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ELŐSZÓ! 
Midőn a ns. és nt. sáros-zempléni ev. esperességtöl a meg-

tisztelő megbízást nyertem, megvallom : a mily igen megtisztelve 
éreztem magam, oly nagyon aggódtam is a felett: vájjon fog-e 
nekem ezen munka sikerülni ? Mert az ilyen művek Írásának aka-
dályai (legalább teljesen) nem voltak előttem ismeretlenek. — 
Hogy aggodalmam nem volt alaptalan, arról rögtön meggyőződ-
tem, midőn a forrásokat összeállítani megkisérlettem. Mert hiszen 
ekkor láttam, mi mindenre volna szükségem s mi sok, igen sok 
hiányzik. — Legelői is sajnálattal kellett tudomásul vennem, 
hogy Hvezda Jánosnak 1822-ben irt ilyen tárgyú latin műve tel-
jesen elveszett; továbbá, hogy a jeles Zolnay János 1846-ban irt 
ugyanily czimű s tárgyú, az esperesség által egykor száz forinton 
megvett latin nyelvű kitűnő művének csak első egyharmada 
van meg, a többi elveszett; hogy elveszett az 1707-ki Zabler Jakab 
féle püspöki egyházlátogatás jegyzőkönyve s végül több ujabb 
jegyzőkönyv stb. 

E hiányokat pótlandó, a felsorolt források között emiitett 
jegyzőkönyvek, művek, lehető lelkiismeretes, a legkisebb részletekig 
menő felhasználását határoztam el. — Igyekeztem összehozni, a 
mit összehozhattam. — Hogy sok hézag maradt a műben, nem 
csak az én hibám, mivel csak biztos adatokat kivántam nyújtani. 

Ezt előre bocsátván s művem méltányos megítélését kér-
vén, kiváló tisztelettel vagyok 

E p e r j e s e n , 1885. jun. havában 

a szerző. 



ezen monographia megírásánál : 

1. Zolnay János Hist. Sen. Ev. Sáros-Zempl. 1846. (Töredék). 
2. Esp. jegyzőkönyv 1614—1737 (eredeti 4. rét). 
3. Esp. jegyzőkönyv 1738—1813 (eredeti 4. rét). 
4. Esp. jegyzőkönyvek 1814—1884 (eredetiek ívrét). 
5. Esp. Canoniea Visitationalis ivrét, eredeti jkönyv 1636-ból. 
6. Esp. Canoniea Visitationalis ivrét, eredeti jkönyv 1666/7-ből. 
7. Canoniea Visitationalis (püspöki) ivrét, eredeti jkönyv 1743-ból. 
8. Canoniea Visitationalis ivrét, eredeti jkönyv 1806-ból. 
9. Canoniea Visitationalis ivrét, eredeti jkönyv 18'26-ból. 

10. A Bánó József féle esp. egyház-látogatás eredeti ivrét jkönyve 1860-ból. 
11. Canoniea Visitationalis ivrét, eredeti jkönyvek 1863-ból. 
12. Canoniea Visitationalis ivrét, eredeti jkönyvek 1883/4-ből. 
13. Protonotarialis Inquisitio ivrét, jkönyve 1722-böl. (Hitelesített 

másolat. 
14. Rezik J. Gymnasiologia. P. I. II. III. Mss. 
15. Index Ordinatorum. Másolat. Szekesik Gy. Mss. 
16. Index Ordinatorum. Másolat. Scholcz. Mss. 
17. História Eeel. Ev. in Hung. Halberstadt 1830. (A. L. Munyay). 
18. Liber Synbolicus seu Protocollum Prattis. Ev. A. C. Sáros-Zemplini-

ensis 1614—1884. Eredeti. Ivrét. Mss. 

19. Ediota. B. Imtimata. Mss. Ivrét. Másolat. 1525-től. 
20. Mathias Bahil: Tristissima Facies Eecl. Hung. Prot. 1747. 
21. Fabó András: Monumenta Ev. A. C. in Hung. Historiea. 1861. 1863. 

1865. Pest. I. II. III. k. 

22. Johannes Ribini. Memorabilia A. C. in. R. Hung. 1787 és 1789.1. II. k. 
23. Die wichtigsten Schiksale der ev. Kirche in Ungarn vom Jahre 1520 

— bis 1608. Leipzig 1828. 
24. Beiträge zur Geschichte ev. Gemeinden in Ungarn. Viet. Hornyanszky. 

Pest. 1863» 

25. Potemkin Ödön: Sárosvármegye leírása. Pest. 1863. 
26. Az ev. Tisza-kerületi superintendensek életrajzai egyesek feljegy-

zéseiből. 

Forrásaim 
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27. Káez Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674. Sáros-
Patak 1874. 

38. Intoleranz des kath. Klerus gegen die ung. Protestanten nach zuver-
lässigen Aktenstücken. Gedr. in prot. Deutschland. 1792. 

29. Corpus m. m. Synodoruin Ev. A. C. in Hung. — Joannes Szeberényi. 
Pestbini 1848. 

30. Dr. Vandrák András: kz eperjesi Collegium r. 1867. Eperjes. 
31. Geschichte des Evangeliums Steph. Linberger. 1880. Budapest. 
32. Nachrichten über den jetzigen Zustand der. Ev. in Ungarn, v. Gre-

gor v. Berzeviczy. Leipzig 1822. 
33. Versuch einer Geschichte der prot. Eelig. in Ungarn. Zürich. 1797. 
34. Johannis Burii: Micae Hist. Ev. in Hung. (1663—1688). Edidit 

Paulus Lichner PoBonii. 1864. 
35. Szabó Károly: Bégi magyar könyvtár. Budapest I. k. 1879. II. k. 1885. 

A mű berendezése. 

Beveze té s . 

1. Superintendensek — Ker. felügyelők. 
2. Jelenlegi elnökség : a) felügyelő : Jelenik Almássy István ; 

b) főesperes : Urbán Adolf. 

I. Általános rész. 

3. Reformátió előtti állapotok. Magyarság. 
4. A reformátió elterjedése: a) Reformátorok. b) Patronusok-

c) Egyházak, d) Gyűlések, stb. stb. e) Esperesek. 
5. A sáros-zempléni esperesség virágkora: 

a) virágzó egyházak száma: 
az a) 1636-ki Can. Vis. jkönyve, 

„ ß) 1666/7-ki Can. Vis. jkönyve és a 
„ y) Protonot. Inquis. jkönyve (1722) szerint. 

b) Virágzó iskolák. 
c) Nyomdák. Könyvek. 
d) Esperes hatalma a megyegyűlési megerősítések folytán. 
e) Zsinatok stb. stb. 

6. A pusztulás ideje: 
a) Első próba 1604. Urak kitérése. 
b) Első pusztulás 1672-1682. 10 évi üldözés. Gályarabok. 
c) Második pusztulás 1687—1722. 
d) Harmadik legnagyobb pusztulás. 1722—1750. B. Bar-

kóczy Klára. 
7. A romok összeszedése. (Az 1743-ki Can. Visit, az 1781-ki 

tür. rendelet s az 1790/1-ki 26. t. cz. — Urak.) 



8. Esp. gyűlések. 
9. Yolt esperességi felügyelők. 

10. Volt esperesek. 
11. Jelen állapot (hány egyház? hány filia?) 
12. Jelenlegi tisztviselők. 

II. Különös Rész. 
13. Egykor virágzott, de elpusztult egyházak. 
14. Ma is virágzó egyházak. 

BEVEZETÉS. 

k-v 

1. A) Superintendensek. 

Szepes- és Sárosmegye superintendense. 

1. M. Stephanus Xylander, Holtzmann. Szül 1572-ben. Mint 
szepes-várallyai Mkész s a 24 városi esp. esperese, a szepes-váraljai 
zsinaton 1614-ben választatott superintendenssé Szepes- és Sáros-
megyék számára, annyi lévén e két megyében az ev., hogy külön 
superintendensre volt szükség. Meghalt 1619. april 18-án, 48-ik é v é - / ' . 
ben. Többé e két megyének külön superintendense nem volt. • 

— " 
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VI. sz. kir. városi superintendensek, egyúttal Sáros-Zemplénnek ' " / 
is superintendensei : 

2. M. Petrus Zablerus. Szül. 1578 körül. (Külföldi.) Mint 
lőcsei lelkész és a VI szab. kir. városok esperese, a szepes-váraljai 
zsinaton 1614-ben választatott a VI sz. kir. városok superintenden-
sévé. Meghalván Xylander (Holtzmann) István, ő maga volt egyedül 
a superintendens. 31 évig volt superintendens. Meghalt 1645. Sep-
tember 23-án. 

3. Martinus Wagner. Szül. 1587-ben. Mint bártfai első pap 
1645. nov. 1-én Kis-Szebenben választatott superintendenssé, a meg-
halt P. Zabi er helyére. Meghalt 1666. jul. 2-án. 

4. Michael Liefmannus. Szül. 1619. (Külföldi.) Mint kassai 
első lelkész választatott superintendenssé az elhalt Wagner M. he-
lyére 1666. jul. 15-én Kis-Szebenben. 1673-ban kiköltözésre kény-
szeríttetett a kassai katonai parancsnok és Szegedi Ferencz egri 
püspök által. Meghalt 1702-ben febr. 16-án Budissán. 

5. Philippus Heutschius. Szül. 1628-ban. Mint kassai lelkész 
a visszatérni nem akaró Liefmann M. helyére 1683. jul. 26-án a 

'bártfai zsinaton választatott superintendenssé. Meghalt 1685-ben. 



6. Jacobus_ Zabelerus. Szül. 1639-ben. Mint bártfai első lel-
kész választatott superintendenssé Heutsch F/ha lá la után 1686-ban. 
Sokat üldöztetett, sokat zaklattatott.. Az üldözés megszűntével ő volt 
az egyedüli ev. superintendens az egész országban. Meghalt 1711. 

Az üldözés megszűntével a II. Rákóczy Ferencz-féle forrada-
lom idejétől két superintendense volt a mai eu. Tisza-kerületnek, 
egészen III. Károly 1734. okt. 20-iki rendeletéig. (Résolutio.) 

A) Megyei superintendensek. 

7. Bodó András. Szül. 1636-ban. Mint csetneki lelkész 1704. 
május 12-én választatott gömöri stb. megyék superintendensévé. 
Meghalt 1708. márcz. 10-én. 

8. M. Johannes Sárossy. Szül. 1646. Mint rozsnyói lelkész 
1708. jul. végén a lőcsei gyűlésen választatott superintendenssé a 
megyék számára, Bodó A. helyére. Meghalt 1709. febr. 10-én. 

.9. Antoni Sámuel. Szül. 1664. Mint csetneki lelkész válasz-
tatott 1709-ben Kis-Szebenben (sept.) az elhunyt Sárossy János 
helyébe, a megyék superintendensévé. Meghalt 1738. aug. 18. 

B) VI szab. kir. városi superintendensek : 

10. Johannes Schwartzius. Szül. 1641-ben. Mint eperjesi lel-
kész (német) választatott Zabler Jakab halála után superintendenssé 
1711-ben. Meghalt 1728. dee. 28-án. 

11. Christianus Phanschmidt v. Pfannschmied. Szül. Lőcsén. 
Mint lőcsei lelkész Schwartz J . halála után választatott superinten-
denssé a VI sz. kir. városok számára. 1738. aug. 18. után (Antoni 
Sámuel elhalálozása után) a megyék superintendense is volt, mig 
G. Ambrosius meg nem választatott. Meghalt 1741-ben. 

III. Károly 1734. okt. 20-iki resolutiója utáni ev. Tisza-kerületi 
superintendensek: 

(III. Károly csak egyet engedett az egész kerület számára.) 

12. Georgius Ambrosius. Szül. 1694. apr. 18-án. Mint cse^p, 
neki lelkész választatott superintendenssé Antoni S. halála uj in 
1741. febr. 16-án Girálton. Meghalt 1746. jul. 5-én. 
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13. Fischer Elias. Szül. 1689. jul. 13-án. Mint késmárki lel-
kész 1747. jan. 24-én Keresztesen választatott superintendenssé 
Ambrosi G. helyére. Meghalt 1774-ben (Juniusban). 

14. Fabry Gergely. Szül. 1719. Mint eperjesi tótajku lelkész 
lett superintendessé megválasztva Fischer E. helyére 1774. aug. 
3-án. Meghalt 1779. april 8-án. 

15. Ruffinyi János. Szül. 1719-ben. Mint dobsinai lelkész 
(s gömöri esperes) lett superintendenssé megválasztva Fábry Ger-
gely helyére 1789. jul. 28-án Eperjesen. Meghalt 1791. jun. 5-én. 

16. Nicolai Sámuel. Szül. 1751. jun. 1-én. Mint eperjesi tót-
ajku lelkész lett superintendenssé megválasztva Ruffinyi J. halála 
után 1792. máj. 7-én. Meghalt 1807. okt. 1-én. 

17. Szontagh Sámuel. Született 1736. febr. 26-án. Mint kas-
sai német lelkész superintendessé választatott az elhunyt Nicolai 
S. helyére 1808. apr. 27-én. Meghalt 1822. jul. 7-én. 

18. Jozeffy Pál. Szül. 1775. jan. 31-én. Mint tiszolczi lelkész 
választatott superintendenssé Szontagh S. helyére 1823. jan. 25. 
Meghalt 1848. márcz. 29-én. 

19. Pákh Mihály. Szül. 1795. okt. 18-án. Mint iglói lelkész 
(s főesperes) 1848. jul. 20-án Eperjesen választatott Jozeffy P. su-
perintendens utódjává. De superintendensi tisztét rövid ideig viselte 
háborítatlanul, mert már két év után a Haynau-féle rendelet folytán 
fölfüggesztetett. Az egyház ót haláláig főpásztorának tekintette. — 
Meghalt 1858. decz. 29. 

A es. k. Kormány Pákh M. felfüggesztése után administra-
torokat nevezett ki, u. m.: 

a) Eeusz Sámuelt 1850—1852. 
b) Spissák Györgyöt 1852—1853. 
c) Topertzer János Lajost 1853—1860. 
d) Loysch Jónást 1860. 
Visszaállíttatván az 1859. sept. 1-i patens visszavonásával 

1860. május 15-én az egyház szabadsága, a nevezett patensügyben 
a késmárki ker. gyűlésen a kerület tetszését megnyert ker. jegyző 
választatott superintendenssé, t. i : 

20. Máday Károly. Szül. 1821. május 30-án. Mint szepes-
bélai lelkész választatott superintendenssé 1860. jul. 20-án. Meghalt 
Dobsinán 1870. sept. 28-án. 

21. Czékus István. Szül. 1818. decz. 22-én. Mint rozsnyói lel-
:z s gömöri főesperes választatott superintendenssé 1871. márcz. 
-án, az elhalt Máday Károly helyére. 
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Jegyzet: A superintendensek az 1743. évijan. 11-ki „dobsinai 
coalitio'1 óta, melyben a VI sz. kir. városi superintendentia a me-
gyeivel egyesült s mely coalitiolioz 1783 óta a szepességi (13 városi 
stb.) esperességek is csatlakoztak, majd a VI sz. kir. vásosi s sze-
pességi városi német, majd a megyei s városi tót s magyar lelké-
szek közül választattak. 

A dobsinai coalitio az 1860-ik évben Máday K. választása 
alkalmával függesztetett fel véglegesen, kimondatván, hogy. super-
intendenssé, a nemzetiségre való tekintet nélkül, mindig az válasz-
tandó, ki arra legtöbb hivatással bir. 

1. B) Kerületi felügyelők 1734 óta. 
1. Szirmay Tamás, 1736-tól, 1743. julius 9-ig. Az alttorfi 

egyetemen nagy stipendiumot alapitott magyar tanuló ifjak számára. 
2. Grádeczi-Horváth-Stansith Gergely. Felügyelővé lett a dob-

sinai gyűlésen 1745. febr. 17. Meghalt Toporczon 1766. 
3. Id. Dessewffy Tamás. 1766—1773-ig. Az »érdemes férfiút 

jellemzi ezen epitaphium : 
„Non sibi Dessewffy vixit, sed posteritati; 
Hinc poterit qui vis discere, quantus erat." 

4. Szirmay István, 1774-től, 1791. jul. 13-ig. 
5. Radvánszky Ferencz. Két éven át mint helyettes felügyelő 

működött, 1793. jan. 14-én az Eperjesen tartott ker. gyűlésen lett 
rendes felügyelővé, de már 1794-ben leköszönt hivataláról. 

6. Grádeczi-Horváth-Stansith Imre, megválasztatott az eper-
jesi ker. gyűlésen 1795. jun. 15-én. Elhunyt 1801-ben. 

7. Berzeviczy Gergely. Megválasztatott Eperjesen 1801. aug. 
5-én. Eitka ügyszeretettel s avatottsággal vezette az egyház ügyeit. 
Meghalt 1822. febr. 23-án. 

8. Sturmann Márton. Kerületi felügyelővé a nagy-rőczei ker 
gyűlésen 1822. junius 26-án lett beigtatva. Hivatalát 1809-ig viselé. 
Utolsó éveiben gyengélkedvén, a hivatalos teendőket másodfelügyelői 
minőségben (Districtualis Vice-Inspector) i f j . Dessewffy Tamás 
végezte. 

9. Dráskőczy Sámuel 1838-ban lett helyettes, egy évvel ké-
sőbben rendes ker. felügyelő s mint ilyen 1847-ig működött. 

10. Fabriczy Sámuel megválasztatott 1848. jul. 19-én. Id ' 
közben miniszteri tanácsossá neveztetvén ki, bucsut vett a kerület 
s helyébe lépett: 

100 

11. Szontagh Lajos 1848. sept. 14-kén, ki a cs. kir. kormány 
által hivatalától felfüggesztetvén, azt csak 1860. május 15-ke után 
folytathatta s folytatta Zsedényi E. megválasztásáig. 

' 12. Zsedényi Ede 1860. jul. 20-án választatott ker. felügye-
lővé s aug. 1-én a Miskolczon tartott ker. gyűlésen iktattatott be. 
Hivatalát páratlan buzgósággal folytatta 1875. aug. végéig, midőn 
egyetemes felügyelővé választatott. — Nagy alapítványt tett. 

13. Péchy Tamás. Minister 1876. május 9-én választatott s 
aug. 2-án iktattatott be hivatalába a Jolsván tartott ker. gyűlésen. 
Áldozatkész, finom tapintatu elnök. 

« 

\ 



A sáros-zempléni ev. esperesség. 

2. Jelenlegi elnöksége. 
A) Esperességi felügyelő: 

Csetneki Jelenik-Ahnássy István sáros-zempléni ev. esperes-
ségi felügyelő, kir. tanácsos, v. országgyűlési képviselő stb. életrajza : 

Sárosmegyének ezen jeles fia született 1814. május 20-án 
Eperjesen, hol atyja mint ügyvéd köztiszteletben állott s az ev. t. 
egyháznál is, mint annak jegyzője és sok évig felügyelője, nagy 
szerepet játszott. 

Iskoláit Eperjesen kezdette, s különösen a jeles Krajzell tanár-
nak volt kedvencze, kitől 1829-ben egy jeles bizonyítványt nyert. 
— Az 1830-ik évet a miskolczi ev. iskolában (Gymn.) töltötte, hon-
nan Nagy Mihály tanártól nyert jeles bizonyitványnyal tért haza. 
— 1831-től újólag Eperjesen tanult. Itt hallgatta a kitűnő .Greguss 
Mihálytól a bölcsészetet s majd 1832-től Csupka András hires jog-
tanártól a jogot, mindenkor az első tanulókhoz tartozván. — 1333-ban 
Dessewffy Bertalan protonotarius bizonyítványa szerint a királyi 
táblánál juratus notariusnak eskettetett fel Pozsonyban. 1834-ben 
megnyerte az ügyvédi oklevelet. — A jeles előkészültségü ifjúra 
figyelmessé lett Sárosmegye s előbb mint tiszteletbeli esküdtet, majd 
harmadfél év multán mint megyei tiszti alügyészt alkalmazta 1842-ig. 
1843-ban sárosmegyei tiszti főügyésznek neveztetett ki. — Ugyanez 
évben letette az akkori kor kívánalmai szerint a váltójogból is az 
ügyvédi vizsgát. — Majd Sárosmegye közönsége által főszolgabí-
róvá választatott, 1845-ben Sárosmegye táblabirájává s 1849-ben 
sárosmegyei törvényszéki ülnökké lett. — A forradalom lezajlása 
után honfitársainak s különösen az üldözötteknek segíteni akarván, 
elfogadta (1849-ben) Ugocsamegyében a kormánybiztosi állást, mely-
ről ugyan már 1850 márcziusában lemondott, — de mely állásá-
ban olyan közszeretetett vivott ki magának a hazafias érzelmű kö 
zönségnél, hogy annak szine-java, kicsinye-nagyja nem tudta elég 
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dicsérni sorsát, hogy olyan jó indulatu, humánus s hazaszerető fér-
fiura bízatott Ugocsamegye sorsa épen e veszedelmes napokban. 

1851. junius havában Almássy Carolina fogadott leányát Mo-
gyorósi Mária kisasszonyt vette nőül, ez azonban már 1852. janu-
árius havában meghalt. — 1854-ben Almássy Carolina által adop-
táltatott s felvette az Almássy nevet. 1855-ben Ö Felsége által a 
szepesmegyei úrbéri törvényszék elnökévé neveztetett ki s mint ilyen 
1860-ban a szepesmegyei törvényszék vezetésével is megbízatott. — 
Majd kitüntetésül 1861-ben királyi tanácsossá neveztetett ki Ó Fel-
sége által. — 1862-ben rangjának megtartása mellett kerületi táb-
lai bíróvá neveztetett ki Eperjesre. — Azután a hatvanas évek vége-
felé nyugalomba lépett s főleg a társadalmi életnek kívánt szol-
gálni s mint ilyen kipróbált ügyességű, tapasztalt, széleslátkörü, 
— gyakorlati bölcsességü férfiú 1869-ben megválasztatott az eperjesi 
hires ev. kerül, collegium helybeli felügyelőjévé, melynek legújabb 
története azóta sokszorosan fűződik az ő nevéhez. — Majd az abosi 
ev. egyház volt szerencsés őt felügyelőjének megnyerhetni, mely 
egyháznak zilált anyagi viszonyait hozta rendbe. Majd ismét 1880-ban 
az eperjesi ev t. egyház nyerte meg őt felügyelőjének — midőn már 
ő 1877 óta vitte azon ev. esperességnek — a sáros-zempléni esperes-
ségnek — felügyelői tisztét, mely esperességnek története oly fé-
nyes múlttal s részben az ő munkája által oly kifogástalan, hazafiu1 

tekintetben ritka szép jelennel dicsekedhetik s mely nagyszerű múlt-
nak megörökítésére épen ő áldozott 500 frtot, eképen lehetségessé 
tévén a sáros-zempléni ev. esperesség monographiájának megírását. 
— Midőn őt, hogy ugy mondjuk, a társadalom a nyugalomba lépé-
sével mintegy kijelelt magányból, eképen visszahódította, — a me-
gyei és városi közönség is újra részt kívánt magának belőle, mert 
tudta, hogy ő nemcsak egy felekezeté, — hanem a közügyé — s 
ő rövid időközökben hatalmas tényezőjévé lett mindezen körökben 
a haladásnak, a városban, a megyében, mindenütt tisztelt állást log-
lalván el. — Sárosmegye a maga jogi és szervezeti bizottságának 
elnökévé, fegyelmi bizottságának tagjává, a megyei árvaszéki ügyek 
felülvizsgálására kiküldött bizottsága tagjává választotta őt, ki kü-
lönben mint a közigazgatási bizottságnak tagja, élénk részt vett a 
megye ügyeinek előkészitésében. A városnál képviselő, — az Eper-
jesi Népbank elnöke, majd 1881-ben a zborói választó-kerület or-
szággyűlési képviselője, a in. kir. ministerium által szervezett ka-

taszternél Sáros-, Zemplén-, Abauj-, Torna-, Ung- és Szepesmegyék 
CTyWselői által országos kataszteri bizottsági taggá választatott, stb. 
stb. t - Szóval elhalmoztatott a kitüntető megtisztelésekkel — és 
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méltán, — mert hiszen végtelenül hasznos tagja a társadalomnak, 
s mert ismeretes, hogy tud is, akar is a nemes és szent ügyekre 
áldozni, a mit bizonyít, az, hogy az eperjesi coll. jogakadémiára 
1000 forintot, a eollegiumra 200 forintot, a sáros-zempléni esperes-
ség javára 500 frtot, az eperjesi ev. t. egyház javára 100 frtot ál-
dozott stb. stb. csak egy-egy alkalommal. — S a ki tudja, hogy a , 
tiszteletbeli hivatalok mennyi kiadással járnak, az fogalmat alkothat 
magának róla, mennyit áldozhatott a közügynek Jelenik-Almássy 
István, a kinek ezekből oly igen sok jutott. 

Valóban mindezen érdemeiért, a társadalom javára fordított 
önzetlen, lelkes fáradozásaiért, méltán kiván neki minden ismerője 
hosszú boldog életet! 

B) A sáros-zempléni espereség 
főesperesse: Urbán Adolf életrajza. 

Urbán Adolf született 1831 május 4-én Nagy-Mihályban Zemp-
lénmegyében. — Elemi oktatását szülővárosában nyervén, az 1841-ik 
év óta az eperjesi ev. kerületi főiskolának, a collegiumnak, volt nö-
vendéke. Ugyflhott bevégezvén a theologiai tanfolyamot is és 1853-ban 
jó sikerrel letevén a hitjelölti vizsgát, egy éven át Pazonyban az 
Elek családnál nevelősködött. Miután önképzése czéljából a Szirmay 
féle ösztöndíj segítségével az 1854/5-ik iskolai évet a greifswaldi 
egyetemen töltötte volna, Pazdicson a Szirmay családnál nevelő volt. 
— Hét év elteltével, 1857 deczember 8-án, Lőcsén felszenteltetvén, 
Pazdicson, hol saját költségén kipadoztatta a tantermet, segédlel-
kész lett. — 1859 elején rendes lelkészszé választatván, Laposra 
költözött, holott is az előlegkép rendelkezésére bocsátott gabonával 
megvetette alapját az egyházi magtárnak s a lelkészi jövedelem gya-
rapítására 40 frtnyi alapítványt tett. — Hat évre terjedő ottani idő-
zése alatt újból felépítette a parochiális gazdasági épületeket, mi-
velhető állapotba hozta a papi földek parlagon hevert részét. A 
templomot egy méterrel emelte, uj ablakokkal s uj menyezettel látta 
el s uj fedél alá vette és sekrestyével toldotta meg. — Az ő buz-
góságának köszönhető az ottani csinos torony épitése, melynek min-
den kövét az ő buzdítása folytán hordták és rakták együvé a val-
lásos hívek. 

Már mint 1864 óta esperes vitetett az 18G5-ik év t a v a s z á i ^ t ) 
a hanusfalvi egyházba, hol uj tere nyílt lelkipásztori működésén»? 
— Mindjárt hivataloskodása kezdetén, Benczúr József buzgó s 
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kes egyházfelügyelő közrehatásával, a dűlőfélben lévő paplak helyére 
szilárd anyagból csinos épület építtetett 2500 frtnyi költséggel ; idő-
vel 1000 frtnyi kiadással felállíttattak a parochiális és -iskolai gaz-
dasági épületek ; 1000 frton kilencz változatú orgona szereztetett ; 
a templom belülről s kívülről 300 frt költséggel ki tataroztatott, 
majd tornyostól együtt 900 frton újra fedetett. 

Az egyház anyagi állapotának javítására is gondja lévén, a 
helyi ev. tanitó részére 10 hold szántóföldet szerzett, a lelkész föld-
jeit 10 holddal gyarapította; nem kímélve saját pénzét s fáradságát, 
írtogatás által s kiegyengetve a vízmosásokat, mívelhetővé tett 4 

holdnyi cserjés parlagot. 
Pétervágáson (filía) a gyámintézet segítségével uj iskolát épít-

tetett s a tagosítás alkalmával a tanító részére 15 holdnyi szántó-
föld kihasítását közvetítette, illetve kieszközölte 

Mint esperes, az esperesség jogainak felfelé és lefelé hű őre. 
— Nyugodt, higgadt, megfontolt eljárását az egyházias buzgóságon 
kivűl a méltányosság és igazság jellemzi. — Ez jellemzi őt mint a 
a sáros-zempléni ev. esperességbeli tanító-egylet elnökét is. 

Vitás kérdésekben nem elfogult. Egész lényét a szelídség s jó-

akarat jellemzi. Méltán ül már 21 év óta a főesperesi széken. 



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 

A» 
y) 1 a reformatio előtti állapotok. 
,<A ' -

Sárosmegye régi lakosságának vallása. 
t 

Sárosmegye lakosai mindig több vallásúak voltak; a magya-
rok és németek róm. kath., a tótok sok egyháza gör. kath. volt. A 
keresztény vallás terjedése elején majd az egész megye lakossága 
gör. kath. volt. Bizonyítják azt a legrégibb templomok, melyek ugyan 
mainapság a róm. katholikusok kezén vannak, — melyeken azonban a 
már bemeszelt feliratok, fali képek gör. kath. jellegűek. — És ha-
bár a rom. kath. egyház zárdák s templom-épitések, egyház alapi-
tások utján terjeszkedni igyekezett: a gör. kath. egyház mégis meg-
tartotta létét, a minek főoka az anyanyelvű istenitiszteletben kere-
sendő. — Korán jelentkeztek Sárosban a zsidók is. 

Magyarság. Husziták. 

Sárosmegye sok községe egészen a XVIII. sz. elejéig magyar 
anyanyelvű volt, ezt az erdők nevei, a vizek, mezők, dűlők, rétek 
és a nép vezetéknevei, továbbá a nép közt máig fenmaradt tra-
ditio, mely arról szól, hogy nagyapái, szépapái (a mostani öregek-
nek) még magyarul imádkoztak, énekeltek, beszéltek, különösen : 
Orkuta, Nagy-Szilva, Töltszék vidékén, továbbá nevezetesen Szeben 
és a kapi vár körül a népszokások és népviselet is bizonyítja. Az 
1711— 1730-ig több izben (és azelőtt is) dühöngött pestis e megye 
lakosait iszonyúan pusztította s ezen időtájban részben a háborúk, 
elköltözések, de íőleg ezen baj folytán veszett el a megye magyar 
lakossága, mely még Il-ik Rákóczy Ferencz forradalma idejébeii^i 
számos községet alkotott (mintegy 127 falut P. Ö.) s a meggyérül 
lakosok közé tótok költözvén be, azok által eltótosodott. De már a) 
1470-ik évet kell olyannak tekintenünk, a melyben a magyarság a 
tótság által korlátoztatott és sok helyütt kiszorittatott, mert a Cseh-
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országból kiszorított, száműzött, elűzött (Husz követői) „Husziták", 
más felső-magyarországi megye mellett, nevezetesen Sárosmegyét 
özönlötték cl, különösen 1468 óta, — midőn I. Mátyás király a hu-
sziták vezérét, brandeisi Giskra Jánost, Sárosmegye örökös főispán-
jává nevezte ki. A husziták igen elterjedtek, (P. Ö.) mert hiszen 
hogy 70-nél több egyházuk volt itt, az biztos történeti tény. Es 
mivel fegyverjártasok voltak, nem csodálandó, hogy az előttök ket-
tős okból (mert nyelvöket nem értették és mert római katholikusok 
voltak) gyűlöletes magyarokat, Sárosmegyéből mindinkább, kizavarták 
s ezen időtől kezdve a husziták és gör. kath. vallású tótok számban 
felülmúlták a magyarokat. 

Hogy a gör. katholikusokat a husziták a maguk nézeteinek 
mindinkább megnyerni képesek voltak, az az istenitiszteletben kö-
zösen használt tót nyelvnek tulajdonítandó. — Az is bizonyos, hogy 
a husziták fegyveres kézzel sok templomot vettek el, sokat ujon 
építettek s hogy sok helyütt a gör. katholikusokkal részben a kö-
zös nyelv, részben a közös urvacsorai-kehely-használat folytán vég-
leg egyesültek is. 

Husziták voltak Sárosmegyében egészen a reformátióig, a mi-
kor is sokan közülök gör. katholikusokká lettek, a legtöbben azon-
ban Luther tanához csatlakoztak. 

Y 

- "ói 

J-» 

... . 

A hitújítás kezdete Sárosban. 

A hitújítás korán terjedezett Sárosban, nevezetesen a 3 sz. k. 
város: Eperjes, Bártfa, Szeben által, mert több történetíró állítása 
szerint, az ezekben és Sárosmegye több helyiségében és városában, 
mint egykor Hansdorf (Hanus- vagy Jánosfalva) Kapinémetfalva, 
Németjakabvágás, Stelbach, Plavnitz, Siebenlinden (Héthárs), Herr-
knecht, Reichwald és a többiben lakó németek a németországi né-
metekkel való sokszoros érinkezésök folytán, sok reformátori iratot 
kaptak s kétségtelenül ezen városokban s helyeken előbb voltak ev. 
lelkészek, mint a többi mezővárosokban és falvakban. De hogy már 

. korán jutott el a reformátió a falvakba is, az alább látható és ezen 
•árosokkal majdnem egyidejűleg az egész megye reformálva volt. 

Fájdalom, azon férfiak nevei, a kik a sz. kir. városokon kívül 
,a mezővárosokban és falvakban terjesztették a reformátiót, mind nem 
'tudhatók. — Hogy azonban a reformátió a mezővárosokban és fal-
vakban is igen korán terjedett el. az Il-ik Lajos király azon, a bárt-
faiakhoz „1525. Budae Sabbatho Proximo post Fest. Purif. Beatiss. 

*"vViig. Mariae" kelt parancsán kívül, melyben a bártfai polgárok-
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nak megtiltja Luther tanát követni s a köztük levő eretnekeket szi-
gorúan büntetni parancsolja s őket fej- és jószágvesztéssel fenyegeti 
(Intim.) — Sárosmegyéhez intézett rendeletéből világosan látható. 
Ezen rendelet igy hangzik (fordításban): „Lajos, Isten kegyelméből 
stb. nemes és nemzetes híveinknek és a nemesek (egyetemének) 
gyűlésének Sárosmegyében üdvözletünket és kegyelmünket. — Meg-
tudtuk, hogy megyétekben igen sok. különösen egyházi férfiú van, 
a kik Luther tanait vallván, azokat nyilvánosan széltében-hosszábau 
hintegetik (megyeszerte) és igy a keresztény népet a Krisztus igaz 
tiszteletétől elvonják. Kiknek tévelyét és vakmerőségét királyi köte-
lességünknél fogva és meggyőződésből kiirtani és a keresztények 
közül, nehogy e ragályukkal azok lelkét megrontsák és nehogy a 
miveletlen nép a kereszténységtől eltérő tanokat szívjon magába, ki-
pusztítani akarván, híveinknek nektek, kinek-kinek közületek ezennel 
erősen és királyi haragunk büntetésének terhe alatt parancsoljuk, 
hogy mihelyest ezen iratunkat látjátok, az ilyeneket területete-
ken kutassátok fel és mint foglyokat az egri vieáriushoz küldjétek 
megvizsgálás és megbüntetés végett, — királyi tekintelyünkkel jár-
ván el ez ügyben. Másképen ne cselekedjetek! Kelt Budán, Eeinete 
Pál napja utáni vasárnapon az 1525-ik évben." 

Ezen rendeletből világosan kivehető, hogy már 1525 előtt vol-
tak a sz. k. városokon kivül is többen, a kik a városikban és fal-
vakban Luther tanait terjesztették, mert ezen rendelet nem érti a 
sz. k. városokat, azok ev. lelkészeit, mivel azokhoz 1525-től külön 
rendeletek küldettek. 

A reformatio elterjedése. 
II. Lajos király rendeletein kivül s az alább a különös részben 

külön is felemlítendő adatokon kivül azonban a reformátiónak korai 
elterjedésére vallanak a következő tények is, úgymint: 

a) hogy Kassa, Eperjes, Lőcse, Szeben és Bártfa már az 
1530-as évek elején végleg elfogadták a reformátiót s Eperjesen 
már 1531-ben volt evang. egyház Erdélyi Antal (Antonius Tran-
silvanus)) predicatorral, kit követtek Belsius Benedek, Hyeronymus 
György és Fáber János lelkészek. Hogy az egész község nem le 
hetett csekély, kitetszik már abból is, hogy 1534-ben már gymnai 

siummal is dicsekedhetett, melyben az elemi tanítókon kivül le, 
lább 2, sőt 3 tanár működött s a városi pénztárból fizettetett, s ho! 
midőn a 
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b) bártfaiak iskoláikat rendezték 1534-ben, már az eperjesiekre 
hivatkoznak, mint élőpéldákra s hogy a bártfaiaknak Luther s Me-
lanchton, a kik a bártfai evang. hívekkel levelezésben állottak, az 
iskola rectorául 1539-ben Stockei Lénártot ajánlják, a ki három 
évig volt Luther és Melanchton tanítványa s azután Bártfának és 
birtokainak 21 éven át reformátora, egészen 1560. jun. 7-én bekö-
vetkezett haláláig; 

c) kitetszik továbbá ezen városok igen gyakori zsinatainak 
rendezkedő munkájából. Ilyen zsinatok — egyházi gyűlések — voltak 
1546-tól igen gyakran, mint azt alább fogjuk látni, itt csak azt emel-
jük ki, hogy az 1546. jul. 7-én Eperjesen tartott zsinat 16 articu-
lusban állapította meg az egyházi szervezetet, hogy a fennevezett 
5 sz. kir. város 1549 aug. 14-én már I. Ferdinand király commis-
sariusainak átadta a Stockei Lénárt által irt 20 czikkből álló az 
Augustana Conf. megegyező úgynevezett Oonfessio Pentapolitanat 
melyet 1560-ban Oláh Miklósnak eszt. érseknek és Verantius AntaKT"^ -fo ^ 
egri, érseknek* is benyújtottak s mely midőn / a ^ 

d) 1564 jun. 8-án a Bártfán tartott zsinaton újólag felolvas-
tatott, akkor azt a többi 5 sz. k. városi lelkészek között (a jelen-
levő 22 közül) aláírták: 1. Emericus de Tylcsik (Töltszék.) 2. Anto-
nius a Hertschy Somossiensis. 3. Bricius Sárossiensis. 4. Martinus 
Kobiliensis (Kobile-Lófalu). 5. Blasius Sebesiensis. 6. Petrus de 
Herrkuecht Polon. 7. Stephanus de Serpatak (Sárpatak). 8. Stanis-
laus de Kukovitzens (Kükemező). 9. Casparus de Kopornitze (Kap-
roncza). 10. Martinus de Kadonya. 11. Georgius de Raszlavitza. 
12.. Simon de Eeichwald ; tehát 12 külön Sárosmegyei nagy község 
ev. lelkészei; megjegyzendő, hogy 

e) mielőtt az eperjesi 16 kánon megalkottatott s mielőtt még 
az 5 sz. k. városi hitvallás elkészült volna, máris gyűlést tar-
tottak az ev.-ok Eperjesen s innen küldték ki megbízottaikat utasítá-
sokkal a nagyváradi disputára 1545-ben', határozottan körvonalozott 
tételeikkel ; (melyeket én az eperjesi városi levéltárból 1880-ban kö-
zöltem a P. E. I. L.-bau;) 

f ) bizonyítja azon általánosan ismert tény, hogy Telegdy Mik-
lós esztergomi helyettes 1575-ben a pápához fordult segítségért, 
kérvén őt, „segítene a véginségre jutott magyar kath. egyházon" 
és hogy Szánthó jezsuita szavai szerint : 1559 körül már csak 3 
mágnás volt róm. kath., a nemesek közül pedig alig egy-két 

alád ; 
g) bizonyítja továbbá az is, hogy a mint azt később fogjuk 

áthatni, a XVI. század második felében igen sok egyházban rende-
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zett és már régebben fenálló intézményekkel találkozhatunk. — 
Ilyen többek között az is, bogy Michael Rad ácsi nus (Radácsi Mihály), 
a ki midőn 1549-ben az 5 sz. k. város I. Ferdinand commissariusai-
nak a Confessio Pentapolitanat átadta, bártfai pap volt, 1560-tól 
Stockei utóda volt a seniori hivatalban. — A mi tekintve, hogy 
Sárosmegyében 1526 óta bizonyos György nevű barát és Bártfán Lang 
Ezsaiá", Eperjesen pedig Sautner Antal és Sámuel s különösen az 
eperjesi iskola jeles rectora Wernehr György (1540) a jeles szilé-
ziai tudós és főleg a kitűnő tanár, iró, lelkész, reformátor Stockei 
Leonhard, Bártfa és az akkori magyarországi ev. egyház fénycsil-
laga, nemcsak a városokban, hanem azoknak ez időtájban széles ki-
terjedésű birtokain is működtek az ev. egyház érdekében, úgy ma-
gyarázandó, hogy az kiterjedt az egész megyére is; 

h) bizonyítja az is, hogy a sárosi egyházakról ismeretes, mi-
szerint azok az 1564-iki szebeni zsinaton (gyűlésen) a Pentapoli-
tana Gonfessiot elfogadták, s hogy 1579-ben Sárosmegye egész kö-
zönsége az ág. hitv. (epitomen) szövegét és a sárosi ev. lelkészek 
által benyújtott articulUsokat nyilvánosan hitelesítette és ípegerősi-
tette, — a miről tanúbizonyságot tett az 1579. évről az 5 sz. k. 
városi Confessionak a sárosi összes nemesség által aláirt s a sá-
rosi esperesség levéltárában őrzött (1614) példánya; 

i) Bizonyítja az is, hogy igen korán találunk sárosi nemes 
ifjakat külföldi ev. egyetemeken. így nevezetesen a Sárosban igen 
elterjedt Péchy családból: péchujfalusi Péchy Zsigmondot és a gaz-
dag sárosi nemes Keczer családból lipóczy Keczer Gábort Witten-
bergben 1584-ben ; stb. 

j) bizonyítja végül az is, hogy Szabó Károly : Régi magyar 
könyvtárában I. k. Budapest 1879. és Régi magy. könyvtár II. k. Buda-
pest 1885. (Nem magyarnyelvű hazai nyomtatványok) czimü művé-
ben korán találunk sárosmegyei ev. papok által irt s Bártfán (s 
Eperjesen is) nyomatott magyar, német, latin és tót nyelveken irt 
műveket. 

