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D) Az egyház kormányzata. 

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

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

A határozatok szótöbbséggel hozattak és érvényesítósök 
kímélet nélkül a „mennyország ós pokol"1) igénybe véte-
lével történt. A „kiközösítés" végső, de hatásos kény-
szereszköz volt. A szigor, mely ezen határozatok hozatalánál 
és végrehajtásánál alkalmazást nyert, s végre, mint fennebb 

') Igazolja azt pl. a Rimanovi-féle 44. cikk, mely a szófogadatlan 
embertől a tisztességes temetést és nyughelyet is megvonja. 
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láttuk, visszahatást szült és a brézói lelkész 1596. jun. 15-én 
kelt levelében kimondta: „az uralkodási vágy vett erőt raj-
tatok!" (regnandi jam vos, non oves pascendi aut sacra 
administrandi cupido invaserat). 

Az esperes a lelkészek által évről-évre szótöbbséggel 
választatott; hivatalos hatalomköre ép oly kiterjedt, mint 
díszes volt; nemcsak közgyűlést összehívni, azt vezetni és 
a határozatokat végrehajtani állott tisztében, hanem azon-
kívül δ látogatta (vizsgálta) az egyházakat, beiktatta az új 
lelkészeket, képviselte az esperességet, elintézte a lelkészek 
közt, valamint a lelkész és hívei közt felmerült panaszokat, 
felügyelt az egyházakra és bíráskodott is a lelkészek és 
tanítók felett; és miután az esperes és közgyűlés hatásköre 
ez idétt szabatosan körvonalozva nem volt és végre is az 
esperes volt az, a ki a közgyűlés tárgyait kitűzte : nem csuda, 
ha e korszak elején sem találunk arra esetet, hogy a köz-
gyűlés az esperes indítványát el nem fogadta volna ós annál 
kevésbé történhetett ez később, mikor az esperes már fő-
papi jogokat gyakorolt. Hogy ezentúl is a közgyűlésnek 
eljárásáról számot adott és a határozatokhoz szigorúan 
ragaszkodott: puszta forma volt, mert tény, hogy az esperesség 
tagjai t. i. az egyes lelkészek az esperestől függtek, ki őket 
jobb állomásokra ajánlotta, megtámadás esetében megvédte 
ós peres ügyeiket, különösen híveikkel szemben kedvezően 
elintézte. Innen magyarázom én azt, hogy az esperes véle-
ménye soha — legalább nagy ritkán — ellenszenvre nem 
talált és csak is így történhetett, hogy azon fórfiú, aki elébb 
csak a közgyűlés elnöke és végrehajtó közege volt, csak-
hamar közgyűlési határozat nélkül is intézkedett. 

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

A lelkészek fizetése a régi maradt. Miután e korban nem 
létezett nálunk város vagy helység, melyben két különböző 
egyházra akadnánk, a lutheránus lelkész mindenütt a réges-
régi „papitized" élvezetében volt, melyért úgy mint jogelőde 
„a róm. kath. plébános" bizonyos mérsékelt évi bért, úgy-
nevezett pactátát, fizetett az esztergomi érseknek ós annak 
üresedése esetében a kincstárnak. Itt egy igen nevezetes 
körülményt kell kiemelnem. Ha tudniillik a tized szedésénél 
nehézség merült fel, az évi bér is az érseki kincstár kárára 
elmaradt; megtörtént aztán, hogy az ág. hitv. evang. lelkész 
ily nehézség esetében tartózkodás nélkül az esztergomi 
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érsekhez fordult segélyért, ki saját kárát elhárítandó rögtön 
intézkedett és az „eretnek prédikátort" a megtagadott vagy 
megcsonkított tized teljes birtokába helyezte. Szuhay István 
váci püspök és esztergomi érseki helynök e részben még 
tovább ment és a fraternitás megkeresésére 1594junius 11-én 
Esztergomban kelt levelében nemcsak ígérte, hogy egész 
befolyása (tekintélye) felhasználásával és ha kell végrehajtás 
útján is visszaállítja a kishonti ág.hitv. evang. lelkészek számára 
az itt ott megtagadott tizedett, hanem fel is hívta a frater-
nítást, hogy az egyházi és papi jövedelmeket irassa össze 
pontosan, nehogy valahol csorbát szenvedjenek vagy fele-
désbe menjenek, az ekkép összeírt jövedelmeket pedig köve-
telje be és ha valaki fizetni vonakodnék, jelentse neki (a 
püspöknek) és δ kétszeresen véteti meg az illetőn. (Proto-
collum Rimanovianum 319, 322 1.) 

