan, de a „függés" 
csak névleg állott fenn, amennyiben az „eretnek lelkész" édes keveset törődött 
azzal, ami t neki az érsek vagy az érsek nevében meghagytak! bár szükség 
esetében pl. ha hívei n e m fizették, az érsekhez fordult segítségért. Megjegyzem, 
hogy e korszakból kevés adat maradt reánk, de a későbbi emlékek kellő 
világot vetnek erre is, me ly 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 
mehetet t ! 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 kisórteteitől remeget t : 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 ós mai napon szóra sem móltónak tar tot t 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 kerül t! Mint a 
köznép, a földesúr (patrónus) is az egyházban sok kötelesség-
gel igen, joggal egyáltalán nein 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 ós egyedül nekik 
— lutheránusoknak — szól és itt is csak annyiban követendő, 
amennyiben ez az egyszer elfogadott ós „csalhatatlannak" 
tar tot t ágostai hitvallásba nem ütközik, szóval a lutheránus 
hit üldözni kezdte az eltérő véleményeket ós 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 ós 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 cselszövó-
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. ev. 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, 
1593 évi országgyűléseken a király számtalan ígérete és 
néhány egyházi és világi főúrnak jótállása dacára, orvos-
lást nem nyertek ós míg a sok panasz elhangzott a pusz-
tában, megerősödött az ellenreformáció, mely nemsokára 
elhagyta rejtekhelyeit és nyíltan is fellépett az újított hit 
ellen. 

Β) 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 1550 körül 
számos követőre talált ós hazánk más vidékein hatalmas 
pártfogók védelme alatt már régebben szervezkedvén, a 
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gömörmegyei ág. hitv. ev. egyházak létezését komoly veszóly-
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 
Monyért 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 ós 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 és 
szorosan Luther kátéjához ragaszkodott, másrészt pedig arra 
törekedett, hogy a tanítás mindenütt egyöntetűen ós az egy-
szer elfogadott hitvallás alapján történjék, hogy ezen hit-
vallást minden más felekezet ellenében általános érvényre 
emelje ós 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 
cselszövónyei kudarcot vallottak ez összetartással ós 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 ólén ? 
nem tudjuk, annyi azonban tény, hogy utódja Reinhard Márton 
1594-ben hagyta el Murányvárát és tábori lelkészi hivatalában 
Rimanovi János követte. Utóbbi 1594 július 5-én a báró Herber-
stein Gyula murányi várkapitány védnöksége alatt tartott 



A gőmöri ág. hitv, evang. esperesség története. 143 

esperességi gyűlésen esperesnek választatván a régi — Fried 
Cyprián-fóle — 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) ós 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 Rimanovi János 
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, mikóp ,.kishonti lelkésztársaival együtt 
a fraternitás kebeléből kilép és külön esperesseget 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 és 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 és minden szentség 
Krisztus rendelete szerint szolgáltassók ki. 

4. A hallgatóság gyakran intendő, hogy az úr asztalá-
hoz sűrűn járuljon, azt vógfeő 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, ós az isteni 
tisztelet érthető (tót) nyelven tartandó. 

8. Az úr testének felemelése (supra caput) és mutogatása, 
a mise éneklése, tárgyak ós dolgok (sonka, gyertya stb.) 
beszentelóse, minden körmenet, a feszület körülhurcoltatása, 
az ereklyék és az úr testének (kovásztalan kenyér alakjában) 
tisztelete és a máglyagyújtás (Ker. szt. János napján) tilos. 
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9. A házasulandók intendők, hogy kihirdetésök 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 ós ugrándozás nélkül legrövidebb 
úton és keresztyén módon, leendő lakásába vezetni ós 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 ős 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) lelkiösmóretes 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 superintendens2) 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 elő terjesztendő. 

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

15. Valamennyi egyházban egy és ugyanazon napokat 
kell megünnepelni. 

16. A lelkész csak a superintendens tudtával és csak 
három havi felmondás után távozhatik ós 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 és játékokat rendezni tilos. 

19. Ünnepen és vasárnapon az isteni tisztelet befejezőseig 
adásvételt űzni és 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 a lkalmi szent énekek, dicséretek, 
melyek részint, mert a nép megszokta, részint, mert éneklésük (a lelkésznek és 
tanítónak) külön díjjal jár t , 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 és az elhúnyt viselt dolgainak elmondása tiltatik; 
hasonlóan vasár- és 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 körözvónyt gyorsan 
továbbítani. 

24. Minden iskolánál kell, hogy tanitó legyen. 
25. A káromkodás és 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 törtónt, hogy már 1594-ben Ri-
manóvi János murányi lelkész és „superintendens" új és 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 és a mohamedánus, ariánus és zwingliánus hit 
terjedésének veszélyeiről szól és 

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 és 
Ítélet nélkül történt, betiltatik; minden efféle ügy gondos 
elbírálás és eldöntés végett a „consistorium"1) és a polgári 

') Consistorium alatt itt az egész esperesség illetve espereseégi 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-
ős 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 45 -79. 1.) 

Közli: Kovács Sándor. 