Reformátorok. 

Az ev. hitet tovább terjesztők Sárosban. 

Ilyen egyházi férfiú a fentebb nevezetteken, ama bizo 
Györgyön és a sz. k. városok reformátorain kívül, kevés ismeri 
szerző előtt, inert Floriani Georgius Nagy-Sárosban 1548-ban, Jo-
hannes Matthaei 1589, és Johannes Hybner 1608, septemtiliis, Hét-

t 
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hárson, Georgius Curcovitzius Plavniczán 1608-ban, Philippus Lá-
bos in Nagy-Sáros anno 1565, Sigismundus Chalupka in Radács 
anno 1589, Josephus Veres in Hamburek anno 1599, Paulus Ar-
chitectoris in Plavnitz anno 1599, Paulus Christiani in Palocsa 1602, 
kívül mást nem isiner. 

Patronusok. Pártfogók. 

Az ev. hit elterjedését elősegítő urak. 

Aligha sikerült volna oly hirtelen elterjeszteni Sárosban az 
evangyéliümot, illetve a reformátiót, ha annak (a nemességen kivűl) 
magas állású nagy patrónusai, mágnás pártfogói, nem lettek volna. 
Azonban ilyenek is akadtak. — Egy ideig Perényi Péter 1542, ké-
sőbb lllésházy István, Thurzó György és később a Tököly család; 
ez időben pedig főleg a felső-magyarországi katonai parancsnokok, 
így nevezetesen 1565 körül Schwendi Lázár I. Miksa seregeinek 
fővezére (Freiherr von Oberlandsberg) és legfőképen b. Johann 
Reuber (von Pixendorf). — Mindkettő protestáns s császári főpa-
rancsnok, utóbbi azonkívül Sárosmegye főispánja, a ki Nagy-Sáro-
son lakott s ott is halt meg 1584 márcz. 12-én s a ki elfogadta 
a Pentapolitana Confessiot s a Formula Concordiaet. — Ezek után 
pedig Franciscus Dersfy (Liber baro in Landsee) Sárosmegye fő-
ispánja. „Patrónus Ecclesiae munificus." „ 

A mi különösen Reuber Jánost illeti, — Reuber János lel-
kesült a protestantismusért, a melynek szívből hive volt. Ez előbb 
győri parancsnok volt s gyakran megverte az ellenséget s ezért a 
császártól aranysarkantyús ..vitézzé, Sárosmegvei főispánná és Felső-
Magyarország főkapitányává tétetett, stb. 

Ez Felső-Magyarországon táboripappá: Leuthamer János se-
gélyével, nagy szorgalommal (királyának elnézésével) mozdította elő 
a vallás dolgát. — Reuber János Nagy-Sároson lakott német kato-
náival, kiknek legnagyobb része a reformátió híve volt. Reuber J. 
tábornok minden igyekezetét arra fordította, hogy Sárosmegyét a 
reformátiónak megnyerje s azért, mint e megye főispánja, előbb a 
nemességet nyerte meg, s ennek segítségével s példájára azután 
majdnem az egész nép felvette a reformátiót. 

A protestantismust elősegítő patronus-nemesek közül különö-
m felemlítendők, a kik a megismert igazságot nemcsak állhatato-

san vallották, hanem terjesztették is. — Ezek között elsők, a kik 
részben templomot, részben iskolát építettek: Georgius Rákóczy sá-



22 

rosi főispán s fivére Zsigmond s Rákóczy Ferencz, továbbá Kapy 
András de eadem. — Ezekhez sorolhatók : Dessewffy Ferencz és 
János de Csernek et Tarkő; Nicolaus Literátus Horváth Mladoso-
vith, Pogarányi István; Henricus, Sigismundus et Joannes Berzevi-
czy de eadem; Stephanus, Christopherus et Nicolaus Merse de Szinye; 
a Péchyek de Péchujfalu, Johannes Usz de Uszfalva, Johannes 
Berthóty de Berthót; Alexander et Martinus Roskoványi de eadem; 
Sigismundus Dobay de Dobó; Joannes Fritsy, Sigismundus et Ge-
orgias Hedery; Joannes Yerebély ; Georgius Horváth Loworkovits ; 
Stephanus Horváth de Grádecz; Paulus Motko de Szent-Kereszt; a 
Bánó család, a Tahyak, Nicolaus Csemitzky és sok jnás. 

És mivel ekkor a jobbágy teljesen földesurától függött s akarva 
nem akarva, annak vallását volt kénytelen felvenni, nem csodálandó, 
hogy a r. kath. és sok helyütt a gör. kath. papság is elköltözni s 
a templomokat a protestánsoknak hagyni volt kénytelen. — (A Rá-
kóczyak a helv. hitvallásnak voltak nagy pártfogói). 

Egyházak száma. 

Mart. Klanicza feljegyzése szerint (1783) Sárosban a XIV. 
században 69, Abaujban 37 temploma volt az evangélikusoknak. — 
Ezt az egyes egyházak adatai megerősítik. — Ez időben Zemp-
lénben is több mint 40 község volt evangelikus. — E század vége-
felé azonban sok református (helv. hitvallású) egyház is volt Sáros-
ban, Zemplén felső részében és különösen Abaujban. 

Gyűlések. Zsinatok. 
« 

Hogy mily buzgalommal gondozták az egyház, a vallás ügyét 
a sárosi protestánsok, azt élénk színben tüntetik fel a gyakran tar-
tott zsinatok. Ezek ugyan a XIV. század végéig az 5 sz. k. váro-
sokban tartattak, de mivel ezekkel együtt, egy igazgatás, egy egy-
házi kormány alatt állottak a többi sárosi egyházak is, azok az 
egész sárosi protestantismus zsinataiul tekintendők egészen 1614-ig 
illetve 1609-ig, a mig a megyei egyházak a sz. k. városi egyházak-
tól el nem váltak és külön, önállóan nem szervezkedtek. — Ilyen 
zsinatok, gyűlések voltak: 
az 1546-ki jul. eperjesi, melyen N.-Sáros is részt vett (16 articulus). 
„ 1549-ki jul. lőcsei, melyen az 5 sz. k. városok hitvallása ke-

letkezett. 
„ 1560-ki jul. szebeni. 
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az 1563-ki ápr. 15 szebeni. 
1564-ki ápr. 25. szebeni, melyen a sárosi egyházak is elfogad-

ták az 5 sz. kir. városi hitvallást. 
1564-ki jun. 7 bártfai, melyen a Pentapolitana Confessio fel-

olvastatott és aláíratott. (1. feljebb). 
1575-ki máj. 2."bártfai. 
1579-ki febr. 11. szebeni. 

I 1579-ki okt. 20. eperjesi (aláiratot a Pentapolitana, az összes 
sárosi nemesség és N.-Sáros részéről is újra). 

1585-ki apr. 28. szebeni. 
1588-ki aug. 24. kassai. 
1589-ki márcz. 1. bártfai. 
1590-ki nov. 13. bártfai, mely utóbbi három zsinaton ismétel-

ten kijelentették, hogy a Formula Concordiaet, daczára 
annak, hogy azt egykor Reuber a lutheránusok ezen 
nagy pátronusa pártolta, a bányavárosi és szepesi váro-
sok példáját követvén, el nem fogadják, sőt visszauta-
sítják és csak az I. Ferdinándnak átadott Quinquepoli-
tanához ragaszkodnak. (A Form. Cone, csak a zsolnai 
zsinat 1610. márcz. 28—30. fogadta el. 

„ 1593-ki okt, 5. 6, eperjesi, melyen Sculteti Severin, Wagner 
Márton utóda Bártfán, az 5 sz. k. város s az ezekkel 
tartó egyházak seniorává választatott, de meg is támad-
tatott, hogy miért irta alá a Formula Concordiaet? 
(Egyházi szervezet készíttetett.) 

„ 1594-ki okt. 4. 5. bártfai, melyen N.-Sáros és a többi ev. egy-
ház ünnepélyesen csatlakozott az 5 sz. k. városhoz. 

„ 1595-ki okt. 10. eperjesi, melyen a Formula Concordiae feletti 
vita megszűnt, mert végleg kimondatott, hogy az 
1549-ki Pentapolitana-Quinquepolitana Confessiohoz ra-
gaszkodnak. 

1597-ki ápr. 22. 23. eperjesi, melyen több, volt calvinista csat-
lakozott az Aug. Conf. s az 1549-ki 5 sz. k. városi 
hitvalláshoz s melyen a hitben való oktatás vezérfona-
lául a Luther kátéja mellett a Stockei Lénárdé is ki-
jelöltetett. (A városok körül s azokban és birtokai-
kon sok volt a calvinista s azért igen erős küzdelem 
folyt a Calvin tanai ellen az 5 sz. k. városok gya-
kori gyűlésein s igy nevezetesen : 

1597-ki nov. 5. 6. lőcsei és 
1597-ki nov. 24. 25. 26. ugyancsak lőcsei gyűlésen. 
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az 1599-ki márcz. 9. 10. szebeni. 
„ 1602-ki máj. 7. 8. szebeni. 
„ 1607-ki ápr. 24. 25. bártfai. 
„ 1609-ki jun. 2. eperjesi, melyen az 1608. Art. I. beczikkelye-

zett bécsi béke folytán igen megszaporodott sárosi me-
gyei (falusi) egyházak elváltak a sz. k. városi egyhá-
zaktól s ezen időtől Zanserus Mihály nagy-sárosi lel-
kész személyében külön seniorjok volt. 

„ 1611-ki aug. 2. 
„ 1613-ki jun. 18. 19-ki és 

„ 1613-ki jul. 28. 29-ki szebeni 5 sz. k. városi zsinat-gyülés 
volt az utolsó a járási egyházak esperességgé (Frater-
nitas Fr. Cottus Saáros) való végleges alakulása előtt. 

Jegyzet. Fabó A. Monum. II. p. 98. s. k. szerint: nevezetes 
két zsinat még, az 1656 máj. 15 -17-k i eperjesi Wagner Márton 
superintendens elnöklete alatt és az 1668 márcz. 6—9-ki kassai 
Liefmann Mihály superintendens elnöklete alatt. Ezeken az 1549-ki 
Conf. Pentap. népes, fényes gyülekezet előtt elfogadtatott újra s a 
két Thurzó : György s Szaniszló diplomáihoz képest a rendezkedés 
megtörtént 

Főispánok. 

A reformátió gyors elterjedését előmozdították továbbá a sárosi 
főispánok, kik ez időben mind evangélikusok voltak (és Schwendi 
Lázár): nevezetesen, az 1568 óta lelső-magyarországi főkapitány 
(katonai főparancsnok): 

1. 1573 óta főispán br. Reuber János (prot.) 
2. 1599 „ „ Dersfy Ferencz (prot.) 
3. 1604 „ „ Thurzó Kristóf, szepesi gróf (prot.) 
4. 1614 „ „ Forgách Zsigmond, a későbbi nádor, 

a kit azonban később Pázmán Péter kitérített. 

Iskolák. 
Nagy befolyást gyakoroltak a reformátió gyors elterjedésére a 

Sárosban korán keletkezett és felvirágzott ev. magasabb iskolák, a 
milyenek voltak: 
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a) az eperjesin, mely 1534-ben már rendezve volt, 
a bártfain, mely 1534-ben rendeztetett és a 

c) k.-szebenin kivttl, mely az 1540-es évek végén rendeztetett, 
különösen hires. 

1. berzeviczei ev. gymnasium (latin) az 1570-es évekből, 
2. a nagy-sárosi ev. gymnasium (magyar) az 1570-es évekből, 
3. a liéthársi ev. gymnasinm (német) az 1600-as évek elejétől, 
4. a hanusfalvi iskola az 1600-as évek elején és végül 
5. a varranói iskola (Zemplénben) az 1570-es évekből. 

Csodálkoznunk lehet azon, hogy ezen városi egyházak iskolái-
ban mily sokan tanulták a felsőbb tndományokat s hogy mily so-
kan mentek egyenesen ezen iskolákból lelkészekül. 

Végül nagy befolyást gyakorolt a reformátiónak gyors elter-
jedésére az is, hogy ámbár I. Ferdinánd király is több parancsot, 
rendeletet bocsátott ki a sárosi protestánsok ellen, mivel azonban 
az egész sárosi nemesség korán hajlott a reformátióhoz s legna-
gyobbrészt Luther hive volt, — nem volt, a ki azokat végrehajtsa. 
— Azonfelül a Zápolya Jánossal hadakozó I. Ferdinándnak ennél 
nagyobb gondja volt az: hogyan erősíthetné meg a maga trónját. 
— így tehát a reformátió tovább terjedett s maga Ferdinand is se-
gített abban rendeletei végre nem hajtásával. — így történt, hogy 
néhány évi időköz alatt majdnem az egész Sárosmegye — kivévén 
néhány ruthén falut, a melyeknek vallásgyakorlata szabadon meg-
hagyatott — evangélikussá lett, sőt a r. katholikus írók tanúbizony-
sága szerint, csakis az egyedüli Zboró maradt római katholikus. 

I. Jegyzet. I. Miksa király kedvezése is sokat tett. I. Miksát so-
kan protestánsnak mondják. Hogy jó indulattal viseltetett a protes-
tánsok iránt, az kitűnik Raubernek más fővezérhez intézett paran-
csaiból, leveleiből, rendeleteiből ; kitűnik abból is, hogy már 1564. 
szept. 2. a pozsonyiaknak megengedte a kehely használatát. De 
hogy nyiltan bevallott híve lett volna a reformátiónak, azt én sehol 
sein olvastam. 

II. Jegyzet. 1576-ban már magában az egész Magyarország-
ban oly nagyon elvolt terjedve a reformátió, hogy Telegdy Mik-
lós esztergomi prépost s Veransics halála után érseki helytartó a 
legmélyebb aggodalom kifejezésével tudósitá a római pápát, miként 
a magyar kath. egyházat végveszély fenyegeti, ha nem talál vala-
mely módot annak elhárítására. (H. M.) 
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A sáros zempléni esperesség XVI-ik századbeli esperesei. 

Mielőtt a s;iros-zempléni esperesség, elébb ugyancsak sárosi 
1614, később pedig sáros-zempléni esperességgé alakult volna 1663. 
szerves összefüggésben állott a szomszéd szab. kir. városokkal, ne-
vezetesen : Bártfa, Eperjes, K.-Szeben, Kassa és Lőcsével és azokkal 
együtt egy testületet alkotott, mely Pentapolitana Fraternitas-ban 
1609-ig maradtak a sárosi ev. egyházak s melytől végleg csak az 
1614-ki szepes-váraljai zsinat után váltak el, midőn a Thurzó 
György nádor diplomája folytán önállólag szervezkedtek és legfőbb 
egyházhatóságilag is elkülönittettek az által, hogy a szepes-várallyai 
zsinaton a VI szab. kir. városnak (Késmárk is hozzá járulván az 
5-höz) külön superintendens adatott és Sáros, Szepessel nyert egy 
külön superintendeust. 

Az önálló szervezkedés előtt a sárosmegyei ev. egyházaknak az 
5 szab. kir. várossal (Bártfa, Eperjes, K.-Szeben, Kassa, Lőcse) 
közös esperesei voltak : 

1. 1540—1560. Stockei Lénárt a bártfai iskola rectora és pap. 
2. 1560—1573. Radácsi Mihály bártfai pap. 
3. 1573—1576. Fröhlich Tamás kassai német pap. 
4. 1576—1588. Benedictus Johannes Belsius eperjesi pap. 
5. 1588—1593. Wagner Mátyás bártfai pap. 
6. 1593—1602. Scultéty Severin bártfai pap. 
7. 1602—1607. Ezechiel Habsacher eperjesi pap. 
8. 1607—1609. Zabler Péter lőcsei pap. 

Első önálló főesperes. 

9. 1609—1614. Zanserius Mihály, nagy-sárosi pap. (1614-től 
eperjesi magyar pap.) 

Consenior: Georgius Kurkoviczius, palocsai lelkész. 

8 . A s á r o s - z e m p l é n i ev. esperesség vi-
rágkora. 

* _____ 

a) Virágzó egyházak. 

a) Anya- és leányegyházak 1636-ban. 

Összesen 85. 

Anya-egyházak: 

1. Berzevicze 31. Kükemező (Kukow) 
2. Hamburg 32. Komlós-Keresztes 
3. Krivány Chmelow 
4. Tárcza 33. Hanusfalva 
5. Olysó 34. Bisztra 

6. Darócz 35. Kellemes 

7. Semviz 36. Zsegnye 

8. Plavnitz 37. Veresvágás 

9. Palocsa 38. Keczer-Peklén 

10. Lubotina 39. Boroszló 

11. Tarkő 40. Bogdány 

12. Héthárs 41. Böki 

13. Décső 42. P.-Peklén 
14. Dobó 43. Szt.-Imre 

15. Roskovány 44. Szedlicze 
16. Veresalma 45. Kende 
17. Péchujfalu 46. Berki (Rakitan) 
18. Nyárs 47. Bajor 
19. Orkuta 48. Kajata 
20. Magyar-Jakabfalva 49. Szinye 
21. Osztropatak 50. Berthót 
22. Szt.-Mihály 51. Szt.-Kereszt 
23. Nagy-Sáros (Crucensis Krizsow-
24. Szt.-György jani) 
25. Raszlavicza 52. Vitéz 
26. Kaproncza 53. Siroka 
27. Kuczin 54. Lipócz 
28. Mesczisko 55. Hermány 
29. Margonya 56. Jernye 
30. Karácsonymezö 57. Komlós 
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Leány-egyházak : 
(filiák) 

1. Polom 
2. Dzurkoviensis 
3. Vola 
4. Jakoviensis 
5. Tót-llaszlavicz 
6. Lapos 
7. Ábrahámfalva 
8. Buczló 
9. Varjufalva 

10. Hankovieusis 
11. Lucsensis 
12. Medesensis 
13. Salgó 
14. Soóvár 

15. Gülviz 
16. Erdőcske 
17. Lubovecz 
18. Janov 
19. Szinyeujfalu 
20. Chminensis 
21. Henrichoviensis 
22. Friesensis 
23. N.-Jakabfalvensis 
24. Ohrapkoviensis 
25. Ovieusis 
26. Szt.-István 
27. Mocsidlári 
28. Sindlér. 

Jegyzet. Komlós és Nagysáros nincs felvéve a jegyzőkönyv-
ben. Valószínűleg azért, mert Komlós ekkor még egészen kálvinista 
volt, Nagy-Sáros pedig az 5 sz. k. városhoz csatlakozott volt 1594-ben 
— s ekkor még a sárosi egyházak közösségébe nem olvadott volt be 
teljesen. 

B) Ev. anya- és leányegyházak az l66tí/7-ki esperesi egyház-
látogatás idejében : 

1663-ban a zempléni ev. egyházak csatlakoztak a sárosi egy-
házakhoz s az esperesség sáros-zempléni esperesség nevet vett föl, 
mindamellett külön fogjuk, a két megye ev. anyaegyházait és leány-
egyházait feltüntetni : 

Ev. anya- és leány-egyházak Sárosban 166% : 
« 

a visitatió sorrendjében. 

I. Anya-egyházak: II. Leány-egyházak: 

1. Bogdány 1. Budamér 
- 9 ,Berethe (L. fii.) 2. Senyék 

3. Lemes • ^ ÍBekensis (L. fii.) 

4. Szt.-István 
5. Kőszeg 
6. Lodinensis (N.-Ladna) 
7. Szedlicze 
8. Peklenka 
9. Szt.-Imre 

10. Radács 
11. Berki (Rokitan) 
12. Bajor 
13. Izsép (pro nunc mater) 
14. Kajata 
15. Crucensis (Szt.-Kereszt) 
16. Vitéz 
17. Siroka 
18. Bertliót 
19. Lipócz 
20. Hermány 
21. Peklenke (Huornie) 
22. Jeromnicensis (Jernye) 
23. Nyárs 
24. Felső-Sebes 
25. Hanusfalva 
26. Megyes 
27. Bisztra 
28. Chmelov (K.-Keresztes) 
29. Kukov (Kükemező) 
30. Karácsonymező 
31. Kálnás (Vagans) 
32. Margonya 
33. Kuczin 
34. Orsócz 
35. Kaproncza 
36. Baszlavicza 
37. Fricske (Vagans) 
38. Szt.-György 
39. Szt.-Mihály 
40. Osztropatak 
41. Orkuta 
42. Péchujfalu 
43. Cservenicza (Veresalma) 
44. Eoskovány 

4. Kisfalvensis 
5. Tapolcsensis 
6. Kavacsány 
7. Szokolensis 
8. Terebeő 
9. Abos (L. fii.) 

10. Szuha-Dolina 
11. Andrásvágás 
12. Luzsanensis 
13. Mochnensis 
14. Magyar-Jakabfalvensis 
15. Chrapkó 
16. Henrichov 
17. Fries 
18. Sindlér 
19. Szt.-István 
20. Deléthe (Dalecice) 
21. Mocsidlán 
22. Vágás 
23. Kellemes 
24. Pálvágás 
25. Pétervágás 
26. Hermány 
27. Bábapatak 
28. Zsálmány 
29. Lúcz 
30. Dukafalva 
31. Vaspatak 
32. Giráltfalva 
33. Nyirjes 
34. Lasczov 
35. Hankócz 
36. Trocsány 
37. Kohány 
38. Varjufalva 
39. Buczló 
40. Wanizskócz 
41. Tót-Raszlavicza 
42. Ábrahámfalva 
43. Lapos 
44. Uszfalva 
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45. Dobó 45. Bálpatak 
46. Décső 46. Bodonlaka 
47. Krivány 47. Német-Jakabfalva (most filia) 
48. Tárcza 48. Jakov 
49. Hamburg 49. Volya 
50. Berzevicze 50. Viszoka 
51. Darócz 51. Olysa 
52. Semviz 52. Polom 
53. Plavnicz 53. Lénhárd 
54. Lubotina 54. Gerlach 
55. Malczov 55. Szinyeujfalu 
56. Kamenicza (Tarkő) 56. Berzenke (Rakitan filiája.) 
57. Héthárs 
58. Szinye 
59. Zsupcsani (Zsebfalu) 

Jegyzet: Idejárulnak N.-Sá-
ros és Komlós anya-egyházak, me-
lyek a visit, jegyzőkönyvben nincse-
nek felvéve. 

Jegyzet: Ezeken kivül majd-
nem minden faluban elfoglalták 
az evangélikusok az egyházi va-
gyont, de isteni-tisztelet csak ezen 
itt nevezett (117) helyen tartatott. 

Összesen: 61 anya-,56 l e á n y - = 117 egyház. 
1663. febr. 28. és jun. 13. a zemplénmegyei ev. egyházak 

egyesültek a sárosiakkal. 

Zempléni ev. anya- és leány-egyházak l666/,-ben. 

Anya : 

1. Sókut 
2. Ránkócz (Zsirót) 
3. Polánka 
4. Szacsur 
5. Agyagos 
6. Skrabcsensis (Őrmező) 
7. Hrabócz 
8. Kuczin (Kucsin) 
9. Yarannó 

10. Kolcs-Hosszúmező 
11. Boszticzensis 
12. Pazdics (sok filia) 
13. Markocsemernyensis 
14. Nagy-Domása 

Leány : 

1. Bolyár 
2. Csákány 
3. Lomnicza (Szacsur filiája) 
4. Zamutó (Sókut filiája) 
5. Jasztrabiensis 
6. Mernyik 
7. Főkötőfalvensis 
8. Mihálysensis 
9. Polyánka (Hrabócz filiája) 

10. Henczócz (Yarannó filiája) 
11. Szedliczke (Varannó filiája) 
12. Benkócz (Var. fii.) 
13. Zapalovcze (N.-Domása fii.) 
14. Kis-Domása (N.-Domása fii.) 
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15. Jankócz 15. Kassaroveze 
16. Zsalobiczensis 16. Alsó-Scsitnyicza (egykor anya) 
17. Mátyásfalva (N.-Damása fii.) 
18. Lyeskoviensis (Leskócz) (Step-17. Felső-Scsitnyicza (N.-Dom. fii.) 

hanócz) 18. Hrubov 
19. Topolyóvka 19. Lukacsovecz 
20. Ohradiensis 20. Továrné (M.-Falva fii.) 
21. Zbudszké-Dluhé (Jablonfalu, 21. Hucóc 

Krivéfalu, Breszczov). 22. Kárná 
23. Hrabócz. 

Jegyzet: Pazdics filiái, melyek külön nem emiittettek: 1. Sa-
mogy, 2. Krasznócz, 3. Mocsár, 4. Szuha, 5. Laskócz. 

Összesen: 21 anya- és 23 -f- (5) leány-egyház = 44 ( = 4 9 ) 
egyház. 

y) Az 1722-iki „Protonotarialis inquisitio" magyar jegyzőkönyvé-
ben emiitett sárosi ev. volt egyházak : 

A) Abrahámfalva (M.-Raszl. fii.), Aranypataka, Alsó-Volya (Ló-
falva fii.) Abos. 

B) Bisztra, Buczló (Kapr. fii.), Béczfalva (Lófalva fii.), Berzevicze, 
Bolyár, Berzenke, Bérky, Béczallya, Boroszló, Bunyita, Buda-
mér, Böki, Berethő, Bábafalva (fii. Keresztesnek). 

D) Dukafalva (Kükem.), Décső, Dobó, Darócz, Deléthe. 
E) Erdőcske (Zsegnye fii.). 
F) Felső-Volya, Fel-Sebes. 
G) Girált, Gergelaka, Gülvász, Gyürke (Semviz filiája). 
H) Hanusfalva, Hermány, Hankócz (Orsócz fii.), Hervaltő (Richw. 

fii.), Héthárs, Hrapkó, Hamburg, Hámor (N.-Ladna fii.). 
I) Ischfalva (Zsebfalva), Izsép, Jakovis (Veresalma filiája), Ja-

kabfalva, Jakabvágás, Jernye. 
K) Keresztes, Kis-Ladna (Nagy-Ladna fii.), Karácsonymező, Küke-

mező, Kaproncza, Krucsó (Kaproncza fii.), Kohány (Orsócz fii.) 
Klyussó (Lófalva fii.), Ivrivány, Kis-Sáros, Keczer-Peklény, 
Kis-Vitéz, Komlós, Kajata, Kakasfalva, Kendi, Kőszegh, Kava- \ 
csány, Kisfalu, Kosztolány (Kar. m. m.). 

L) Longh (Kar. m. m.), Lófalva (5 filiával), Láposfalva (M.-Rasz-
lavicza fii.), Lapispataka, Lukavicza, Lipócz, Lypócz (Peklény 
fii.), Licsérd, Lucska (Kükemező fii.). 
Margonya, Magyar-Raszlavicz, Malczó, Megye, Moknya, Mocso-

\lya, Mérk (Zsegnye fii.), Mudrócz (Peklény m.). 
N^yNagy-Vitéz, Nagy-Sáros, Nyárss, Nagy-Ladna. 

3* 
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Osztropatak, Ófalu, Orkuta, Orsócz, Olsa (Semviz fii.) 
Pétervágás, Poloma (Semviz filiája), Plavnieza, Péchujfalu, 
Patacskó (Peklén fii.). 
Radvány (Keresztes m.), Richwald (7 fii.), Roskovány, Radács, 
Rokitó, Rusina (N.-Ladna fii.). 
Siba (Richwald fii.), Semviz, Senyék, Siroka, Sverző, Saarpa-
taka (Serpatak), Senglér, Somos-Ujfalu, Szuhadolina (Radács fii.) 
Szent-Mihály, Szinye, Szent-Kereszty, Szinye-Ujfalu, Sz.-György, 
Szedlicze, Szokolya (Kavacsáuy mell.), Szent-Imre (Radács fii.). 
Tót-Raszlavicz (M.-Raszl. fii), Tóth-Bogdáuy, Thurina, Tharnó, 
Töczelmés, ïarcza (et Viszoka), Tarkeö, Tisithe (Peklény m.), 
Terebei, Téhány (Kavacsány m.). 
Uszfalva (Szent-György filiája). 
Vaspatak (Karács, mező mell.), Varjufalva (Kapronczához tarto-
zott), Veresalma, Vörösvágás, Viszoka (Tarczához), Várallya, 
Volya (Veresalma fii.). 
Zsálmány (Kükemező m.), Zsegnye, Zsebfalva. 
65 anya-, 74 leány-, összesen 139 egyház (és egy pár meg nem 

nevezett filia). 

1. Jegyzet: Ezek közül 7.-ben nem volt templom. 

2. Jegyzet : Ezek közül 1722-ben még igen sokban a lakosok mind 
evangélikusok voltak, igen sokban tiz annyi volt az ev. vallású, mint 
a más vallású lakos, igen sokban túlnyomó volt, többen több, két há-
romban a többi felekezetek híveivel egyenlő volt az ev. lakosok száma. 
Egyben több lakos volt katholikus, de több földesúr ev., egyben 
(Mocsolya) túlnyomóan katholikus volt a lakosság s a földesurak 
s egyben a földesurak többsége volt kath. 

0) 
P) 

R) 

S) 

Sz) 

T) 

U) 
V) 

Zs) 

A sáros-zempléni ev. esperességben 
virágzott iskolák. 

A) A berzeviczei ev. gymnasium története. 
1580—1714-ig. 

Rezik János „Gymnasiologiá"-jából. 

1. 

Berzevicze a hasonnevű nemes család mezővárosa volt, a Tar-
cza mellett (Sárosmegyében) egykor kettős kastélylyal, templommal 
és magasabb hires iskolával. 

1. Jegyzet : E mezővárosnak két iskolája volt, (az egyik való-
színűleg elemi iskolául is szolgált) melyeknek vizáradás által való 
elpusztulásáról Matthaei Menyhért bajmóczi születésü, veresalmai ev. 
lelkész, a kokovai Briccius naplójában, a mely Reziknek birtokában 
volt, 1621-ről ezen szomorú, megjegyzést tette : 1621. aug. 24-én 
Szt. Bertalan ap. előestéjén száz év óta nem látott, hallatlan nagy 
vizáradas volt 3 napon át Berzeviczén, mely rettentő rohammal le-
rombolta Berzeviczy Ádám kőből épült házának majdnem felét, a 
meredek árokparti városfalakat és összerombolta a temető nagy ré-
szét a sírokkal és hullákkal, melyeket magával vitt ; összerombolt 
azonkívül néhány házat a csűrökkel, melyeket a folyó szikláin zú-
zott szét. — E vizáradás nemcsak Berzeviczén, hanem Sárosmegye 
azon részében is, a mely a Tarcza folyó mellett fekszik, dúlt, vá-
ratlan s iszonyú veszélyt hozván sokakra. Az iskola mindkettő, az 
uj és a régi (Berzeviczén) tönkre ment. 

2. Jegyzet : Budaeus György naplójában pedig ezt olvasta Re-
zik : 1670. jul. 16., 17., 18-án óriási vizáradás volt, a mely a me-
zőkön, a vetésekben, a kertekben, a rétekben s az épületekben iszo-
nyú károkat okozott. — A héthársi völgyben, Tarcza faluban elvitt 
22 házat, Berzevicze mezővárosban, Berzeviczy Lászlónak több épü-
lettel együtt a mészárszék melletti szérűjét vitte el. — Több mal-
mot alapostól vitt el, többet homokkal és kövekkel hordott be, töb-
bet megrongált, tovább mozdított. 

2. §• 
A Berzeviczy család igen régi és ősei már a jeruzsálemi II. 

András keresztes hadjárata idejében híresek voltak, s ezek némely 
utódai, az evangyélmi vallás hivei voltak, az itteni iskolák alapitói, 
fentartói s a következő, ezen helyen működött rectorok és az itt ta-
nuló nagyszámú ifjúság bőkezű pártfogói, mint azt azok magok is 
bizonyítják. 

3. §. a) 
Berzeviczei rectorok. 

Zolnay szerint : Rezik szerint : 

1. Accipitrini Miklós 1580. Accipitrini Miklós 1580 körül. 
j^kí 2. Matthaei Menyhért 1603— Matthaei Menyhért. 

1606 (cantor 1610—1623. 
3. Fabriczy Fábry Mátyás Fabriczius Mátyás 1614 kör. 

1610—14 (Selecensis). 
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Zolnay szerint: 

4. Seleceni István 1614körül; 
5. Steph. Regis-Király 1614— 

1620 ; 
6. Molitorisz János 1618 kör. 
7. Vesés Márton 1620—22; 
8. Matthaei János 1622—23 ; 
9. -

10. Fasskovitzius Illés 1625 
VI» évig). 

11. Fasskó Pál 1626—1631 ; 
12. Lucae Miklós 1631—32 ; 

13. Zarevuczius M. 1632--34 
14. Polány Miklós 1635—38 
15. Gassitzius Ján. 1641—46 

lelkész 1646—1681-ig ; 
16. Bresztovszky Gy. 1648 kör. 
17. Szekerka Axinyi Miklós 

1650-ig ; 
18. Lang Israel 1650—62 félsz. 
19. Weredarius Máty. 1664-ig; 
20. Schidelinus Gy. 1661—69 

rector 6 hó (újra) ; 
21. Platáni Sámuel 1690—95 
22. Sitnay Gy. 1695—1704 
23. Dubovszky Márton 1712-ig 
24. Oczovinyi Gy. 1711—14 

Rezik szerint : 

Steph. Regis 1614 -1620 ; 

Molitorisz János (2 évig) 
Vesés Márton 1622-ig; 
Matthaei János 1622—1624; 
Dolnik András 1626—1628; 

Fasskó Pál 162631(4—év 2 hó) 
Lucae Miklós 1632-ig, 6 évig 

cantor ; 
Zarewuczius Mátyás 1632-34; 
Poláni Miklós 1 6 3 5 - 1 6 3 8 ; 
Gassitzius János 1641—46 ; 

Bresztovszky György 1649 kör. 

Lang Israel 1650 körül ; 
Weredarius Mátyás 1664-ig ; 
Schidelinus György 1669-ig; 
4'/a éven át ; 
Platani Sám. 1695-ig 4 év. át; 
Sitnay György 1716-ig ; 

Oczovinyi Győr. 1714-ig 3 év. 

3. §. b) 

Accipitrinus Miklós. 
Szülőhelye a sárosmegyei Jastrabove után neveztetett igy (Öly-

ved), mert ezen korban születéshely, testi-lelki tulajdonság, foglal-
kozás stb. szerint latinosan nevezték el (s görögösen) az embereket. 

Ezen Accipitrinus Miklós már a XVI-ik század vége felé 
1580. körül igazgatta a berzeviczei iskolát, s itt tanult tőle Zarewu-
czius János, a rózsahegyi származású Zarewuczius Mátyás berzeviczei 
lakos és Poldruhy Krisztina fia, és Sibschin István, vitézi lelkész. 

Előbbi azután, midőn Accipitrinus Miklóstól tanult volna, Bártj^oBSZ. x 
fára vitetett, s ott 3 éven át tanult. 1 

* ao it' 
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14. §. 
Matthaei Menyhért. 

Bajmóczi születésü. Atyja Kürssel Mátyás néinet-prónai, anyja 
Borbála, Brecziánból. 

Tanult otthon Bajmóczon : Fekna Andrástól ésribari Hraniczeny 
Mátyástól, Galgóczon : Drietomi János és a breznyói Ocsovinyi Sán-
dortól 6 teljes éven át, Trencsénben : Szopuczy János alatt egy évig, 
1596-ban s végül ismét 1600-ban Bajmóczon Matthaei János alatt, 
a ki vele testvérgyermek volt. 

Berzeviczéről, a hol 3 évig (collega) tanár és cantor volt, 
hazájába hivatott volt, főtiszt. Hrochotius Abrahámy Izsák, a bajmóczi 
ev. egyház prépostja és superintendens által s ott teljes 4 éven át 
rector volt; de ugyancsak a berzeviczei Berzeviczy-család által 
visszahivatván, teljes 13 éven át cantor volt Berzeviczén. — Végül 
veresalmai lelkész lett. Zabler Péter superintendens által szentelte-
tett fel. 

Veresalmai lelkészszé felszenteltetett 1623-ban I. Trinit. vasár-
napon. Oda őt cserneki Dessewffy István és berzeviczi Berzeviczy 
Márk hivta. 

Feleségét Berzeviczy Annát, ki Berzeviczén, a hová Veresal-
máról az orvoshoz küldte, meghalt, ugyancsak Berzeviczén, a tem-
plomban temettette el 1626. junius 17-én, miután vele majdnem 
22 évig élt s 5 fiút, 4 leányt nemzett. Ugyanazon év nov. 22-én 
Péchujfalván újra házasságot kötött egy tisztességes hajadonnal, 
Laurentii Annával. Eskettetett oszláni Tagani Ádám, akkor péchuj-
falusi érdemes lelkész által. 

1637-ben mint veresalmai lelkésznek utóda lőn Hyeronymiades 
Leonhard, a ki 1637. ápril 19-én szenteltetett fel. 

5. §. 
Fabriczius Mátyás. 

Szeleczeni. Ez hires tanár volt. Ennek emlékét Simonides 
Pál, a görgői iskola rectora őrizte meg, megemlítvén róla, hogy az 
ő igazgatósága alatt tanult Berzeviczén, (és Stephanus Regis-Király 
alatt). Ifjabb Zarewuczius Mátyás, a hasonnevű berzeviczei lelkész 
és sárosi senior fia, hasonlóan nyilatkozik róla. Tőle és Regis-Regius-
Király Istvántól tanult. 

Jegyzet. Ezen Fabriczyt (Fábryt) sokszor csak Selencensisnek 
mondták; elhagyván nevét (Fabriczit), mely kézművestől való szár-
mazását jelentette. Az 1609-ben Berzeviczén született Coci János 
így ir róla : „Hat éves koromban oda adtak engem Selecensis 
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Mátyásnak, akkor berzeviczi rectornak, a kinél az elemeket tanultam 
s azután Regis-Király István kezébe adattam ugyanott, a ki 6 évig 
tanitott, a ki után, midőn Hamburgba ment lelkésznek, a zsámbok-
réti Yescheseh Márton következett. 

Pabriczius 4 évig, 1610—1614-ig tanitott itt. (Stankovitz 
Mihály idejében). Fabriczius Mátyás végül péchujfalusi lelkészszé 
hivatott el (Sárosba) ez iskolából, s 1614 körül irta alá a törvé-
nyeket. (44 sz.) Mivel a sárosi lelkészek anyakönyvében — úgymond 
Rezik — utódját sehol sem találom, csakis 1623. Tagani Ádámot 
az oszlánit, azt hiszem, hogy egész ez évig volt itt lelkész. Fabriczius 
1616-ban esperes assessorrá, 1623. (mint palocsai lk.) conseniorrá 
választatott. 1631-ben jelen volt a radácsi templom felszentelésénél. 

Jegyzet. Zolnay János kézirata szerint 1614 körül berzeviczi 
rector volt Selecensis István is. 

6. §. 

Stephauus Regis-Király. 