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

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

E) Az iskola és a tanító. 
A Fried Cyprián-féle szabályok 24-ke és a Rimanovi 

János-félék 57-ke tannbizonyságot tesz arról, hogy az ág. 
hitv. evang. egyház az iskoláról Gömörben sem feledkezett 
meg; de ugyanazon szabályok azt is mutatják, hogy az 
iskola és a tanító mindenben a lelkésznek lett alárendelve 
és hogy minden szabad nyilatkozat és kutatás kivált a hit 
terén — anathemába fúlt. A tanító feltétlen engedelmességgel 
tartozván lelkészének és hivatalát is neki köszönvén, alá-
zatos szolga és eszköz lett, tekintélye alászállott és állása, 
melyet a közéletben elfoglalt, ez idétt kitűnőnek épen nem 
mondható. így történhetett csak meg, hogy pl. Sartori István 
alsósajói tanító 1595-ben „mert kártyázott és a fonókba 
jár t" , esperességi határozatnál fogva az iskolában „meg-
vesszőztetett" (Prot. Rimanovi 117). De az alárendelt, vékony-
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nál-vékonyabb fizetéssel ellátott és ez okból is mellékkere-
setre utalt tanítótól azért megköveteltetett, hogy a jó 
erkölcsben példányképűi szolgáljon ós ha valahol megbotlott, 
könyörület nélkül meglakolt. így fizetett 1594-ben október 
29-én 2000 darab zsindelyt büntetésül (Schumomni) „Simon 
úr", rozsnyói tanító és pedig csupán azért, mert „felesége 
idő előtt szült!" (Prot. Rimanovi 116 1.) 

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

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

mind a szegény jobbágy, a mindenható lelkész és esperes 
előtt meghajolni, nekik mindenben szót fogadni és azt is 
nyugodtan eltűrni tartozott, mit az egyház „róla nélküle" 
határozott és előírt. Miután a világi elemnek ezen teljes 
kizáratása az egyházi ügyek vezetéséből a protestantizmus 
elveivel ellenkezett, a régi róm. kath. hierarchia ezáltal újból 
behozatott és a hit ós meggyőződés szabadsága korlátoltatott: 
az egyház intézkedései a hívek folytonos ellenmondásával 
találkoztak, az egyház képviselője a lelkész minden oldalról 

') A pogány klasszikasok i ránt pl. az akkori lelkészek határozott ellen-
szenvvel viseltettek (lásd Klein János Nachrichten II. 391 1. 287 jegyzet 
1789. évi kiadás). 
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megtámadtatott, az előírt és kizárólag papi tekintély által 
a népre tukmált hitvallást a nép annál kevésbé kedvelhette 
meg, miután a lelkész az iskolában is folyton folyvást az 
„akarom és parancsolom" (sic volo jubeoque) féle okokat 
hangoztatta és az ellenmondást nem a tanítás, hanem a 
hatalom fegyverével némította el. Itt látom én a később 
beállott hanyatlás és üldözés másik kútforrását. A fegyverre 
és nyers erőre támaszkodó hatalom rövid életű, csak a sza-
bad szellemben tanított elv uralma tart örökké! és midőn, 
mint látni fogjuk, a jezsuiták elvonták ama támaszokat, 
melyre egyházunk külső hatalmát felépítette: az erőnek 
erejével behozott, illetve érvényben tartott hitújítás műve 
összeomlott és egyik főúr a másik után majd egyik egyház 
a másik után hitet cserélt: mi bizonyára meg nem történik 
— legalább nem oly könnyen, ha az új hit a világiaknak is 
köszöni létezését! sőt merem állítani, hogy azon esetben, 
ha Andrássy Miklós vagy más főúr részt vesz az egyházi 
ügyek vezetésében, ha a hitújítás megerősítését a maga 
művének is tekintheti: nem fér hozzá a jezsuiták csábítása, 
át nem tér és meg nem hazudtolja magát. 

A míveltebb elem, a nemesség és polgárság, az egyházi 
szervezettel megbarátkozni nem tudott és szinte különös, 
mikép lehetett pl. Maschko Menhárd vagy báró Herberstein 
Gyula a fraternitás védnöke, holott annak gyűlésein szólási 
joggal sem bírt, hogy erősíthette meg a szabályokat, melyek 
hozzájárulása és megkérdeztetése nélkül hozattak? Hiába 
az emberi természet önző és ritka példa, hogy valaki a 
„másét" megvédje. Nem kell feledni azt sem, hogy a földes 
úr e korban jobbágyai felett „bíráskodott" és így rossz 
szemmel nézhette a lelkészt, ki nemcsak magának követelte 
sok tekintetben e bíráskodási jogot, de a „földes úr" felé is 
emelkedett, őt is hatósága alá vonta. Mind ez súrlódásokra 
adott okot, melyektől a nyílt ellenségeskedésre csak egy 
lépés volt. Hogy ez így és nem másként volt, igazolja Pilcz 
Gáspár1) 1585-ben írt műve, melyben keserves panaszt 
találunk a felett, hogy „az urak a gonoszokat legyezgetik 

*) Pilcz Gáspár előbb nagysárosi , ma jd márkfalvai , 1584-ben dobsinai 
és 1584-ben ismét szepességi lelkész (és Rueber János kedvence) volt. Dob-
sinán átélte 1584-ben október 14-én a városnak a török által történt elpusz-
títását, melyet 1585-ben egy 1671-ben Wittenbergában Klesch Dániel által 
kiadott művecskében tüzetesen és a kor fogalmaihoz híven leirt. A borzasztó 
vészt, de különösen azon körülményt, hogy a törökök által fogságba hurcolt 
349 lélek Rimaszombatban a templomba zára tva töltött egy éjjelt büntetésnek 
nézi, „mert a nép az úr házát kerülte és gonosz vo l t " ! Nevezetes a leírásban 
az is, hogy szerinte a csapás több felsorolt előjelből következtethető volt. 
Pilcz Gáspár különben mint titkos kálvinista sok zaklatásnak volt kitéve, míg 
1593-ban „tévedéseit" Iglón nyi lvános ülésben visszavonta és 1605-ben mint 
80 éves aggastyán sírba szállt. 
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és egyházi fenyíték alá vonásukat meg nem engedik, holott 
a lelkészt csekély okból is elmozdítani akarják"; (Klein János, 
Nachrichten I. 294 1. 1789. évi kiadás) de igazolja különösen 
az, hogy a jezsuiták első műve volt a bűnösök megfenyí-
tését a földesúrra bízni, kit ezáltal magoknak meg is nyerték. 

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

Figyelembe veendő az is, hogy e korban a török, az 
idegen katonaság és honvédelem érdekéből összeállott nem-
zeti sereg (sit venia verbo) új meg új terheket vetett a 
földes úrtól eléggé elnyomott nép vállaira, mely aztán annál 
nyomasztóbbnak találta a lelkész uralmát, melytől magát a 
hitújítás következtében már fölszabadultnak hitte. Mikor 
városok pusztulása és falvak elhamvasztása mindennapi 
dolog volt, a közerkölcs is kárát látta és a „nélkülem rólam" 
elv szerint tanúsított erély, melylyel a lelkész a durva szokás 
és gonosz erkölcs ellen fellépett, visszahatást szült. A nép 
a létért küzdött és rá nem ért ájtatoskodni; mikor pedig 
ezért egyházi fenyíték alá vettetett, méltán kikelt az egyház 
uralma ellen és nyűgnek nézte az egyházat, melytől szaba-
dúlni akart. A lelkész kiváltságos állása is szemet szúr t ; 
mórt nem lehet őt is a polgári hatóságnál vádolni? mi 
különbség van a mostani lelkész és a volt róm. kath. plébá-
nos között? kezdték kérdezni és a ratkói hívek ellen hiába 
kelt 1596 február 2-án egy rettenetes vihar, midőn kije-
lentették, hogy a lelkész az ő szolgájuk és tartozik meg-
tenni, a mit ők akarnak, (Prot. Rimanovi 143 1.) a hamú 
alatt izzó maradt a parázs ós egy század múlva érvényre 
emelkedett a „ratkói" felfogás, mely szerint a lelkész van a 
hívekért és nem a hívek a lelkészért. 

G) A vallásosság és erkölcsiség. 
Hogy százados harcokba belefáradt népünk a jő erkölcs 

kerékvágásából is kizökkent és durva szokásoknak hódolt, 
igen természetes. A gonosztevő vagy a katonák vagy a 
törökök közé ment, hogy méltó büntetését kikerülje. A 
brezói ifjú, kit az esperesség 1594 december 15-én egy 
vele rokon leánynyal megesketni nem akart, kereken kijelen-
tette, hogy „akkor Hatvanba a törökök köze megy" (se 

Theol. Szaklap. ΧΠ. évf 4 
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totum conferre in Hatvan ubi praesidium Turcae tenent, 
Prot. Rimanovi 332 1.) 

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

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

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

1586 november 25-én Dobsinán a szentségek elhanya-
golására 25 dénár bírság állapíttatott meg (Prot. Rimanovi 
210 1.); 

1596 november 24-én Geczelen az áldomásivas a teme-

' ) Később a lka lmam lesz ezen ny i lvános vezeklés borzasztó voltát 
egyes megtörtént esetek e lmondása által bemuta tn i ; szabadjon itt csak annyit 
megjegyeznem, hogy az illető különös r u h á b a pl. zsákba öltöztetett, szalma-
koszorúval elcsúfíttatott, nyi lvános helyen közszemlére — pelengérre, szégyen-
szemre — kiállíttatott és a közönség g ú n y j á n a k kitétetett. Ε célra minden 
templomban külön — — szégyenoszlop volt. 
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tőben, (a halál felköszöntóse), Feketepatakán a feszület 
körülhurcoltatása és a máglyagyújtás betiltatott, a péter-
mánybelieknek pedig meghagyatott, hogy a Niko nevű jóst 
kergessék el a falúból (Prot. Rimanovi 206 1.); 

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

1596 december 3-án Veszverésen határozatba ment, hogy 
„a temetőben helyet ne kapjon, ki az úrvacsorát megvetó 
és gonoszságban halt el", névszerint vádoltattak: Bálik 
Balázs, Bicz Antal (vasgyári tiszt ? officialis) és Belus Tamás 
henczkói bíró; aztán kimondatott, hogy húsvét ünnepén ne 
járjanak többé feszülettel a vetések körül; majd a király-
választás, kártyajáték és fonó tiltatott be ós végre a 
kaloda felállítása1) is elrendeltetett. (Prot. Rimanovi 216 1.) 
(latinból). 