Beluschai születésü, atyja Király László, anyja Matóli Borbála. 
Tanulmányait Osemeli Miklós illavai és Ladiszlaidesz János trencséni 
születésü helyi tanítóknál kezdette s majdnem 7 évig folytatta. Majd 
Privigyén tanult Demiani Baltazár és Vilhelmi Séraphin alatt 4 évig. 
Innen Trencsénbe ment s ott thuróczi Thorani Andrásnál tanult 
1 évig. Majd Bánóczon töltött 3 évet, Ursiny Illéstől, és Bártfán 
2 évet Weiszmann Mártontól tanulván, Bátfán egy ideig az iskola 
„seniorja" volt. 

Innen, mint azt ő maga irta meg a maga életrajzában (midőn 
Zabler Pétertől felszenteltetett), 1614-ben a nemes Berzeviczy-család 
által a berzeviczei iskola igazgatására hivatott meg s azt 6 teljes 
éven át igazgatta. 1620-ban ugyanazon, vele szemben sok jóakaratot 
tanusitó nemes család által hamburgi lelkészszé hivatott meg s 1620. 
sept. 25-én, 15. Trinit. vas. felszenteltetett Lőcsén Zabler Péter 
superintendens által. 

Végül Szebenbe hivatott lelkészszé. Itt született 4 fia, a kiknek 
nevelésére sok gondot fordított és egy azok közül mégis megtagadta 
atyját, t. i. Izsák, mert ez, miután a sárosi Dobóról a nyitrai Gal-
góczra vitetett volna lelkésznek, kitért az ev. egyházból katholikusnak. 
Igaz a régi példabeszéd : 
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„Plures sunt détériorés : pauci vero patre meliores", vagy : 
„Áequat raro Patrem soboles: sed plurimi ab illis 
Dégénérant, pauci superant probitate parentem". 

Regis-Király István lelkiismeretességéről sok szépet irt unokája 
nemes Regius János sárosmegyei pénztárnok. 

Regius-Regis-Király István a sárosi esp. törvényeit 1621. márt. 
3-án irta alá. 

Meghalt 1658. jan. 30-án. 
(Temettetett febr. 2-án.) 

§• 

Molitoris János. 
Alacsony sorsú szülőktől született, küzdelmek között neveke-

dett. Tanítványa volt Blaschko Mihály jankoviczi lelkész, a ki őt 
felszenteltetése alkalmával írott önéletrajzában mint olyat emliti, a 
kitől 3 éven át tanult Berzeviczén (1618 körül). 

8. §. 
Weschesch Márton — Vesés. 

(Zolnay szerint Wassas [?]) 

Zsámbokréti születésü. Ennek tanítványa volt a berzevicze 
születésü Coci János, a héthársi iskolának egykor rectora, a ki őt 
kitűnő tanárnak mondotta. Rövid ideig működött, mert az 1622-ben 
uralkodott pestisnek áldozata lett a kántorral, Curtz Mártonnal együtt. 

Jegyzet: Ezen Coci János, a ki 1635-ben jul. 22-én bajori 
lelkészszé szenteltetett fel, midőn mint tanuló 1622-ben Berzeviczén 
•tanárát Weschescht pestisben meghalni látta, ' azzal szemben azon 
tiszteletet s kegyeletet tanúsította, hogy vállain vitte őt a sirba a 
kántorra], a szintén pestisben meghalt Ourtz Mártonnal együtt, a 
kiket azután egy sirba temetett. Megerősíti ezt Matthaei Menyhért 
is, a kokavai Briccius Diariumában, az 1622. évről ezt jegyezvén íel : 

Augustus 17-től 1622-ben Berzeviczén a pestis kezdett dü-
höngni és sz. András napján (nov. 30.) tul tartott. 

Meghalt ott akkor 456 ember, s én ott jelen valék. 
Ugyanott meghalt ekkor sept. 21-én a rózsahegyi születésü, 

nagytiszteletü, jeles lelkész és a sárosi lelkészek seniora Zarewuczius 
Mátyás 3 napi betegség után, a ki betegsége kezdetén rögtön elné-
mult s vele együtt meghalt 3 leánya. S ugyancsak ekkor meghalt 
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az ő veje, a varbói születésű Curtz Márton az iskola kántora s 
végül a zsámbokréti Weschesch Márton az iskola buzgó rectora. 
E kettő majdnem ugyanazon órában t. i. october 8-án 4 órakor; 
s a berzeviczei templomban egy sirba temettettek el. Ezt e Chro-
nostichon örökité meg : 

Pest is atroX Crebro fünere DaMna slrUIt. 
(Pestis atrox crebro funere damna struit.) 

9. §. 

Matthaei János. 
Született Bicsén 1590-ben, hol atyja a német-lipcsei születésű 

Matthaei János, másodlelkész volt. Anyja Labudik Anna. 
Matthaei János a magyar nyelv megtanulása és tanulmányai-

nak folytatása végett 1601-ben a nagy-szombati pápista iskolába 
lépett be, melynek akkor főigazgatója Szentkereszty János volt. 
1609-ben Bicsére ment iskolába, a hol akkor az ev. iskolát Cris-
pinus Mihály igazgatta. Az általa a „szárazság évének" neve-
zett 1614-iki évben Bártfára ment Weiszmann Mártonhoz. A lutheri 
százados emlékünnep évében, 1617-ben ismét visszatért Bicsére 
Flotvedelius M. Zachariáshoz tanulni. Végül az üstökös megjelenése 
évében t. i. az 1618-ki évben Eperjesre ment, hogy Ledvesch Kris-
tófot hallgathassa. Es mivel kitűnő énekes volt, 1619-ben Bethlen 
Gábor fejedelem udvari énekesei közé vétetett fel. (Szokása volt ugyanis 
egykor a magyaroknak és — úgymond Rezik — e szokást még ma is 
követik némely főurak, hogy udvaraikban őseikről, vagy buzditó 
nagy tettekről énekeket énekeltettek.) 2 év multával látván ezen 
állomása bizonytalanságát, bucsu-éneket mondott és Ruttkay Fe-
renczhez ment, annak mostohafiai Meitzer János és Lajos nevelőjéül. 

Mint ilyen szorgalmatoskodván, 1622-ben Berzeviczére hivatott 
rectorul. Itt két évet töltvén, az eperjesi iskolába hivatott tanárul, 
hol 10 teljes évig működött. Berzeviczei tanítványai közül később 
mint lelkészek kitűntek : Coci János, Mokosinus Leonhard, Polányi 
Miklós, a ki őt nagy tudományu férfiúnak mondja, s róla azt állítja, 
miszerint jelszava ez volt: „Jehova merces terna laboris érit" és 
Drazdius János. Mint kitűnő eperjesi tanárt a szomszéd kellemesi 
ev. egyház választotta őt a maga lelkészévé az 1634-ik évben, itt 
közkedveltségben állott. Zábler Péter superintendens által szentel-
tetett fel Lőcsén 138. sz. alatt. 

„Consule vir, fac vota senex, juvenisque labora !" 
A törvényeket a szebeni közgyűlésen 1635. April 26-án irta alá. 
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10. §• 

Fasskovitzius Illés. 

(Zolnay.) Született 1599-ben Breznóbányán. _ Atyja György 
ottoni polgár volt. Tanult otthon, Bártfán, Berzeviczén Stephanus 
Regius alatt 4 évig, Kassán Boccatius alatt és Bicsén Lányi alatt. 
1621. cantor lett Okolicsnán. 1622. cantor „Tarnovicii". 1623-ban 
cantor Berzeviczén. 1624-ben rector Okolicsnán. 1525. rector Ber-
zeviczén, de csak félévig volt itt, mert már 1625. p. Trin. 5. va-
sárnapon dobói lelkészszé szenteltetett fel: Lőcsén Zábler Péter 
superintendens által. A sáros-zempléni esp. törvényeket mint ilyen 

• irta alá 1625-ben. Neje a berzeviczei lelkész és senior Polányi 
László leánya volt. Polányi halála után 1646. jan. 10-én az esp. 
eperjesi közgyűlésen seniorrá választatott. A gyűlések jegyzőköny-
vébe e dystichont irta : 

„Hic cbari soceri clauduntur gesta molesta Sudanduin Genero. 
Dux meus esto Deus." 

1648. vagy 1649-ben Keczer-Peklénbe ment át lelkészül, ami 
kitűnik nemcsak a berzeviczei lelkész Gassitzius János 1649. okt. 
4-én hozzá intézett leveléből (a levéltárban meg van), hanem az ő 
körleveleiből is, melyek 1658-ból Keczer-Peklénből keltek s melyek-
ben többek között tudatja, hogy Bazilidesz János lemessányi lelkész 
meghalt.— Senior volt 1646-tól 1662-ig, mely évben Quasimodogeniti 
vasárnapon meghalt. 

11. §. 

D o l n i k A n d r á s (Rezik.) 

Privigyei születésű, D. Mátyás és Polithoris Dorottya fia, ta-
nult először Divéken Jaszenák Mihálytól, majd Galgóczon Pintér 
Györgytől 2 évig, végül majdnem 9 évig Lőcsén, a hová 1616-ban 
jött (Ursini Illéstől). 1626-ban a Berzeviczyek által Berzeviczére 
hivatott az ifjúság oktatására. Itt két évet töltött. — Itt, mint ő 
mondja, megunván az ifjúság engedetlenségét és az egyéb sok ve-
sződséget, önként lemondott s Eperjesre távozott, békés magány 

NYÎuJîïsàhitozvàn. — Később lelkész volt. 

/ 12. §. y 
i j t f ^ * ^ Faschko Pál. 

Breznóbányai ; a tudós Faschkó György és az erényes Sten-
czel Katalin fia. Korán kezdett iskolába járni. Majd otthon Pilarik 
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István és Rotarius János tanítványa. Felnevekedvén, különböző 
iskolákat látogatott : Rozsnyón Rausch Mártontól tanulta a miveltek 
szokásait, Bártfán 3 éven át Weiszmann Mártontól a nyel-
veket. Itt tovább is szeretett volna maradni, de mivel költsége nem 
volt és a tanulók száma igen nagy volt, Berzeviczére ment át, ahol 
több mint 3 éven át Belusenus Istvánt, Regius-Király Istvánt hall-
gatta. — Majd Ujhelyre ment Parlag Raphaelt, s onnan Bánóczra 
Lányi M. Izsákot — a jeles tanárokat — hallgatni. Innen a ne-
mes Okolicsányi család által az okolicsnai iskolába hivatott tanítóul, 
a hol azután 4 évig tanította az ifjúságot. — Onnan Révay Ferencz 
és Pál által a mosóczi iskolába hivatott tanárul, melyben mint olyan 
3V2 évet töltött, mig az egyház és iskola buzgó pártolója: a nemes 
Berzeviczy család által Berzeviczére hivatott, s itt teljes 4 évig és 
2 hónapig működött, magánál tartván és ápolván szeretett édes any-
ját. 1631. jul. 6-án (ez évet ő „annus lucis et crucis"-nek mondja) 
a szt. györgyi egyházba, a hová Berzeviczy Lajos és Réday István 
hívására ment, szenteltetett fel Lőcsén Zabler Péter superin-
tendens által. 

Felszenteltetésekor életrajza végére egy szép imát függesztett. 

13. §. 

Lucae Miklós. 

Kiszucza-ujhelyi születésű. Atyja János ottani polgár, anyja 
Sartoris Borbála. Kiskorától az ottani tanitó Martinko Miklós által 
taníttatott az elemiekben. — Majd Rózsahegyre ment iskolába Be-
nedicti Tóbiáshoz, kinél 2J/2 évet tanult. — Onnan Német-Prónára 
s ott több mint egy évig tanult, majd Bánóczra ment, hol a tudós 
Lányi M. Izsák és annak tagtársa Benedicti Tóbiástól 6 éven át 
tanult. Bánóczról Kassára ment. De itt csak 1 évig maradhatott. 
Hazamenvén, az újhelyiek kántorrá választják. 

Mint ilyen, otthon egy évig, majd Berzeviczén, mint ilyen 6 
évig működött. — Itt kitűnvén az ő nagy ügyessége az énekben, 
s pontossága az ifjúság tanításában, rectorrá választatott meg. Ké-
sőbb a nemes Berthóti család hivta őt meg lelkészül a vitézi egy-
házba, s ilyenül 1632. Exaudi vasárnapon máj. 22-én Lőcsén Zab-
ler Péter superintendens által szentel te tettt fel. — Lucae Miklós 
mint vitézi stb. lelkész, a sárosi esperesség törvényeit 1632. julius 
7-én Eperjesen a közgyűlésen irta alá. 
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14. §. 

ifj. Zarewuczius Mátyás. 

A rózsahegyi származású idősb Zarewuczius Mátyásnak, a ki 
berzeviczei lelkész és sárosi esperes volt (s mint ilyen az 1614. aug. 
13-án a sárosinegyei alispán Berzeviczy András s a nemesség köz-
gyűlése által megerősített esperességi törvényeket első irta alá 
s megerősítette s Berczeviczén 1622. sept. 24-én' három leányával 
együtt pestisben elhalt) és Poldruhy Christina fia, született 1607-ben. 

Atyja kívánsága szerint otthon Berzeviczén tanult előbb Fab-
riczy Mátyás, majd belusi Regis-Király István alatt. — Majd Lő-
csére vitetett, s ott a német nyelvet megtanulván, Hasskó Jánost és 
Schnell Menyhértet hallgatta. 

1618—21-ig Bártfán tanult a kitűnő Wagner Leonhardtól, a 
virágzó gymnasiumban. Majd Privigyére, a hol 3 évig Litterati 
Ferenczet hallgatta, végül Pozsonyba ment a hires Tiefenbacher 
Dániel hallgatására, de innen a szükség és a 30 éves háború harczi 
zaja elűzte őt s Eperjesre jött, s itt több mint 3 évig tanult. — 
Eképen kiképződvén, 1632-ben Berzeviczére hivatott rectornak. Mi-
vel pedig mint ilyen kitűnt, Tluk Zsigmond özvegye Schwabowszka 
Anna, továbbá Mattyassowszky János, Kristóf, Boldizsár és György, 
Okolicsányi Mihály, Kanczky Sámuel és Schwabowszky György ál-
tal a sárosi senior ajánlatára Wünschendorf lelkészévé választatott 
(Szepesben) és 1634. decz. 17-én Lőcsén Zabler Péter superinten-
dens által felszenteltetett. 

Neje, Polányi László berzeviczei lelkész és esperes leánya, Ka-
talin volt. 

15. §. 

Polányi Miklós. 

Polányi László 1623 óta berzeviczei lelkész és sárosi esperes 
és Sparudinszt Katalin fia, szül. 1606. Katalin előestéjén. Az elemi 
ismereteket, midőn atyja liptó-szent-miklósi lelkész volt, Russinus 
János liptószent-miklósi tanítótól, a grammatikát Lochmann Mátyás 
és Fabriczy János német-lipcsei tanároktól tanulta, s midőn atyja 
Liptómegyéből a sárosmegyei Berzeviczére költözködött át, Berze-
viczén Matthaei Jánostól tanult 2 éven át. 

Innen Okolicsnára vitetett Faschkó Illés és Pál hallgatására. 
Végül a jogi tanulmányokban is ki akarván magát képezni, Bánóczra 

... Lány Zachariáshoz, s midőn ezen tanárától megfosztatott, Zsolnára 

1 
jter-." 
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ment Hadik Jónás hallgatására. Ezen iskolából berzeviczei kántorrá 
hivatott meg. Mint ilyen 3 évig működött. S midőn le akart mon-
dani, az egész iskola igazgatása bízatott reá, a mit ő nagy haszon-
nal 3 évig 1635—1638-ig vitt. — Ekkor kis-rédei Rédei István, 
Berzeviczy Lajos, György és Zsigmond által a szt.-györgyi egyház 
lelkészeiil hivatott el. — Felszenteltetett Lőcsén Zabler Péter superin-
tendens által azon év aug. 15-én, melyben így sóhajtott fel : FaXI t 
ü t ChrlstUs IIsUs praesto s í t s tUdlIs Mels = 1638. 

16. §. 
Gassitzius János. 

/ 

Atyja György badini és ciernai rector volt hosszú időn át. 
Anyja Alitis Anna radványi születésű. Tanult eleintén atyja iskolá-
jában, majd atyja által Zólyomba vitetett. 

Felnövekedvén, magasabb iskolába Bánóczra küldetett, a hol 
2'/2 évig Lány Dániel előadásait hallgatta. Onnan Iglóra, a hol egy 
évet s végül Eperjesre vitetett, a hol 5V2 évet töltött a hires tanárok 
hallgatásával. Innen a nemes Berzeviczy-esalád által a berzeviczei 
iskola igazgatására hivatott meg 1641., a hol, midőn 5 évig hiven 
s kitűnően járt volna el tisztében, ugyanazon nemes család által a 
berzeviczei ev. egyház lelkészeül választatott meg 1646. 

Felszenteltetett Bártfán Wagner Márton superintendens által 
1646. január 21., a törvényeket mint ilyen, a szebeni esperességi 
közgyűlés alkalmával irta alá 1646. május 3-án. 

Gassitzius János berzeviczei lelkész volt 1646 —1681-ig. 

17. §. 

Bresztovszky György. 
Mint ezen iskolának rectora, rövid időn át tanított. 
Tőle tanult itt Hrabéczy Sámuel 1649 körül, ki a svábóczi 

iskola rectora volt, de ide jött tőle tanulni. 

18. §. 

Szekerka Axinyi Mózses. 

Zolnay János kézirata szerint rector volt Berzeviczén 1650-ig. 
Életrajza bővebben iratik le a veresalmai lelkészek életrajzai között. 
1650-ben ment át Berzeviczéről Veresalmára, a hol 1663. október 
29 -en halt meg mint lelkész. 
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19. §. 

Lang Israel 

Született Frühwaldon; atyja Lang János, anyja Slukovy Anna. 
Tanult: Rajeczen, Trencsénben, „Varnensi", lllaván, Breznóbányán, 
Neeren és Eperjesen. A berzeviczei iskola rectora 1650. volt, s mint 
ilyen atyjának, a ki egykor a kurlandi berezegnek, Frigyesnek ne-
velője volt, példáját utánozván, nem gyötörte az ifjúságot a gram-
matika szabályaival, hanem irálytant, történetet, világismét, s más 
a mi veiteket diszitő ismereteket tanított. Innen a jolsvai („Alnovi-
ensis") iskolába hivatott rectornak, a hol másodlelkésznek is meg-
választatott. 

Felszenteltetett Bártfán Wagner Márton superintendens által 
1662. aug. 6-án. 

1678-ban Kis-Hontba ment ráhói lelkésznek. 1683-ban a kis-
honti rima-bányái lelkészt Petrovicz Györgyöt ő iktatta be. 

20. §. 

Yeredarius Mátyás. 

Liptó-Szt.-Miklósról, atyja V. Mihály; anyja Újhelyi Orsolya. 
6-ik évében kezdett (otthon) iskolába járni, folytatta tanulmányait 
Breznó-Bányán Zaban Izsák alatt. Innen Berzeviczére hivatott kán-
tornak, s mivel mint ilyen, szorgalma által kitűnt, rectorrá válasz-
tatott. Majd a szepesi Felső-Szalók lelkészévé választatott, s ilyenné 
Wagner Márton superintendens által Bártfán 1664. máj. 14-én fel 
is szenteltetett. De már 1665. a sárosi Daróczon lett lelkészszé. A 
törvényeket 1665. okt. 21. irta alá. 

21. §. 
Schidelinns György. 

Született Trencsénmegye Ugyicza nevű falvában Sch. Mátyás 
és Milochovszky Annától, Mária tisztulása napján 1639-ben. Elein-
tén otthon, majd (6 hónapig) Trencsénben, Beszterczebányán (1 évig), 
majd egyideig Eperjesen, 3 évig Puchón s Kassán Raduch György-
től (2 évig) tanult.- Midőn innen Breznóbányára utazott volna, Ber-
zeviczére hivatott kántornak. De mint ilyen csak 6 hónapig mű-
ködött, mert elhagyván Berzeviczét, Eperjesre ment Zaban Izsákot 
hallgatni. Ezt 3 évig hallgatta. De a berzeviczeiek, a kik reá öröm-

; ni el gondoltak, meghívták őt rectoral. Mint rector Berzeviczén 4 '/» 
-*jévig működött jeles sikerrel. Ekkor meghivatott, még pedig har-
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madszor (2-szer a hívást nem fogadta volt el) Felső-Szalókra lel-
készszé. 

Felszenteltetett Kassán Liefmann Mihály superintendens által 
1669. márcz. 21-én. 

22. §. 

Platany Sámuel. 

Atyja Platany Mátyás daróczi lelkész és sárosi esperes volt ; 
anyja Matthaeidesz Anna. Platany Sámuel tanulmányait otthon 
kezdte, majd követvén a számkivetésbe szülőit, Boroszlóban az Er-
zsébet gymuasiumba járt. Onnan Eperjesre tért vissza; de midőn 
az ev.-oknak nemcsak eperjesi, de majdnem minden magyarországi 
iskolája elvétetett, újólag a külföldön folytatta tanulmányait több 
helyütt, legnagyobbrészt azonban Wittenbergben. És mivel jól énekelt, 
teljes iskolai életén át choralista volt, s ugy tartotta fel magát. — 
Ekkor svédországi útjából atyja levele által visszahivatott hazájába 
és a berzeviczei iskola reetora lett, s azt 4 éven át sikerrel igazgatta. 

Itt ugy viselte magát, hogy midőn a magyar ev.-ok vissza-
nyerték szabad vallásgyakorlatukat és a 13 szepesi város is szabad 
vallásgyakorlatot nyert, a szepes-várallyai mindkét nyelvű egyház 
által lelkészszé választatott meg s Zabler Jakab által szenteltetett 
fel Bártfán 1695-ben Laetare vasárnapon. 

Jegyzetben : Midőn Platany Sámuel felnőtt, Pethő gróf udva-
rába vitetett Sztropkóra, a hol 2 évig annak titkára volt, s már 
majdnem feledte választott életpályáját, midőn atyja intésére hazatért, 
s később Boroszlóba ment. 

Már mint lelkész Szepes-Várallyáról Lublóra idéztetett Lodo-
mirszky Tivadar által s ott fogságra vettetett s 1 havi fogság után 
elitéltetvén, a hóhér által nyilvánosan megvesszőztetett. Hogy mi 
okból? Erre az egykorú Holveith azt mondja: hogy azért, mert midőn 
kiűzetett Váralljáról, éjjel házába visszatért. 

Patrónusai ekkori veszteségét, önként felajánlott 200 rajnai 
forinttal téritették meg. Mint Várallyáról száműzött Wagendrüsselbe 
(Merénybe) hivatván lelkészül, oda 1705-ben el is ment. Innen 
nagyon-nagyon hivták Osetnekre. De ezen meghívást el nem fogadta. 
Azonban midőn 1711-ben Rozsnyóra hivták meg, e meghívást 1711. 
jul. 6-án elfogadta. 1712. nov. 2-án Pixiades György nagy-szlabosi 
lelkész helyébe alesperessé választotta őt a gömöri esperesség. 1716. 
januar 9-én Dobsinára ment lelkésznek. 1719. sept. 7-én a gömöri 
esperességnek Csetneken -tartott esperességi közgyűlésén seniorrái 
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választatott. Meghalt Dobsinán s Antony Sámuel superintendens 
rendezte temetését. 

Sírfelirata a dobsinai templomban igy hangzik: 

„Hoc jacet in tumulo quaeras (quis quaeso) Viator 
Servus nempe Dei, crede fidelis erat" stb., s végül 

„0 felix Samuel Christi comes exul ab ore 
Cum Paulo caesus caelica regna tenes". 

Neje Procopius Rosina, egy szebeni polgár leánya, magtalanul 
halt még. 

22. §. 
Sitnay György. 

Nagy szolgálatokat tett az ev. egyháznak. Elvégezvén tanul-
mányait, eleintén Turóczmegyében tanított. Onnan Eperjesre került, 
a hol mint tanár, többek között a későbbi kükemezei lelkészt, 
Johaunidesz Mihályt is tanította. (Joh. Mih. 1694. márczius 14-én 
Zabler Jakab superintendens által Bártfán szenteltetett fel.) Eperjesről 
Berzeviczére ment s itt mind a tanuló-ifjuság, mind pedig a maga 

.nagy hasznára működött. 
Tanítványa volt itt többek között Lang Dániel, később rozsnyói 

(fő) német lelkész, a ki majd kézsmárki lelkész lett. (Felszenteltetett 
1716. febr. 8-án Csetneken.) Berzeviczéről a syntaxis tanitására 
1705-ben Beszterczebányára vitetett, a hol alig töltött 1 évet, máris 
Puchóra hivták igazgatónak. 

De itt sem volt soká. Mert kitűnő tulajdonait felismervén 
Tura egyház, a maga lelkészeül választotta őt. Itt kitüntetvén magát, 
a berencsi (nyit'ramegyei) esperesség jegyzőjévé választatott egyhan-
gúlag. Mint ilyen irta alá az 1707-ki rózsahegyi zsinatra menő es-
perességi követek igazoló leveleit 1707. márczius 7-én. 

• 

23. §. 

Dubovszky Márton. 
Zolnay János kézirata szerint 1712-ben volt itt rector. Leá-

n y á t Petitz János berzeviczei lekész vette nőül. A senioralis ok-
mányokban. „clarissimus dominus"-nak mondatik. — Zolnay szerint 
Valószínűleg ez azon Dubovszky Márton, a ki 1682-ben az eperjesi 

í pllegiumon tanár volt s a kit A. L. Munyay : História Collegii 
ffi/^perjessiensis „Tria solemnia" cziiuű 1837-ben megjelent művében 

említ. 
4 



24. §. . 

Oczoviny György. 

ett 1690-ben Gï'éniczen 0. Pál és Oordováni Katalintól. 
Iskol^jt.^Jösque ad oratoriam" Csetneken végezte Sartoris Illés ve-
^ ^ ^ á f l a t t . Innen a bethlenfalvi iskolába hivatott rectoral s itt 
mint ilyen 2 évet töltött. Onnan Csorbára ment, melynek iskolájá-
ban mint tanitó újólag 2 évet töltött, midőn is elűzetett számkive-
tésbe. — Ekkor Berzeviczére jött, hol 3 évig igazgatta az iskolát 
1711—1714. — Ugyanott a jaatronusok által lelkészszé választatván, 
felszenteltetett Schwartz János által Eperjesen 1714. jan. 23-án s mint 
már a lipóczi (Sáros) egyház lelkésze 1715 febr. 13-án a Jakabfal-
ván tartott gyűlés alkalmával irta alá a sárosi esperességi törvé-
nyeket. 

25. §. 

P. 99. Rezik Gymnasiologiája. 

Befejezés. 

Tán kellemes dolgot teszek a nyájas olvasónak, mondja Rezik.-
ha ezen teljesen megszűnt iskola leirásának végén röviden és mel-
lesleg megemlékezem azon szomorú esetről, a mely két Berzeviczy 
testvér között fordult elő. A két kastélyban (melyek közül az egyik 
az, mely kelet felé nézett, a Tarcza kiáradása által elpusztult) a 
szembeálló ablakokból azokat kinyitván, egymást gyalázta a két test-
vér s az egyik odáig ment mérgében, hogy a nyitott abla-
kon át a másiknak teste azon részét mutogatta, melyet az 
illem kitakarni tilt. A mit midőn tett volna, a templomból lőtt 
ólomgolyó által megöletett. A mely vétek miatt a másik minden 
jószágától megfosztatott. Mivel pedig a megmaradóit testvér ezen 
bűnnek elkövetését következetesen tagadta, a legfőbb biróság által 
arra Ítéltetett, hogy 40 nemes eskütárssal esküdjék meg, hogy 
ártatlan a testvérgyilkolásban. Midőn pedig az részben kérések, 
részben megvesztegetés által azokat összehozta, a szepesi alispán, 
az Istenre és annak igazságára kérte őt, hogy lelkiismeretét uj bűnnel 
ne terhelje. De az egy pohár bort tartván kezében, azt mondá: 
„hogy azt egészségben ne igya ki, ha bűnös és hamis esküt akar 
tenni." Ekkor a villám lesújtott s őt megölte, mindnyájok jelenlété-
ben és ijedelmére. 

A testvérgyilkosságot büntetlenül nem hagyja az Ur. 
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A berzeviczei iskola 1714-ben szűnt meg véglegesen. Akkor, 
midőn már előbb a templom elfoglaltatott volt és az evangélikusok 

' szabad vallásgyakorlatukban sokféleképen zaklattattak. 

B) A nagy-sárosi ev. (gymn.) iskoláról. 1580—1713. 

(Rezik: Gymnasiologiája III. R. (Sectio) III. köt. XIV. Cap.) 

Nagy-Sáros egy sárosmegyei mezőváros hasonnevű várral (Potem-. 
kin Ödön. Sáros vm. leirása 1863. p. 33.) 1441-ben a vár az Erzsébet 
királyné által Magyarországba behívott cseh huszitáknak adatott át. 

Nagy-Sárosnak lakosai' a nemesek és polgárok, a reformátio 
elfogadása után azon igyekeztek, hogy parochiájukat, mely sokáig a 
seniorok székhelye volt, jelesebb iskolával díszítsék. Azért alkal-
maztak tudós férfiakat, a miben a szomszéd sz. kir városokat Eper-
jest stb. utánozták. Ezen férfiak közül a következőket említhet-
jük fel: 

1. Charit Matthias. Miklósfalvi. 1583-ban volt itt az iskola igaz-
gatója, s mint ilyen, egy az olvasóhoz szóló kitűnő költeménye ál-
tal tűnik ki, melyet Pilcius Gáspár az ev.-om felett tartott, külön-
böző versmértékbe foglalt elmélkedések előszavául közlött, s mely 
1583-ban Bártfán nyomatott. 

2. Sanctocrucianus Szent-Kereszty György. Ezt nagy-sárosi 
tanárul emliti a szepesi Mollerus Dániel, Zabler Péter superinten-
dens által történt felszenteltetése alkalmával irt önéletrajzában 
1623-ban. 

3. Szabalius AT. Ennek emlékét Chalupka Illés őrizte meg, a ki 
midőn Zabler Péter superintendens által Lőcsén felszenteltetett 1623. 
azt irja életrajzában, hogy tanulmányai kiegészítése végett Sáros-
megyébe, az Eperjes mellett fekvő Nagy-Sárosra küldetett iskolába 
a tudós Szabaliushoz. 

4. Mollerus István. Radácsi. Megemlíti őt Sculteti Severinus a 
a maga „Hypomnémájában ; azután Eliae Sámuel, a rózsahegyi 
születésű, a ki eleintén tanitó, majd pedig ev. lelkész volt Sebesen, 

i \Eper jes mellett. — Ez őt Zabler Péter superintendens által történt. 
Yelszenteltetése alkalmával 1623. irt önéletleirásában, tudós, nemes-
-felkü tanárnak mondja. 

5. Zanzerius Mihály, később n.-sárosi pap és sárosi esperes 
|614-ig, midőn is eperjesi magyar lelkészszé lett. 

6. Lány György, (Zabler Péter által felszent.) Zanzerius utóda, 
1615—1619. egy hosszabb költeményben irta meg (hexameterekben) 

i* 
J 
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életrajzát, — melyből a következőket vehetjük ki : született Szent-Ke-
reszten (Zólyom.) Atyja L. Bertalan. Otthon kezdettjárni iskolába, még 
pedig korán, majd Bajmóczra vitetett, a hol Péntekiustól és Hranicenus--
tói tanult. Onnan Kassára ment iskolába Szoczovinusz Sándorhoz. 
Innen vitetettt Zauzerius Mihály utódjává N.-Sárosra a „Lyceumbá." 
Itt 4 évig működött. Innen Eperjesre vitetett, hol 3 évig magyar 
kántor volt. Innen Horváth Mihály által Lomniczra hivatván, lel-
készül távozott. 

7. Hertelius András 1613. 

8. Quaestor Jakab. Breznóbányai. Hogy ez 1625-ben a n.-sárosi 
iskola igazgatója volt, bizonyítja a breznóbányai Bartholomaeidesz 
Mihály, a ki egykor hanusfalvi lelkész volt, felszenteltetése alkal-

mával irt önéletleirásában (Zabler Péter sup. íelszt. lajst. 1632.). 
Az egykori palotai lelkész Schröter Boldizsár (midőn Zabler Péter 
sup. által felszenteltetett) önéletrajzában ezt irja róla (és társáról) : 
„a magyar nyelv megtanulása czéljából a nagy-sár osi iskolába jártam 
1627-ben, a hol két tanárt hallgattam, t. i. Quaestor Jakabot és 
Serédi Jánost". 

Martius György felszenteltetése alkalmával („Yillensis Ecclae") 
e kettőt önéletrajzában kegyes, jeles, tudós tanároknak mondja. 
(Zabler Péter félsz, lajstrom'ában pag. 179.) 

Quaestor Jakab a Bártfán 1616-ban május 17 és 18-án tartott 
gyűlésen jelen volt s aláirt mint n.-sárosi rector. 

9. Serédi János. N.-Sároson született. Itt volt tanár is. Innen 
Eperjesre vitetett tanárul. Kitűnt jeles latin versei , által. Többek 
között azon distichonjai által, melyeket irt Madarászhoz, az eperjesi 
magyar lelkészhez, midőn az egy magyar munkáját kinyomatta. 
Eperjesi polgárrá, majd consullá, tanácsnokká választatott, hosszabb, 
jeles tanári működése jutalmául. 

10. Tubián András. Bakabányai (Pukanyecz). Atyja Mihály 
mint lovaskatona tüntette ki magát a törökök elleni háborúban. 
Anyja Bakabányai Katalin. Tanult: Zsolnán Lány Gergely, Bánóczon 
Lány Izsák, Galgóczon Csayka Mihály, Győrben Nodificrs István, 
Kassán Lyci, Eperjesen Serédi János alatt. Kiképeztetvén, Péchujfa-
lura Péchy Pál házához hivatott nevelőnek. Itt magát 3 éven át 
kitüntetvén, Nagy-Sárosra ajánltatott rectorul. Mint nagy-sárosi 
rector 3 évig működött. Mivel azonban ekkor az eperjesi iskola, 
fénye elhomályositotta a n.-sárosi iskola régi dicsőségét, elkeseredett 
és leköszönt és elvevén a kis-szebeni jegyző Hertelius András leányát, 
a jogot kezdte tanulmányozni. Azonban a szebeni tanács által 

szebeni lelkészszé választatott. Felszenteltetett Zabler Péter superin-
tendens által. 

11. Mollitoris András. Bénedekfalváról — Liptóban. Szülői 
istenfélelemben s kegyességben nevelték őt s gondosan taníttatták. 
Tanulmányai befejezése után nagy-sárosi rectorrá választatott meg. 
Itt kitűnvén, Kassára hivatott „conrectorul". A többszörös hívásnak 
végre engedett. Itt 4 éven át működött, sok bajjal küzdve s midőn 
a kassai iskola az üldözések folytán beszíint, újra n.-sárosi igazgató-
tanárrá lett. Mint ilyen újra 1 évig működött. Innen azonban egy 
év elmultával a szomszéd Szt.-Mihály ev. lelkészeül hivatott meg s 
Zabler Péter által felszenteltetett 1634-ben. 

12. Cserveniczky Gservenyenszky Miklós kassai conrector s 
egyúttal a kassai bíró Kállay Mihály fiainak nevelője. Hét évig 
működött N.-Sároson mint rector. Megnősülvén, újra visszatért 
Kassára, de egy év elmultával újra visszahivatott N.-Sárosra, előbbi 
hivatalába. Végül a sárósmegyei Kende faluban ev. lelkészszé lett. 
Ilyenné Liefmann Mihály sup. által szenteltetett fel 1669-ben. 

Visszaállíttatván a haza szabadsága az 1672—1682. idő után, 
a n.-sárosi ev. nemesek, polgárok és lakosok az ev. templom, paplak 
és iskola számára telket kaptak és egyházias életöket a nekik kijelölt 
helyen újólag valósággal meg is kezdették. Sőt sírboltokat is épí-
tettek, melyek egyikében ns. Szirmay Miklós sógora ma is nyugszik, 
t. i. Saárosy István. De előbbi állapotukba szoritattak vissza. (Azaz 
mindezt elvesztették 1713-ban.) 

C) A héthársi ev. (gymn.) iskola története 1590—1747. 

Rezik János: Gymnasiologia. III. Cap. XXII. 

Héthárs (Siebenlinden, Septemtilium) egy sárosi mezőváros a 
Tarcza folyó mellett, mely nyugat felé a Szepességre néz. 

Utánozván a szab. kir. városokat és a szepesi mezővárosokat, 
e város nemcsak a német nyelvet, hanem az ev. vallást, a chorust 
és. újjászervezett iskolát is megtartotta egész 1747-ig. 

Ezen iskolának rectorai voltak : 
1. Fabini Sámuel, Poprádról, Szepesben. Atyja F. Pongrácz 

mészáros, anyja Lorentz Margit. 
Tanult otthon és Eperjesen Fabini Miksa és Roháts Menyhért 

$|att 7 éven át. Azután külföldi egyetemekre ment. Onnan vissza-
é r v é n , Bártfán fejezte be tanulmányait, Waiszmann Márton' mel-

tt. 3 év multán a héthársi iskola élére állíttatott, holott is 6 éven 
t működött. Erre szülői tanácsára Bártfára ment és gazdálkodott, 
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mint magánzó. 1620-ban szebeui másodlelkészszé szenteltetett fel 
Zabler Péter superintendens által Lőcsén. 

2. Lucae András, szül. 1596-ban. Atyja Lucae Mátyás tarkői 
lelkész, anyja Rogolin Anna. 

Tanult otthon Migyelka Györgytől; Eperjesen Róháts Meny-
hért és Bártfán Waiszmann Mártontól, Kassán Sovinus Sándortól, 
Mössóczon Franczisci Tamástól, Neczpálon Burdin Mihály és Gazur 
Mátyástól, Lőcsén Zabler Péter, M. Úrsinus Illéstől és M. Horler 
Szaniszlótól. Befejezvén tanulmányait, ezen iskolában 1 évig műkö-
dött 1620., majd átment K.-Szebenbe kántorul, végül Tarczára hi-
vatott 1623. lelkészül. Zabler Péter superintendens által szentelte-
tett fel Lőcsén. (L. tarczai 1.) 

3. Cedichius Márton siléziai Nagy-Streleczről. Atyja C. Jakab, 
anyja Erzsébet, — Tanult otthon, Beszterczebányán, Wagner Ta-
másnál, majd Trebinben Morvaországban Rucophaei Gáspárnál. — 
Dé a 30 éves háború által kizaklattatván, Magyarországba jött, s 
Ujhelyen 2 éven át Zidikius Andrást hallgatta. 1623-ban héthársi 
kántorrá választatott. Majd az iskola rectorává tétetett, de a tisztet 
1li éven tul nem viselte, mert lomniczi Horváth László által lelké-
szül hivatott el, s ilyenné felszenteltetett 1624. Zabler Péter super-
intendens által Lőcsén. 

4. Coci János, szül. 1609-ben Berzeviczén ; cseh eredetű atyja 
a Prága melletti Radoniczből származott. Ayja Csehova Anna. 6 éves 
korában az ottani iskola igazgatója Selecensis-Fábry Mátyásnak 
(Fabriczy) adatott át, majd pedig Stephanus Regis-Király és Vesés 
Mártont hallgatta ugyanott 6 éven át. Midőn pedig az utóbbi pes-
tisben meghalt, az egy év multával ezen (berzeviczei) iskola rec-
torává lett Matthaei Jánost hallgatta. Majd tanulmányai kiegészítése 
czéljából Liptóba ment, de mivel költsége nem volt, 12 hétnél 
tovább ott nem maradhatván, Bártfára jött, a hol 1V2 évig Wagner 
Leonhardot hallgatta. Eperjesen is tanult Jaroschech Oyriacus alatt. 
Innen Privigyére ment Litterati Ferencz hallgatására, a hol a cho-
rusban a kántort is helyettesitette. Majd visszatért szülőföldjére agg 
szülőihez, s Eperjesen az akkori igazgató-tanár Serédi Jánost hall-
gatta. Innen Várallyára (Szepes) ajánltatván, annak iskolájában 2 
éven át sikerrel működött. (Majd Héthárson tanitó volt.) Végül a 
bajori egyházba lelkészül hivatott gróí Forgách Miklós, Berzeviczy. 
Hona és Alacskay Sára által. Lőcsén Zabler Péter superintendens 
által szenteltetett fel 1635. 