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

III. KORSZAK. 

A gömöri ág. hitv. ev. egyház hanyatlása. 

Az első üldözés 1597—1622. 

A) Történelmi áttekintés. 
Mennél hangosabban sürgették sérelmeik orvoslását a 

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

A magyar korona után áhítozó Mátyás főherceg, kit 
Rudolf Magyarország kormányával bízott meg, legyezgette 
ugyan a magyar protestánsokat; de titokban elősegítette az 

l) Ezen kaloda a templom előtt — ante templum — állott úgy, hogy 
vele nem a polgári hatóság, h a n e m a lelkész rendelkezett. 

4* 



52 Milíulik József. 

ellenreformációt is, mely már 1561-ben, mikor a jezsuitarend 
Magyarországon először megtelepült, vette kezdetét és csak 
hamar a lengyel királylyá választott Báthory István erdélyi 
fejedelemben — 1578 körül, majd Báthory Zsigmondban és 
Básta Györgyben hatalmas támaszt nyert. Magyarországon 
Oláh Miklós esztergomi és Draskovich György kalocsai érsek 
próbált szerencsét és ezen férfiaknak sikerült is az általános 
zavarban a protestáns ügy üldözése és elnyomása által új 
bajokat támasztani. A gonosz szándék kivitele a gazdag 
főurak áttérítésével indult meg és az elébb többségben volt 
,,protestáns karok és rendek" e korszak elején már tete-
mesen megfogytak, háttérbe szorúltak és Rudolf királynál 
süket fülekre találtak, ki 1604-ben már nyíltan is fellépett 
az „újítók és rendbontók" ellen, mikor az ez évben hozott 
törvénycikkelyeket önhatalmúlag egy újjal toldotta meg, 
melyben „az evangélikusok ellen régebben hozott törvényeket 
és rendeleteket megerősítette, az újítókat és rendbontókat 
ezen törvények és rendeletek értelmében megfenyíttetni 
rendelte, a jövőre nézve meg nem engedvén, hogy a vallás-
ügy miatti feleselés az országgyűlést egyéb teendőiben hátrál-
tassa." Történt pedig ez akkor, miután Belgiojoso Barbiano 
Jakab 1604 január 6-án a kassai főegyházat az evangéliku-
soktól fegyveres kézzel elfoglalta es a Kassán székelő egri 
káptalannak átadta ós miután az 1604 február 3-án Pozsony-
ban egybegyűlt „karok ós rendek többsége" e miatt panaszt 
emelt és a sok helyen elfoglalt egyházak és a szabad vallás-
gyakorlat visszaállítását követelte. 

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

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

A Pozsonyban egybegyűlt rendek ezen az osztrák tör-
ténetíróknak már sok fejtörésbe került1) „nagy merénylet" 
után csakhamar észrevették, hogy a mily sokat igért Mátyás 
a merénylet előtt, oly keveset akart ezután magtartani, 
amennyiben még a királyválasztás formájának és feltételeinek 
mellőzését is célba vette, mi azonban, főkép azért, mert a 
kiszorult Rudolf császár az esetre hívei által mindenre késznek 
nyilatkozott, ha a rendek őt választják ismét, ezúttal nem 
sikerült, Mátyás 20 napi vita után engedett és az örök emlé-
kezetű 1608 évi koronázás előtti cikkelyek, melyek Magyar-
ország alkotmányos szabadságát, beleértve a szabad vallás-
gyakorlatot is, biztosítják, meghozattak és szentesíttettek-
A családi viszály azonban Mátyás király és Rudolf császár 
között még 1611-ben is tartott. 

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

Ezala t t az ellenreformáció az ép oly tudós, mint ravasz 
és eszélyes Pázmány Péterben hatalmas támaszt nyert, ki * 
1570-ben született, 1608-ban a vallásszabadság ellen tiltakozott, 
1615-ben Nagy Szombatba telepítette a jezsuitákat, 1616-ban 
Forgách Ferencz esztergomi érsek utóda lett és rövid idő 
alatt a nevesebb főurakat mind visszatérítette a róm. kath. 
vallásra. A magyarhoni evangélikusok felett teljesen beborult 
az ég, midőn Thurzó György 1616-ban elhúnyt, a nádori 
szék betöltetlen maradt és a mindenható Pázmány Péter töké-
letesen háttérbe szorította a protestánsok megfogyott fele-
kezetót, melyet a szintén áttért és 1618-ban nádornak 
választott Forgách Zsigmond is üldözött. Ahhoz járult , hogy 
kivált Thurzó György elhúnyta után az ország egyéb szabad-

*) H o l agyon hal lgat ják , hol elpalástolják, de azáltal csak kirívóbb 
lesz az ! 
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ságai is mély csorbát szenvedtek, hogy az 1618-ban magyar 
királynak koronázott Ferdinánd főherceg a róm. kath. hit 
vakbuzgó híve volt , ki 1619 március 20-án a kormányt tettleg 
átvévén Kiesel osztrák érsek hit térí tő törekvéseit pártolta 
és az ország sérelmeivel ép oly keveset gondolt mint 
esküjével és a koronázási hitlevél pontjaival. Végre emlí-
tendő, hogy a török büntetlenül pusztította az országot, 
melyet felszabadítani vagy legalább megvédeni a hatalmas 
„német császár" most sem tudott. 