5. Martinides Tamás. Ilibei, Liptóbau. Szülőit korán vesztette 
el. Rokona Janovszki János ottani lakos által küldetett iskolába. — 
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1619-ben Szenitzen (Nyitra) kántorrá lett, s e tisztet 2 éven át 
viselte. n 

De a 30 éves háború zivatarai miatt innen eltávozván 1622-, 
Rózsahegyen viselt 2 éven át kántori tisztet. Ekkor rectorrá lett 
Héthárson. Végül szülőföldje hivta meg őt rectoral. 7 évet töltött 
ott mint ilyen, szorgalmasan gyakorolván magát egyúttal a prédi-
kál ásban is. Kegyes élete s ügyessége megszerezte neki Tököli 
István kegyét s a késmárki várban lelkészszé tétetett. S mivel itt 
is kitűnt, a lőcsei egyház lelkészévé választatott 1631-ben. Felszen-
teltetett Zabler Péter által. 

6. KLisch Márton. („Gnisnensis Schola"). — Lőcsei születésü. 
Atyja K. Szaniszló.ottani polgár; anyja Clementis Regina. Otthon 
tanult; atyja meghalván. 4 éven át otthon tartózkodott a magány-
ban. Majd tanulmányai folytatására BeszterCzebányára ment Kianka 
János, Breznóbányára Rotarius János hallgatására. Rövid idő alatt 
olyan előhaladást tett, hogy méltónak találtatott Poprádra kántorul. 
Két évet kitöltvén, Alauda Bertalan lelkész ajánlatára (Gnisnam) 
Gnésenbe hivatott rectoral, a hol 2 ' / j • évet töltött. Azután lelké-
szével együtt Szpisiovius Wenczellel, a krakkói r. kath. esperes által 
elűzetett. Majd ismét Erythreus János lelkész ajánlatára in „Dura-
denis-Villa" (Durandon) volt alkalmazva hasonló minőségben. A 
héthársi iskolában 2 évig volt rector. Felszenteltetett Zabler Péter 
superintendens által Lőcsén. 

7. Manlius György, siléziai; Wilmshawból (ni. város) Bielitz 
mellett. Tanult Lőcsén, Eperjesen, Privigyén és Rájeczen. Kántor 
volt Georgenbergben (Szepes-Szombaton) és rector Héthárson. 

8. Praetorius alias Haan György. Atyja P. Mátyás 16 éven 
át Zabler Péter majorosa volt Lőcsén, anyja Hanki Margit. Tanult 
a lőcsei gymnásiumban. Azután a selmeczi Lycaeumba ment, hol 
3 éven és 36 héten át tanulván, újra Lőcsére tért vissza és Sax 
Mátyásnak volt hallgatója. Ettől 2 éven át tanult. Ekkor elhivatott 
Héthársra, a hol az iskolában 4 éven át működött, míg el nem hi-
vatott Schwedlérre, s onnan Szepes-Várallyára másodlelkészszé. — 
Felszenteltetett Zabler Péter által Lőcsén. Felszenteltetésének évét 
e chronostichonba foglalta : 

AUrea paX Ylgeat Cesset Mars UnDIgVe fUrens (1637.) 
9. Curani András. („Crompachensis Schola"). Curani János 

roskoványi, sárosi, lelkésznek fia. Tanult otthon s külföldön. Hall-
gatta a „Thorunensis Gymnasii Professorokat, Nachbar M. Jánost, 
Gerhard M- Gerhardot, Hoppius M. t. Engelbert M. -Jánost" is 2 
éven át. (Thornban.) Hazajővén, előbb Roskoványban, majd Hét-
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hárson működött az iskolában, majd Krompachra vitetett kántorul. 
Innen Sz.-Várallyára költözött, hol mint egyszerű polgár élt. De 
1686-ban volkmári lelkészszé lett. Felszenteltetett Zabler Jakab 
superintendens által Bártfán. Később hermányi, majd dobói lel-
készszé lett (1. a dobói-lelkészek között). 

10. Gassitzius János (1. a berzeviczei iskolánál). 
11. Trstensky János. — Árvamegyei Trsténáról (m. város). 

Atyja János ottani polgár volt. — Járt otthon, majd a késmárki 
iskolába, midőn ott Johanides Wenczel volt a rector. Onnan Iglóra 
ment iskolába. Ekkor közbejövén az üldözés, néhány éven át ott-
hon szünetelt. — Ezután Csetneken tanulta a szónoklattant s logi-
kát, majd Eperjesen hallgatta a theologiátLadiver Illéstől. — Innen 
Remetére (Szepes) vitetett rectoral. — Hat év multával Héthársra 
hivatott, hol az iskolát 12 éven át bölcsen igazgatta. — Végül 
a „Mislavienses és Tőkeienses" hívták őt el lelkészül. — Fel-
szenteltetett Zabler Péter által. — Majd száműzetett, s ekkor Hor-
váth Stansith de Grádecz Imre lett pártfogójává, a ki őt Neerére 
kastélyába vitte udvari lelkészül, nejének dobói Székely Zzuzsanná-
nak és száz aranyat fizetett neki évenként. — Azután újra elhív-
ták őt a héthársiak lelkészül. — Itt német és tót nyelven végezte 
az istenitiszteletet és sárosmegyei esperessé lön. — Mint ilyen, 
minden zaklatás között is bölcsen és nyugodtan végezte mindkét 
tisztét. — Kitűnő zenész volt- — Ismerte a zenészet minden titkát. 
— 4 fia volt (kik közül János nevü Mezősy Gábor fiai nevelője 
volt Rezik házánál) és 2 leánya. — Meghalt Héthárson s nagy dísz-
szel temettetett el a héthársi templomban. 

12. Klementis Zachariás, Reziknek Késmárkon iskolatársa. — 
Szellemdus ifju. — Társalgása tanulságos volt. — Megirta a ma-
gyar vezérek és magyar királyok történetét egy hőskölteményben. 
— Caesareofori 1706-ban. 

13. Treitmann János. Lőcsei születésű. Reziknek legelső (leg-
kedvesebb) eperjesi collégiumbeli tanítványai közül. — Nemes Desy 
György eperjesi polgár egyetlen fiának gondos nevelője. — A lőcsei 
gymnasiumból, a hol dicséretes előmenetelt tanusitott, jött Eper-
jesre, s itt a felsőbb gymn. osztályok tanulmányaiban jeles hala-
dást tanusitott s Reziknek szolgálatokát tett, midőn az Szirmay And-
rás fiait: Menyhértet, Ádámot és Andrást a külföldre készítette elő, 
hová azután Treitmann ezekkel a jénai egyetem látogatására el is 
ment. — De ifjúi heve nemsokára viszályba keverte őt ezen elő-
kelő nemes ifjakkal, s ekkor ő azoktól elválván, Haliéba ment az 
egyetemre. — Befejezvén tanulmányait, nevelővé lőn, s gyakran 
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fellépet mint szónok a templomban ott künn külföldön, s már ott 
remélvén boldogulhatni, hazáját feledni kezdé. 

De ekkor, mint mondják, özvegy anyja hívására Lőcsére tért 
vissza, s itt megérkezvén, vagy Weinerth András közreműködésére 
keletkezett, vagy pedig, midőn Schwartz János superintendens Ca-
nonika Visitatiot tartott, mesterségesen előidézett viszályokra adott 
alkalmat a lőcsei polgárok között, a kik közül többen azután pro-
testáltak az ő pietistikus iránya ellen, s egy nyilatkozatot írtak alá 
ellene, mire ő egy hosszabb nyilatkozattal s reversalissal felelt 
1724-ben, melyet már Héthársról keltezett jun. 24-én s melyben 
magát a pietismús vádja alól tisztázza. Erre újra ellen nyilatkozatok 
tétettek s megkezdődött a pietismús feletti küzdelem a VI sz. kir. 
városi superintendentiában, melyben ezen városok a Superintendens 
által mind nyilatkozatra szóiitattak fel, s mind igaz ev. ágost. hit-
vallásuaknalc mutatták magukat 1727-ben 

Jegyzet: A héthársi iskola B. Barkóczi Klára által pusztult el 
1747-ben. 

Rezik: Gymnasiologiája III. k. — Fragmenta scholarum Op-
pidanorutn Cap. V. de schola Gnisnensi Klisch M. és Cap. VIII. 
de schola Krompachensi Curani A. életrajza van közölve. 

D) A hanusfalvi iskoláról. 1630—1721. 

Rezik Gymnasiologiája III. köt. 

Hanusfalva egy sárosmegyei mezőváros, mely marhavásárairól 
hires. A műveltség terjesztésére a protestantismus virágkorában e 
város iskolát állított, melyben a következő férfiak működtek: 

1. Drazdius János lichotai, zólyomi születésű. Atyja János, 
anyja Hacolovi Anna. Előbb juhászbojtár volt. Az illavai iskolában 
1617-ben Gazur Gáspár vezetése alatt a humanistikus képzés alap-
jait megszerezvén, a morvaországi Praevorban tanult 3 éven át 
unokatestvére Drazdi Jakab vezetése alatt. Innen visszatérvén ha-
zájába, Lőcsén Horler Szaniszló, Berzeviczén Matthaei János, Brez-
nóbányán Banák János, Eperjesen Serédi Jánostól tanult. Ugyancsak 
Eperjesen segédtanítóvá lőn s a távollevőket helyettesité. Feltűnvén 
itt nagy szorgalma, a hanusfalvi iskolának rectorául ajánltatott. — 
Hanusfalván 6 évig tanított sok keserűség között, mivel mint az a 
szerző megjegyzéséből kitűnik, nem igyekezett magát patrónusai s 
tanítványai által megszerettetni. Innen kuczini lelkészszé hivatott el 
1639-ben, mint olyan ismeretes. Felszenteltetett Lőcsén Zabler Péter 



104 

superintendens által. Az esperességi törvényeket 1639. oct. 4-én irta 
alá, minta kuczini egyház lelkésze. („Lothensis"-uek mondja magát.) 

2. Stankoviansky András, alacsony sorsú, de becsületes rózsa-
hegyi szülők gyermeke. Atyja St. György, anyja Altricis Borbála.' 
Otthon Benedicti Tóbiástól, Bánóezou Picka Páltól tanult. Unoka-
testvére Stankoviansky Pál Eperjesről, a hol tanult, magával vitte 
őt Sirokára az iskolába, s ott olyan előhaladást tett, hogy unoka-
testvérének a sirokai tanítóságban utóda lehetett. Sirokán - az isko-
lában 9 éven át működött. — Ekkor elvitetett a hanusfalvi városi 
iskola rectorául, s végül a kapronczai egyház lelkészeül. 1651. advent 
1-ső vasárnapján foglalta el ezen hivatalát, melyre Wagner Márton 
superintendens által Bártfán felszenteltetett.- A törvényeket 1652. 
juL 10-én irta alá. 

3. Casparides János, kapronczai születésü, tisztes polgári szülőktől. 
(Atyja C. Ferencz, anyja Valentini Katalin) 1625-ben született. Kora 
ifjúságától az otthoni iskolában Stankoviansky Tamástól tanult. Midőn 
felserdült ifjúvá lett, Kis-Szebenbe küldetett Meritovini Tamáshoz 
tanulni. Innen Kisutcza-Ujhelybe küldetett rokonához Galloviczius 
Lőrinczhez, midőn pedig ez lelkészszé választatott, újra Szebenbe 
tért vissza. Végül Berzeviczén Gassitzius Jánost és Bártfán. Spleni 
Illést hallgatta. Innen Richwaldra, Bártfa mellett, vitetett az iskola 
rectorául. Elvevén bizonyos Klussovini Ilonát nőül, — az ekeszar-
vához került le. Sok sanyargattatás után megszabadult innen 3 év 
multával, s szülőföldje iskolájába hivatott el rectoral. Megnősült 
volt nem javára, de bajára. Innen a keczer-pekléni iskolába hivatott' 
a hol, midőn egyideig a sárosi esperes oldala mellett működött 
volna, a hanusfalvi iskolába, majd a bresztovi = boroszlói egyház 
lelkészeül választatott meg, 1658. márcz. 31-én szenteltetett fel 
Wagner Márton superintendens által Bártfán A törvényeket 1658-
oct. 16-án irta alá. 

4. Joannides Mátyás. Zólyommegyei Tót-Lipcséről. Atyja J. 
Jakab, anyja Borbála, kegyes emberek. Idősebb korában szülői által 
iskolába küldetvén, Breznóbányán Petronius János, Eperjesen Hor-
váth András tanítványa volt. Kevés, de hü tanárait követvén, s 
utánozván erényeikben, Hanusfalvára hivatott az iskola rectorául. 
Ezen hivatalát szorgalmasan betöltötte 6 évig, mig végül 1665. máj-
10-én lelkészül távozott el. Felszenteltetett Bártfán Wagner Márton 
superintendens által. 

5. Peternak Márton. Turóczi születésü. Atyja P. Pál, anyja 
Parvi Borbála. Otthon „in schola Valentova" megtanulván az elemi 
ismereteket, a szepesmegyei Várallyára ment iskolába Perák Bálint 
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kezei alá. De szülői után vágyván, visszatért haza és teljes 5 éven 
át az otthoni iskolában tanult Regis János „rector"-tól, különösen 
logikát és dialectikus katechesist. Ennek tanácsára elment a zolnai 
iskola rectorát Ladivér Illést is hallgatni és itt Ladivér Illésnek ta-
nítása annyira megtetszett neki, hogy midőn Ladivér Bártfára hi-
vatott, oda is követte őt és teljes 6 éven át tanult ott tőle. Innen 
hivatott el 1667-ben a hannusfalvi iskolába rectoral, s innen végül 
a vitézfalvi egyházba. Felszenteltetett Kassán Liefmann Mihály 
superintendens által. 

6. Nem mellőzhetjük e helyütt Karancsi Miklóst, az e városi 
kastélyban volt nevelőt, a ki Herculesről irt magyar müvével tünt 
ki. Szép tehetségei s szerencséje e férfiút, a ki kitűnő neveléssel 
birt, s több nyelvet beszélt s több éven át a wittenbergi egyetemen 
tanult, a nemes, előkelő urak kedvenczévé tették s alkalmat adtak 
neki, hogy magát a nemes uri hajadonnal, Semsey Klárával meg-
szerettesse. Ez rábírta őt, hogy állomásáról, melyet betöltött, (pedig 
később sokkal fényesebb állást nyert volna) mivel azt keveselte, 
lemondjon és mivel Karancsi M. őt végtelen szerette, rábírta őt 
arra is, hogy a jövőre nézve is mondjon le minden néven nevezendő 
tanári vagy papi hivatalról, s csak mint nemes éljen, mert úgy-
mond, csak ugy lesz nejévé. S ő, a szerencsétlen megfeledkezett 
istennek tett fogadalmáról, s megfeledkezett a maga hivatásáról 
aláirt egy ilyen nyilatkozatot, s nőül vette Semsey Klárát. De me-
nyegzői ágya sirja lett, sőt a sírnál is rosszabb, mert néhány éven 
át mindketten folytonos fájdalmakkal, testi-lelki bajokkal sújtattak, 
így járnak — úgymond a szerző — az esztelen asszonyok, a kik 
magok által akarnak tiszteletet szerezni férjeiknek, holott a férj 
teszi a nőt, mint nejét tiszteletreméltóvá, s ha ők akarnak ural-
kodni férjeiken, mindketten-elvesztik a tiszteletet. Mert „Nihil genus, 
nihil opes, nihil fortuna proderunt: honore carebis, si caruerit Vir." 

Marginalis jegyzet : Karancsi Miklós 1687-ben az eperjesi 
collégiumon a syntaxis tanára volt. — (Karancsi Miklós tanítóul 
említtetik a Jozeffy-féle Can. Vis.) 

A többi tanítók neveit följegyezve nem találjuk. De azt tudjuk, 
hogy a felsőbb oktatásról (bonas Litteras) ezen mezőváros gondos-
kodott folytonosan egészen 1717-ig. 

Végül a nagy-sárosi vicearchidiakon Turcsányi György ösztön-
zésére ns. Bornemisza István, akkor Sárosmegye alispánja, a pro-
testáns földesurak ellenzése daczára s a hazai törvények ellenére, 
1717-ben szt. Lőrincz napján, melynek előestéjén látvány (égi) volt 
látható, a lakosok némelyikét megvesszőzvén, másokat bilincsekre 
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veretvén (mint az le van irva a pesti bizottmányhoz 1721-ben be-
nyújtott panaszlevélben) a templomot és az iskolát erőszakkal elvette 
és a pápistáknak adta át. 

E) Rezik : Gymnasiologia. Sectio III. 
Cap. XXXII. A varannói iskoláról. 1570—1636. 

1. §. A hely leírása. Varannó egy zempléni mezőváros, marhavá-
sárairól hires. 

2. §. A reformátio terjedése. Az előkelő, gazdag Homonnaiak 
(Drugeth) vitték be ide a reformátiót s büntetés terhe alatt meg-
parancsolták, hogy a lakosok a „mi atyánk"-ot tudják, mely kegyes 
intézkedésért egykor az előkelő Senyei (Zenyei) jobbágyai által sok-
sebbel megöletett. Azután a lakosok az iskolában neveltettek, melyre 
egykor Bátory István országbíró, a ki a parochiát is alapította, két 
(uradalmat) birtokot ajándékozott. Ez iskolában a következők taní-
tottak : 

3. §. Borhi István. Ennek és And'rásfi Mihálynak a csepregi 
iskolában volt tanítványa azon Pakosztvitius, a ki valószínűleg, mert 
keveselte az ev. tudományt, vagy mert méltóságokra vágyott, sok ut 
után tanítójának szégyenére, Homonnán a jezsuiták közzé állott s 
Kómába utazott; azután újra Homonnára tért vissza s magy. r. kath. 
pap lett és Csiki István erdélyi püspök által már 4 renddel rende-
meztetett is, mig, mint maga vallja (Ord. p. Petr. Zabi. 1620. p. 32.) 
Rómában és Homonnán a jezsuiták közt (többet nem is emiitvén), 
látván a visszaéléseket s a szent-lélek által ihlettetvén, visszatért az 
igazi hitre, az ágostai hitvallásra s elfoglalta azután a mátyásfalvi 
egyházat Szepesmegyében. 

4. §. Damascenus Mátyás 1613. (Lásd az eperjesi iskolát.) 
Eperjesi születésti. Az eperjesiek Varannóról Wittenbergbe küldték, 
rectorukká tették. Mint ilyen a szepesvárallyai zsinaton 1614. is részt 
vett s azután eperjesi magyar pap lett. (Nagy János és Dumanhos 
Margit fia. 

5. §. Johannes Gnoscius 1623. ez iskola igazgatója. Emliti őt: 
6. §. Blaslco Mihály, később Jankoviensis-Jankócz pap. (Ord. 

p. Pet. Zabi. 1626.) 1626-ban varannói rector. 
7. §. Verbitzei Demeter. 2 évig ez iskola rectora (1624), azután 

kendi pap, Eperjes mellett. (Zabler Péter által ord.) 
8. §. Az iskola elenyészése. A varannói plébános, hiveibő' 

társakat szerezvén, az ev.-ok iskoláját megtámadta és az övéit ezen 
baj kikerülésére intő ev. papot kegyetlenül megbotozván s a földre 
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tepervén, kinzatta. Ugyanazon plébános a ev. egyház parochiája 
dézsmális földjeiről szedett dézsmáját fegyveres kézzel elvitette s az 
erre végrehajtott inquisitio daczára ellentállván, kiadni nem akarta. 

Az evangélikusok ekkor elvesztvén iskolájukat, az többé fel 
nem virágozhatott, mivel az üldözések alatt az ev. hivek száma 
igen megfogyott. 

c) Nyomdák. Könyvek. 
Hogy Sárosmegyében korán keletkezett, illetve állíttatott nyomda, 

azt Szabó Károly: Régi magyar könyvtár (I. k. 1879. Bpest. II. k. 
1885. Nem magyar könyvek. Budapest.) czimü művéből is láthatjuk, 
a melyben a bártfai és eperjesi nyomdából kikerült magyar s más 
nyelvű könyvek fel vannak sorolva. 

A bártfai nyomda, mely oly végtelen sok, hasznos szolgálatot 
tett az ev. vallás követőinek, 1568-ban állíttatott fel. Ezen nyomdában' 
látott napvilágot: 

1. Pilcius Caspar: Epithalamion in honorem nuptiarum 
Christophori Menzell stbi. Bártfa 1578. 

2. Stockei Leonartus: Formulae tractandarum sacr. Conciouum 
stbi. Bártfa 1578. 

3. Fröhlich Thomas: Serinon v. A. Abendmahl stbi. Bártfa 1579. 
4. Gogreff Mentő: Glaube, Bekentnuss u. Lehre, stbi. Bártfa 1579 
5. Gogreff Mentő: Explicatio Momentörum controversiae, stb. 

Bártfa 1580. 
6. Heymairin Magdalena, A. Z. Reuberischen Frauwen Zimmers 

Hoff Meisterin : Das Buch Tobie stbi. Bártfa 1580. 
7. Pilcius Caspar: Meditationes piae. stbi. Bártfa 1583. 
8. A bártfai ev. magyar énekeskönyv, melynek- még (bár nem 

teljes) 3 példánya van meg Magyarországon. Bártfa 1593. — És 
előbb már többi közt:. 

9. Examen Thesium et Regularum Zwinglianarum de Coena 
Domini. Opera et laboré: Martini Wagneri Past. Eccl. Thomae 
Fabri Ludirect. Severini Sculteti Rect. Sehol. Bártfa 1586. 

A három szerző ajánlása a sárosvármegyei ev. papokhoz, azon 
vármegye tisztjeihez és nemességéhez, az 5 sz. kir. város biráihoz és 
tanácsaihoz kelt Bartphae. Anno 1586 Mártii 14.; Belsius János 
eperjesi lelkész, sárosmegyei és 5 sz. kir. városi esperes approbatioja. 
kelt Eperjes Anno 1586. Mártii 16. 

10. Pilcius Caspar: Assertio Regularum Coenae Dominicae 
'Sententiam Complectentium stbi. Bártfa 1586. 
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11. Stockei Leonart: Postillája, mely Révai Ferencz thuróczi 
főispánnak s fiának Gábornak, volt dedicálva, mint olyanoknak, kik 
a nyomtatási költségeket fedezték. Bártfán 1596. Ebben minden 
ünnep és vasárnapra szóló szent-leczkék (evangyéliumi és epistolai 
perikopák) magyaráztattak s ez magában foglalta Stockei Lénárt 
néhány ünnepi beszédét is. 

Jegyzet: Stockei L. irta az „Apologia Ecclesiae Bartphensis. 
1558." czimü, nyomtatásban megjelent munkát is. Ő irt egy evang. 
katechismust is, melyet az 1594-ki bártfai zsinat vezérfonalul' ajánlott. 

12. História Colloquii Chepregiensis. Consign. Partim a Gregorio 
Horváth, aliter Starisith p. h. t. Cottus Scep. Vicecom. partim, stb. 
Bártfa 1591. 

Jegyzet : Bártfán jelentek meg : Horváth Stansith Gergely 
Admonitiója 1593. s Responsiói I. r. 1592. II. r. 1593. Lam 
Sebestyénhez a „Calvinista Keisinarcensis"-hez. Itt jelentek meg 
Bocatius János, hires eperjesi tanár és költő művei: 1568, 1595, 
1597, 1598, 1599. Itt jelentek meg a Sculteti Severin művei, többek 
között : 

13. Severinus Sculteti: Hypomnema sive admonitio ad retinen-
dam veterem seu avitam vere christianam doctrinam in Aug. Conf. 
conprehensam. Bartphae. 1599. (Typis Davidis Gutgessel.) 

Itt jelentek meg: Mihalykó János eperjesi magyar evang. pap 
magyar művei 1603-ban s más éveken. 

Itt jelentek meg a „Soltárok és Dicsiretek". (Bártfán 1647. 
Klösz Jakab.) 

Itt jelentek meg sok-sok más ev. iró művei, többek között a 
Kleschius Dánielé is, melyek közül e kettőt emiitjük csak: 

14. Daniel Kleschius M. Solemnitas inaugurations templi in 
castro Schawnik. Bartphae. 1670. 

15. M. Daniel Kleschius Catalogus presbyterorium Scepusien-
siumi. Bartphae, Anno 1669. 

Jegyzet. Hogy az 5sz. k. városi hitvallás az úgynevezett :Confessio 
Pentapolitana, melyet állitólag Stockei Lénárt szerkesztett, hol volt 
először nyomatva, azt nem tudhatni. Valószínűleg Lőcsén, a hol 
keletkezett és mert még akkor Bártfán nyomda nem volt, nem 
Bártfán, 1560-ban mint Klein J. állítja. — Magyar, német, latin 
nyelven 1613-ban Kassán nyomatott ki, midőn is e czimet viseli : 
„Confessio Christianae Doctrinae Quinque Regiarum Liberarumque 
Civitatum in Hungaria Superiore" stbi. 
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Hogy az eperjesi nyomda szintén korán kezdett szolgálni a 
tudomány (s később nevezetesen az ev. vallástudomány, a reformatio) 
ügyének, azt bizonyítja azon tény, hogy már az 1573-ik évben 
akadunk Eperjesen nyomtatott műre, mely ugyan mint XVI. század-
beli eperjesi nyomdai termék Szabó Károly szerint egyetlen, (uni-
cum), de tételünk mellett bizonyít s ez: 

16. Fabinus Lucas: Exempla Declinationum stb. czimü müve. 
Eperies. Anno MDLXXIII. 1573. 

Jegyzet. Hogy mily élénk volt a protestánsoknak, a protestáns 
egyház ezen virágkorában irodalmi működése, azt a magyar iro-
dalomtörténet fényesen mutatja. 

Mi itt csak arra utalunk, hogy Ribini J. szerint minden tá-
madás ellen védekeztek és Balduin Frigyes (külföldi) még Pázmán 
Péter Hodaegusát is megczáfolta egy : „Phosphorus veri Catholicismi" 
czimü munkában, melynek nyomtatási költségeit Czobor Erzsébet 
(Thurzó György ev. özvegye) viselte. 

A sáros-zempléni ev. esperesség igazgatása és az 

esperes hatalma. 

Az ev. lelkészek a reformátió terjedése kezdetén még az egri 
püspöktől fügtek s annak fizették a kathedraticumot is. — De majd 
különösen 1540-től s főleg, az 5 sz kir. városi hitvallás benyújtá-
sától 1549-től a szab. kir. városi egyházakhoz csatlakozván, azok 
seniorainak főhatósága alá tartoztak. 

Midőn pedig igen elszaporodtak, az 1608-kielső törv.-czikben 
nyert jognál fogva rendezkedni kezdvén, 1609-től, önálló esperes-
séggé kezdettek alakulni. Erre nézve döntő befolyású volt az 1614-ki 
szepesvárallyai zsinat és Thurzó György ez évben kelt diplomája. 
A szepesvárallyai 1614-ki zsinaton Thurzó Kristóf elnöklete mellett 
superintendensül Xylander Holtzmann Istvánt kapták, a szepesvár-
allyai lelkészt. Ezen zsinat óta a lelkészek, a kik eddigelé vagy 
Németországban, vagy az esperes által szenteltettek fel, a superin-
tendensek által szenteltettek fel. — Rögtön a zsinati püspökválasz-
tás után, gyűlésre jöttek össze a sárosi lelkészek, mely gyűlésen 
1614. kihirdettetvén a szepesvárallyai zsinati törvények, a sárosme-
gyei lelkészek „Fraternitas"-sá alakultak s ezen Fraternitas, esperes-
ség számára törvények hozattak 1614-ben, melyek Sárosmegye közön-

i sége által megerősíttetvén s megyei pecséttel elláttatván, minden 
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egyes sárosmegyei ev. lelkész által aláírattak a köteles engedelmes-
ség fogadásával, s hogy a sárosi lelkészeknek a superintendesen 
kívül is legyen hatósága, elhatároztatott, hogy külön önálló senior 
választassék. — Seniorrá rendesen csak oly lelkész választatott, a 
ki tudós és tekintélyes volt. Az esperességi gyűlésen megválasztott 
senior, mindenkor bemutattatott a sárosmegyei nemesek gyűlésének 
s ott külön oklevelet kapván, a jurisdictiót a maga teljességében 
megnyerte a sárosmegyei lelkészek felett. 

A sáros-zempléni esperesség úgynevezett jegyzőkönyvében, 
(Protocollum Frat. V. M. Comitt. Saaros. 1614-től, Renovatum 1850) 
melyben az esperesség törvényei foglaltatnak, s melyben sajátkezű 
aláírással minden esperességbeli ujon belépő lelkész ezekkel szem-
ben engedelmességet volt köteles fogadni, legelői egy jegyzetben el-
mondatik, hogy Thurzó Györgynek egy 1610. Kassán aug. 6-án kelt 
diplomájában sárosi esperesül a nagy-sárosi lelkész Zanserius Mi-
hály, alesperesül Kurkoviczius György a palocsai lelkész említtetik 
s azután bemutattattak az esperesség törvényei, melyek 1614. aug. 
13-án Berzeviczy András sárosmegyei alispánnak és az egész sá-
rosi nemességnek (a megyei közgyűlésnek) beterjesztetvén, az által 
felolvastattak és helybenhagyattak a mondott időben Eperjesen tar-
tott megyei közgyűlésen, a mikor is esperes volt a rózsahegyi szár-
mazású berzeviczei lelkész Zarewuczius Mátyás. 

A törvények „Praefatio"-ja, előszava a Ciceróval a philoso-
phusok „quasi Deus"-ának nevezett Plátó azon szavából indul ki, 
melyszerint: a mérsékelt szolgaság és mérsékelt szabadság az állam 
legjobb rendje, mert nem lehet állam, melyben nem volna aláren-
deltség, hanem mindenkor („cohaereat Lex, Rex, Grex. Legi obediat : 
Rex, Regi : Grex") engedelmeskedjék a törvénynek a király, a ki-
rálynak a nép, mert hiszen a törvényeknek azért engedlmeskedünk, 
hogy szabadok lehessünk. —Ezen alapelvekből, alaptételből, kiin-
dulva, indokolja az egyházi törvények szükséges voltát. — (Azután 
igy folytatja.) 

„A mi már a hitvallást illeti, elvileg s főképen az ó és uj 
testamentumi szentírásra hivatkozunk, továbbá az 1530-ban Y. 
Károlynak Ágostában átadott ágostai hitvallás és annak Apologiája 
a „Liber Concordiae" és az 5 szab. kir. városi hitvallás, melyet I. 
Ferdinánd királynak és Verantius Antal érseknek benyújtottunk, 
— azok, melyeket symbolikus könyvekül tekintünk, s melyek min-
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denkor kezeink közt fognak forogni és nem másképen, hanem ezek 
szerint fogjuk az Isten egyházát tanítani — s ezt szentül Ígérjük 

r s a máskép cselekvőktől távol tartandjuk magunkat." 
Erre következnek a törvények, nevezetesen : 
1. 7 törvény a Séniórról (esperes). 
2. 4 törvény a Conseniorról (alesperes). 
3. 9 törvény a lelkészekről. 
4. 13 törvény az eljegyzésekről és házasságokról. 
5. 15 törvény a lelkipásztori hivatallal egybekötött teendőkről. 

„De casibus et adjunctis circa ministerium". • 
6. 4 törvény a néptanítókról . 
s a befejezés : „Ezek a mi törvényeink. S kérjük tekintetes, 

nemes, nemzetes és .nagyságos Uraságtokat, hogy hódoljanak szinte 
az Isten és a természet törvényeinek. — .S itt következik a meg-
erősítés: „az összes sárosmegyei nemesség megegyezéséből és meg-
erősítésével: (P. H.). Berzeviczy András alispán, Bornemisza Mik-
lós, Berzeviczy János (ex Hamburg) -Ujfalussy László, . . . Deseöfy 
de Czernek, . . . Szinyey, . . . Kapy, . . . Z. . . Kristóf, Sziniey 
Miklós, Usz János (de üszfalva), Berzeviczy Henrik, Keökemezey 

• Mátyás, Gombos Yincze . . . Cz. . . . György, Roskoványi Márton, 
. . . (András) Keczer, Keövy János, Berzeviczy István, Berzeviczy 
Mihály (de ead.) (Jud. Ass. = ) táblabírák. 

Az 1636. jul. 16-án Eperjesen tartott „Sede'Sigillatoria" a 
sárosi á. h. e. lelkészek ezen törvényeit ugyanazon megye meg-
erősítette, helybenhagyta és azok régi jogos és törvényes szokásait 
szentül megtartani megparancsolta s olyanokul elfogadta s a megye 
megbizásából ezt irásba foglalta Zemere megyei jegyző s aláirták : 
(P. H.) Usz István alispán, Kellemessy Sándor, Pechy Pál, R 

' Ferencz, D . . . . István, Károly János, Raszlaviczy Ferencz, Pechy 
György, Kendy Gáspár,. Sárossy Márton, Bánó Mihály, Bánó Zsig-
mond, Roskoványi Kristóf, W . . . . László, Zombory János t. b.; 
Gladz Jakab bártfai esküdt, Holtzer Tamás szebeni. esküdt s meg-

erős í t t e te t t a senior a berzeviczi lelkész: Poláni László. 
\ Az 1646. apr. 11-én Eperjesen tartott sárosmegyei közgyűlésen 

breznyói születésű Fashko Illés dobói lelkész, a sárosi ev. lelké- ^ 
gjjpek ujonválasztott esperese, a vele lévő esperességi orator Thomae 

*c$yörgy tarczai lelkész által bemutattatván a régi szokás szerint, a 
•âfeniort a közgyűlés megerősítette, a törvényeket szentesitette. Soós 

Hl ß&uos de Soóvár alispán, Kükömezey Bálint, Wátzy (?) László, 
•^Thernyey László és Dobay András szolgabirák („Judicibus nobilium 
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officiis suis fungentibus") jelenlétében, miről is kiállította a bizo-
nyítványt pecsét alatt Dobay András alkalmi jegyző. 

Az 1648. aug. 14-én a sárosi mágnások és nemesek eperjesi 
közgyűlésén nagyon tisztelendő Fashko Illés seniornak az eddigi 
szokás szerint megadatott a teljes hatalom az egyházakat, a pap-
lakokat és iskolákat, melyek az ő hatalma és joghatósága alatt ál-
lottak* meglátogatni, a hibás papokat és tanítókat „servatis de jure 
servandis" megfenyíteni, megbüntetni, rendreutasítani. A megye 
megbízásából ezt írásban kiadta: Dobay András jegyző. 

Az 1662. jul 28. Eperjesen tartott megyei közgyűlésen az 
ujonválasztott senior, Thomae György bemutatván magát, megerő-
síttetett s neki az elődeit megilletett jog és hatalom megadatott. 
Aláírva: (P. H.) Kapy Gábor hely. alispán, Tahy István, Péchy Gáspár, 
Farkas Imre (d. Hasdágy), Dobay Kristóf t. b. Dobay András jegyző. 

Az 1665. máj. 18-án „in Sede Sigillatoria" Eperjesen Wisz-
licenus János törvényesen megválasztott senior magát tisztelettel-
jesen bemutatván, a vele megjelentekkel (alesperesek) mint elődei 
ünnepélyesen megerősíttetett. Az egész megyei közönség megegye-, 
zéséből aláirva: (P. H.) Ztankay András alispán, Sax Sebestyén, 
Tahy István, Dobay Kristóf, Fejérpataky Ádám t. b. és Dobay 
András jegyző. 

Az 1669. sept. 25-én Eperjesen tartott törvénykezési ülésben 
ifjabb Wiszlicenus János keczer-pekléni lelkésznek az akkori főes-
peresnek, a következő oklevél állíttatott ki : 

„Mi a sárosmegyei mágnások és nemesek egyeteme, adjuk 
tudtára jelen levelünk által mindeneknek, a kiket illet, hogy midőn 
mi az urnák 1669-ik esztendejében sept, hó 25-én, itt a szab. kir. 
városban Eperjesen, a mikor és hol törvénykezési (birói) üléseinket 
is tartani szoktuk, megelőző érett megfontolás után, tudván, hogy 
a jó rend a lelke mindennek, melyet különösen az egyházakban 
megőrizni parancsol a szent apostol, hogy az ágostai ev. lelkészek 
és iskola-reetorok behelyezésénél és eltávolításánál, elmozdításánál, 
az illő jó rend betartassák és minden néven nevezendő rendetlen-
ség („absurditas") és botrány eltávolittassék, bizonyos jó és üdvös 
okokból, tekintetekből, nagyon tisztelendő Wiszlicenus János urnák, 

, keczer-pekléni lelkésznek és ezen Sáros-, Zemplén- és Abaujmegye-
beli tisztelendő ágostai ev. lelkészek rendszerinti, törvényesen és 
rendesen megválasztott seniorának, a kit mi olyanul elfogadtunk és 
megerősítettünk és az ő törvényes, hivatalbeli utódainak az ő kü-
lönbeni törvényes jogain és kiváltságain kivül, melyekkel elődei 
birtak s ' melyek a szokás által megerősíttettek, azon rendes és teljes 

67 

hatalmat tulajdonítottuk és adtuk nyilvános határozatunkkal, melyet 
kihirdettünk és megerősítettünk, hogy midőn minden vallásnak van 
saját püspöke s a nevezett senior, a maga seniori jogával törvény-
szerint élne, a nevezett senior és az ő hivatalbeli utódai, a törvé-
nyes ágostai ev. seniorok, az üres parochiákba s nevezetesen az 
olyanokba, melyeket a saját patronusaik elhanyagoltak, alkalmas 
lelkészeket vagy prédikátorokat (ágostai evangélikusokat) elhelyez-
hessen, a patrónus urak beleegyezésével bevezethessen és a hanya-
gokat és vétkeseket elmozdíthassa és vétkökhöz képest megbüntet-
hesse és a szokásos visitatióknál az eddigi szokás szerint minden 
tekintetben érvényesen járhasson el. Ugyanez értelemben járhat el 
az ágostai ev. rectorok behelyezésénél és bármely kihágás folytán 
való eltávolításánál és megbüntetésénél. 

Vármegyénk ezen határozatáról és az ágostai ev. seniornak 
adott ezen nemű meghatalmazásunkról ezen mi bizonyító levelünket, 
ami szokott, hiteles pecsétünkkel megerősítve, kiadandónak véltük, 
az ágostai ev. lelkészek s azok mostani seniora és leendő seniora 
számára. 

Kelt a fentnevezett sz. kir. Eperjes városában a mi törvény-
kezési ülésünkből, melyet 1669. sept. 25-én tartottunk. — Semsey 
Ferencz Sárosmegye alispánja, Sárossy Seb. törvényszéki ülnök, 
Sándor András törvényszéki ülnök, Dobay Kristóf törv.-sz. ülnök, 
Fejérpataky András törv.-sz. ülnök. (Judlium assessor.) 

Kihirdettetett és kiadatott általam Dobay András a törvény-
szék jegyzője által. (P. H.)" 

A seniorok összehívták a gyűléseket, azokon elnököltek, láto-
gatták az egyházakat s felszentelték az evangélikusok által épített 
templomokat. S ámbár a sárosi esperes, mint látjuk, a sárosmegyei 
nemesek megyei közgyűlésén iktattatott be mindenkor s ámbár az 
alispánok beiktatására mindenkor meghivatott s ámbár a megyei 
közgyűléstől külön okmány utján teljes hatalmat s joghatóságot ka-
pott mindén lelkész és tanitó felett, még sem találunk sehol annak 
nyomára, hogy az esperes ezen hatalmával visszaélt volna. A papok 
egymásközti vagy a tanitókkali viszályai mindig a gyűléseken in-
téztettek el. (Közgyűlésen vagy kisgyülésen.) Sehol sincs nyoma, 
kivévén az 1670. jan. 8. eperjesi közgyűlést, hogy 1734-ig, illetve 
1765-ig a világiak az egyházi fegyelem gyakorlásába befolytak volna, 
ellenben arra van több példa, hogy ez ideig a világiak az egyhá-
ziaknak voltak alárendelve s maga a sárosmegyei alispán is folya-

j i 5* 
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modvâny utján fordult az esperességhez. A gyűlések tekintélye 
nagy volt s a gyűléseknek mindenki engedelmeskedni tartozott. — 
A viszálkodó házasfelek a gyűlések elé idéztettek s válópereiket 
itt kezdették és folytatták és be is fejezték. (Mint az ki fog tűnni 
a jegyzőkönyvek kivonatából s mint az kitűnik azon pár feltűnő 
példából, melyet én Sztehlo Kornél legújabb müve a ház. j. t. M. 
rendelkezésére bocsátottam.) A gyűlésnek jogában és hatalmában 
állott az elválasztást kimondani, a házasságokat megakadályozni s a 
hásassági tilalmat büntetésül s a házasságtól való önmegtartóztatást 
vagy örökre, vagy bizonyos időre kiszabni. A gyűlés szabott pénz-
büntetéseket is s pedig nemcsak a papokra és tanítókra, hanem 
bármely evangélikusra is. A lelkészeknek jogában állott a nagy 
bűnösöket vagy a 6-ik parancs ellen vétőket az egyházból kizárni 
s az élet megjavítása után vagy a javulás ígérete és feltétele alatt, 
visszafogadni. A gyűléseken hozott végzéseket a nemesség, a vár-
megye utján, ha szükség volt, karhatalommal is végrehajtotta. — 
Az 1706-ki márcz. 11-én Szebenben tartott közgyűlés volt az első, 
melyen világiak is részt vettek, eltekintve az 1670-ikitől, nevezete-
sen : Szirmay Miklós és Brezinay János. 