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

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

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

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

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

1607 körűi a krasznahorkai vár úrnője Andrássy Péterné 
született Bech ? Zsófia is különös pártfogására méltatta a 
gömöri ág. hitv. evang. egyházat, neki köszönhető, hogy a 
rozsnyói egyházhoz tartozott Betlér 1609-ben a jövedelmeit 
féltő rozsnyói lelkész ellenkezése dacára önálló anyaegyház 
lett, mely évben (október 20-án) a Krasznahorka Váraljára 

' ) u. m. : Schröter Tamás rozsnyói első- Labozsy Péter rozsnyói 
másodlelkész, Weinling Dániel berzétei — Petysch Zsigmond dobsinai — 
Sculteti Mátyás ochtinai — Tyrobrachius György restéri — Trebochovi Pál 
geczeli — Floriani Kristóf veszverési — N. Stanislaus oláhpataki — Molenda 
Jeremiás alsó sajói — Sexti Péter felső sajói lelkész és Astronomi Wenczel 
csetneki káplán. (Prot. Rimanovi 126 1.) 
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hívott új lelkész Fabriczi András is a gömöri ág. hitv. evang. 
esperességbe lépett. (Prot. Schröterianum 14, 22, 25 1.) 

Ugyancsak 1607-ben a murányi vár úrnője (Domina mag-
nifica de Murán, Rothal gróf özvegye?) Andreae Benedek 
tiszte által kijelentette, hogy a megye felhívásához képest 
kész és hajlandó az úgynevezett „negyedet" (quarta, mely 
00 forintot tett) a „census cathedraticus" (egyháztól 1 ft, 

leányegyháztól 50 dénár ős községtől, melyben szószék nincs 
25 dénár évenként) fejében felerészben a gömöri ág. hitv. 
evang. lelkészeknek átengedni (Prot. Schröterianum 17. 1.); 
mi ismét arra mutat, hogy az esperesség ez idétt a tőle 
elvett tized visszaállítását sürgette. Ugyanazon évi október 
23-án Jolsván a geczeli egyháztól meghívott Zwaroveczius 
Illés felszenteltetése végett Bregába menesztetett (pro ordi-
nibus ad patres Bregenses. Prot. Schröterianum 17 1.) 

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

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

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

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

Máskülönben és az anyagi károsodástól eltekintve az 
esperesség súlyosabb bántalmaktól ment maradt és ezen idő-
szakban is új meg új tagokat nyert, így pl. 1616-ban Gyön-
gyösi Márton pelsőczi, 1619-ben Holy Jakab krasznahorka-
váraljai ós 1621-ben Blasii Péter bejei lelkészt is az espe-
resség kötelékében talál juk; de miután egyházunk már 
hozzászokott az uralkodáshoz, melyet e korszakban a róm. 
kath. és helv. hitv. egyházzal megosztani kényszerűit: 
Bethlen Gábor felkelését kendőzetlen örömmel fogadta, 
rögtön párt jára állt ós nemcsak egy Kassán 1619 szeptember 
24-én kelt Péchy Simon kanczellár és Beölönyi Gáspár titkár 
által is aláírt protekcionális levelet eszközölt ki magának 
„Gábor fejedelemtől" (lásd a csetneki esperességi könyvtárban 
lévő eredeti okmányt), hanem a Csetneken 1619 október 29-én 
tartott közgyűlésből Holy Jakab kasznahorka váraljai lelkészt a 
pozsonyi országgyűlésre is küldte, utasítván őt, hogy 
ot t : 1. az esperesség szabályainak megerősítését, 2. a pacta-
ták elengedését vagy legalább leszállítását, 3. a teljes negyed 
kiszolgáltatását valamint a cathedraticumnak kizárólag az 
esperes rendelkezésére leendő bocsátását és végre 4. azt 
eszközölje ki, hogy a gömöri főispán az esperesség oltal-
mazására és a lelkész ellen vétő nemes ember megfenyíté-
sére utasíttassák (Prot. Rimanovi 538 1.) 
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Ezen követség azonban nem járt a várt sikkerrel. Már 
1620 május 19-én Jolsváról Sexti Péter és Herenni István 
(kövii lelkész) a megyéhez küldettek, hogy ugyanazon ügy-
ben közbenjáró levelet kérjenek, melylyel „Gábor fejedelem" 
elé lehetne járulni (Prot. Schröterianum 111 1.) és pedig 
ismét sikertelenül, mert Thurzó Szaniszló nádor Sopronban 
1622 július 19-én kelt leveléből látjuk, hogy a pactata-
féle arany, mely különben is már 1 ft 50 dénárra emeltetett 
fel, Pázmány Péter kívánságára egyszerre 2 ftban állapíttatott 
meg (lásd a csetneki esperességi könyvtárban lévő eredeti 
okmányt). 

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

C) A gömöri ág. hitv. evang. esperesség rendezete. 

Az 1604 január havában Restéren szerkesztett és 1610 
julius 10 én Thurzó György által is megerősített esperességi 
szabályok, a Fried ésRimanovi-féle cikkelyek alapján készültek; 
még a 18-ik század elején is teljes érvényben voltak és hét 
címre osztva úgy az egyház mint az iskola és közerkölcsi 
érdekében intézkednek és pedig: 

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

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

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

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

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

5. Felszenteltetése után visszatérvén okmányait az es-
perességnél bemutatja és csak aztán kezdheti meg hivatalos 
működését és egyezkedhetik híveivel fizetése tekintetében. 
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6. Az új lelkész az esperesség közgyűlésén felvétele 
iránt esedezni, a cikkelyeket aláírni, engedelmességet fogadni 
és felvóteleórt a közös ládába egy magyar forintot fizetni 
tartozik. 

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

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

9. Másvidékről jött lelkész bizonyítványt hoz, az esperes-
ség területéről távozó bizonyítványt kap, utóbbiért egy 
magyar forint fizetendő. 

10. A káplán csak a hívek tudtával és sikerült próba 
után alkalmazható. Az ekkép alkalmazott híven végezze teen-
dőit, lelkészének, kinek mindenben alá van rendelve, fogadjon 
szót, a régóta szokásos fizetéssel érje be, lelkészét ne gán-
csolja a hívek előtt, sőt ellenkezőleg dicsérje (commendet) és 
ha tőle sérelmet szenvedett, igazát ne a világi hatóságnál, 
hanem az esperesnél ós esperességnél keresse. 

II. cím. A hitvallásról és szentségekről. 
1. Az esperesség minden tagja ragaszkodjék híven az 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. A bábának ós a lelkészen kívül mindenkinek keresz-
telni tiltva van. 

11. A serény lelkész gyakran inti híveit, hogy sűrűn 
járuljanak az úr asztalához, azt utolsó órájukra ne halaszszák, 
mert a késő megbánás Augustinus szerint ritkán igaz. 

12. Az úrvacsoránál Krisztus szavaihoz kell alkalmaz-
kodni és méltónak, méltatlannak Krisztus valódi testét és 
vérét nyújtani és t an í tan i : hogy a tes t és vér valósággal 
jelen van. 

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

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

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

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

2. A szentségek kiosztását és a szónoklatot papi öltöny-
ben kell Tegezni. 

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

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

5. Az egyházkelő nők avatása legalább négy hét múlva 
történjék és pedig minden babonás szertartás nélkül. A 
lakománál, a hol tel jesen be nem tiltható, kellő, mértéket kell 
tartani. 

') Kár hogy a jegyzéket nem ismer jük , különben érdekes párhuzamot 
lehetne vonni ezen és az 1699 ápril 23-án megállapított jegyzék között. 
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6. A profán „nagyböjti salve Regina" mellőzendő, helyébe 
a kátétanítást megelőzőleg a „salve rex Christe" énekelendő 
és pedig akár latinúl, a deákok kedveért, akár pedig a nép 
anyanyelvén. 

7. Ünnep- és vasárnapon tilos az adás-vétel és minden 
munka, míg a templomban az isteni tisztelet tar t . 

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

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

IV. cím. A iskoláról és tanítóról. 
1. A templom mellett legyen iskola, mely fő és tisztább 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

házasságra, de a mint a szülők gyermekeiket házasságra 
nem kényszeríthetik, úgy a házasságot fontos ok nélkül nem 
is akadályozhatják. 
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2. A leány 15 és a fiú 21 éves korának betöltése előtt 
nem léphet házasságra. 

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

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

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

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

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

VI. cím. A lelkészek és hívek életéről. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. A lelkészi jövedelem megcsonkítását hallgatagon 
eltűrni elmozdítás terhe alatt tiltatik, hogy a lelkész hivatal-
beli utódját meg ne károsítsa ós az egyházi vagyon el no 
kallódjék. 

12. Állomásával elégedjék meg mindenki ós ha vala-
mely egyházban üresedés van, ezen egyház híveivel csak az 
esperes vagy esperesség engedélyével egyezkedjék. 

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

VII. cím. A közgyűlésről és egyházi hatóságról. 

1. Az esperes a meghívót a gyűlés előtt két héttel szét-
küldeni tartozik. Ha jónak látja, a tanácskozás tárgyait is 
megjelöli. Aki a gyűlésről makacsúl elmarad, 3 magyar forintot 
fizet büntetésül. 

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

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

4. Mindenki 12 dénárt fizet félévenként az esperesség 
pénztárába. 

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

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

7. „Kérjük" a földesurat, ne tulajdonítson magának 
valami hatalmat a lelkész felett addig, míg ez helyesen tanít 
és erkölcsös életet é l ; ha pedig kifogása van ellene, fordúljon 
az espereshez. 
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8. Az esperesség jövedelmeit az esperes kezeli, ki azon-
ban minden szt. György napon azokról számot adni tartozik. 