Gyűlések. 

Gyűlések (Synodi-conventus) minden évben több izben is 
tartattak a szükség szerint s ilyenek voltak: egyetemes, esperességí 
közgyűlések és részszerü gyűlések, gyüléskék, kisgyülések. Az esp. 
közgyűlések vagy Eperjesen, vagy Szebenben, vagy Héthárson ren-
desen évenként egyszer tartattak. Készszerü kisgyülések bármely 
helyütt évenként többször tartattak. A gyűlés helyét és idejét min-
denkor a senior tűzte ki, a ki egyúttal elnökölt is, s itt intéztettek 
el, mint feljebb mondottuk, a házassági s válóperek, itt egyenlítettek 
ki a papok közötti viszályok, a papok, tanítók és a földesurak közötti 
perek. A botrányos életű papok és tanítók vagy a hivataltól mozdittattak 
el, vagy elcsukattak, v.agy megbirságoltattak, az indokolatlanul távol 
lévők is. A közgyűlésen választatott a senior, conseniorok és assessorok 
stbi. Az uj hivatalnokok, papok, itt iktattattak be s a törvényeket 
aláírták Az 1663. február 28. szebeni és az 1663. junius 13-iki 
varannói gyűlésen egyesültek a zemplénmegyei egyházak a sárosiakkal. 
1842-ben pedig ezen esperességhez csatlakozott, a beregmegyei 
Uj-Kle nócz. 
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Alesperesek. Ülnökök. Gazdák. Prédikátorok. Felügyelők. 

A senior mellett rendesen 4 (—6) consenior és tisztán egyházi 
férfiakból választott (12) több assessor (ülnök) volt. Hogy mi volt 
ezeknek a házassági stb. perek ellátásán kivül (cons, asses.) tiszte, 
biztosan nem tudhatni. Kétségtelenül minden előforduló ügyet 
megvizsgáltak s a peres ügyekben Ítéltek. Az egyesülés után a 
zemplénmegyei, esetleg a sárosi lelkészek közül egy mindig zempléni 
alesperessé választatott. Ilyen volt Wiszlicenus János keczer-pekléni 
és Fabíányi János karácsonymezei lelkész is 1665. Hogy a tribunusnak 
a birság beszedésén és pénztár-kezelésén kivül mi volt még kötelessége, 
nem' tudhatjuk. Az oratorok a gyűlés alkalmával szoktak volt 
prédikálni. Eleintén esp. jegyző nem volt s olyanok csakis később 
választattak. Az első jegyzőkönyveket magok az esperesek vették fel. 
A régibb iratokban „Patronus"-okul említtetnek a kerületi esper. 
és egyes egyházbeli felügyelők. „Inspector" czimmel az első inspector, 
a ki (Zolnay szerint) mind kerületi, mind pedig esperességbeli 
felügyelő volt: Szirmay Miklós vala 1706 körül. Azzá választatott 
pedig, mert az üldözések alkalmával szükség volt reá, hogy könnyebben 
ellenállhassanak. Ennek halála után nemcsak a kerület, az esperesség, 
hanem minden egyház is választott magának inspectort, mert mind-
ezeknek szüksége volt védőre, gyámra. 

1807. jul. 6. (eperjesi közgyűlés) óta szokásba jött segéd- vagy 
másodfelügyelőket is választani. 

Az evangélikusok az egyházi javak urai. 

A mint valahol a lakosok az ev. vallásra tértek, az épitett 
templomok az ev. istentiszteletre használtattak. Igy foglalták el 
az evangélikusok a templomokat, a parochiákat, az iskolákat s a 
róm. vagygör. kath. papok jövedelmei : a szántóföldekből, a dézsmából, 
a rétekből és kertekből és a („quartis regiis") regálékból, az ev. 
lelkészek s templomok javára fordíttattak. — A dézsmát az uraktól 
majdnem mindenütt az evang. lelkészek húzták. Az irtványföldekből 
pedig a jobbágyok és zsellérek a dézsmát a templom fentartására 
fizették. A templomoknak voltak azonban eaját alapítványaik- is: 
földekben, rétekben, stbiben. A lelkészek készpénzben is húztak 
némi jövedelmet „salarium" czimmel. Midőn a templomokat elfog-
lalták, elfoglalták az evangélikusok azok egész felszerelését is, mint: 
oltárokat, orgonákat, harangókat, kelyheket, ruházatot, könyveket, 
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monstrantiákat. És bár ezeket nem mindenütt használták is, mégis 
mindent gondosan megőriztek, ugy, hogy a katholikusok néhol, 
több mint 100 év után is, minde'nt'visszakaptak, a mi csak tőlök 
elvétetett volt. A templomokban több oltárt is megtűrtek az evangé-
likusok, p. o. Daróczon stb. s a lelkészek némely ihelyiitt, különösen 
sátoros ünnepnapok alkalmával, a róm. kath. lelkészek ott lévő 
ruházatába öltözködtek, p. o. Berzeviczén. 

Az evangélikusok templomokat építenek. 

Mivel az evangélikusok sok helyütt roskadozó fatemplomokat 
kaptak a róm. kath. után, kénytelenek voltak ujakat s tartósabb 
anyagból épiteni. így épült p o. 1630-ban az 1631.. jul. 16-ikán 
felszentelt radácsi templom. 1643-ban szenteltetett fel az uj templom 
Salgóban. 1666. a kassai birtokon fekvő ruzsinai templom szentel-
tett fel. — Szt.-Mihályban az evangélikusok az Istenmezey-család 
segélyével építettek templomot. Osztropatakon 1660-ban a falusiak 
és az ev. földesurak : Berthóty Sámuel és Pataky Ádám építették 
a templomot. Szinye-Lipóczon az evangélikusok 1663-ban, Nagy-
Vitézen 1660 körül épitettek templomot. Azonkívül: Sárpatakon, 
Aranypatakon és Malczón építették az evangélikusok a templomot. 
Több leánygyülekezetben is épitettek templomot, u. m. Thurinán, 
Bolyáron, Gulyvizen, Erdőcskén, Bunyitán, Patacskőn, Licsérten, 
Beretőn, Terebőn, Kavacsányban, Téhányban, Mokhnyán (1667), 
Várallyán, Tót-Raszlaviczon, Hervaltón, Klyussón, Sibán, Eokitón, 
Tharnón, Nyirjesen. — Somos-üjfaluban az evangélikusok a refor-
mátusokkal közösen építették a templomot. — 1633. nov. 20-ikán 
sze'nteltetett fel Balpatakon a Eoskoványi Zsuzsanna költségén épült 
kápolna stbi stbi. 

Római kath. papok evangélikusokká lettek. 

Valószínűleg mindjárt a reformatio elején több róm. és gör. 
kath. lelkész lett evangélikussá egyházával együtt. Azonban bebizo-
nyitani az ilyen tényeket csak a következő, az esperességi gyűlések f 
jegyzőkönyveiből merített esetekben tudjuk: 1621. nov. 18. a szebeni í 
gyűlésen egy Gorsiczky nevü barát tért át. 1633-ban a szebeni 
gyűlésen Q'ul. 6.) Dolinszky Pálnak, a ki evang. lett, önfentartására 
30 garas adatott. Tisztelendő Dolinszky Pál 1633. október 26-án a 
héthársi zsinaton (közgyűlésen) tért ki a róm. katholikus vallásból 
ünnepélyesen és miután beszédet tartott a templomban és esküt tett, ' 
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evangélikusnak vétetett fel s később Décsőn ev. lelkész lett. — Az 
1647-iki esp. gyűlés (máj. 8.) okmányaiból kitűnik, hogy tisztelendő 
Nemsta Kristóf róm. katholikus, evangélikussá lett. Ezt aztán a kassai 
magistratus a ladnai egyházban lelkészül alkalmazta. — 1683-ban 
Bártfán egy franciscanus barát, a körmöczi eredetű Albrecht Fer-
d i n á n d lett evangélikussá. Ez később késmárki diakónussá (másod 
pappá) lett. 

A reformátió első jubileuma 1617-ben. 

1617. okt. 25-én a héthársi templomban sárosi esp. közgyűlés 
tartatott, melyen a reform, jubileumának megünneplése határoztatott 
el. Ez azután 1617. nov. 10-én, több helyütt nov. 13-án (igy p. o. 
Lőcsén is) szent-háromság utáni 25-ik vasárnapon csakugyan meg-
ünnepeltett a sárosi ev. "egyházakban : ének, ima és prédikáczióval. 

Esperesi Visitatio. Egyházlátogatás. 

1. Az egyházak látogatása már az 1617. jan. 17. Szebenben 
és az 1617-ki okt. 25-én Héthárson tartott zsinaton (közgyűlésen) 
találtatott szükségesnek, de hogy egy ilyen megtörténhessék, elha-
tároztatott, hogy e végből a sárosi alispán és a nemesség rendelete 
kéretik ki. Mivel azonban 1619. julius 10-én az Eperjesen tartott 
közgyűlésen hasonló határozat hozatott, valószínű, hogy az csak 
később hajtatott végre. írott nyoma azonban annak, hogy 1636-nál 
előbb az Esp. Visitatió csakugyan megtartatott volna, — nem 
létezik. 

2. Az irott okmányaink tanúsága szerint első (talán 2-ik ?) 
esperességi egyházlátogatás az 1636-ik évre esik. Az 1636. September 
7-ikén Héthárson tartott közgyűlés elhatározta, hogy egy ilyen 
tartassék s egyúttal kimondta, hogy minden egyház a Visitatoroknak 
1 frtot és egy köböl zabot fizessen. A forintokból a 'senioré 

"a consenioroké és a jegyzőé Vs- Az egyházak tehát meglátogattattak 
U j 1636. okt. l-jétől, még pedig a sárosmegyei akkori esperes Polányi 

László berzeviczi lelkész és az alesperesek: Simonis Péter nyárs-és 
jakabfalvi, Fabriczius Máté palocsai, Márki-Marikius Miklós szent-
mihályi, Ledvesch Kristóf berthóti lelkészek és a hozzájok adott 
Faschko Illés dobói lelkész, esp. jegyző által. E látogatás jegyzőkönyvé-
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ben az egyházak ingó és ingatlan vagyona, jövedelme, ugy az, mely 
az egyházat, templomot, mint az, mely a lelkészeket, s tanitókat 
illette, fel van sorolva. Összesen 85 anya- és leány gyülekezet lön 
meglátogatva. Kezdődött a látogatás Berzeviczén, végződött Mocsid-
lányban. Kiterjedt e Visitatio a tanitók és tanulók élete és erkölcseire is. 

3. A második (talán 3-ik ?) esperesi látogatás 1650-ben volt. 
írott külön okmányaink róla nincsenek, de az 1636-iki látogatás 
jegyzőkönyvében vannak egyes reá valló jegyzések. Szükségesnek 
találtatott az 1648. okt. 2-án Szebenben tartott gyűlésen, melyen 
kimondatott, hogy minden -lelkész adjon a mit adhat az esperesnek, 
az egyház 1 frt, 1 köböl zabot, a leányegyház . annak felét fizesse. 
Akkor senior Faschko Illés, dobói lelkész volt. 

4. A harmadik (4 ?) esperességi egyházlátogatás volt 1666/7- ben 
Kezdődött 1666. márcz. 3-án. Ezt az akkori senior, ifj. Wiszlicenus 
János keczer-pekléni lelkész végezte. Ennek jegyzőkönyve nagyob-
bára az 1636-ikinek az ismétlése. Elmondja az egyes egyházaknál, 
vájjon templomuk kőből vagy fából épült-e ? Némely egyháznak lel-
készét és tanítóját is megnevezi. Ez alkalommal csak magában Sá-
rosban összesen 115 anya- és leányegyház látogattatott meg. Kez-
dődött ezen látogatás Bogdányban, végződött Zsupcsánban, tehát 
Zsebfalván. — Ugyanekkor az àbaujmegyei és zempléni anya- és 
leány egyházak (21 anya, 28 leány) összesen 49, is meglátogattattak. 

Jegyzet: A negyedik (5?) esp. egyházlátogatás volt 1860-ban. 
Ezt Bánó József esp. felügyelő, Bálint János, esperes és más espe-
rességi, világi és egyházi férfiak segítségével eszközölte. — Kiterjedt 
ezen Visitatio az esperességi egyházak minden viszonyaira, mint 
azt következő rövid kivonata matatja : A Bánó József-féle esperes-
ségi Can Visitatio, mely az 1826-ki Jozeffy Pál féle superintendensi 
visitatio nyomain haladott s az egyházak mindennemű kül- s bel-
viszonyaira, kivéve azok történetét, kiterjedett, — február 4-től — 
junius 26-ig tartott 1860-ban. Részt vettek benne : a mindent szor-
galmatosan végigvizsgáló lelkiismeretes buzgó, kitűnő s fáradhatlan 
felügyelőn, Bánó Józsefen kivül : Bálint János főesperes, Ujházy 
Albert választmányi tag, Hlovyk János egyh. jegyző, Benczúr József 
választmányi tag. Melicsko Pál helyettes esperes, Irányi István esp. 
világi jegyző. 

A visitatioualis jegyzőkönyv czimei. Jelenlévők. I. Az egyház 
(lélekszám). Templomépület. Templomi ékszerek. Torony. Az egyház jö-
vedelmei az alapítványok pontos feljegyzésével. Az egyház kiadásai. Az 
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egyház tartozásai. Az egyházi levéltár. II. Felügyelőség. III. Az egyház 
szelleme. IV. Lelkész (Hiványa) V. Káplán. VI. Iskola (tanítvány 
szám, tanító hiványa: Oonsipatio, Oantatio,|készpénz, fapénz, stóla, 
Dékánlátogatás.) VII. Bába. VIII. Jótékonyság. IX. Iskolai vagyon 
és X. Filialisok. — Leány- és fiók-egyházak (fenti czimek szerint). 
Az egyházban akkor működő személyek : 

1. Kükemező felügyelő Bánó Miklós 1853-tól, lelkész Melicsko 
Pál 1836-óta, tanitó Kazlei András 1854-től. 

2. Girált f. ü Szulyovszky Gusztáv 1860-tól, lk. Palecskó Pé-
ter 1852-től, t. Droppa Sámuel 1848-tól. 

3. Margonya f. ü. Tahy István, másod f. ü. Dessewffy Kálmán 
1860-tól, lk. Vaskó János 1849-től, t. Szegyori János 1851-től. 

4. Laposfalva f. ü. Fekete Menyhért 1858 óta, lk. Urbán Adolf 
1859-től, t. Lojko Pál 1859-től. 

5. Komlós-Keresztesen Chmelov f. ti. Fejérváry István 1832 
óta, lk. Ruzsják Boldizsár 1859-óta, t. Fejes János 1845-től. 

6. Komlós f. ü. Körtvélyessy János 1828-tól, lk. Czuker János 
1854-től, t-. Buczko Dániel 1857-től. 

7. Kapi-Németfalu f. ü. Körtvélyessy Gábor .1851-től, lk. Ma-
rencsin András (alesperes) 1827-től, t. Mikulás Mihály 1842-től. 

8. Németjakabvágás Jakuboviani, f. ü. Faix János 1857-től, 
lk. Pankuch Tamás 1841 óta, t. Perko János 1835 óta. 

9. Abos f. ü. Ujházy Albert 1860-tól, lk. Pankuch János 
1827-től, t. Kalmáry János 1856 óta. 

10. Zsegnye f. ü. Keczer Tamás 1824-től, lk. Czàpkay Náthán 
1824-től, t. Székely János 1860. 

11. - Hanusfalva f. ü. Kolosy Miklós 1860-tól, lk. Ehn Károly 
1851-től, t. Palecskó Márton y 1860-ban, most tanitó nincs. 

12. Sókut f. ti. Benczúr József 1860-tól, lk. Balogh András 
1836 ót£, t. Matternyi István 1856 óta. 

13. Ofalu f. .ti. Keczer Tamás és fia Keczer Miklós másod fel., 
lk. Bálint János főesperes 1831 óta, t. Tkácsik Sámuel 1859 óta. 

14. Ránk f. ti. előbb Keczer Tamás most Ujházy József 1860 
óta, lk. Hlovyk János esp. jegyző 1845 óta, t. Jesztrebinyi Lajos 
1850-től. 

15: Felső-Kemencze f. ti. Czimmermann Arnold 1850 óta, lk. Pál 
Endre 1850 óta, t. Szabó Gy. 1836 óta! 
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16. Mernyik f. ü. Czibur András 1852 óta, lk. Boditzky Márk 
1860 óta, t. Székely Lajos 1860-ig. 

17. Kladzán f. ü. Vladár Kristóf régi, lk. Szabó Mihály 1854-től, 
t. Hamborszky Pál 1846 óta. 

18. Pazdics f. ü. Boronkay László 1857 óta, lk. Lindtner János 
alesperes 1829 óta, t. Szerday Károly másodízben 1854-től. . 

Káplán 1860-ban nem volt. 
Megjegyzendő, hogy az egyházi tisztviselők között gondosan 

felsoroltatik a presbyterium, az egyházfi, a harangozó, — és legtöbb 
helyütt a curatorok s minden egyes tisztviselő minősítve van. 

19. Uj-Klenócz visitatiójának jegyzőkönyve később külön állít-
tatott ki s csatoltatott az esp. okmányok közé 

A sáros-zempléni ev. esperességben megtartott püspöki 
egyházlátogatások. Canonica Visitatio. 

1. A sáros-zempléni ev. esperesség egyházaiban az első püspöki 
egyházlátogatás 1707-ben tartatott. Ezt Zabler Jakab bártfai lelkész 
és superintendens végezte.. Zabler Jakabbal az egyházakat Szirmay 
Miklós ker. felügyelő (distr. inspector) is meglátogatta. Ennek jegy-
zőkönyve nincs meg, de róla szóló adatok vannak az egyes egyhá-
zak krónikáiban. 

2. A második püspöki egyházlátogatás 1743-ban volt. Ezt a 
sáros-zempléni esperességben 1743-ban Ambrózy György, csetneki 
lelkész, ev. Tisza-kerületi superintendens végezte. Ambrózy a követ-
kező egyházakat látogatta meg, melyek akkor mág virágoztak, u. m. 
(a látogatás sorrendjében): 1. Abos, 2. Zsegnye, 3. Komlós, 
4. Komlós-Keresztes, 5. Girált, 6. Margonya, 7. Laposfalva, 8. Küke-
mező, 9. Németfalva, 10. Jakabfalva. (Magyar-Jakabfalva. „Eccla 
aulica"). 11. Darócz, 12. Olsa, 13. Héthárs, 14. Roskovány (Eccla 
aulica) 15. Jakabvágás (Sárosban), 16. Ránk, 17. Alsó-Kemencze, 
18. Pelső-Kemencze (Abaujban), 19. Pazdics (Zemplénben). Ezek 
mellett Daróczczal egyidejűleg annak leány-egyházát a Polomit is 
meglátogatta. Ezen látogatás jkve jól írja le az egyházak állapotát. 
Leirja a templomok belső berendezését, a földeket, a papi jövedel-
met, a tanítók jövedelmeit; megnevezi az egyházak tisztviselőit és 
szolgáit. Itt-ott elmondja az egyházak történetének egyes vonásait is. 

3. A harmadik püspöki egyházlátogatás 1806-ban volt az 
eperjesi tót lelkész és ev. Tisza-ker. superintendens Nicolai Sámuel 
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által. Meglátogattattak a következő egyházak : (a látogatás sorrend-
jében) 1. Komlós-Keresztes, 2. Kükemező, 3. Girált, 4. Margonya, 
5. Laposfalva, 6. Komlós, 7. Kapi-Németfalva, 8. Hanusfalva, 9 
Sókut, 10. Mernyik, 11. Kladzány, 12. Pazdics, 13. Felső-Kemencze, 
14. Ránk, 15. Ó-íalva, 16. Zsegnye, 17. Abos' (fiiiája Budamér), 
18. Jakabfalva ( = Német-Jakabvágás). A jelesen szerkesztett jegy-
zőkönyvben minden szükséges benfoglaltatik. 

4. A negyedik püspöki egyházlátogatás az 1826-ik évre esik. 
Visitált az akkori superintendens: Jozefiy Pál tiszolczi lelkész s a 
következő egyházakat látogatta meg (a látogatás sorrendjében) : 
1. Abos, 2. Zsegnye, 3. Ó-falu, 4. Ránk, 5. Pelső-Kemencze, 6. 
Pazdics, 7. Kladzány, 8. Mernyik, 9. Sókut, 10. Hanusfalva, 11. Kapi-
Németfalva, 12. Komlós, 13. Komlós-Keresztes, 14. Kükemező, 
15. Girált, 16. Margonya, 17. Laposfalva, 18. Német-Jakabfalva. 
— Az egyházak régi történetére vonatkozó adatai becsesek. 

5. Az ötödik püspöki egyházlátogatás 1863-ban volt. Visitált 
az akkori superintendens Máday Károly dobsinai lelkész s kivévén 
az azóta ujon szervezett (1869) budaméri egyházat, a ma is virágzó 
(19) egyházakat látogatta meg. (A Jozeffy-féle 1826-ki Can. Vis. 
után (1842-ben) a sáros-zempléni ev. esperességbe belépett bereg-
megyei Uj-Klenóczczal együtt.) Jegyzőkönyve részletes, világos. 

6. A hatodik püspöki egyházlátogatás 1883. és 1884-ben volt. 
Visitált a jelenlegi püspök : Czékus István rozsnyói lelkész, a ki a 
ma is virágzó 20 egyházat látogatta meg. Jegyzőkönyve: pontos, 
világos, (teljes) részletes. 

A magyarhoni evangélikusok zsinatain jelenvolt sáros-
zempléni ev. esperességi követek: 

1. Az 1610. márcz. 28—30-án tartott zsolnai zsinaton sáros-
zemplén nem volt képviselve (Jelen volt: Theodosius Sirmiensis.de 
Zulió — Szúlyó). 

2. Az 1612. jan. 22—23-án tartott szepes-várallyai zsinaton 
jelen voltak: Christopherus Thurzó . . . Terrae Sárosiensis supre-
mus Comes . . . azon kívül: 

Lucas Godawa Tarczensis, Joannes Hyebner Septemtiliensis 
Ecclarum pastores Generosoum ac Egregiorum, Dnorum Francisci 
et Joannis Desseöwffy de Czernek ablegati nuneii. Joannes, Henri-
cus et Sigismundus Berzeviczy de Berzevicze ; Stephauus, Christo-
pherus et Nicolaus Merse de Szinye; Johannes Uz de Uzfalva ; 
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Johannes Berthóty de Berthót ; Alexander et Martinus Roskoványi 
de Eadem; Sigismundus Dobay de Dobó; Johannes Frichy; Sigis-
mundus et Georgius de Hedry; Johannes Werebely ; Georgius Hor-
váth Loworkovith ; Stephanu's similiter Horváth deGrádecz; et Pau-
lus Motko de Szent-Kereszt. 

Georgius Kurkovicius V. D. M. Palocsensis et vacante Senio-
ris offo Consenior; Nicolaus Woszticzky Richuawiensis (V. D. M.). 
— Praeterea ex Cottibus Scepusiensi et Sárosieusi Pastores et V. 
D. M-ri quam plurimi. 

„Cum duorum istorum Cottuum ac Lib. in eis Cittum tanta 
sit amplitúdó, ut unus Superintendens minime sufficiens esse videa-
tur, statutum est" stb. (bevezető szó a határozatok előtt). „Annyi 
volt a két megyében s az 5 szab. kir. városban az evangelikus, 
hogy két Supèrintendenst kellett nekik választani, egyet az 5 sz. k. 
városnak, s egyet a két megye számára." (200 frt tiszt, dijjal). 

8. Az 1622. szept. 1. szempczi Consistoriumon (Consistorium 
Sempthaviense) Sáros-Zemplén nem volt képviselve. 

4. Az 1707. apr. 3—10. rózsahegyi zsinaton jelen voltak: 
Szirmay Miklós Zemplén- és Sárosmegye s az eperjesi collegium 
küldöttje; Jacobus Zabler Reg. Lib. Cittum Super. Hungáriáé et Op-
pidi N.-Sáros ut et Cottuum Saaros, Scepus, Zemplin, Abaujvár Su-
perintendens et protunc Ministerii Evang. in praefatis R. et Lib. 
Civit. ablegatus. Pastor Germ. Bartphensis. Nicolaus Záwodszky R. 
A. senior; Johannes Grünel M.-Raslavicens, Consen.' Saaros Cott.; 
Martinús Pelsőczy Past. Saarosieusis ; Joh. Glosius Past. Radvan ; 
Andreas et Petrus Szirmay; Michael Roth; Johannes Brezinay. 

5. Az 1791. szept. 12. — okt. 14-ki pesti zsinaton jelenvoltak : 
Samuel Sontagh Superint. kasai lk., Ezechiel Csernota, Zempl.-Sá-
ros Deputatus, Carolus Fejérváry (Az 1791. jun. 21. esp. gyűlés 
küldte ki) (Josephus Ujházy de Budamér Scep. Deputatus). 

Liturgia. 

Valószínű, hogy a sárosmegyei egyházak a szab. kir. városi 
egyházakhoz hasonlóan, mindjárt a reformátió elején eltörölték a 
misét; legalább annak sehol nyomát nem találjuk, hogy az ev. egy-
házak rendezkedése után kellett volna valahol a misét eltörölni, vagy 
hogy ilyen 1614-től valahol tartatott volna. — Azt azonban tagadni 
nem lehet, hogy sok r. kath. czeremonia volt az ev." egyházban szo-
kásban. — A falusi egyházak reformátorai ugyanis nem tartván a 
rohamos újítást tanácsosnak, sok kath. czeremoniát csak azért tar-
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tottak meg, hogy a lakosokat annál könnyebben megnyerjék a 
reformátió ügyének. És csak is igy történhetett, hogy mert ilyen cse-
kély volt a különbség, oly rövid idő alatt az egész megye a refor-
matio hive lett. — Eltűrtek az evangélikusok a templomban több 
oltárt is, melyek különböző szenteknek voltak szentelve. Meghagy-
ták a szentelt vizet is a templom bejáratainál, a keresztvetést sem 
ellenezték (teszi ma is sok sárosi ev.). A szent cselekvényeket végző 
lelkészek a r. kath. egyházban szokásos ruhákat öltöttek fel, latin 
zsoltárokat és énekeket énekeltek, különösen a főünnepeken. Te-
metéskor elől kereszt vitetett. És ámbár ezen szokásokat később a 
superintendensek s magok a lelkészek is megszüntetni törekvéi.ík, 
— ezen törekvés még sem vezetett mindenütt sikerre, ugy hogy 
még az 1743-ban Ambrózy György superintendens által végzett 
Canonica Visitatio alkalmával is a felső tarczai völgyön majdnem 
minden egyházban ilyes szokások voltak fellelhetők. De nem hiány-
zottak olyan lelkészek és egyházak sem, a kik és a melyek az isteni 
tiszteletben is az egyszerűségnek voltak hívei. — Az ilyén isteni-
tisztelét: ének, ima, oltár elől énekelt collecta imából, a szószékről 
mondott prédikáczióból, mely már akkor is-az istenitisztelet főalkat-
részét képezte, — állott. A tót Agenda (Szertartásköny), a mely pe-
dig igen babonás vala, mert az ember minden cselekedeténél az 
ördögnek befolyást tulajdonított, példányképül tekintetett. Ugy olvassuk 
a püspöki egyházi látogátások jegyzőkönyvében, hogy Missale czimü 
szertartáskönyvet sokáig őriztek az egyes egyházak (de hogy azt használ-
ták volna, Zolnay sehol sem olvasta) — de azt nem igen használták." 

Cseh Agenda volt 1581-től. Majd Krmann Dániel dunánin-
neni superintendens állított össze s adott ki egy tót Agendát 1734-ben. 
Utána Ambrózy György superintendens buzgólkodott az egyházak-
nak szertartásos könyvekkel való ellátásában. Az Albát (kámzsát) 
1612. aug. 28-án Abrahamides Izsák superintendens követelte elő-
ször s azóta általánossá lett használata. — Részletesebb egyházi ren-
dezetet adott az 1610 zsolnai, 1612 szepesvárallyai s főleg az 1707-ki 
rózsahegyi zsinat, a mely a liturgiának egységét akarván keresztül 
vinni, sokat foglalkozott ezen tárgygyal. — Mindamellett — mint 
adiaphoron-nál megmaradtak az egyes egyházak eltérő szokásai. 

Az istenitisztelet nyelve. 

Eleintén majdnem minden egyházban használtatott s különö-
sen a főünnepeken a latin nyelv, melyen a kántorok a zsoltárokat 
és énekeket énekelték és az Agendák könyve tanúsága szerint a 
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papok a liturgiát az oltárnál igen sokáig latin nyelven végezték. 
Azonban az egyházi beszéd mindenkor a.nép nyelvén tartatott, 
valamint korán kezdett a nép nyelvén irt énekeskönyv is használ-
tatni. Ilyen, „ev. énekeskönyv" czimmel, tót nyelven (és magyar, 
főleg német nyelven) többször nyomatott; többek között 1541., 
1572., 1576., 1596-ban. 1636-tól a Lőcsén nyomatott Tranoscius 
György-féle tót használtatott nagyon, addig leginkább a cseh hu-
szita énekeskönyv volt szokásban. 

A német nyelv a sz. k. városokon kivül Héthárson s Plavni-
czán stb. használtatott az istenitiszteletnél. Később, midőn tótok 

* ' 

is elegyedtek a németek közé, az istenitiszteletnek nyelve is vál-
tozott. Héthárson az ev. vallás elpusztulásával a német nyelv is 
eltűnt. Plavniczán pedig 1845-ben is találkoztak még idősebb em-
berek, a kik németül beszéltek, az ifjabbak pedig, ámbár'németül 
beszélni nem tudtak, a Mi atyánkot s más kisebb imácskákat, 
miket szülőiktől tanultak, németül tudták még recitálni s Plavnitzon 
1845-ben tót prédikáczió mellett német énekek énekeltettek. 

Magyar nyelven sok helyütt végeztetett az istenitisztelet, a 
mit már azon tény is . bizonyít, hogy 1593-ban egy ev. magyar 
énekeskönyv nyomtatására volt szükség. (Nyomatott Bártfán.) — 
Mivel azonban később a tótok mindenütt vegyesen laktak a ma-
gyarokkal, a nyelv is váltakozott. Ilyen magyar-tót község később 
több volt, nevezetesen: Orkuta, Magyar-Jakabíalva, Osztropatak, 
Nyárs, Szçnt-Mihâly, Nagy-Sáros, melyek eleintén tisztán magyar 
helységek voltak, számos mással együtt. A Tapoly völgyén is lak-
tak magyarok, de vájjon ezek között az istenitisztelet nyelve a ma-
gyar volt-e, okmányilag ki nem mutatható, de igen valószínű. Még 
a XVII. század derekán is volt 10 tisztán magyar ev. község, .a 
többiek híveinek legnagyobb része azonban tót volt. 

Hogy Orkután és Jakabfalván az előtt magyarok laktak, nem-
csak az orkutai lelkész Bakay András özvegyének, az esperesség-
hez 1666. jan. 28-án intézett folyamodványából tűnik ki, a mely-
ben arra kéri a séniort, hogy Orkutára és Magyar-Jakabfalvára 
olyau papokat küldjön ki rendből, a kik magyarul prédikálni képe-
sek, hanem Wächter Dániel, a hires bécsi superintendens Wächter 
János atyja, volt szebeni német ev. lelkész, 1780-ban irt szebeni ev. 
egyháztörténetéből is, ki azt mondja: „Orkután még mai nap is 
élnek idősebb férfiak, a kik otthon és a templomban az imákat s 
nevezetesen a Mi atyánkot magyar nyelven szokták imádkozni s a 
kik azt állítják, hogy ők a helybeli magyar iskolában neveltettek s 
tanultak." 
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Oselfalva, Somos, Somosujfalu, Kendi magyarsága a XVII-ik, 
Nyárs (magyar vocatora meg van) és Nagy-Sáros (a hová magyar 
nyelvre jártak a gymnasiumi tanulók) és sok más magyar volt ev. 
helység, magyarsága pedig csak a XVIII-ik század elejétől pusz-
tult el. 

A Kálvin sárosmegyei hívei pedig mind magyarok voltak. 

Calvinismus. 

Bizonyos, hogy Sárosmegyében több helyütt a helvét hitvallás 
fogadtatott el, nevezetesen az akkor t. i. a reformatio elején még 
igen sűrű magyar lakosság által. 

Ilyen volt a Szeben alatti vidék, a hol ' s nevezetesen Szent-
Mihályon, a Luther hivei a Kálvin híveivel folyton perlekedtek, 
ugy, hogy az esperességi gyűlésen kellett ügyöket rendezni. Ilyen 
volt a Tapoly völgye is, a hol leginkább Asgúthon és Komlóson a 
calvinismus virágzott. A helv. hitvallásuaknak saját templomaik s 
lelkészeik voltak a XVI. században; Szent-Péteren, Szent-Mihályon, 
Töczelmésen, Ternyén, Szedikerten, Deméthén, Töltszéken, Kapiban, 
Asgúthon, Komlóson, Somos-Ujfaluban s egyideig Nagy-Sároson és 
Eperjesen (a magyar-utczán). Később azonban legnagyobb részök 
ev. ágostai hitvallásúvá lett s az ágostai hitvallású magyarokkal 
együtt a betóduló tótság által eltótosittatott. Az 1617. jan. 17-ki 
szebeni közgyűlés jegyzőkönyve azt bizonyítja, hogy még ekkor is 
nagy lehetett a reformátusok száma, mert hiszen több sárosi egy-
házat be akartak kebelezni. A. zempléni ev. egyházak pedig csakis 
1663-tól vétettek ki a zempléni ref. főesperest, illetve alesperest 
joghatósága alól, s p. o. Pazdits, mielőtt ev. egyházzá lett volna, 
mint meglévő magyar vocatora mutatja, magyar anyanyelvű ref. 
egyház volt. Hasonló áll Komlósról, Somos-Ujfaluról, Sárosban, Alsó-
és Felső-Kemenczéről is Abaujmegyében stb. 

Az 1722-ki „Protonotarialis inquisitió" magyar jegyzőkönyve 
a calvinismust már csak kevés helyen p. o. Komlóson (p. 194/5.) 
és Töczelmésen (p. 248/9.) emliti, de itt is már csak néhány 
lakost említ, mert már ez évben, 1722-ben, egy lelkésztartó helv. 
hitvallású egyház sem volt Sárosban. Az urak között azonban ekkor 
még számos hive volt a helvét hitvallásnak. 
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A pusztulás idçje. 

Az egyház balsorsa. 
Pestis: Sárosmegy ében a pestis oly erősen dühöngött, hogy 

1645-ben sok-sok ezer hi vőn kivül 36 lelkészt ragadott el. Ezen 
időben halt el a jeles Polányi László berzeviczei lelkész és esperes 
is. 1670 és 1683 között a pestis-dögvész idejében 30 sárosmegyei 
lelkész halt el a ragályban. Az 1710-ki pestis, mint az ország leg-
több megyéjében, úgy Sárosban is iszonyúan pusztított s ezen ra-
galy áldozatául esett "Závodszky Miklós senior, Bruchatz János és 
Grünell János alesperesek, Pelsőczy Márton esperességi jegyző s 
14. sárosmegyei ev. lelkész, s ezenfelül Eezik János az eperjesi ev. 
collegium hires tanára. 

A protestánsok üldözése 1670-ig. 

Az első próba. Tétettek kísérletek a r. kath. főpapság részéről 
a protestánsok elnyomására a XVII. század elején is. így p. o. Pethe 
Márton (győri püspök) 1604. októberében elakarta venni: Eperjes, 
Lőcse, Késmárk, és Szeben ev. templomait, de semmit sem vihetett 
keresztül. (Dol.) Hogy azonban a Bocskay féle felkelés után s a 
Bethlennel vivott harczok közben az ezen esperességbeli protestán-
sok zaklatása nem lehetett csekély mérvű, kitűnik onnan, hogy az 
1638-ki országgyűlésen a protestánsok panaszkodtak III-ik Ferdi-
nand előtt, hogy Sárosban, Abaujban, Zemplénben stb. papjaik el-
űzetvén, templomaik elvétettek. — (Bibini). Tehát ámbár a legtöbb 
sárosi egyházban a sárosi protestánsok békében hagyattak, ezen elég 
hosszú ideig, 1670-ig, tartott békét is zavarták többen, mint ' azt a 
gyűlési jegyzőkönyvek is mutatják : vagy a lelkészek javadalmait szed-
vén el, vagy önhatalmúlag a templomokat foglalgatván. De ezen 
egyes esetek az összesnek nem igen ártottak, mert ha el is vétetett 
egy-eêT templom, vagy el is űzetett egy-egy ev. lelkész, volt a 
szomszédban templom s lelkész elég, melyek s kiknek igénybevéte-
lével egyházias életöket a hivek tovább folytathatták. Sőt volt eset 
reá, hogy a ruthen gör. katholikusok is megengedték az evangéli-
kusoknak, hogy az ő templomukban tartsák istenitiszteletöket. — 
Az esp. gyűléseken sokszor tettek az egyes lelkészek panaszt, rész-
ben hogy javadalmaik élvezetében az urak által háborgattatnak 
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részben, hogy az egyházakból elmozdittatnak; de a mint a gyűlési 
jegyzőkönyvekből kitűnik, a gyűlések keveset törődtek ezen pana-
szokkal egészen, míg a szabad vallásgyakorlat elvesztésének félelme 
nem kényszeritette őket. 

Háborúk. Hogy mennyit szenvedtek a sárosmegyei gyüleke-
zetek, a.szab. kir. városi (Eperjes, Bártfa, Szeben) gyülekezetekkel 
eo-yütt. midőn a r. kath. klérus ösztönzésére s támogatásával a magyar 
királyok hadinéppel sanyargatták, sanyargatták különösen a Bocskay, 
Bethlen, Tököli s Rákóczy-féle mozgalmak s illetve forradalmak idején 
mivel a sárosi nemességhez, a mely ezen mozgalmak idejében 
mindenkor a haza és vallás szabadságáért fogott fegyvert, a nép 
is csatlakozott s azután ezen szegény népre küldetett a császári ka-
tonaság, — azt a magyar ev. egyetemes egyház története mutatja. 

A mágnások áttérése a róm. kath. vallásra. Az előbbi bajnál 
azonban sokkal nagyobb és következményeiben végzetteljesebb volt 
a protestáns egyházra nézve az urak, különösen a mágnások kité-
rése. A. Fabó (Mon. II. p. 136/7) a következőkről emlékszik meg 
különösen : 

az 161.8-ik évből: Eszterházy Miklós. 
1623-ik „ Forgách Zsigmond és Miklós, Wesselényi 

Miklós és Ferencz, Balassa András és Ja-
kusith-ék. 

„ 1625-ik „ Nyári Krisztina nádornő. 
1630-ik „ Thurzó Ádám és Mihály, Szaniszló fiai, Esz-

terházy Miklós nádor befolyása folytán. 
„ 1632-ik „ Bathyáni Ádám. 
„ 1638-ik „ Palochay Gábor és Haller István. 
„ 1642-ik „ Perényi Imre és csaknem ekkor Barkóczy 

Elek. 
„ 1650-ik „ Révay István, László és Elek, Nádasdy Fe-

rencz, Illésházy Gábor és György stb. stb. 
„ 1656-ik „ Fáncsy Pál. 
„ 1663-ik „ Széchy Gáspár, Listhy László és Rákóczy 

Ferencz (ifj. Rákóczy György fia) stb. stb. 
- Fabó A. ezen adatai, a mi az évszámokat illeti, nem meg-

bízhatók ugyan, mert Forgách Zsigmond sokkal előbb tért ki s a 
családok szerinti felsorolás stb. is igen hiányos ugyan, mert itt még 
mint már legnagyobb részt Pázmán Péter által visszatérített, katho-

, lisa.lt családokat felemlíthette volna a Homonnai-Drugeth (György), 
? Páifi, Erdődi, Czo'bor, Szerémi, Dóczi, Hédervári, Apponyi, Bánfi stb. 

s más családokat, azonban azt mégis eléggé világosan mutatják, 
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mi sokat veszített az ev. egyház s különösen a sárosmegyei evan-
gelikusság, mivel ezen családok legnagyobb része nagybirtokos 
volt Sárosban s kitérése után nemcsak segélyét vonta meg az ev. 
hitű néptől, sőt ellenkezőleg egész befolyását annak viszszakatholi-
sálására használta fel, s igy törte meg az ev. egyház hatalmát. 

Az első nagy pusztulás 1672—1682-ig. 

A tiz éves üldözés. Gályarabok. 

Kolozsvári Imre hatalmaskodása. A császári seregek győzelme 
után, megjelent Sárosban a szepesi káptalan prépostja, Bársony 
György, az egri kanonok Kolozsváry Imre és a jászéi prépost Sze-
gedy István, s támogattatván a német császári katonaság által, el 
kezdették 1672-ben Sárosmegyének erőszakos katholisálását. Neveze-
tesen : az egri kanonok Kolozsváry Imre a katonaság élén végig-
járta az egész megyét s elszedte az evangélikusok templomait s 
elűzte azok lelkészeit s tanítóit. Sárosraegyében a 10 éves üldözés 
Budaeus György tanúbizonysága szerint (a ki veresalmai lelkész volt) 
1672 máj. 3-án Szent-Kereszt napján kezdetett el. — Kolozsváry 
Imre kanonok, segítségül maga mellé vévén (a katonaságon kivül) 
a tiszta katholikus lublói népet, mely ekkor a lengyel király alatt-
valója volt, betört a megyébe és Nagy-Sárosra sietett s itt egyesül-
vén Halapival a nagysárosi vár parancsnokával, elfoglalta a ger-
gelylaki templomot. Majd máj. 10-én a keczer-pekléni papot, akkor 
seniort, ifj. Wiszlicenus Jánost, űzte el. Innen feljebb kerülvén, 
Eperjes felől dühöng s elűzi az asgúthi ref. papot, — majd a kom-
lós-keresztesi (chmelov) ev. lelkészt; május 14-én a komlósi réf., 
hanusfalvi, bisztrai, karácsonyraezői ev. lelkészt. — S bár a merre 
Kolozsváry I. ment, mindenütt elűzte a papot, a jászói kanonok Sze-
gedy István mindenütt („Cathedraticum" czimen) egy magyar forin-
tot követelt a lelkészektől s a kik azt nem bírták, vagy nem akar-
ták kifizetni, azoknak felső ruháit, vagy valamely más néhány forint 
értékű házi bútorát vétette el. Ugyanazon évben a mennybemenetel 
hetében, ugyanazon Kolozsváry I. Plavnitz faluba ment, mely közel 
fekszik Lubló várához, s innen Berzevicze m. városba, s onnan 
végig valamennyi falun Héthárs városáig. — Exaudi vasárnapon 
volt Veresalmán, a honnan a lelkészt elűzte s a hol a templomot 
elfoglalván, a katholikusoknak adta át. — Yégül ugyanazt tette az 
év hátralevő napjaiban s később a többi sárosi egyházakban is. 
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A pozsonyi vértörvényszék. Gályarabok. Ekkor jött közbe a 
pozsonyi vértörvényszék, a prot. lelkészek idéztetése, úgy, hogy ezen 
üldözés egy — Szelepcsényi primás agyában fogamzott egységes — 
az egész országra szóló terv szerint vitetett véghez. — Rácz Károly 
ref. leik. „A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben" czimü 
Sáros-Patakon 1874-ben megjelent művében emiitett ev. lelkészek 
közül valószínűleg sárosinegyei s zempléni egykori ev. lelkészek, áldo-
zatok, voltak: (25.) Badeuinin György (Georgius Budaeus) vörösal-
mási (vörösalmai) leik. Sárosmegyéből, (41.) Belinius Valerian 
keresztfalvi lk. (55.) Blahó Mátyás itzépi (izsépi) leik. (72.) Bruxa-
loris (Braxatoris ?) Pixitius? János leik. (87.) Czapko Mihály rich-
waldi ev. leik. (109.) a eseklovi (csáklyói) leik. (113.) Damiani Péter. 
(125?) Doloviczenus György tóthfalvi leik. (134.) Elexény (Elekcsényi) 
János richwaldi ev. leik. (148.) Fameliczi (Fabriczy Mátyás) 
richwaldi evangelikus lelkész. (253.) Kaulides Márton nagy-domásai 
(N.-Damasa) ev. leik. (255.) Kazai András lapidi (tarkői) leik. (256.) 
Kaziczi János (Gassitius?) (272.) Klementis Timotheus (?) (325.) 
Lazány Miklós (?) (399.) Mollyár (?) György (Mollerus) sókuti leik. 
(442.) a n.-mihályi leik. (572.) Szabadka Máté vagy Márton (tarkői) 
kamenici leik. (573.) Szádi András n.-sárosi ref. (?) leik. 
(600.) Szideri György (nem Schidelinus) a (619.) Szent-Györgyi és 
(620.)Szent-Mihályi uri (?) leik. (616.) a szachurici (nem Szacsur-e ?) 
leik. — és (726.) Wiszlicenus János peklii (peklini) lelkész és 

sárosi főesperes. 
I. Jegyzet. A vádak között előfordult (p. 205). A 23-ik tanú azt 

vallotta „hogy a szebeni, péchujfalusi, berzeviczi, osztropataki és más 
prédikátorok a római katholikusok és a császár ellen izgattak." 

II. Jegyzet. A hol az adat, vagy a név írása kétes vagy hibás, 
ott ? jellel, vagy zárjelbe tett helyreigazítással igyekeztem figyel-
meztetni az olvasót. A zárjelbe tett számok Eácz K. ur munkája 
folyó számait jelölik. 

Menekülő lelkészek. 

Midőn az evangélikusok ekképen mindenütt üldöztettek s mind 
a falusi, mind pedig a városi templomok elvétettek s az ev. szabad 
vallásgyakorlat megszűnt, az egyházaikból elűzött sárosi ev. lelkészek 
a szab. kir. városokban kerestek menedéket; Szeben — mint 
egykor az őskeresztyéneknek Pella városa, — menedékhelye lett 
különösen a Tarcza-völgyi ev. lelkészeknek, holott is körtilbelől 15 
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majdnem mind idősebb száműzött lelkész tartózkodott. Az ifjabb 
lelkészek távolabbi videkekre való futás utján menekültek. — Sze-
beriben a száműzötteket a félelem fogta el, midőn látták, hogy me-
nedékhelyükben börtönre akadtak — s igy mintegy magok rohan-
tak a veszedelembe. Az első dolog, melyet velők szemben a szebeni 
királybiztos — Volkra Theophil — megkisérlett, az volt, hogy az egyes 
idemenekült lelkészeket, a kiknek megérkezéséről értesült, elfogatni 
igyekezett. — De ezek, kivévén két igeu idős lelkészt, — mind 
megfutottak. Ezen emiitett két idősebb lelkész pedig volt: Gassi-
tzius János azelőtt berzeviczi lelkész, igen öreg, a ki alig bírt már 
járni és Thomae György péchujfalusi • lelkész. Hogy mi sorsa volt 
mind a kettőnek, az alább a berzeviczi lelkészek stb. életrajzában 
látható. — Más lelkészek erdőkben és barlangokban rejtőztek ; ismét 
mások az urak udvaraiban, némelyek a külföldön kerestek me-
nedéket. — Mind igen nagy szegénységben sinlődtek, mert jövedel-
meikből s vagyonukból mit sem vihettek magokkal, mert mindenö-
ket elszedte s maga közt felosztotta a német katonaság s a kath 
köznép. — Azon lelkészek, a kik a hazában maradtak s különösen 
azok, a kik az urak udvaraiban lappangtak, gyakran parasztruhába 
öltözködve, titkon meglátogatták a hiveket, azoknak titkon kiszolgál-
tatták az urvacsoráját is s a hitben való állhatatosságra intették őket. 
így történt, hogy midőn a szabad vallásgyakorlat visszaállíttatott, 
kivévén azon sokakat-, a kik katholikusokká lettek, újra számos hí-
vei voltak az ev. egyházaknak. A mint a templomokat elveszítették, 
a parochiákat, az iskolákat, sőt azok ingatlanait is a katholikusok-
nak voltak kénytelenek az evangélikusok átadni s a menekülő lel-
készek még saját bútoraikat, vagyonukat is elvesztették sokhelyütt, 
részben ugy, hogy az elvétetett tőlök, másrészt, hogy nem volt ide-
jök, módjok a zűrzavarban magok számára megmenteni valamit. 
Némely helyütt ugyan egyideig a templom elvesztése után is a pa-
rochiákon maradtak a lelkészek, de az sem tartott sokáig, — leg-
több, midőn egyháza elpusztult, örökre elhagyta azt. Ezek közül né-
hány más sárosi egyházban vagy megyében később újra hivatalt 
vállalt, de az idősebbek, a vagyonosabbak a szabad kir. városokban, 
a hová a menekültek, igyekeztek a mint csak lehetett, házat, földet, 
kertet szerezni s végleg letelepedni. Sok száműzött lelkésznek laktak 
utódai (laknak még mai napság is) Szebenben, Eperjesen, Bártfán. — 
Ilyenek voltak Szebenben a: Thomae, Clementis, Kuliczy, Foxy, Szen-
dek, Orlich, Ribossy, Lazányi, Lowtsányi, Hrabéczy, Munyay, Je-
szenszky, Felix, Simonisz, Ocsovinyi, Molitorisz, Bernovits, Yalentinyi, 
Warmozy, Lubovenszky vagy Egyedy, Czapkay, Hódul, Rotaridesz 
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családok, melyek közül még ma is több él Szebenben. — Szeben-
ben lakott Ruffinyi János később Tisza ker. püspök is, midőn az 
1745-ik évben száműzetett Daróczról, Szebenbő.l ment át a héthársi 
egyházba. — Itt lakott később Benkovits Tamás az olysói és Bu-
daeus György a vörösalmai száműzött. — Eperjesen pedig megtele-
pedett a : Mikovinyi, Greskovits, Prányi, Gabrinyi, Vietorisz, Zwa-
rétzy, s más papcsalád ; végül Bártfán telepedett meg a: Meczner, 
Niklétzy, Bendig, Stevonka, Richwaldy, Pósch s más család. 

A templomok sorsa ezen üldözések alkalmával. 

Midőn a katholikusok a templomokat minden belberendezé-
sökkel s hozzátartozandójukkal elfoglalták, daczára annak, hogy sok 
helyűvé kath. papok vitettek be, a templomok üresen maradtak, 
mert a nép ev. volt s e templomokba járni, a mint a német kato-
naság elment, a kath. istenitiszteletben részt venni nem akart. így 
történt, hogy sok helyről a behelyezett pap, mivel a községben egy 
hive sem vólt, rövid idő múlva önként elment. Más helyütt, a hol 
még ugy a hogy maradhatott, a mig ott tartózkodott, ő szolgált az 
evagyelmiaknak is: keresztelt, esketett és temetett. 

Mily soká tartott ezen üldözés ? Ezen üldözés 10 évig tartott 
s azért tiz éves üldözésnek is mondatik. Vannak példáink reá, hogy 
olyan ev. lelkészek, a kik az üldözés idejében katholikusokká lettek 
vala, visszaállíttatván a szabad vallásgyakorlat, újra visszatértek az 
ev. hitre. 1682-ben a legtöbb elvett sárosi ev. templom az evangé-
likusoknak újra visszaadatott, különösen midőn Tököli Imre a maga 
seregével az elnyomott sárosi evangélikusok segítségére jött s midőn 
a soproni országgyűlés (1681.) után az ev. lelkészek egyházaikba 
újra bevezettettek. Némely ev. egyház újra virágzani kezdett, amint 
templomát, papjait, szabad vallásgyakorlatát visszanyerte. De ezen 
boldogság nem volt állandó, mert a következő években rövid idő 
alatt az evangélikusok majdnem minden egyházukat örökre elvesz-
tették Sáros-, Zemplén-, Abaujmegyében s másutt is. 

A második nagy pusztulás ideje 1687—1722-ig. 
Hol keresendő ezen bajnak oka ? 

A róm. kath. főpapok a Wesselényi-féle összeesküvés felfe-
dezése után meggyőzték a hiszékeny I. Leopold királyt, hogy 
a sárosi ev. s réf. főurak, nemesek, sőt az ev. lelkészek is részesei 
ez összeesküvésnek s ezért nemcsak a lelkészek zavartattak ki egy-
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házaikból, hanem midőn e dolgot Caraffa Antal es. kir. generális 
kizsákmányolni törekedett, sok előkelő protestáns polgár és ur is 
kivégeztetett Eperjesen. 

A Caraffa Antal-féle eperjesi vértörvényszék által kegyetlenül 
kinzatott és kivégeztetett (Fabó Mon. II. p. 277. sk.) 1687. márez. 
15-én : (kihallgatva) 

1. Zimmermann Zsigmond, városi senator és eperjesi ev. collegiumi 
inspector, )enyakaztatott ; 

2. Ketzer András de Lipócz és Peklén, lenyakaztatott ; 
3. Rauscher vagy Reuscher Gáspár, Zimmermann társa a keres-

kedésben, lenyakaztatott ; 
4. Baranyay Ferencz, városi senator, collegiumi inspector, lenya-

. kaztatott. 
1687. márcz 22-én : 

1. Ketzer Gábor, Ketzer András fia, lenyakaztatott; 
2. Sárossy Márton, Ketzer András veje, lenyakaztatott; 
3. Fleischhacker György, nemes, polgár, volt városi biró, külön-

ben kereskedő, lenyakaztatott; 
4. Medveczky Sámuel, jogtudós, senator, lenyakaztatott ; 
5. Schönleben György, nemes, polgár, senator, lenyakaztatott ; 

Guth Zsigmond kitérvén róm. katholikusnak, kegyelmet 
kapott. — 

1687. máj. 9-én: 
1. Feldmayer Simon, vitéz, porosz eredetű katona — öngyilkos lett ; 
2. Székely András N.-Idáról, ref. nemes, kitért s fiait a jesui-

táknak adta, lenyakaztatott; 
3. Bezzegh György, zólyomi nemes, kivégeztetett; 
4. Radvánszky György, igen gazdag magyar főnemes, a kinok 

között meghalt ; 
5. Weber Frigyes, polgár, senator, jegyző, ev. hitét megtagadta, 

- lenyakaztatott ; 
6. Weber Dániel, Szolnokról, előbbinek testvére, hivatalnok, ev. 

hithagyó, lenyakaztatott ; 
7. Róth János, beszterczebányai nemes, magyar, kiszabadult 5 

ezer aranyon (10 ezer talléron ?) 
8. Palásthy Gábor, nyitrai nemes, lenyakaztatott ; 
9. Féja Dávid, kassai biró, thuróczi ev. nemes, a kinok között 

meghalt ; 
10. Bertók János, a kinok között a börtönben halt meg; 
11. Egy kassai ref. vallású mészáros (Kovács György? Lányi Sá-

muel ?) lenyakaztatott ; 

87 

12. 1687. sept. 2. Fazekas, Rozsnyóról és (Linberger szerint) 
13. egy református pap (a bástyán) kivégeztetett. 

Nem'emiitettük itt azon hallatlan s borzasztó kínokat, miket 
ezen áldozatoknak s társaiknak szenvedniök kellett, s nem emiitet-
tük azon embertelenséget, melyet a vadállati indulatu Caraffa ezek-
kel szemben még holtuk után is tanúsított. — Fájdalom, ezek mind 
igen ismeretesek ! 

Mint már a tíz éves üldözés idejében is és az előtt, ugy kü-
lönösen most azon fáradozott a róm. kath. klérus, hogy minél több 
ev. urat térítsen a r. kath. egyházba, a miaunál könnyebben ment, 
mert a német katonaságra támaszkodhatott és mert sokakat könnyen 
a lázadás gyanújába foghatott. Az ilyeneknek azután addig békét 
sem hagyott, mig ki nem tértek. így történt, hogy a nemesség na-
gyobb része r. katholikussá lett. A mint pedig azzá lett, a legna-
gyobb részt ősei által épitett ev. templomokat elvette, az ev. lelké-
szeket elűzte és az ev. hit megtagadására kényszeritette. — Nagy 
kárára volt az ev. egyháznak a papok hiánya is. Mert rögtön a 
tíz-éves üldözés után, különösen mivel 1672. és 1682. között, több 
mint 30 lelkész meghalt a járványban, nagy volt a paphiány. — 
Nemcsak, hogy sokan elhaltak, sokan a hazából kiköltözködtek,'de 
theologusok sem voltak s az iskolák legtöbb helyütt üresen állottak. 
Visszaállíttatván 1682-ben a szabad vallásgyakorlat, vagy lelkész 
nélkül volt a nyáj, vagy és pedig gyakran irni alig tudó tanítók-
ból lett, kevéssé tanult, sokszor majdnem egészen műveletlen egyé-
neket lévén kénytelenek felszentelt lelkészekül elfogadni, ezek 10 
éven át elhanyagolván az egyházakat, kevés hasznot tehettek és 
pedig annál kevésbé, mert még ezek is üldözésnek voltak kitéve. 
Ezen tanulatlan lelkészek és tanítók nem voltak képesek az egyhá-
zat felvirágoztatni. A köznép pedig mindenféle zaklattatásnak lévén 
kitéve, inkább életének fentartásáról, semmint az egyházról volt 
kénytelen gondoskodni. Sokat ártott a protestantismusnak az üldö-
zés nyomában járó szegénység is. Mert bár sok helyütt az egykor 
a r. katholikusok által épitett templomok el is vétettek a protes-
tánsoktól, építhetett volna a nép, különösen a földesurak segítsé-
gével, vagy magok a földesurak is építhettek volna saját költsé-
gükön ujakat s azokat a katholikusok alig is vehették volna el, de 
azt a földesurak szegény jobbágyaikkal s a sok háború által ma-
guk is elszegényedvén, nem tehették. 



Elvett templomok névsora ezen időből: 

Az „Intoleranz des kath. Klerus gegen die ung. Protestanten, 
nach zuverlässigen Aktenstücken" czimü vin prot. Deutschlande" 
nyomatott, 1792-ben megjelent miiben, azon templomok névjegyzé-
kében, melyeket az 1647-ki országgyűlésen létrejött barátságos ki-
egyezés folytán a katholikusok a protestánsoknak visszaadtak, később 
azonban újra elvettek, előfordul (p. 204.) a sárosmegyei : Szent-
Péter és Felső-Sebes ; a zemplénmegyei : Varannó, Gai'an, Kucsin ; 
az abaujmegyei : Samogy, Misle, Alsó-Metzenzéf temploma. 

Azon templomok között, melyeket a katholikusok a protestán-
soktól 1670-től, 1722-ig elvettek, említtetik, (p. 205. és köv.) a 
sárosmegyei : 

1. nagy-sárosi, 2. megyei, 3. orkutai, 4. nyárs-ardói, 5. ger-
lachói, 6. újfalvi, 7. szent-györgyi, 8. sebesi, 9. sirokai, 10. kis-
sárosi, 11. várallyai, 12 boroszlói, 13. buSaméri, 14. dubiczai (?), 
15. péchujfalvi, 16. plavniczai, 17. nagy-vitézi, 18. tarkői, 19. hrapkói, 
20. ternyei, 21. szinyei, 22. szent-mihályi, 23. kajatai, 24. licséçti, 
25. lapispataki, 26. zsebfalvi, 27. mochnyai, 28. sárpataki, 29. ro-
kitani, 30. kis-vitézi, 31, berzeviczei, 32. kosztolányi, 33. keczer-
pekléni, 34. lipóczi, 35. mudróczi, 36. bünyitai, 37. patacskói, 
38. tiszitei, 39. felső-volyai, 40. szedliczei, 41. karácsonymezei, 
42. szokolyai, 43. kisfalusi, 44. tokalitsi, 45. ófalvi, 46. újfalvi. 
47. aranypataki, 48. szedikerti, 49. richwaldi, 50. péter-vágási, 
51. kapii, 52. hervaltói, 53. sibai, 54. fintai, 55. nagy-szilvai, 
56. veresalmai, 57. hanusfalvai, 58. pálvágási, 59. bisztrai, 60. lier-
mányi, 61. kapronczai, 62. váczifalvai, 63. kohányi, 64. kavacsányi, 
65. vaspataki, 66. bicskái, 67. bogdányi, 68. senyéki, 69. lófalvai, 
70. malczói, 71. lenártói, 72. osztropataki, 73. radácsi, 74. dobói, 
75. tót-selmeczi, .76. berkii, 77. berzenkei, 78. szuhadolinai, 79. szent-
imrei, "80. veresvágási, 81. tuhrinai, 82. bolyári, 83. klyussói, 
84. hankóczi, 85. béczallyai, 86. jakabfalvi-, 87. tarczai, 88. viszokai, 
89. somosi, 90. kakasfalvi és 91. eperjesi == 91. 

A zemplénmegyei: 1. tállyai, 2. mádi, 3. erdőbényei, 4. tar-
czali, 5. tokaji, 6. bodrog-kereszturi, 7. liszkai, 8. tolcsvai, 9, vámos-
ujfalvi, 10. olaszii, 11. sátoralja-ujhelyi, 12. nagymihályi, 13. to-
polyai, 14. m.-izsépi, 15. imregi, 16. bottyáni, 17. zétényi, 18. radi, 
19, szögi, 20. szerdahelyi, 21. göröginyei, 22. tárnyai, 23. leskóczi, 
24. jankóczi, 25. hosszumezői, 26. sókuti, 27. tótjesztrebi, 28. ku-
csini, 29. körtvélyesi, 30. csáklyói, 31. komoróczi, 32.. benkóczi, 
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33. matyasóczi, 34. zambinai, 35. rézbányai, 36. agyagosi, 37. tót-
izsépi, 38. mihálykői, 39. dobrai, 40. rákóczi, 41. nagydomásai, 
42. kisdomásai, 43. kosaróczi, 44. tótkapii, 45, benkóczi, 46. szed-
liczkei és 47. mernyiki = 47. . . 

Az abaujmegyei: 1. szepsii, 2. gönczi, 3. somogyii, 4. hor-
váthii, 5. nagy-bodolói, 6. kis-bodolói, 7. beszteri, " 8. makránczi, 
9. enyiczkei, 10.'bárczai, 11. ketzeri (Ketzeri ?) 12. szaczai, 13. árkai, 
14. boldogkői, 15. újfalvi, 16. rozgonyi, 17. ócsvári, 18. sebest 
19. kassai, 20. ladnai = 20, 

Protonotarialis inquisitió. 1721—1722-ben. 

Midőn a sárosi evangélikusok mind az országgyűléseken, mind 
pedig a királyi udvarnál szüntelen templomaik elvétele felől pa-
naszkodnának s templomaiknak azon helyeken, mely helyeken 1681 
előtt szabad vallásgyakorlatuk volt, vissza kellett volna adatniok, e czél-
ból a királyi tábla birája által, Judex curiae, az országbíró a csábrági 
gróf Koliáry István, és Kapy Gábor főjegyző által megtartatta Sáros-
megyében a királyi táblai főjegyzői vizsgálatot valamennyi ev. templom 
felett. Fabó (Mon. II. p. 297.) emliti, hogy az 1721-ki protonota-
rialis inquisitiót a pesti bizottmány elnöke: gróf Koháry István de 
Csábrágh et Szitna, márcz. 23-án 3 hó alatt megejteni rendelte, de 
ez valószínűleg hosszabb ideig tartott, mert a benne emiitett 65 
anya- és 74 leánygyülekezetben, tehát összesen 139 községben, ezen 
vizsgálat bizonyosan több időt vett igénybe. És ámbár ezen vizs-
gálatnak meglévő magyar hiteles jegyzőkönyve, mely többi közt a 
153-ik lapon azt is emliti, hogy IL Rákóczy Ferencz idejében „pro 
revisione Ecclesiarum" egyes bizottságok küldettek ki, azt bizonyítja, 
hogy ezen vizsgálat eskü alatt tett bizonyítások alapján azt sütötte 
ki, hogy majdnem minden templom 1681 előtt az evangélikusok 
birtokában volt, azért mégis nemcsak hogy az elveiteket sohasem 
adták nekik vissza, hanem még azoknak legnagyobb részét is, me-
lyeknek birtokában a főjegyzői vizsgálat alkalmával tényleg voltak, 
elvesztették s csak a lehető legkevesebbet tarthatták meg. 

A harmadik legnagyobb pusztulás 1722—1750-ig. 

A protestánsok ezen időbeli legfőbb üldözői. 

Ezek a r. katholikus s különösen olyan földesurak voltak, a 
kik csak nem régen tértek vissza az ev. vallásról a r. kath. egyházba* 
s a kik a r. kath. papok ösztönzésére zavarták s feldúlták a sza-

. j 
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bad vallásgyakorlatot. Ámbár majdnem mindenütt a földesurak vet-
ték el az evangélikusok templomait s űzték el az evangélikusok 
papjait: ezt mégis legfőképen a következők tették: 

1. Bornemisza István sárosi alispán, a ki fegyveres hajdúkkal 
végig járta az egész Sárosmegyét s a hol az evangélikusok templo-
mát szépszerével el nem vehette, ott a templom ajtaját fejszével 
törette be, (azon helyek, melyeken ezt tette, e történet részletesjé-
szében neveztetnek meg, a hol az illető templomok elvesztéséről 
lesz szó) ugy, hogy Fabó Mon. II. p. 154. Smál azt mondja róla, 
hogy (a főjegyzői vizsgálat) és az 1721-ki pesti bizottmány jegyző-
könyvében neve többször fordul elő, mint a Pilátus-é a Jézus szen-
vedése történetében. Ő az elvett templomokat megyei hatósági 
tekintélyénél és hatalmánál fogva rögtön átadta a római kath. plé-
bánosoknak. Ez különben mindezt csak azért tette, hogy megnyerje 
kegyét az evangélikusok legfőbb üldözőjének, kinek ő csak eszköze 
volt t. i. 

2. Báró Barkóczy Klárának, Szirmay Tamás sárosmegyei 
főispán nejének, az esztergomi érsek-primás húgának. (B. Barkóczy 
Ferencz huga). Ez nemcsak férje birtokain vette el az evangélikusok 
minden templomait; de mint a főispán neje, a megyei tisztviselőket 
is arra ösztönözte, hogy az egész megyében vegyék el az ev. tem-
plomokat s adják a katholikusoknak. 

E kettőről Potemkin Ö. (Sáros v. m. 1. Pest. 1863: p. 23.) 
igy nyilatkozik: „Rákóczy forradalma befejezésével a vallásvillon-
gások uj lángra gyulád tak. Ezen villongások egyik igen élénk szín-
helye volt Sárosmegye is, hol Luther tanai (mint láttuk) igen 
elterjedtek s nagy virágzásnak indultak. 1711—1715-ig, tehát négy 
év alatt, körülbelül' 100 egyházat foglaltak el a protestánsoktól. 
1740-ben az evangélikusok által e megyében birt 172 templom 13-ra 
olvadt le. A leghevesebb protestáns templom-foglaló az akkori me-
gyei alispán Bornemisza István volt, a ki a megye hajdúival köz-
ségről-községre járván, az evangélikusok templomait erőhatalommal 
foglalta el, kitiltván azokból a hiveket. 

Miután ily rövid idő alatt a kath. templomok száma a tulságig 
megszaporodott, ugy, hogy azokat betölteni a hivek hiányzottaké 
az akkori kath. uraságok Ígéretek, fenyegetések, sőt olykor (értsd: 
legtöbbször !) erőszakos eszközökhöz is nyúlta'* s hiveik szaporítására 
szorgos gondot fordítottak. 

Az akkori főispán gróf Szirmay Tamás neje b. Barkóczy Klára, 
az esztergomi érsek huga, óly buzgón (értsd: kegyetlenül!) fára-' 
dozott, hogy maga egyedül a félmegyét teritette meg. 

(Hogy milyen volt ezen buzgó fáradozás, lásd alább következő 
czikkünkben !) 

Ezen vallásos elfogultság- s viszálynak II. József türelmi ren-
delete vetett véget." (Potemkin Ö.) 

3. Szirmay István, a ki egykor Szent-Mihályon lakott, a ki 
hogy a börtönből, melybe felségsértési, hűtlensége folytán két izben 
került, könnyebben szabaduljon, megtagadta ev. hitét s midőn haza 
jött, nemcsak a maga minden birtokán vétette el jószágigazgatója 
Szluha György által az evangélikusok templomait, hanem mivel 
gyermektelen volt, 1694-ben I. Leopold király engedélyével fiává 
fogadta az azelőtt mindig ev. Dessewffy Tamást, azon feltétellel, 
hogy áttér a r. kath. hitre. Ez felvevén a gróf Szirmay Tamás 
nevet s a r. kath. vallást, Szirmay István igen nagy kiterjedésű 
birtokain mindenféle módon üldözte az evangélikusokat, egész odáig, 
mig azok legnagyobb része, csekély töredék kivételével, meg nem 
tagadta ev. hitét. 

4. Klobusiczlnj Antal gróf özvegye szül. Szapáry grófnő, a 
maga Bártfa vidéki birtokain szedte e,l az evangélikusok templomait 
s kergette el papjaikat. — Továbbá: 

5. Szinyei Zsigmond sárosmegyei alispán, b. Barkóczy Klára 
készséges eszköze és társai : Zombory Miklós, Dobay Károly. 

6. Báró Sztáray Imre, a ki Aboson és 
7. Raszlaviczy Zsigmond, aki Raszlaviczon vette el az ev.templomot. 
8. Keczer András kanonok Soóváron s vidékén. 
Itt meg kell még emlékeznünk: 
9. Tarnóczy Istvánról, a nagy-sárosi visszaállított rom. kath. 

egyház egyik plébánosáról és sárosmegyei főesperesről, a ki szintén 
végig járta az egész megyét, részben ezen urakkal, részben a hol 
tehette magában s csak klerikus segédeire támaszkodva, erővel 
elszedte az evangélikusoktól templomaikat s átadta azokat az ő alá-
rendelt papjainak s igy folytatta azon munkát, melyet Bársony 
György s különösen Kolozsváry Imre és Szegedy István az 1672. 
és 1682-ik években oly lázasztó jogsérelemmel kezdett el. 

Hogyan katholisálták ezek Sárosmegyét ? 
Egy egyetlen példa egy egykorú leírásából, melyből következ-

tetést lehet vonni a többire. A forrás czime : 
„Violentissima Reformatio, vei potius Deformatio Oppidi Hét-

hárs, Septemtilium, „Siebenlinden" in Cottu Saaros per Comitissam 
Szirmay, natam Barkóczy (Clara) Ao. 1747. et 1748." 
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Héthárs erőszakos katholisálása 

B. Barkóczy Klára gróf Szirmay Tamásné által 1747—1748. 

1. Az első zavarok Héthárs városában a mult 1747-ki évi ara-
táskor keletkeztek ; midőn ugyanis Matzkó Mihály, a nevezett város-
nak polgára, asztalosra., pár héttel feleségének halála után szolgá-
lóját megejtette és midőn ezen szolgálónak vallomásából kitűnt, hogy 
az illető asztalos még felesége életében is élt vele. Megidéztetvén a 
városi hatóság által, elitéltetett és pénzbirsággal sújtatott, akkép, 
hogy az egyházra 12 magyar forintot, a tanácsnak 10-et és ágya-
sának szintén 10-et fizessen, (melyet ugyan nem fizetett). Erre 
gróf Szirmayné gazdatisztje Cservenák Mihály által, a vádlott, a 
város birájával Passut Jánossal és a hitesekkel Tarczára hivattak. 
A parázna börtönbe vettetett. A biró pedig és a hitesek (esküdtek) 
durván megtámadtatván, tótul ekképen szidalmaztattak : „Ti eretnek-
kutyák! Ördög bújjék a ti lutheránus anyátokba, hogy vigyen el 
titeket, mind, az ördög, a ti Luther Mártontokkal, miért nem bün-
tettétek őt más templomra, de a ti eretnek templomotokra stb." 
Azután harmadnapra, midőn ama házasságtörőnek leánya, Zsuzsanna, 
atyja látogatására Tarczára ment volna, azt a grófnő nemcsak le-
tartotta, hanem rögtön hajdút is küldött, hogy annak férjét Sczav-
niczky Jánost élelmiszer-kereskedőt Tarczára hivja. Ez midőn meg-
jött, nejével és apósával együtt előbb el nem bocsáttatott, míg r. 
katholikussá nem lett. E czélból a hajdúk által a tarczai templomba 
menni kényszerittettek. Ezzel meg nem elégedett a grófnő, hanem 
letartván a nevezett szülőket, három szolgáját Héthársra küldte,' 
azok gyermekeinek szintén Tarczára való hozatalára, t. i. két leány-
káért, kik közül a nagyobb 9, a kisebb-6 éves vala, a kiket egy 
szolga hozott el, a többi kettő pedig addig a házat őrizte. Ezek 
közül az idősebb szinte kényszeríttetett a kath. vallásra térni, a fiata-
labbik pedig, miután pár napig nővérével tartatott, hogy megtanulja 
a kath. imádságokat, ismét haza küldetett. 

2. Ezután rövid idő multán Sárosmegye alispánja Szinyey 
Zsigmond előre küldvén 6 hajdút, maga is Héthársra jött 2 hajdú-
val és maga elé idézvén a birót Passut Jánost és néhány otthon-
lévő esküdtet (városi tanácsnokot), azt kérdezte legelői is azoktól : 
vájjon előkészitették-e számára a szállást? s midőn azok azt felelték, : 
hogy semmit sem tudtak arról, hogy az alispán oda fog jönni, ak- í -

'kor azt parancsolta, hogy rögtön gondoskodjanak számára szállásról. \P . 

A mi rögtön meg is történt. Azután megparancsolta, hogy minden 
városi-esküdt rögtön elébe jöjjön és e czélból rögtön összehivassék, 
hogy azoknak a földesuraság nevében hirdesse, hogy elhatározta-
tott, hogy legközelebb „uriszék" fog a helyszínén tartatni. S azután 
megparancsolta a bírónak és az esküdteknek, hogy rögtön legyenek 
készen számadást adni be arról, hogy 3 év óta milyen bírságot 
szedtek be, ki és kitől ? — Mivel pedig aratás ideje volt, 3 esküdt 
otthon nem' találtatott. Azok a mezei munkával igen elfoglalva, a 
mezőn voltak. Egy azok közül : Jobbady István héthársi polgár és 
szattyános egész házával a mezőn lévén, szinte meg nem jelenhe-
tett, s nem tudván a parancsot, mivel senkitől sem nem hivatott, 
sem nem idéztetett, k'éső este 9 óra körül tért csak haza a mezőről. 
De midőn hallotta, hogy kerestetett, szokás ellenére elment (ily 
későn) a biróhoz, hogy megtudja, mi parancsoltatott s midőn a 
bírótól az iránt kérdeztetett, hogy miért nem jelent meg előbb ? 
azt felelte, hogy ő erről semmit sem tudott. Erre egy a hajdúk 
közül, a kik a biróval voltak, azt kérdezte: Ez-e azon István? — 
s hallván, hogy ez az, azonnal -elkezdte őt ütni egy bottal, oly 
iszonyúan, mig-csak a botnak törött vége maradt kezeiben. A másik 
az esküdtek közül, Kreutzer István, hallván, hogy Jobbády Istvánnal 
így bántak, futással menekült; neje azonban ugyanazon hajdútól, 
midőn az Kreutzer keresésére annak házába ment, ama törött botnak 
végével több ütést kapott. Ezek megtörténvén, 9 óra után már, a 
harmadik esküdt, az esküdtek elsője Ambrózy András, hazatérvén a 
mezei munkából, midőn meghallotta, hogy őt is keresték és hivták, 
rögtön küldött az alispánhoz és annak jelentette, hogy ő csak most 
jött a mezőről, s hogy kész az ő parancsára rögtön megjelenni, ha 
ily későn nem volna terhére. Az alispán azonban csak azt felelte 
neki : ha elébb meg nem jelent, ezután is elmaradhat, s nem is 
kívántatik többé, hogy megjelenjen. 

3. Ezen zavarok között az említett Kr-eutzer félvén a kapandó 
ütlegektől és a hallott fenyegetések által megijesztetvén, miután pár 
napon át a mezőn és másutt lappangott volna s látta volna, hogy 
nem sok jót reménylhet, Boskoványba ment és társául vévén a 
roskoványi plébánost, a kit közbenjárójául kért fel Szirmay gróf-
nőnél, r. katholikussá lett. Midőn pedig hazatért s nem sokára azután 
megtörtént, hogy Cimbalysta Antal egy r. kath. szűcs, egy ev. nőt 
készült nőül venni, Danyco Judith-ot, ugyanazon rút hithagyó 
Kreutzer, a menny asszonyt sok ijesztéssel Tarczára vitte a grófnő-
höz s ott kivitte, hogy r. katholikussá lett. A mi megtörténvén, 
mindenképen (a jog és szokás ellenére) azon igyekezett, hogy ezek 
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esketése ne Héthárson, hanem a szomszéd Dobón történjék. Ekkor 
azonban a városi hatóság a jogot védelmezvén, nem akarta azt 
megengedni, hogy az valahol másutt történjék, mivel az a parochiális 
jogokba ütközött és azon hiványnyal ellenkezett, melyet az akkor, 
igen kevés katholikus kivételével, egészen ev. községtől a kath. ne-
vében is az ev. lelkésznek, Euffiny Jánosnak adtak a dobóiakkal és 
tarczaiakkal (a grófnő beleegyezésével) és semviziekkel egyetértőleg 
(mint filiákkal). — Megtörtént azonkívül, hogy ifj. gróf Szirmay 
Tamást vadászatról visszatérőben Kreutzer meglátta, a mint épen 
Héthárson ment keresztül s néki az esküvővel való szándékát el-
mondotta s egyúttal panaszolva felemiitette, hogy ő a grófnőtől 
300 botot kap, ha ki nem viszi, hogy az esküvő a városon kivül, 
valamely faluban p. o. Dobón a helyi plébános által nem végeztetik, 
mire az ifjú gróf egy kevéssé megállván a biró háza előtt, a jelen-
lévőknek t. i. a birónak és az esküdteknek s néhány polgárnak 
megparancsolta, hogy ne ellenkezzenek a földesurasággal s ne elle-
nezzék, hogy az esküvő valamely vidéki plébános által végeztessék. 
Erre Kreutzer azt kéri, hogy a gróf jelenlétében történjék az esküvő, 
mert, hogy ő különben semmit sem visz ki, mert a polgárok ellen-
állnak. Mire a gróf azt felelte, hogy ő nem hiszi, hogy a polgárok 
vele ellenkeznének; ami , ha még is megtörténnék, az ellenkezőknek 
neveit irja fel s küldje át Tarczára a grófnőnek. És igy történt. 
Ez okból néhány polgár kegyetlen verést szenvedett, mert felje-
gyeztetett. 

4. Erre szüret előtt közvetlen az alispán parancsára 3 megyei 
hajdú küldetett, hogy fogják el a többi feljegyzett között Ambrózy 
Andrást, az első esküdtet is ; a kik, midőn annak szobájába léptek 
a hátsó ajtón, azt mondták: Fogoly vagy Ambrózy! —Er re megil-
letődve azt felelte Ambrózy, hogy senkinek sem vétett. Ebből szó-
váltás keletkezik Ambrózy és a hajdúk között, végül a biróhoz 
mentek az ügy gyei. Összehivatván az esküdtek és a többi városi 
polgárok — a polgárok Ambrózyt mind ártatlannak mondották és 
azt kérdezték a hajdúktól, hogy vájjon ezt a földesúr Dessewffy 
Miklós beleegyezésével teszik-e? A kihez is rögtön elment 5 pol-
gár megkérdezni : vájjon az ő beleegyezésével viszik-e Ambrózyt 
Tarczára foglyul ? Ezeknek a nevezett földesúr azt felelte : hogy ő 
minderről nem akar tudni semmit s csak annyit tud, hogy ez ügy-
ben irt néki az alispán. 