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

(Prötocollum Peceli 4 - 1 3 l.1). 

D) Az esperesség szervezete, kormányzata, tagjai. 

Mellőzvén a különben tanulságos, de e munka szűk kere-
tébe nem férő párhuzamot, mely ezen és a régibb szabályok 
közt vonható, át térek azon tényezőkre, melyek által e „tör-
vény" érvényre emeltetett illetőleg alkalmaztatott. 

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

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

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

a) az esperes, aki úgy a tanácsot amint az egész szövet-
séget képviselte, a gyűléseken elnökölt, a rendszerint kül-
földi egyetemeken felszentelt ú j lelkészeket megvizsgálta, az 
egyházi jövedelmek kezelését ellenőrizte, az egyházakat láto-
gatta, a lelkészek és tanítók felett fegyelmi hatalmat gyakorolt, 
gondoskodott arról, hogy minden egyházban lelkész legyen 
ós a hit tisztán taníttassók, a lelkésztársai között valamint a 

*) Megjegyzem, hogy e szabályok nem csak Tacitus nyelvén h a n e m 
Agricola magvas i rá lyában , is készültek. 
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lelkészek és hívei között felmerült viszályok esetében mint 
békebíró szerepelt és az egész esperesség érdekeire felügyelt; 

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

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

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

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

Ezen tanács fő teendője volt a bíráskodás, amen-
nyiben az esperes (a magához vett jegyző kíséretében) a 
békés barátságos úton ki nem egyenlíthető viszályokat, a 
válási, felmentvényi és bűnvádi ügyeket eldöntés végett hol 
a „tanács," hol pedig a teljes közgyűlés elé terjesztette. 

Azonban sem a közgyűlés, sem a tanács, sem az esperes 
hatásköre szabatosan körülírva nem volt ós ennélfogva az 
esperes ezentúl is gyakran „bölcs belátása szerint" és senkit 
sem kérdezve jár t el, viszont a tanács is nem ritkán döntött 
oly ügyekben, melyek a közgyűlés elé tartoztak volna. 

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

Theol . Szaklap XII. évf. 5 
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jóllehet bebizonyúlt, hogy az írástudatlan népnek okmányokat 
írni vonakodott (Prot. Schröter 6. i.). 

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

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

Ε) A közoktatás ügye. 
Az iskolák állapota ős a tanítók helyzete e korszakban is a 

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

így állván a dolog, szinte hihetetlen, hogy mind a mellett 
ez időszakban is több igen kitűnő tanítóra akadunk, kik 
virágzó iskolákat alapítottak és a virágzókat ilyen állapotban 
fenntartot ták; hiszen a lelkészek többsége tanítóságon kezdte 
működését, így tehát bizonyos, hogy a tanítók a kellő tudo-
mányos képzettség birtokában voltak és hogy csupán a kor 
irányán múlt, ha a tanítás főkép a vallás- hit ós erkölcs-
tanra valamint a vitatkozás „mesterségére" szorítkozott. 

F) Vallásosság, erkölcsiség, szokás, míveltségi állapot. 
Durva szokás és az időkhöz mért erkölcsi sülyedés 

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

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

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

Koncsko Mihály és Liptak Sófia redovai lakosok a ha-
todik parancsolat ellen vétkeztek, azért 1603 december 11-ón 

5* 
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Rozsnyón így ítéltek, 1. álljanak három vasárnapon a szégyen 
helyen a templomban és 2. fizessenek 10 ftot.(Prot. Schröter 7.1.); 

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

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

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

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

A protestáns egyház tusája a kiírthatlan róm. kath. 
emlékekkel és szertartásokkal még folyvást tartott. Ε kor-
szak elején még abban is nyilvánúlt e harc, hogy az esperes-
ség a XIII. Gergely pápa által javított naptárt a világért sem 
használta volna, hanem tüntetőleg a régi időszámításhoz — 
juxta veteres — ragaszkodott. Ε tárgyban a kassai cs. k. 
kamara1) 1600 julius 20-án Gömörmegye néhány egyházához 
— különösen a köviihez — igen erélyes felszólítást intézvén 
(Pro't. Peczeli, 18. 1.) és ehhez és más meghagyáshoz még az 
is járúlván, hogy már most minden ünnep az oroszokéval 
összeesett és hogy ennélfogva pl. a garami nép magát ismét 
ruthén-nek képzelte: egyházunk is meghajolt a célszerűség 
előtt és így megtörtént, hogy Bubenka Boldizsár veszverósi 

') Hogy mi köze volt a cs. k. kamarának ahhoz ? ki mond ja meg ? 
Én legalább ki nem vehetem e felszólítás okát 1 
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— később alsó sajói lelkészt 1618 ápril 25-én Csetneken azért 
is mert ,,a karácsont a régi naptár szerint ünnepelte" hiva-
talából kivetkőztették és csak 1620 ápril 22-én fogadták 
ismét kegyelembe, miután többen közbevetették magokat az 
erdekében, de neje, ki „nagyot vétkezett" — úgy látszik, 
hogy „Ave Mária!" imádkozott — egy vasárnapon szégyen 
szemre állíttatott ki a templomban; (Prot. Schröter 84 és 
103 1.). 