5. A legközelebb mult 1747-ki karácsonykor első ünnepnapon 
estefelé a sokat emlegetett Kreutzer fia és Jobbady János fia között 
keletkezett veszekedésnek Kreutzer azzal vetett végett, hogy meg-

verte a Jobbady fiát; s a reá következő ünnepnapon a reggeli 
istenitiszteletről hazamenő atyját Jobbady Jánost, durva szavakkal 
támadta meg ugyancsak Kreutzer és őt haza is kisérte vejével 
Kollár Mártonnal s megsértette háza becsületét, gyalázatos dolgo-
kat beszélvén, s többek között azt is mondván, hogy legközelebb 
a héthársi evangélikusokat megfogják vesszőzni. Ilyetén gyalázatos 
dolgokat beszélvén és végezvén, Kreutzer másnap Tarczára ment és 
ott a grófnőnek, a mint neki tetszett, ugy adta elő a dolgot. 

Azután az 1748-ik év elején az alispán Tarczára jővén, meg-
idéztette Jobbady Jánost és még más 5 héthársi polgárt, a kik mi-
vel személyesen megjelenni féltek, levélben alázatos tiszteletöket s 
hódolatukat jelentvén, alázatosan elmondották, hogy miért nem me-
hetnek s egyúttal kijelentették, hogy ők a helyszínén (otthon) a 
törvényszéki vizsgálatnak alávetik magokat és ha bűnösöknek talál-
tatnak, inkább halálra is készek, de a megye által elismert kivált-
ságaik ellenére, utódaik kárára, Tarczára nem mennek. Az alispán-
hoz irott levelöket inkább ügyetlenségből, semmint gonoszságból 
igy fejezték be : mások példája (nyomai) ijeszt bennünket, t. i. 
azoké, a kiket Tarczán a grófnőnél való • fogság, szenvedések, rab-
ság, éhség, kegyetlen, szokatlan ütlegek s más isszonyu kínzások 
még vallásuk megtagadására is rábírtak, ugyanis még egy Tarczán 
bebörtönzött evangelikus sem bocsáttatott ki addig a börtönből, a 
mig ev. hitvallását meg nem tagadta, a mint azt szomorúan bizo-
nyítja az egész Tarcza völgye. 

6. Pár hét múlva vizsgálat tartatott Héthárs városában, Zom-
bory Miklós helyettes szolgabíró által, ki egy esküdtet vett magával, 
mely alkalommal csupán a róm. katholikusok hallgattattak ki, 
hogy mily ügyben, ismeretlen. Hogy azonban ezen vizsgálat egészen 
törvénytelen volt, azt az bizonyítja, hogy az egyedüli Kreutzer volt 
a vádló és tanú, minden ev. kizárásával és. ez azt vallotta, a m 
neki tetszett! 

7. Megtörtént ezután pár nappal, hogy a Dessewffy család 
zászlótartója, tisztje Dekovics Tamás, a maga jószántából vagy má-
sok tanácsára, Sczavniczky Jánosnak és Matzkó Zsuzsannának, az ő 
szállásán született csecsemőjét, a kik az 1. pont alatt (feljebb) emiit-
tettek s a r. kath. hitre kényszerittettek, szülőinek ellenzése da-
czára, miután a csecsemő atyját durván elverte, nem engedte Hét-
hárson megkeresztelni, hanem a maga szekerén a szomszéd Dobó 
faluba vitte a r. kath. plébánoshoz a születése utáni 6-od napon, 
daczára annak, hogy ezt a polgárok ellenezték és a régi szokások 
tiltották. Azután pedig megbánván tettét, s félvén, nehogy a leg-
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közelebbi vizsgálatnál felelősségre vonassák, magához liivta a város 
3 esküdtjét, a jegyzőt és az albirót, s azokat fegyveres erővel 4 
katonának jelenlétében reá kényszeritette, hogy adjanak néki bi-
zonyítványt arról, miszerint ő nem bűnös abban, hogy másutt haj-
tatta végre a keresztelést. 

8. Ugyanaznap a Dessewfty-esalád ezen tisztje, Ambrózy An-
drást, a ki ágyában igen betegen feküdt, katonák segitségével fegy-
veres kézzel Tarczára akarta vinni, de a városi polgárok ezen go-
nosz ember ezen gaz szándékának ellenszegültek s vakmerő szándékát 
meghiúsították; az pedig a hozzáhasonló gaz Kreutzerrel, Tar-
czára ment, liogy jelentse a grófnőnek, mit kelljen a héthársi 
evangélikusok elnyomására továbbra tennie. 

9. Ezután 3-ad napra t. i. febr. 15-én eljött Zombory Miklós 
Héthárs városába és megparancsolta, hogy mindent előkészít-
senek, a mi az alispánnak és néhány kísérőjének elfogadására szük-
séges. Ez megtörténvén, megjött a megyei hajdúkkal az alispán és 
vele egy század katona s azok élén a kapitány Gorsits, Szirmay 
grófnő szolgáival. A városi tanács megjelent az alispán előtt, mely-
nek is az alispán megparancsolta, hogy szállásolja el a katonaságot. 
A kapitány e közben a tanácscsal Dekovits szállása felé menvén, 
megparancsolta, hogy a bíró és egy az esküdt polgárok közül be-
börtönöztessék. Látván ezt a többi esküdtek, elszéledtek, 3-an pe-
dig a katonáknak a kvártélyt jelölték ki. Ezen katonáknak meg volt 
parancsolva, hogy némely, egyenkint tel emiitett polgárt, szál-
lásadó gazdáikat, felügyelet alatt tartsanak s mint foglyaikat őrizzék. 
Befejezvén az ebédet, a városi jegyző Droschelius Dániel háziban 
6 lovaskatona, 4 hajdú és 2 megyei esküdt, a város 6 polgárát az 
alispánhoz vezette. Ezekhez az ekképen szóllott: Ti keménynyakúak, 
a kik a grófnőnek engedelmeskedni nem akartok! Tudjátok meg, 
hogy most meglakoltok! Ti hajdúk pedig kössétek meg mindenik 
a magáét. Ezt midőn látták a foglyok, egy ezek közül Jobbady 
István nevü, alázatosan eképen szólitá meg az alispántt Az Istenért ! 
senkinek sem vétettem, miért kötöztetem meg ? Feleletül az alis-
pántól magától 3 iszonyú ökölcsapást kapott a fejére, ugy, hogy a 
földre rogyott volna, ha az őt megkötöző hajdú által fel nem tar-
tatott volna, de a dühöngő alispánnak ez sem volt elég, hanem 
rögtön megparancsolta, hogy a hajdúk őt megkötözzék és lehúzzák 
és pár fejsze nyéllel reá mért kegyetlen csapás után, üssék őt egy 
vastag bottal tovább. Midőn pedig ekképen gyalázatosan összeverve 
a földről felkelni sem lett volna képes, a hajdúk által hajánál fogva 
ránczigáltatott fel s midőn felemeltetvén, ujolag összeesett, újólag 
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hajánál fogva állíttatott fel s a falhoz támasztatott. — Egy második 
bizonyos Teschinszky nevü polgár, héthársi csizmadia, szintén meg-
kötözötten először a szobában, azután pedig nyilvánosan az utczán 
iszonyú ütéseket és vesszőcsapásokat kapott s mindkettő azután 
Ambrózy Andrással, a ki a fogság előtt megbetegedvén, súlyos be-
tegen feküdt ágyában, Tirtsch Christiánnal esztergályossal, Borne-
mann Sámuellel szücscsel és Jaeger Mihálylyal rézöntővel, héthársi 
polgárokkal, együtt kocsin elvitettek. Midőn pedig ezeknek feleségei 
és gyermekei keservesen sirva zokognának elfogott s összevert fér-
jeikért és szülőikért, az alispán hajdúi (vagy inkább hóhérai) a 
jajveszéklőket, nem kímélvén a kiskorú gyermekeket sem, különbség 
nélkül, számos botütéssel szétkergették. 

10. Droschelius Dávid tanitó és városi jegyző, midőn ezen 
elfogott polgárok fogva az alispánhoz vitettek volna, a parochián 
lévén, a szolgabíró Dobay Károly által azon ürügy alatt, hogy ha 
az alispánt megkéri, apósa Ambrózy András szabadon bocsáttatik, 
kihivatik. Azonban Droschelius alig lépett ki a parochia kapujába, 
rögtön elfogatott két ott álló hajdú által és saját házába az alispán 
elé vitetett. Itt sok szitkot és gyalázatot volt kénytelen hallani a 
grófnő udvari embereitől, azután kivezettetvén a nyilt utczára s 
földre vettetvén, az alispán parancsára, a szolgabíró jelenlétében, 
nyolcz kegyetlen ütést kapott s valószínűleg azon vastag bottal, 
melylyel üttetett, még többet is kapott volna, ha az ablakból kinéző 
alispán a hajdúkat nem akadályozta volna ; nejét hasonló sors fenye-
gette, mert 20 ütést kellett volna kapnia, de Dekovits közbelépésére 
szabadon bocsáttatott. 

Végül egy özvegyasszony : Tokaji Anna, hajdúk által az alis-
pánhoz vitetvén, bottal veretett és az alispán kocsijába dobatván, 
Tarczára vitetett. 

11. A 9. pont alatt emiitett polgárok, midőn Tarczára vitettek, 
újra kegyetlen ütéseket szenvedtek; nevezetesen: 1. Ambrózy And-
rás ruhái levettetvén, meztelen testére egy fiu által addig kapott 
vesszőcsapásokat, mig elborította a vér. Pedig már 70 éves ember 
volt. 2. Tirtsch Christián lengyel-korbácscsal oly iszonyúan veretett, 
hogy az összeszakadozott. 3. Jobbády István, a kit már Héthárson 
elég kegyetlenül megvertek, az iQabb Szirmay gróf kérésére csak 7 
ütést kapott ugyanazon korbácscsal. 4. Teschinszky János, miután 
már Héthárson kétszer kapott verést, Tarczán újra 60 iszonyú 
ütést kapott ugyanazon lengyel-korbácscsal, úgy hogy ruhája s a 
korbács összeszakadozott. 5. Jaeger Mihály hasonló korbácscsal ha-
sonló módon 50 ütést kapott. 6. Bornemann Sámuel gyengélkedő 
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lévén, csak pár ütést kapott. 7. Ama özvegy asszony Tokaji Anna 
Tarczán újra megveretett. Végül a grófnő vasvesszőkből zablát 
készíttetett és szájára, arczára, fejére tétette és azt feje hátsó részé-
ben bezáratta és azzal, midőn legtöbb volt a vendég, elővezettetett, 
mivel hogy nevezett asszony azzal vádoltatott, hogy azt mondta 
volna, hogy Ő Felsége a grófnőt megfogja zabolázni. 

12. Ezek eképen elvégeztetvén, a nevezett héthársi polgárok 
közül négy : Christiánus Tirtsch, Stephanus Jobbady, Johann 
Teschinszky és Michael Jaeger kettesével békóba veretvén, föld-
alatti börtönbe dobattak, melyben 5 óra hosszat voltak. Végül kibo-
csáttatván, az előbbi 2 polgárhoz, t. i. Ambrózy Andráshoz és Borne-
mann Sámuelhez, kik szintén békóba voltak verve, meleg szobába 
zárattak. Ama özvegy Tokaji Anna pedig a grófnő cselédei közt 
maradt. Azután a 4 előbb emiitett polgár a békóban járni, a szérűt 
taposni, s reggel, ha fagyott, a jeget kihordani, délután pedig a 
többiekkel tollat fosztani volt kénytelen. Végül a grófnő kényszerit-
tette őket az árnyékszékeket tisztítani. Ezen gyalázatos dolgot elvé-
gezvén, fát vágni kényszerittettek. 

13. Ezeknek fogsága után febr. 17. Dobay Károly szolgabíró a haj-
dúkkal Héthársra jött, s ott a következő asszonyokat fogatta el : u. m. 
Bornemann Sámuel nejét Zsófiát, Holwait Dániel nejét Máriát, a ki 
polgár volt és szűcs ; Petschauer Tamás nejét Zsuzsánnát, a ki pol-
gár volt és német szűcs, végül Leskó András nejét Évát, a kik kö-
zül a két utóbbi t. i. Petschauer neje Zsuzsanna, és Lesko neje 
Éva, midőn megígérték, hogy római katholikusokká lesznek és rö-
vid időre reá azokká is lettek, ütés nélkül bocsátattak el, az előb-
biek azonban és pedig Bornemann Sámuel neje Zsófia, szül. Passut 
a biróhoz vitetvén a hajdúk által, ott a biró háza előtt egy vastag 
bottal 12 kegyetlen ütést kapott, úgy hogy ezen kegyetlen ütések 
következtében egy ideig otthon feküdt betegen; a második Dániel 
Holwait neje Teschinszky Mária hasonlókép a biróhoz vitetvén a 
hajdúk által, a kapu előtt egy vastag bottal 12 oly kegyetlen ütést 
kapott, hogy rövid időre rá letette a gyereket. 

14. A fentemii tett polgárok közül, a kik Tarczán börtönben 
tartattak és emiitett módon kinzattak, következő három, Ambrózy 
András, Tirtsch Christián, és Teschinszky János félvén a hosszabb 
börtönben tartástól és a kapandó kegyetlen ütlegektől, róm. kath. 
vallásra tértek, a többi három pedig, úgymint : Jobbady István, Bor-
nemann Sámuel és Jaeger Mihály kitöltvén 12 napot,' az alispán a 
szolgabíró, Dobay Károly, és mások jelenletében a kath. szerzetesek 
lakába vezettettek a börtönből, a hol őket az alispán igy szólította 
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meg: „A grófnő iránt tanusitott makacsságtokért meglakoltatok, még 
tovább is itt kellett volna fogva maradnotok, de az ifjabb gróf Szirmay 
kérelmére elbocsáttattok, de előbb leteszitek az esküt a következő 
három pontra: „1. ha valamit hallottok, a mi a kath. egyház kárára 
szándékoltatnék mások által, azt rögtön jelentsétek be a grófnőnek, 
ti magatok pedig békében éljetek a katholikusokkal ; 2. hogy ha 
valamely lázadás jutna tudomástokra a grófnő ellen, azt azonnal 
terjeszszétek elő ; 3. ha bármely időben is hivatnátok a grófnő által, 
azonnal jelenjetek meg és álljatok elő." Mely pontok előttök felol-
vastatván, esküvel és aláírással kényszerittettek azoknak megtartására. 
Ennek megtörténte után szabadon bocsáttattak és Héthársra tértek 
vissza, a grófnő azon meghagyásával, hogy Héthárs városának min-
den polgárai jelenjenek meg, a biróval és esküdtekkel Tarczán, 
megkérni a grófnőt. O a vallás bűnét mindnyájoknak el engedi, 
Lemann György takács kivételével, a kit fogva, megkötözve hozza-
nak el. 

15. Következő napon tehát a biró Passut János az esküdtek-
kel és néhány polgárral Tarczára mentek és Lemann Györgyöt 
megkötözve magokkal vitték, ki is, midőn Tarczára jöttek volna, 
bemutattatván a grófnőnek, földalatti börtönbe csukatott, s nehéz 
munkával addig gyötörtetett s addig tartatott, mig a kath. vallásra 
tért. A mi megtörténvén, a biróval együtt többen is Tarczára hivat-
tak újólag, a kik ezen alkalommal szintén katholikusokká lettek. 
Ezekkel Héthársra küldetett vissza azután Lemann György is. 

16. Márczius 9-én bizonyos Horváth Sámuel, körülbelől 100 
éves agg evangelikus, a ki igen betegen feküdt a héthársi kórház-
ban, az érette a grófnő által küldött kocsin Héthársra vitetett s 
katholikussá lenni kényszeríttetett. 

17. Ez folytonosan igy tartván, a legtöbb ev. polgár szétszé-
ledt a szokatlan ütlegektől, munkától, s börtöntől való félelmében. 
Héthárson hagyták nejeiket, házaikat, marháikat s egész bútorzatu-
kat — vagyonukat. Mások a szomszéd szab. kir. városokban tele-
pedtek le s azok közül már egy polgárjogot is nyert Szebenben. 

18. Mind erre azt mondotta a grófnő, hogy ő ezt nem a val-
, lás iránti gyűlöletből teszi; de az minden szavából és tettéből kitűnt, 

hogy neki nincs más szándéka, mint az evang. vallásnak Héthárson 
t j | való teljes elfojtása és a templom elvétele. — Igy pár nappal a 
| j fentemiitettek megtörténte előtt azt mondotta: „Féltek, hogy elve-
f î szem templomotokat, tudjátok meg, hogy en bármikor felülhetek 
a i kocsimra és magam mellé vévén káplánomat, azt megtehetem, — mert 
/ • ki akadályozhatna meg engem ebben?" 

V* 
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19. Yégül márcz. 13-án a város bírája Passut János elment 
a városi ev. lelkészhez és parochushoz Euffiny Jánoshoz (ez a 
későbbi superintendens) a városi hatóság kath. tagjaival s követelte 
tőle a templom kulcsait s megparancsolta neki, hogy 3 nap alatt 
a paplakot hagyja el. — Ezeknek az illető lelkész azt mondotta : 
mivel Ő Felsége magának tartotta fel a vallás ügyében való intézke-
dést, mi egyedül Ő Felségétől függünk, s mivel az nem háborgat 
bennünket, — másnak ezen kérdésben nem fogunk engedelmes-
kedni. Hogy pedig a földesurakra hivatkoznak, mutassák meg azok-
nak hiteles iratát, megbízását, még pedig mind a két uri udvarét és az 
egész Dessewffy családét, a melyet, ha majd az evangélikusok látand-
nak, arra is felelnek. így tehát, mivel a kulcsokat nem egyes ev. 
polgárok, hanem az egész község adta át a papnak, csakis az egész 
község vehetné azokat vissza, a mi azonban nem fog megtörténni, mivel 
ennek az evangélikusok, a kik számra nézve messze felülmúlják' a 
r. katholikusokat, ellenállanának. A papnak ezen szavaira mindnyájan 
halgattak, kivéve az egy már sokat emiitett Kreutzert, a ki azzal fenyege-
tődzött, hogy ha ezt az evangélikusok önként nem teszik, erőszakra 
fogják tenni. Tegyék az urak, ha merik, feleié a lelkész. Ezen fele-
letet nyervén, midőn a paplakról elmentek, a biró házához mentek, 
a hol tanácskozván, az egész községet, mind két félt, mindkét hitval-
lásuakat összehívták és azoknak és a lelkésznek, a ki jelenvolt, 
ajánlották, hogy adják át a templomot önként, s ne boszantsák fel 
ezzel a földesuraságot, mert ha másképen cselekesznek, keservesen 
meglakolnak az evangélikusok. Midőn pedig az ev. polgárok megmarad-
tak volna, a lelkész előbbi feleleténél, meghagyták nekik a városi ka-
tholikusok, hogy jöjjenek össze az ev. papnál és annak hagyják meg, 
hogy másnap reggel mondjon le az ev. község előtt. Mivel pedig a 
lelkész és az evangélikusok erre rá nem állottak, némely katholikusok 
élesen kikeltek a lelkész és annak hallgatói ellen s fenyegetődztek a 
templomnak erőszakos elvételével. Ez megtörténvén, a biró és a kik 
akkor jelenvoltak, a kath. esküdtek az ev. polgárokkal együtt meg-
jelentek a paplakon és az a mit azelőtt a lelkésztől követelt, ismételte. 
Á lelkész pedig az előbb adott feleletet szintén ismételte. Midőn 
pedig a biró és az esküdtek a magok parochiális (kegyúri) jogát 
követelték, a lelkész azt kérdezte: vájjon ez mindnyájok akarata 
legyen-e és az akkor jelenlevő evangélikusok, mind azt kiáltották, hogy : 
nem! Erre a lelkész azt felelte: mivel tehát az egész község, a 
mely neki a kulcsokat átadta, nem kivánja azt, hogy azokat a bíró-
nak kiadja, ő azokat semmi esetre sem fogja kiadni. — És midőn 
a lelkészt Kreutzer sok bajjal fenyegette s azt mondotta, hogy erő-
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szakot fog alkalmazni, a lelkész azt felelte, íme a kulcsok a ládá-
ban vannak eltéve, törjétek fel erőszakkal, ha meritek, a ládát. Ezt 
hallván, elmentek. 

20. A következő napon azaz márczius 14-én reggeli 8 órakor 
azonban a biró és az esküdtek, néhány katholikussal a templomhoz 
mentek, a mely lakattal volt becsukva, kívülről és belülről. A külső 
lakatot rögtön feltörték, a belsőt pedig, midőn kulcs nélkül kinyitni 
nem volnának képesek, egy kis fiút küldtek a templomnak kis ab-
lakán a templomba, a ki midőn bejött a templomba, megnyitotta a 
templomnak ajtaját; a mi megtörténvén, meghúzattak a harangok 
és 4 szomszéd kath. plébános jelenlétében mise mondatott. — A 
szentséget a nagyobb oltár felett hagyván és az ajtót újra becsuk-
ván s kívülről uj lakattal megerősítvén, eltávoztak. — Az evangéli-
kusok pedig a következő napon, t. i. márcz. 15-én, reggeli harang-
szóra bementek a templomba, elvégezték istenitiszteletöket szokott 
módjok szerint, s becsukván ismét a templom ajtaját lakattal, ha-
zamentek. 

Végül reggeli 10 órakor gyorsan odajött Dobay Károly szol-
gabíró, hogy a templomot újólag erőszakkal felnyissa, a kitől midőn 
egy evangelikus azt kérdezte volna: miért zavarja a városi evangé-
likusokat ősi szabadságaikban? durván felelt neki; és midőn a 
nevezett ev. neki azt mondotta volna feleletül, hogy ő itt született, s 
hogy az ő ősei e helyen vannak eltemetve, s szülei is, a kik ezen 
szabadságokkal éltek, a szolgabíró őt arczul verte. A mi megtörténvén, 
a többi katholikusok dorongokkal felfegyverkezve rohantak az 
evangélikusokra, a templom lakatos által felnyittatott, de rögtön 
ismét be is záratot s a szolgabíró által megpecsételtetett. Az nap 
estefelé a reggeli zür-zavar után mindkét szolgabíró t. i. Dobay 
Károly és Zombory Miklós a hajdúk által kisértetve, végrehajtásra 
Héthársra jött, — s ezek, a kinek csak neki mehettek, annak ke-
gyetlenül nekimentek ; — miért is a városban még megmaradt ev. 
polgárok igen megijedvén, egytől-egyig nejeikkel és gyermekeikkel 
szétszéledtek és biztosabb helyre menekültek, a szolgabirák pedig 
az akkor Héthárson tartózkodó Komlóssynál töltötték az éjszakát. 

21. Márczius 16-án korán reggel igen sok katholikus jött 
össze a szomszéd falvakból, a kik egy font viasz büntetésének terhe 
alatt kényszerittettek megjelenni. A sürgető róm. kath. parochusok 
által szoríttatva és kényszeríttetve, a nekik alávetett nép nagy tömeg-
ben jött Héthársra. — Harangszóra a nevezett szolgabirákkal és 
más nemesekkel, nevezetesen Péchy György gyei Sárosmegye aljegy-
zőjével, Ugronovicscsal törvényszéki elnökkel, vejével és a plébánu-

é 
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sokkal a templomhoz mentek és levevén a pecsétet, bementek s 
meghúzatván a harangot, végezték szertartásukat s istenitiszteletö-
ket, melyen az ifjabb Szirmay gróf is jelen volt. — Isteriitisztelet 
végeztével a két szolgabíró a plébánosokkal, köztük tiszt. Dessewffyvei, 
a Lubotinaival, magukkal vévén néhány hajdút. — a parochiára 
mentek, ott pedig az ev. lelkész nejének, a ki magában volt ott-
hon, mert férje távol volt, durva szavakat mondván, megparancsolták, 
hogy rögtön menjen ki, s dolgait vigye ki. S erre őt kényszeritették 
is, a mi czélból már 3 falusi kocsit oda rendeltek volt. A papné 
pedig lábaikhoz borulván, igen-nagyon kérte őket, hogy neki leg-
alább egy kis időt engedjenek, vagy legalább azt engedjék meg, hogy 
a szomszédban tehesse le dolgait: de semmit sem engedtek meg, sőt 
ellenkezőleg, azon pillanatban kimenni kényszeríttetett s dolgaival 
együtt Szebenbe vitetett kocsin. — Ez megtörténvén, a megyei urak 
az elfoglaltak szigorú megvédésére ösztönözték társaikat s az egész 
éjjen át, furkósbotokkal felfegyverzett városiak csatangoltak a falu-
siakkal a városon végig, egymást biztatva. 

22. Márczius 17-én Oculi vasárnapon, rögtön hajnalkor meg-
húzatott a harang, melyet hallván minden városi katholikus és a 
falusiak, a szolgabirákkal és sok más nemesekkel együtt bementek a 
héthársi templomba, s ott végezték szertartásukat ; a mi megtörtén-
vén, a paplakon lakoma rendeztetett, melyhez minden szükséges a 
grófnő udvarából hozatott. 

Eddig a szórói-szóra hiven követett (fordított) forrás. 
Igy tétetett Héthárs katholikussá ! Az egykor s oly sok évig 

virágzó német, majd német és tót nyelvű evangelikus egyház s jólétnek 
örvendő protestáns városból teljesen kiirtatott az evangélium világos-
sága, s mainap alig van ott egy lélek annyi ezerek helyén ! 

Ehez csatolhatjuk : Matthias Bahil „ Tristissima Facies" Eccle-
siarum Hung. Protestantium. 1747. adatait a sárosi ev. esperes-
ségre vonatkozólag. 

Bahil Mátyás, az ev. hitvallásnak ezen sokat szenvedett vérta-
nuja, ki mint 14 éven át eperjesi ev. szláv ajkú lelkész, a legnagyobb 
üldözéseket volt kénytelen szenvedni s végül börtönbe vettetett^ 
mert az ev. tót nép hitbuzgóságának növelésére több részben eredeti, 
részben fordított müvet adott ki és osztott szét a nép között és ki; 
ha börtönéből csodálatos módon meg nem szökik és Boroszlóba 
•nem menekül, a legkegyetlenebb halállal sújtatott volna s adataiban 
mint szem- és fültanu teljes pontossággal, hűséggel és részletesen 
irja le az evangélikusoknak Mária Terézia idejebeli valamennyi 
előbbi üldözésnél kegyetlenebb üldöztetését, a sáros-zempléni ev. 
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esperességre vonatkozó adataiban szórói-szóra ugyanazt mondja, a 
mit az illető egyes egyházak okmányaiban hitelesen elbeszélve 
találtam. Adataiból a következőket jegyzem fel : 

1. Eperjesnek 18 éven keresztül (1681. után) nem volt tem-
ploma, iskolája, papja, tanítója, daczára annak, hogy a minoritáknak 
átadott volt tót templomot Keczer Sándor segélyével ők építették. 

Bizonyos Tivader apagyilkos felmentetett a büntetés alól, mert 
eretneket ölt, midőn ev. atyját ölte meg. 

2. A kőszegi papot valamely oknál fogva kizavarván, a tem-
plomot is elvették. 

3. Gulvisz és Kakasfalvának 0 Felsége templomépitési enge-
délyt adott, de a földesurak nem adtak telket, azt mondván : az 
kincstári birtok, adjon a királyné! 

4. Bornemiszsza István alispán, hivatalos hatalmával visszaélt, 
hogy az evangélikusokat kiirtsa. 

5. 2000-nél több temploma volt egykor az evangélikusoknak 
s hogy azokból alig maradt 200, oka, hogy ugy foglalgatták a tem-
plomokat, mint p. o. a 

6. polomait, melybe titkon vadászat ürügye alatt közelitvén 
egy Berzeviczy a berzeviczei plébánossal, az ajtó betörése után, a 
plébános belopta az ostyát s azután Ő Felségétől azon rendelet jött, 
hogy mivel már abban a r. kath. szentség van, többé abban, daczára 
hogy Berzeviczy Kristóf legidősb fia, mint földesúr, ez ellen a betö-
réskor protestált, ev. istenitisztelet nem tartható. 

Hasonló módon foglaltatott el a 
7. roskoványi templom is. 
8. Az abosi templom foglalásának történetét Bahil M. épen 

ugy beszéli el, mint azt az 1743-ki Can. Vis. jkvben leirva találtam. 
De felemlíti, hogy midőn az báró Sztáray Imrének nem sikerült, 
Görgey, mint az odavaló birtok bérlője, próbálta azt meg, az öreg 
lelkészt Prúnyi Jánost kizavarni akarván s megtiltván jobbágyainak, 
hogy ev. papjoknak valamit fizetni ne merészeljenek. De ez sem 
sikerülvén, Szinyey Merse Zsigmond alispán ment oda bizonyos 
Schustrik szolgabíróval, erőszakkal elfoglalnia templomot, de az ev. 
nép ezeket is kiverte. 

9. Ifjabb Szirmay Tamás gróf a szent-mihályi és osztropataki 
evangélikusoknak, jobbágyainak, nem engedett a kis-szebeni s osztro-

g | pataki templomokba járni. 
/ 10. b. Klobusiczky István a radácsi evangélikusoknak (tem-

*J plomuk elvétetvén) nem engedett Eperjesre templomba járni. 
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11. Holvajdt Andrást, kit 4 egyházból üldöztek ki , uPéch-
Ujfaluban a plébános megbotozta, mert a kovács előtt meg mert 
állni szekerével, hogy azt megigazitassa. Pedig ez igen öreg volt. 

12. Szentiványi grófnő az alsó-sebesi ev. hiveket addig tartotta 
börtönben föld alatt s addig verette, míg r. katholikusokká nem 
lettek. — 

így tett báró Barkóczy Klára és i f j . gróf Szirmay Tamás 
az egész Tarczavölgygyel. — B. Klára a maga tarczai kastélyába 
hozatta ev. jobbágyainak gyermekeit s azokat addig verette, üttette, 
míg mind ki nem tértek s gyermekeikkel azután a szülőket is 
kitérni kényszeritette. 

A borzasztó, minden lépten-nyomon jezsuita ravaszsággal kigon-
dolt, kegyetlen üldözések között az is előfordult, hogy a gyermek-
ágyas ev. nőket, ha, mint kötelezve voltak (mert minden func-
tióikban r. kath. parochusokra voltak utalva, vagy azok az ev. 
felügyelete alatt állottak) — nem mentek r. kath. paphoz avatásra, 
addig ütötték, míg ki nem tértek vagy mint vallástalanokat perbe 
fogtak, bebörtönözték, vagy pénzbirságra Ítélték. 

13. Nagy-Sárosban megtörtént, hogy mivel minden vegyes 
házasság r. kath. lelkész előtt volt kötendő, két esketendő pár jelen-
vén meg a r. kath. plébános előtt, melyek közül az egyiknél á 
vőlegény ev., az ara r. kath., a másiknál a vőlegény r. kath., az 
ara ev. volt, mivel az evangélikusok közül egy sem akart kitérni, 
Karáz P. vicearehidiaconus, minden kényszerítés, ijesztés nem hasz-
nálván, önkényüleg megcserélte a párokat és az ev. vőlegényt az 
ev. leánynyal s a r. kath. vőlegényt a r. kath. leánynyal eskette 
össze és ezen tetteért még meg sem büntettetett. 

1. Jegyzet : Báró Barkóczy Klára Tarczán fejedelmi fényű 
udvart tartott, udvari méltóságokkal, hivatalokkal. Ezen fejedelmi 
udvart 1813-ban az árvíz tönkre tette, s a parochiális s egyházat ugy 
elsodorta, hogy jelenleg nyoma sincs és a grófnő (b. Barkóczy Klára, 
gróf Szirmay Tamás neje volt) sirját feldúlta, koporsóját kivetette, 
mint azt Potemkin Ö. (S. v. m. 1. 56. lap) állítja s élő tanuk 
beszélték. 

Ebben, az e völgyön még megmaradt csekély számú ev. 
nép, mely a Barkóczy névről borzalommal emlékezik, Isten bünte-
tését látta. 

2. Jegyzet: Fabó (Mon. II. p. 154.) szerint Bornemisza István 
sárosi alispán volt az, a ki a bártfaiak szabad vallásgyakorlatát 
1711-ben megszüntette s a visszavitt Zabler Jakab superintendenst 
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katonai erővel kiűzte. Eibini (Memor. II. k. p. 96.) szerint pedig 
első izben 1699-ben mindkét Zablert, Jakabot a superintendenst és 
fiát Kálmánczay István űzte ki, megtiltván nékik az egri érseki 
megyében tartózkodniok. 

Az üldözés módjai. 
Fabó (Mon. II. p. 154. sk. és Ribini Memor. II. p. 46. 204. 

246. 263. stb. stb.) 
Eibini szerint (p. 46.) volt idő az első, nagy, 1672—1682. 

időbeli üldözés u t á n h o g y I. Leopold magyar birtokain, a 
végeket kivéve, csak az egy Sopronnak volt ev. temploma. És da-
czára annak, hogy III. Károly (p. 204.) 1728-ban Wormsban 
kihirdettette, hogy a Magyarországba (benépesítés) beköltözködő 
evangélikusoknak, jobbágyoknak is, szabad vallásgyakorlatot enged, 
még sem engedtetett meg (p. 303.) az 1733. apr. 28-ki kir. parancs 
folytán, idegen ev. kézműveseknek a városokban megtelepedni. — 
(p. 350.) Eibini szerint 1736-ban 205 ev. egyház volt s (p. 321) 
ugyanekkor, 1736-ban, Bécsben a király előtt arról panaszkodtak 
az evangélikusok, hogy a megelőzött években igen sok templomot 
vettek el tőlök Sáros-, Zemplén- és Abaujmegyében stb. és az ev. 
Ottlik, a ki a fenjárt s a királynál kihallgatást kérő s olyat nyert 
küldöttséghez önként csatlakozott, (p. 319. 320.) 1736. szemébe 
mondta ekkor III. Károlynak, hogy : „jobb a zsidóknak dolga, mint 
az evangélikusoknak", mert azok nem üldöztettek, nem nyomattak 
ugy el, mint ezek. 

És igaza volt, mert, mivel az evangélikusok a decretalis esküt 
letenni nem akarták, kizárattak a hivatalokból ; mert a protestáns 
könyvek ellenőriztettek s az ev. külföldi könyvek kitiltattak ; az ev. 
vallásra való áttérés szigorúan tiltatott, a vegyes házasságoknál 
pedig végtelenül zaklattattak. 1723-tól megkezdődtek a helytartó 
tanács részéről is a végtelen zaklattatások. 

Az evangélikusoknak 1713-tól 1735-ig megtiltatott a gyűlések, 
zsinatok tartása s megtiltatott nékik (Eibini: Memor. II. p. 246.) 
az egyházi és iskolai czélokra való gyűjtés. 

Hogy mily iszonyúan büntettetett az, a ki róm. katholikusból 
evangélikusnak kitérni merészkedett, arra iszonyú példát emlit Ribini 
(II. p. 263. Memor.) 

Hogy Mária Terézia idejében miképen üldöztettek a protes-
tánsok s azok között különösen a sárosi evangélikusok is, arra nézve 
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szomorú adatokat nyújtanak nékünk Bahil M. fenemiitett szavai, 
kitűnik ez azonban különösen (Fabó Monuiú. II. p. 154. sk.) abból, 
hogy — kivált 1745-től, midőn a nemes-dömölki-esillagegylet meg-
alakult — a tanuló ifjak a külföldre nem boesátattak s az 1743-ki 
rendelet, melynél fogva minden künn lévő magyarországi protestáns 
tanuló 6 hó alatt visszatérni köteleztetett, teljes szigorral hajtatott 
végre ; továbbá, hogy az ev. egyházak templomait fent leirt módon 
tovább foglalgatták, iskoláit zaklatták és főleg, hogy a róm. kath. 
plébánosoknak alárendelt és minden néven nevezendő egyházi 
cselekvény tekintetében azokra utalt evangélikusok közül, mig át 
nem tértek : az egyházkelő asszonyok, addig nem avattattak ; a há-
zasok nem eskettettek ; a halottak nem temettettek ; (ha legköze-
lebbjeik át nem tértek) az eltemettettek kiásattak ; a gyermekek 
kitérítés czéljából szülőiktől elraboltattak ; az egyesek pusztán e 
czélból vallásukért börtönbe vettettek s egész községek a templom-
látogatástól eltiltattak stb. stb. 

Hogyan foglalták el ez időben a templomokat ?• Az ev. tem-
plomok ez időben legnagyobb részt erőszakos módon foglaltattak 
el, mert tagadhatatlan, hogy az evangélikusok legtöbb helyütt ellent-
állottak a katholikusok fanatismusának. Az ilyen ellenállások mindig 
mint a hatóságok elleni engedetlenség lettek feltüntetve s a szegény 
evangélikusok ezekért a megyei börtönbe zárattak s szigorú testi 
büntetésekkel fenyítettek. Hogy az evangélikusok sok helyütt össze-
csoportosulván, a foglaló katholikusokat nemre és rangra való tekintet 
nélkül ütlegekkel, verésekkel, ütésekkel, szóval felfegyverzett kézzel 
is elkergették, arra is van több példánk. Sok helyütt a katholikusok 
előbb szép szerével kérték a templomok kulcsait és midőn azokat 
meg nem kapták, vagy fejszével törték be az ajtókat, vagy az abla-
kon át hatoltak a templomokba s ugy foglalták el azokat szentelt 
ostyának az oltáron való elhelyezésével. A templom a katholikusok 
által elfoglaltnak mondatott, mihelyest a katholikus pap az ostyát 
az oltárra tette. Ilyen templomban a királyi helytartó-tanács inti-
matuma, rendelete folytán az evangélikusoknak többé istenitisztelötet 
tartani meg nem engedtetett. Igy történt, hogy mig az evangéli-
kusok a felsőbb hatóságoknál egyes templomaik elvétele miatt 
panaszkodtak, itthon még többeket veszítettek. Láttuk, hogy 1672— / £ 
1682-ig Sárosban az evangélikusok majdnem minden teplomaikat 
elvesztették és hogy, bár 1682-ben a legtöbb ezek közül az evan- fô 
gelikusoknak visszaadatott, még is az erre következett időben vagy 
a királyi fiskus, vagy a kir. kamara, vagy a földesurak, a kik a ^ 
katholikus hitre tértek át időközben, vagy a r. kath. papok újra v i 
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elfoglalták azokat. Láttuk, hogy 1672—1722-ig az evangélikusok 
Sárosmegyében 91 anya- és leánygyülekezetben, Zemplénben 47-ben, 
Abaujban 20-ban veszítették el templomaikat, ugy, hogy 1722-ben 
Schwartz János superintendes már az agentionalet Sárosra nézve 
csak a következő egyházakra vethette ki : 1. semvizi egyház (fize-
tett 2 f.), 2. daróczi (fiz. 6 f.), 3. olysói (fiz. 2 f.), 4. kriványi (fiz. 
4 f.), 5. décsői (fiz. 2 f.), 6. héthársi (fiz. 4 f.), 7. roskoványi 
(fiz. 3 f.), 8. veresalmai (fiz. 5 f.), 9. crucisvilla = szent-kereszti 
(fiz. 5 f.), 10. zsegnyei (fiz. 5 f.), 11. kőszegi (fiz. 5 f.), 12. ladnai 
(fiz. 5 f.), 13. némefalvi (fiz. 4 f.), 14. komlós-keresztesi (fiz. 6 f.), 
15. margonyai (fiz. 3 f.), 16. kükemezei = Kukov (fiz. 3 f.), 
17. komlósi (fiz. 2 f.), 18. magyar-jakabfalvi és 19. raszlaviczai. 

Azonban ezen 19 anya-egyházból is elveszítettek az evangé-
likusok 13-at rövid időn s azonkívül elvesztették a reformátusok 
1722—1744-ig terjedő időben a következő templomokat: Abaujme-
gyében : a buzitait, a nagy-idait, a csécsit és az ináncsit; Zemplén-
megyében: amonokités Sárosmegyében az evangélikusok agülvászit. 
A reformátusok 1744-től 1781-ig, a türelmi rendelet kiadásáig 
elvesztették az itt emiitetteken kiviil még Abaujmegyében : a szakali, 
szesztai, pányi, nádasdi, gagyi, cseneti, forrói, nagy-szalánczi és 
himi, összesen 9 és Zemplénben : a királyhelmeczi, barancsi, garanyi, 
kövesdi; radványi, karosi, vitányi, vékei, kis-ujlaki, agárdi, morvái 
összesen 11 templomot. (A mint az az „Intoleranz des k. Klerus" 
stb. czimű 1792-ben megjelent mü 211. és 212. lapján irva vagyon.) 