A róm. kath. látványos szertartások úgy átmentek a 
nép vérébe, hogy minden tilalom ós fenyíték dacára azokat 
feledni és azoktól megválni nem tudott. így pl. 1612 ápril 25-én 
Oláhpatakán arról értesült az esperesség, hogy Betléren, Vesz-
verésen és Markuskán még mindig tüzet gyújtanak a templom 
előtt és húsvétkor feszülettel járják körül a vetéseket ; a három 
falút természetesen rögtön felelősségre vonták és meg is 
büntették (Prot. Schröter41.1.). Ez okból is szükséges volt, hogy 
az esperes az egyes egyházakat mennél gyakrabban látogassa, 
mely alkalommal rendesen a régi babonás szertartások kiir-
tása ós az egyházi- ós papi jövedelmek jegyzékbe vétele 
tekintetett főfeladatnak. így történt 1599, 1610 és 1616 a mikor 
több egyház lett beható vizsgálat alá vonva. Példáúl: 

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

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

G) Egyes egyházuk. 
Egyes egyházaink e korszakban a hívek tekintélyes 

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

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

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

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

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

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

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

A méhek után a tizedik ra j a lelkész-é, de ő adja hozzá 
a méhkast. 

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

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

karácsonkor (in vigiliis nativitatis Christi) feszülettel áldozva 

*) Ez kisebb címe; a nagyobb így hangzik: „Assignatio uni versorum 
parochiae Dopschensis proventuum, per me Sigismundum Pecelium Nissenum 
Silezium senem septuagenarium, indiqueque agentem eiusdem ecclesiae 36 
annis pastorem in usum meorum successorum reposita" és aztán jön „Pro-
ventus Parochiae Dopschensis Τ de Decimis. . . . " 
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jár t körül, mi bálványimádás lévén jámbor elődeink e 
helyett azt hozták be, hogy az ev, lelkész poharat (kehelyt) 
küld körül és így gyűjt magának egy forintot és egy két 
garast. 

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

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

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

Hirdetésért egy itce, esketésért egy pint és a nők ava-
tásaért szintén egy itce bort adnak, de becstelenek esketéseért 
elengedhetlenűl 2 ftot kell fizetni. 

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

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

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

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

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

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

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



72 Milíulik József. 

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

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

IV. KORSZAK. 
A gömöri ág. hitv. ev. esperesség virágkora. 

1622—1645. 

A) Történelmi áttekintés. 
Bethlen Gábor 1622-ben a nikolsburgi béke megszegése 

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

') A dobsinai egyházról sokat kellene í rnom: amennyiben viszonyai 
sok tekintetben feltűnő különbséget muta tnak a többi egyházak viszonyaitól, 
így pl. míg más egyházakban még a 16-dik század végén is sok róm. kath. 
szertartás dívott, addig Dobsinán m á r a 16-ik század másik felében az isteni-
tisztelet tisztán evangéliumi volt és a pünkösdi királyság, máglyagyújtás, 
feszülethurcoltatás és más efféle tekintetében sem merült fel panasz. Hason-
lóan érdekes a dobsinai templom, mely valószínűleg még Róbert Károly 
idejében épült és a mellette állott je len korszakban már profán célokra hasz-
nál t még régibb „Bálint úrnak szentelt kápolna" mely később 1641-ben a 
templomhoz csatoltatott és annak m a is „Waltens kirch" nevű részét képezi. 
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Ferdinánd királyt, aki hosszabb — Eperjesen folyt — alku-
dozás után végre 1633 szeptember 28-án megerősítette a 
bécsi, nikolsburgi, pozsonyi és kassai békekötéseket; utóbbi 
megerősíti erdélyi fejedelmi székén Rákóczy Györgyöt, előb-
biek teljes vallásszabadságot biztosítottak a protestánsoknak. 

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

II. Ferdinánd 1637 február 15-én elhalálozván, utóda 
III. Ferdinánd lett, ki az 1637 március 19-én elhúnyt Pázmán 
Péter helyébe lépett, Losy Imrétől vezetve a sok békekötés 
ós törvény ellenére űzőbe vette a protestánsok megfogyott 
felekezetét, a jezsuitáknak a nikolsburgi békében foglalt 
tilalom dacára jószágokat (a turóci prépostságot pl.) ado-
mányozott és a bécsi békekötést, határozott ígérete ellenére, 
meg nem erősítette. 

Ily körülmények között Rákóczy György az elnyomott 
vallásszabadság visszaállítása érdekéből is 1643 ápril 26-án 
fegyverhez nyúlt, miután a francia király és a svéd Torstenson 
követeivel megkötötte a frigyet. A hadviselés változó szeren-
csével folyt, míg 1645 december 16-án megkötötték Linzben 
a békét, mely az 1608: I. tc. és a hitlevél 6. cikke értelmében 
vallásszabadságot biztosított az összes lakosságnak ós az 
elfoglalt templomok visszaadását is elrendelte. 

Közli: Kovács Sándor. 