Az 1743-ki Can. Visít, alkalmával már Sárosban csak 15 anya-
és az egy polomai leány-egyháznak volt temploma. Ezen egyházak 
a következők voltak : 1. abosi, 2. zsegnyei, 3. komlósi, 4. k.-keresztesi, 
5. girálti, 6. margonyai, 7. laposfalvi, 8. kükemezei, 9. németfalvi, 
10. magyar-jakabfalvi (udvari), 11. daróczi, 12. olsai (udvari), 
13. héthársi, 14. roskoványi (udvari) és 15. jakabvágási. Zemplén-
ben csak az egy : Pazdics, Abaujban csak e három: Bánk és Alsó-
és Felső-Kemencze. Az udvari egyházak 1735-től lettek azokká. — 

% (Girált, Abos, Jakabvágás és Laposfalva ezek között uj egyház. 
Ezek időközben leány-egyházakból, elpusztulván anya-egyházuk, 
lettek anya-egyházakká.) 

1745-ben Sárosmegyében a sz. kir. városi egyházakon kívül 
már csak 14 ev. egyház volt. 

Az 1750-ki aug. 3-ki hivatalos esperességi (a vallás-ügynöknek 
szóló) repartitióbau már csak 14 egyház említtetik a sáros-zempléni 
esperességben u. m. : 1. a margonyai, 2. a girálti, 3. a kükemezei> 
4. a laposi, 5. a komlósi, 6. a k.-keresztesi, 7. a kapi-németfalvi, 
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8. a zsegnyei, 9. a ránki (Abaujban), 10. a felső-kemenczei (Aba-
ujban), 11. az abosi, 12. a német-jakabvágási, 18. a magyar-
jakabfalvai és 14. a daróczi. 

Ezek közül nemsokára ezután a magyar-jakabfalvi és a daróczi 
(1753.) elveszvén, magában Sárosban összesen 10 ev. templom és 
egyház maradt s azok is nagy veszélyben forogtak, de Isten segít-
ségével megmaradtak, a katholikusok által el nem foglaltattak. Azon 
templomok, melyek az evangélikusoknak kezén maradtak Sárosban 
egészen 1781-ig, a türelmi rendeletig, a következők voltak : 1. a 
margonyai, 2. a girálti, 3. a kükemezei, 4. a laposi, 5. a komlósi, 
6. a komlós-keresztesi, 7. a kapi-német-falvi, 8. a zsegnyei, 9. az 
abosi, 10. a német-jakabfalvi. Pár évvel 1781. után újra felépitet-
tetett a templom. 11. Hanusfalván és 12. Ófalván, 13. Sókuton 
(Zemplén), 14. Mernyiken (Zemplén). És 15. Pazdicsesal (Zemplén), 
mely (1762.) leégett egyházi épületeit újra felépítette, 16. Kladzány-
nyal Zemplénben, mely 1805. okt. 20-tól elválván Pazdicstól, anya-
egyházzá lett s a két abaujmegyei egyházzal : 17. Ránk és 18. Felső-
Kemenczével együtt == összesen 18 egyházat visitálhatott Nicolay 
Sámuel superintendens (1806-ban). 

Az evang. népre a templomok elvételével bekövetkezett 
szomorú sors. 

Elvesztvén templomaikat, iskoláikat, papjaikat, tanítóikat, az 
üldözött evangélikusok, éltök és vagyonuk veszélyeztetésével, titkon 
látogatták az olyan helyeket, melyeken még ev. lelkészek voltak, 
hogy a magok régi megszokott módja szerint imádják Istenöket. 
De a r. kath. papok, kik majdnem minden templomtól megfosztott 
ev. egyházba befészkelték magokat, a földesurakkal egyetértve, — 
nemcsak akadályokat igyekeztek görditeni az ilyen zarándokiások 
elé, de arra törekedtek, hogy minden néven nevezendő alkalmat is 
elvegyenek az ilyen ev. istenitisztelettől. E czélból szigorú (testi) 
büntetés terhe alatt megtiltották és megtiltatták az evangélikusoknak 
az ev. istenitiszteletben részt venni vasárnapokon s ellenkezőleg pénzbir- * 
ság és testi büntetés terhe alatt kényszeritették az evangélikusokat 
a misében s a processiókban részt venni. Mivel pedig még ezen 
üldözést is elbírták viselni az evangélikusok, III. Károly idejétől a 
törvény, illetve királyi rendelet értelmében a r. kath. papok szolgá-
latával kellvén élniök: a r. kath. papok gyermekeiket keresztelni, 
a jegyeseket esketni s halottaikat temetni — mint már is emii-
tettük — mindaddig vonakodtak, mig r. katholikusokká nem lettek. 
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Ezen uton sikerült a r. kath. klérusnak az egykor legvirágzóbb ev. 
egyházakat is megrontani s a népet tömegesen visszatéríteni a r . 
kath. egyház kebelébe. De szép szerével is téritett a • klérus. Azt 
hirdette ugyanis, hogy a két vallás között semmi, vagy igen csekély 
a különbség, s hogy a népre minél jobban hathasson, megengedte 
a visszanyerni óhajtott népnek minden megszokott szertartásait és 
sok éveken át az ev. énekes-könyvből énekeltetett a templomban. 
Hasonló módon téritettek az egyes helyeken a földesurak is. — 
Azonban igen sok esetünk, példánk van arra is, hogy a földesurak 
áttérni nem akaró jobbágyaikat előbb minden vagyonuktól meg-
fosztották s azután elűzték a szegényeket. Más földesurak ev. job-
bágyaikat — mint már emlitve is volt — elfogatták, föld alatti 
börtönökbe zárták, éhséggel kínozták, iszonyúan verették; az állha-
tatosakat télközepén halas tavaikba is lökték s ott addig tartották, 
míg a hidegtől félholtan vétettek ki s szájukat azután erővel szét-
nyitván, erőszakkal dugták abba a szentelt ostyát. 

Szóval minden néven nevezendő, a vallásos fanatismus által 
sugalt, borzasztó kínzásoktól sem riadtak vissza az ev. nép üldözői, 
mig csak nem sikerült nékik, a mit fájdalom, végre is elértek, 
megtörni az ev. egyházat Sárosban és az egész sáros-zempléni 
esperességben. 

A sárosi evangélikusok kiköltözködése, illetve elvándorlása. 

Különösen a felső Tarcza völgyön a leghevesebb üldözéseknek 
lévén kitéve az evangélikusok s főleg 1740. körül báró Barkóczy 
Klára, Szirmay Tamás főispán neje részéről, sokan közülök, min-
denüknek hátrahagyásával éjjel, titkon megszöktek. Ezek közül sok 
száz telepedett meg Nyíregyházán, a Bánátban. Mások más helyre 
vonultak, vándoroltak el, a hol biztonságban maradhatni véltek, 
különösen a szomszéd egyházakba. Sok, különösen iparos család, 
a mely vagyonosabb volt s a mezővárosokban lakott, a szab. kir. 
városokba menekült s ma is vannak K.-Szebenben, Bártfán, Eper-
jesen p. o. a héthársi üldözötteknek utódai, mint : a Klauszmannék, 
Klauzerék, Kélerék, Frohmannék, Munyay- és Kuhlmaunék stb. stb. 
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A romok összeszedése. 
Az evangélikusok állapota 1750. után. 

1750. után is sanyarú maradt az evangélikusok sorsa, mert 
hiszen minden néven nevezendő üldözési mód továbbra is foganatba 
vétetett ellenök. Azonban, mivel a megmaradt protestáns földesurak, 
mint patronusok védelmök alá vették a szegény ev. egyházak hiveit, 
már több mint két (a daróczi és magyar-jakabfalvi) egyháztól még 
nem fosztathattak. Továbbá igen sokat tett az, hogy az Ambrózy-
féle 1743-ki Can. Visit, óta az ev. urak is jobban kezdvén gondolni 
ev. hitsorsosaik sorsával, a protestáns öntudat megerősbödött és az 
urak jogaira támaszkodva, most teljes határozottsággal védelmezte 
a megmaradt romokat. Ambrózy a visitatió alkalmával különösen 
szervező s egyházilag épitő, * belsőleg erősbitő, különösen ima- és 
énekes-könyvek, agenda és kateehismus kiosztása, megszerzése által, 
hitben edző hatásával működött közre a romok megmentésén, minek 
különösen akkor lőn áldott foganatja, midőn II. József császár, 
anyja életében uralkodó-társul vétetvén 1765. mind nagyobb befo-
lyást kezdett gyakorolni az ügyek menetére. 

Midőn pedig II. József mindjárt trónraléptekor elárulta, misze-
rint a szegény megtörött protestáns egyházon is könyörülni akar s 
különösen midőn örökké áldandó elhatározásával a türelmi rende-
letet tette közzé 1781. okt. 25-én, fellélekzett a már-már fullado-
zóban lévő egyház. Mint a fojtogatott s már-már élettelen embert 
ha a torkát szoritó kéz levétetik s uj fris levegőt szivhat magába, 
visszatérvén organismusának rendes működése, uj életre ébred, újra 
erőhöz kezd jutni s hatni, működni lesz képessé; ugy a protestáns 
egyház is, levétetvén róla az őt fojtogató s már-már megölő üldözés 
átka, uj életre kelt, uj erőre kapott II. József kegyelméből, türelmi 
rendelete hatása alatt. — Sárosban ennek különösen abban látszott 
meg hatása, hogy a még létezett (lézengett) egyházak, a szab. kir. 
városi egyházakat is ideértve, igen megszaporodtak lélekszámban, 
mert az egész megyében titkon létezett evangélikusok a II. József 
türelmi rendelete után, ezekhez csatlakoztak leány-egyházakul. — 
Azonban sok ezen hivek közül néhány mértföldnyi, több kilomé-
ternyi, távolságra lakván az anya-egyházaktól és nem lévén mód-
jában az ev. istenitiszteletben részt venni s igy hite felől felvilágo-
sittatni, elveszett a protestantismusra nézve mégis. Es e körülmény, 
s életviszonyaikat tekintve, nem lehet csodálkoznunk, hogy napról-

§['; napra fogytak, ugy, hogy p. o. az egykor oly hires protestáns ev. 
W' központon Berzeviczén és vidékén (és más távolabb fekvő helyeken 
!Í\ • is) folyton-fogyott, fogyva-fogyott az evangelikus lakosok száma s 
§?•' már 1846-ban alig 100 lélek volt (ma már alig van 1—2). Épen 

jgy volt ez a Szeben feletti vidékkel stb. (Valószínű, hogy rövid 
- idő múlva Szeben felett nem igen lesz evang. található.) 

Mivel pedig II. József, a mit egyszer adott, azt megadta és 
annak élvezetében alattvalóit háborgattatni nem engedte, ennek 

«V folytán a türelmi rendelet ellen vétő közegek, állami, megyei és 
H városi tisztviselők, eljárásuk a nagylelkű, nemes gondolkozású császár 
II,. előtt felfedeztetvén, csak a protestánsoknak használtak, mert Il-ik 

K p József mindinkább kedvező rendeletekkel erősítette meg türelmi 
B t rendeletének intézkedéseit, különösen mióta ujitásai miatt a pápával 

£ is némi viszályba keveredett. 

A mit II. József nagylelkűsége kegyelemből adott és megtu-
dott őrizni a protestánsok javára, azt törvényesen biztosította a 

l;
v. n . Leopold idejében, az 1790/1-ki országgyűlésen alkotott XXVI. 

t.-cz. — És most a törvény védelme alatt folytatták a sárosi evange-
*likusok — mint a többiek is — a császári kegyelem melegítő nap-

jának hatása alatt (II. József kegyelméből) megkezdett egyházmentő 
* taunkát. — S ennek köszönhető, hogy a megmentett romokból egy 

uj, megfogyott bár, de még végleg meg nem tört, sáros-zempléni 
» ev. e'speresség állott elő. — Különösen hálás elismeréssel kell itt 

* megemlékeznünk a sárosmegyei és zempléni ev. urak egyházmentő 
' munkájáról. Ezek több mint 40 éven át voltak az egyháznak jófor-

mán egyedüli támaszai, kivált azért, mert volt idő, a hol egy-két 
lelkészen kivül. alig állott több hivatásának magaslatán. Végül si-

t i került ezen uraknak uj virágzásra segíteni az iskolákat, s nevezete-
sen az eperjesi ev. ker. collegiumot, a mely ez időben a sáros-

ig zempléni esperességnek papokat nevelt, — úgy, hogy egy uj hiva-
talát betölteni, az egyház ujravaló felépítésében lényegesen közre-

I működni képes papmemzedék állott elő. — Ezen idő már az 1774-ki 
jun. 21-ki gyűléssel köszöntött be s ez időtől különösen nagy 
érdemeket szerzett magának az egyház reorganisátiója körül : Des-
sewffy Tamás, Péchy Gábor, Potturnyay András, Dessewffy András, 
Fejérváry Károly, később György, a kitűnő, buzgó, áldozatkész fel-
ügyelők sorából: Bánó Imre, Roskoványi István, (mint egykor a 
ker. felügyelő Szirmay István, úgy most mint esp. felügyelő), 
Szirmay András, Szulyovszky András, mint másodfelügyelő (előbb 

| f jegyző s ügyész) Tomka István stb. Ezek mellett: Pulszky Károly 
és Sámuel, Meliorisz Dániel, Ganzaugh József, a Dessewffyék, ifj. 
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D. Tamás stb., a Tahyék, Mihály stb., Bánóék Gábor és Tamás, 
Ujházy Sámuel, a buzgó jegyző: Henszelmann Frigyes, stb. stb. 
Az esperesek közül ez időben különösen : Berzeviczky Imre 1783-ig. 
A buzgó jeles hanusfalvi Sehulek András, a lelkiismeretes és szor-
galmas Sztanyik Mihály, a szorgalmas és pontos Sehulek András 
(Kükemezei) stb. a kik egészen az újjáalakulás idejéig az 1826-ki 
Oanonica Visitatiót megelőző évekig hü társai voltak az egyházmentő 
uraknak, úgy, hogy az 1826-ki Canonica Yisitatió már teljesen 
rendezett viszonyokat találhatott. 

Hálás kegyelettel kell itt megemlékeznünk még Nicolai Sá-
muel superintendensről, a ki szóval, tanácscsal, tettel, az 1806-ki 
Canonica Visitatióval stb. és különösen nagy alapitványaival segí-
tette a regeneratio művét, miben nemes elődét utánozni, az ő utóda 
Szontagh Sámuel, superintendens is igyekezett. 

így állíttatott vissza az azon időtől különösen belső erősbödésén 
fáradozó sáros-zempléni ev. esperesség, melyhez 1842-ben a bereg-
megyei Uj-Klenócz 1869-ben a Sárosmegyei Budamér csatlakozván, 
az ma 20 egyházból áll. (Lásd alább). 

Királyi rendeletek. Helytartótanácsi 
parancsok. B. Intimata. 

Érdekes világosságot vetnek az evangélikusok sorsára mint 
egész Magyarországon, úgy különösen sáros-zempléni ev. esperes-
ségben a nagy üldözések korából s a feléledés korából ide iktatott 
királyi rendeletek s helytartótanácsi parancsok, melyek közül itt 
csak a legérdekessebbeket s a sáros-zempléni ev. esperességet leg-
inkább érdeklőket véltem czélszerünek felvenni, hogy azok tartal-
mából is következtetést vonhasson az olvasó az evangélikusok egy-
kori állapotára. Merítettem azokat a fent megnevezett forrásból. 

A ) Az üldözés idejében. 

A magyarországi evangélikusok állapotának az egyes idősza-
kokban megvilágítására szolgálnak a következő adatok. 

I. Leopold király 1699. decz. 2-án Zabler Jakab superintendenst, I 
bártfai lelkészt, hivatalától elmozdittatni parancsolja, mert i 
1. bár Tököli-párti volt s elűzetvén, a polgárok által ; 

visszavitetett, kegyelmet Leopoldtól nem kért, 2. levéli-
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leg élénk összeköttetésben áll a túl a dunai s erdélyi 
evangélikusokkal és reformátusokkal és az 1697-ben Tokaj 
körül zajongókkal, 3. a felvidéki szászokkal oly gyak-
ran érintkezik s gyűlésez, hogy gyanússá lett s több 
katholizálni akarót visszatartott. 

I. József király 1709. decz. 12-ről azt parancsolja, hogy a meg-
zavart vallási egyházi viszonyok, a Rákóczi forradalom 
előtti állapotba helyezendők vissza. Bécs. 

ugyanaz megerősítve 1710. nov. 10-ről. Bécs. 
Eleonora királyné Bécs 1711. jun. 28. az eperjesi evangélikusok-

nak, ha belvárosi templomaikat s a collegiumot s isko-
láikat átadják, a külvárosban telket adatni, szabad vall-
gyakorlatot engedni parancsol. 

III. Károly Pozsony 1712. máj. 29. a bártfaiaknak visszaadatni pa-
rancsolja a városon kivüli templomukat s szabad vallás-
gyakorlatukat. (Ugyanez ugyanezen időből az eperjesiekre 
vonatkoztatva.) 

Ezen parancs a törvényekre hivatkozik s más egy-
házakra is alkalmazható volt, kivált a filiálisokra. (Sáros-
megyének szólt.) 

ugyanaz ugyanazt parancsolja 1714. jul. 12-én. 
III. Károly 1717. máj. 22. Laxenburg: tiltja az evangélikusok s 

reformátusok magán és titkos összejöveteleit. 
Helytartó-tanács 1725. aug. 18. a megyéknek parancsolja, hogy ha 

vannak ev. és ref. lelkészek a kik magukat superinten-
seknek nevezik, vonják kérdőre : mi jogon teszik azt ? 

ugyanaz u. azt parancsolja 1727. decz. 5-ről. 
i n . Károly rendelete 1719. aug. 9. a Thurócz, Bodrog és Veszprém, 

Közép-Szolnok és Kraszna-megyei ev. s ref. büntetése 
ügyében, akik a „decretalis esküt4 a szent szűzre s 
minden szentekre letenni nem akarták s azért 64 frtra 
s börtönre Ítéltettek. 

Helytartó-tanács 1732. márcz. 7. senki addig superintendensnek 
vagy más bárminemű felsőbb egyházi hatóságnak el ne 
ismertessék s jurisdictiót ne kapjon, mig a király azt 
különösen meg nem engedi. 

nye és Erdőcske templomainak elvételét tiltja s Jakabfalva s 
Güllyviz, a sóvári plébános által elfoglalt (filialis) temp-
lomairól, jelentést kér a helytartótanács 1732 máj. 15. 

8 
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Mely ünnepeket kelljen Magyarország minden lakosának 
megtartani. 

(Helytartótanács 1733. jan. 23.) 
1. Vasárnapok 
2. Krisztus körülmetéltetése 
3. Epiphania 

25. Lőrincz vértanú 
26. Assumptio B. V. Mariae 
27. Szent Istvánnap 

4. Pál megtérése vagy fordulása 28. Bertalan ap. 
5. Purificatio B. V. Mariae 
6. Máté apostol 
7. József, Mária jegyese 
8. Annunciatio B. V. Mariae 
9. N.-péntek 

10. 3 húsvét ünnep 
11. Adalbert püspök vértanú 
12. György vértanú 
13. Fülöp Jakab 
14. Szt. kereszt feltalálása 
15. Mennybemenet 
16. 3 pünkösd ünnep 
17. Krisztus teste 
18. Keresztelő János születése 

29. Szűz Mária születése 
30. Szt. kereszt felmagasztalása 
31. Máté ap. és evangelista 
32. Mihály arkangyal 
33. Simon Juda ap. 
34. Mindszent 
35. Imre vezér. 
36. Márton pk. 
37. Erzsébet özv. 
38. Katalin vértanú 
39. András ap. 
40. Szűz Mária fogantatása 
41. Tamás ap. 
42. Krisztus születése 

19. SzentLászló magy. kir. napja 43 István vértanú 
20. Péter, Pál napja 
21 Visitatio B. V. Mariae 
22. Mária Magdalena 
23. Jakab ap. 
24. Transfiguratio Domini 

44. János evangelista 
45. Szent Incze vértanuk 
46. Azonkívül minden parochia 

a maga pátronusa és véd-
szentje napját. 

Krman Dániel mijavai lelkészt és superintendenst fogságra 
vetni parancsolja III. Károly 1731. máj. 20. 

Ugyanaz a templomok elfoglalását tiltja s ha valaki ezt tenni 
kivánja, terjeszszen fel motivált kérést 1731. 15. jani stb. stb. 

B) A II. József császár idejében kelt királyi rendeletek 
és helytartó-tanácsi parancsok közül érdekesebbek a 

következők : 
(keltjök idejének sorrendjében) 

1781 aug. 10. 3946. sz. a. kir. parancsra a H. T. Nagy Sámuel 
vallási ügynök által a Tiszántúli réf. superintendensnek s 
egyh. kerületi elöljáróságnak megparancsolja, hogy a Deb-
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reczenben nyomtatásban megjelent magyarnyelvű, a r. kath. 
vallást sértő (s magyarul felsorolt) tételekkel biró heidelbergi 
kátét, mert a vallási gyűlölség kora lejárt, javitsa ki, s a 
javitottat a H. T. utján királyi censura alá bocsássa, hogy az 
azután nyomtatási engedélylyel láttassék el. (30. 57. 80-ik 
kérdés.) 

1781. nov. 26. 7503. sz. Csak honpolgárok lehetnek papok, márcz 
1784. febr. 4. 503. sz. a. 

1782. jun. 20. 3718. sz. a., mivel egy könyv jelent meg, melynek 
czime volt : „Alom második Josephrül, magyarra fordítva" 
melyben lázító eszmék foglaltattak, megtiltatnak a censura 
által jóváhagyott müvek fordításai is, ha azok előlegesen 
meg nem engedtettek. (A könyv Budán jelent meg Lande-
rernél.) H. T. . 

1783. márcz. 31. 1890. sz. a. H. T. Sárosmegyéhez. Az aranypa-
takiak azon tette, hogy a gabolthoi parochust megtámadták, 
valamint a plébános tette rosszaltatik. (Sok hasonló.) 

1783 jul. 28. A superintendensek által felszenteltek névszerint 
bejelentendők. 

1783. nov. 9. H. T. 10.661. Ofalunak magán istenitisztelet enged-
tetik. — 

1784. febr. 9. 3300. H. T. Megengedtetik, hogy : Richwald, Tharnó, 
Rokitó, Arauypataka, Sverző, Sárpataka, Felső-Volya, Luka-
vicza — Bártfa filiái legyenek. 

1784. febr. 21. 4090. H. T. Tiltja a supplicatiót és a lelkészeknek 
egyházukon s filiáikon kivüli működését. — Utóbbit tiltja a 
H. T. 1784. okt. 5. 22.734. sz. a. rendelete is. 

1784. márcz. 22. 6446. H. T. A filiálisoknak az anya-egyházzal 
való egyesitése megengedtetik. 

1784. márcz. 22. 618. sz. a. megengedtetik, hogy Margonyának 
filiái lehessenek: Lasczó, Nyirjes, Kruczó, Herhej, Kohány, 
Orsócz, Alsó-Volya, Hankócz, Porubka és Tapli-Németfalva ; 
Giráltnak: Longh és Vaspataka. 

1 ^ 4 . apr. 5. Bábafalvának és Radványnak megengedtetik a tem-
^ plomjavitás és a magán istenitisztelet (vallásgyakorlat). 

1784. jun. 21., 14.461 királyi parancsra a H. T.. által az eltörölt 
jezsuita-rend eperjesi residentiája, (Collegium) mint legtöbbet 
Ígérőnek, az ev. cominunitásnak adatik át 6000 frton s ren-
deltetik, hogy a Szirmay József házából a 48 katona gyermek 

5 (növendék) a városi tanács által valamely más házba helyez-
< J tessék át. 
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1784. jun. 21. Két prot. tanácsnokot (senatores) enged Eperjesnek. 
1784. jun. 21. Sókutnak filiáival: Agyagos, Csáklyó, Samltó = 

Zamutó, Varannó — Gseinernyével együtt megengedtetik a sza-
bad vallásgyakorlat. 

1784. jul. 1. Megengedtetik, hogy Mocsármány, Mérk, Gulyviz, 
Kakasfalva, Bogdány, Ábrány és Lapispatak — Zsegnyéhez ; 
Vlacsa — Kereszteshez; Magyar- és Tót-Raszlavicza, Abra-
hámfalva, Buczló, Varjufalva, Kaproncza, Vanyiskócz és Bécz-
alja — Laposhoz csatlakozzanak filiálisokul. 

1784. aug. 2-án 18.116. sz. a. a H. T.-tól királyi parancsra egy 
„Intimatum" érkezett a sárosmegyei protestánsok 8 pontú 

panaszára, mely részben czáfol, részben orvosol, de nehez-
telést is foglal magában, hogy senki személye szerint meg 
nem neveztetett. 

A 8 pont alatt emiitett panaszok a következők voltak : 
1. pont : Hogy Sárosmegyében sem az 1781. nov. 29-ki sarkala-

tos, sem pedig más, a. protestánsoknak kedvező kir. ren-
deletek ki nem hirdettettek. 

2. „ A vallás ügyében is csak a szolgabirák járnak el. 
3. „ Hogy a Hanusfalva, Kőszegh és Vörösvágás szabad vallás-

gyakorlatot kérő kérvényei egy éve már, hogy elintézve 
niucsenek s Erdőcske ügye, melynek templomát a soóvári 
parochus önhatalmúlag rontotta le és a szebeniek pana-
szos ügyei, daczára, hogy évek előtt terjesztettek fel, 
nincsenek elintézve. 

4. „ Hogy a vallási ügyek egyenként vétessenek elő a vizs-
gálatok alkalmával s minden egyes ügy különösen vizs-
gáltassák meg, nem pedig közösen, egy czim alatt, mint 
az az erdőcskeiek, cselfalviak s mások kérvényeinél 
történt. 

5. „ Hogy a filiális egyházak ügyei és pedig nemcsak azoké, 
melyek a türelmi parancs alkalmával szabadon csatlakoz-
tak vala anya-egyházaikhoz, hanem azoké is, melyek 
háborgattattak, eltöröltettek, a türelmi parancs 13. §-a 
szerint Ítéltessenek meg és anya-egyházaikhoz csatoltat-
hassanak; a stólát saját lelkészeiknek fizethessék és 
szabad vallásgyakorlattal birjana mint p. o. a felsorolt, 
s Komlóshoz tartozó filiák is igy ítéltessenek meg. 

6. „ Hogy gondoskodva legyen az 1783. február 17-ki kir. 
parancs végrehajtatásáról, a r. kath. vallásról az ev. 
vallásra áttérők iránt, mert most a 6 heti oktatásra át-

térés czéljából jelentkező protestánsok üldöztetnek, botoz- • 
tatnak, mint p. o. egy janói ember a radácsi, egy luka-
viczai a boroszlói g. kath. és kruslovi parochusok által ; 
s az ilyenektől a 6 heti oktatásról szóló bizonyítvány 
megtagadtatik. 

7. pont : Hogy a szegény ev. fizető „plebs contribuens" nép, mely 
a stólárék utján a r. kath. papok által zsaroltatik, ezen 
fizetendőktől mentessék fel. ' • • M 

8 „ Hogy hivatalokra az evangélikusok is alkalmaztassanak, 
különösen a szab. kir. városokban, a hol ebben akadá-
lyoztatnak; a minthogy p. o. a már a türelmi parancs 

' után megtartott „restauratiók" = választásoknál sem 
megyei, sem pedig városi hivatalokra (Sárosban) közü-
lök egy sem alkalmaztatott, ellenkezőleg a társulatokból 
is kizáratnak, kizavartatnak s az iparosok a vallásukkal 
ellenkező szertartásokra sokféleképen köteleztetnek a városi 
hatóságok által. 

'1784. sept. 8. 20.992. Kir. parancsra a H. T. a collegium átadandó 
az evangélikusoknak s a templom és fölszerelése is az ev. 
egyháznak adandó át 1000 frton. 

1784. nov. 15. a H. T. kir. parancsra, daczára az Eperjes városi 
hatóság ellenkező felterjesztésének, a collegiumot iskolául s 
a mellette lévő templomot templomul az evangélikusoknak 
átadatni rendeli. 

1784. dec. 20. 28.668. H. T. Roth György és neje, mert nem nevel-
* tetik gyermekeiket r. kath. vallásban, bebörtönzendők. 
1785. máj. 9. 12.205. A magán vallásgyakorlattal biró helyeken 

megtiltatik temetés alkalmával az utczákon és uton énekelni. 
1786. jan. 3. Minden ev. anya- és leány-egyház hivei felmentetnek 

a r. kath. egyházi szolgálatban állóknak kiadandó stóla fize-
tése alól. (Az ó-falviak külnösen felmentettek ez alól az 1786. 
aug. 22. 35.454. sz. a.) - : 

1786. jan. 24. 4108. Az evangélikusoknak akkor is megengedendő 
a templom- s iskola-épitése, ha nem 100 család, de ha 500 
körül lélek van. 

1786. jan. 26. Ersik András (somos-ujfalusi) r. kath. anyától szüle-
tett gyermekei elveendők és katholikusokul nevelendők. 

1786. jan. 31. 5860. Vájjon megadassék-e valamely helynek a szabad 
vallásgyakorlat, azt a megye döntse el s ha ez azt meg- . " 
tagadja, terjesztessék fel az ügy végeldöntés czéljából a , íjtj 
H. T.-hoz. 



1786. api". 15-én a sárosi evangélikusok kérik és Sárosmegye april 
23. 1786. megengedi a r. kath. papok stóla jogának épség-
ben hagyásával, hogy filiául az 1784. márez. 22. 6446. sz. a 
rendelet értelmében: 

Eperjeshez: Sóvár, Enyiezke, Kende, Radács, Berzenke, Szinye, 
Kajata, Sebfalva, Nagy-Sáros, Kis-Sáros, Szent-Imre, Gergely-
laka, Felső-Sebes, Megye, Jánó, Berki, Szuchadolina és Szedlicze, 

Szebenhez: Orkuta, Szent-Mihály, Osztropataka, Nyárs, 
Hermány, Bodólaka,, Uszfalu, Pechi-Ujfalu, Dobó, Pétermező 
Roskovány, Yolya és Jakabfalva, 

Jakabvágáshoz : Szent-Kereszt, Mochnya, Szinye-Ujfalu, Isép, 
Hrabkó, Kis-Vitéz, Nagy-Vitéz, Siroka, Hedri, Berthót, Seng-
lér, Lipócz, Andrásvágás, 

Kükemezőhöz : Zsálmány, Dukafalva, Kálnás, Lucska, Kará-
csonymező, 

Komlóshoz :. Cselfalva, Nádfeő, Próoes, Pósfalva, Asgút, 
Tülcsik, Szedikerthe és Deméthe, 

Kapi-Németfalvához : Vágás, Láda és Kapi, 
Girálthoz : Mátévágás és Kerekrét csatlakozzék. 

1786. máj. 16. 20.339. A sárosiak fentebbi kérelme folytán meg-
engedi, hogy olyan helyeken, melyek filiául már régebben 
más nyilvános szabad vallásgyakorlattal biró helyhez csatla-
koztak, az ev. hivek a r. kath. papnak fizetendő stóla alól 
felmentessenek, igy a fentebbiek is. 

1786. august. 8. 32.740. Minden hely, mely nincs privát szabad 
vallásgyakorlattal ellátva, filiálissá legyen. ' 

1786. aug. 16. 33.283. Ófalva folytathatja temploma építését, daczára, 
hogy a r. kath. panasza folytán, hogy közel van a r. kath. 
templomhoz, a megye megtiltotta volt. (Ófalva evangélikusai 
a r. kath. egyházi szolgálatban állóknak kiadandó stóla ^lól 
felmentetnek 1786. aug. 22. 35.454.) 

1786. aug. 22. 34.756. Abos evangélikusai templom-építési enge-
délyt kérnek, a megye tegyen jelentést. 

1787.. jul. 10. 24.668. A protestánsoknak, a hol szabad templomot 
épiteni, szabad azt tőronynyal s harangokkal is. 

1787-ben a következő ev. egyházak (14) állottak fen Sárosban 
következő filiákkal (218). 

1. Eperjes: Sóvár, Enyiezke, Kende, Radács, Berzenke, Szinye, 
Kajata, Zsebfalva, N.-Sáros, Kis-Sáros, Gergellaka, Felső-
Sebes, Megye, Berke, Szuha-Dolina, Szedlicze, Szent-

Imre, Jánó, Alsó-Sebes, Finta, Fulyan, Kellemes, Sal-
gócska, Soós-Ujfalu, Terjék-Falva, Bajor, Buják, Lubócz, , 
MiHus-Vágás, Orosz-Peklin, Kavacsány, (Quacsány), Ru-
zsin, Luzsanka, 

b . ' S z e b e n : Péchy-üjfalu, Dobó, Orkuta, Szt.-Mihály, Osztropataka, 
Éfa ' Nyárs, Hermány, Bodólak, Uszfalva, Pétermező, Rosko-

.vány, Volya, Jakabfalva, István.vágás, Laçsno, Balpataka, 
* . : Csipkés, Deléte, Gombosfalva, Jernye, Mocsolya, Ratvay, 

V ; Rencsissó, Szt.-György, Tölcselmes, Usz-Peklin, Usz-Salgó, 
; >*: X-Laszka, Alsó-Szalók, Bajor-Vágás, Balázs-vágás, Berzevi-

r^/ Darócz, Décső, Fekete-Kut, Gromos, Hajtnoka, Ham-
'0 ' ^ l i n i g ; Héthárs, Jakoviz, Krivány, Lagno, Lipnik, Mati- * 

: . 'èzova, Olsó, Orló, Palocsa, Plavnicza, Polom, Semviz, 
?V , Som, Stelbach, Sztarnia, Szulin, Tarcza, Ujak, Viszoka, 

Vörös-Alma,' Harcsar-Lucska, Jesztreb, Kijó, Lubotiny, 

P ; - Tarkő. 
f 3.« Bártfa : Richwald, Felső-Volya, Lauka, _ Sárpatak, Arany-Patak, 

Rokitó, Tarnó,. Sverzso, Fricske, Hertnek, Klyussó, Ló-
K falva, Ossikó, Siba, Zboró. 
' 4. Német-Jakabvágás, : ' Szent-Kereszt, Mochnya, Szinye-Ujfalu, 

Izséb, Hrapkó, Kis-Vitéz, Nagy-Vitéz, Siroka, Hedry, 
Berthót, Singlir, Lipócz, Andrásvágás, Fries, Kiemberg. 

5. Keresztes : Bábafalva, Radvány Vlacsa. 
6. Girált: Longh, Vaspataka, Kerekréth, Mátévágás, Radoma, San-

bJY dal, Scsavnik, Volykócz, Micsak (Zemplénből). 
7. Margonya: Laszczó, Nyirjes, Krucsó, Herhey, Kohány, Orsócz, 

Alsó-Volya, Hankócz, Porubka, Tapli-Németfalva, Hra-
• bócz, Komarócz, Kozany, Kurima város. 

I f 8. Zsegnye : Mocsármány, Mérk, Gulyvíz, Kakasfalva, Bogdány 
Abrány, Lapispatak, Erdőcske, Boroszló, Vargony, Har-
ságh, Szent-Péter. 

9. Lapos : Magyar- és Tót-Raszlavicza, Abrahámfalva, Buczló, Var-
t jufalva, Kaproncza, Vaniskócz, Béczallya, Trocsány, Bar-

. tosfalva. 
10. Hanusfalva: Pétervágás, Megy es, Pál-Vágás, Fekete patak, Tapli-

* • Hermány, Bisztra. 
11. Ó-Falu: Vörösvágás, Kosztolány, Mudrócz, Keczer-Lipócz, 

Patacsko, Bunyita, Tuhrina, Boly ár , Keczer-Peklin 
Tizsite. / f ' 

12. Kükemező: Zsálmány, Dukafalva, Kálnás, Lucska, Karácson-
mező. . , 
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13. Kapi-Németfalva : Vágás, Láda, Kapy, Kükiny, Körösfő, Vá-
rallya. 

14. Komlós: Cselfalva, Nádfeö, Proócs, Pósfalva, Asgúth, Tölczik, 
Szedekert, Deméte, Ádámfölde, Geralth, Hradiszka, Kis-
Szilva, Nagy-Szilva, Ternye, Zavatka, Zsettek. 

Esperességi gyűlések. 
Érdekes adatok a sáros-zempléni ev. esperesség jegyzőkönyveiből 

A sáros-zempléni ev. esperességnek, mióta megalakult, jegyző-
könyvei megvannak. Az első egy régi 1616-ból eredő vaskos quart 
kötet. A bőrkötésen (kivül) következő felírással : „ Liber Symbolicus 
Rndae Frittis Com. Saarosh Anno Dni 1616.- Ebben legelői is 
közölve vannak a szepesvárallyai 1614-ki zsinat XVI. kánonai 
Thurzó Kristóf neve alatt, felemiitvén azt is, hogy Godawa Lukács 
tárczai és Hyebner héthársi lelkészek voltak jelen Sárosból, mint 
Dessewffy János és Ferencz'küldöttei. Jelen voltak továbbá Sáros-
ból: Berzeviczy János, Henrik és Zsigmond, Szinyey Merse István, 
Kristóf és Miklós, Usz János, Berthóty János, Roskoványi Sándor 
és Márton, Dobay Zsigmond, Frichy János, Hedry Zsigmond és 
György, Werebély János, Horváth Loworkovith György, Horwáth 
Gravek István, Szentkereszti Motko Pál, Kurkovicziusz György palo-
csai lelkész és sárosi alesperes Woszticzky Miklós richnavi stb. 
stb. lelkész. A kánonok végén van egy superintendensi eskü s az 
aláírások megemlítése, mert ezen nyomtatott példány másolat. Azu-
án jön a „Jövel Szentlélek Isten" ima, ugyanaz hymnusban, azu-
tán gyülészáró ima. Azután régi vers a világ romlott erkölcseiről. 
(Gyűlések végén senior beszédei). 

Erre egy előszó után jönnek a sárosi lelkészeket kötelező törvé-
nyek, melyek Berzeviczy András alispán és az egész megye gyűlése előtt 
1614. aug. 13-áu felolvastatván, az által ünnepélyesen megerősíttettek, 
az akkori senior a berzeviczi lelkész Zarevuczius Mátyás hivatalosko-
dása kezdetén. Ezekben többek között ki van mondva, hogy az 
Augustanán és az Apologián kivül ragaszkodnak az 5 szab. kir. 
városi hitvalláshoz, melyet I. Ferdinándnak és Verantius Antal 
érseknek mutattak be. Egyúttal felemlítik, hogy a megyegyülés 
elé megerősités végett benyújtott egyházszabályokat, törvényeket 
már azelőtt használták, szentesitette a szokás, de ők leirták, hogy 
megerősíttessenek. — E törvények az egész egyházias életre kiter-
jednek, külön szabályozzák a házassági jogot, mert szentszékeket 
rendeznek be. 21 Sárosi nagy családbeli ur aláírásával. 
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Az ekkor őrzött levéltárban a következő levelek voltak érde-
kesebbek : az 1579. évről az 5 sz. kir. városi Confessionak a sá-
rosi összes nemesség által aláirt másolata. Uj falusi Imre levele, 
Alsó-Sebes kérelme, hogy papot tarthasson, Kis-Szeben városa su-
perintendens-választásra vonatkozó sorai, a szepesvárallyai zsinatra 
küldött lelkész-követeknek a superintendens-választáshoz adott uta-
sítások, országnádori szabadságlevél, körlevél azon alkalomból, mi-
dőn („tentabatur libertás per Mros Conf. Helv.") néhány ref. lel-
kész az ev. esperesség némely jogait megtámadta. Benedicti Gás-
pár 1-ső rendű alesperes levele, mely Vázseczky Mihály vitézi lk. 
hallgatóival való peres ügyeire vonatkozott. 

1614. jun. 3. esp. közgy. Eperjesen, melyen a családja betegsége 
miatt otthon tartózkodó Zarewuczius Mátyás berzeviczei lk. 
választatik esperessé, kit is a megye közgyűlése megerősített. 

1614. jun. 25. közgy. Szebenben. Olvastatott az ágostai hitvallás, az 
5 sz. k. városi hitvallás és az esp. törvényei s a leik = 
lelkészek kötelezték magokat azok szerint élni. 

Conseniorok választattak: Ripini Zsigmond dobói, Godawa 
Lukács tarczai, Benedicti Gáspár berthóti, Curcovicius György 
palocsai és Sobichius Pál kucsini lelkészek. Tribunussá lett 
Wigastus P. beöki lk. 

A megye gyűlésére az egyházi törvények megerősítése 
czéljából a seniorok és Simonis Péter Jakabfalva lelkésze 
küldettek ki. 

Ezeket aug. 13-án a megye ünnepélyesen megerősíti. 
1614. okt. 30. A kucsinyi Sobichius Pál lemond. A krivani Her-

mann Mátyás és a szinyei Damiani János ügyében Héthár-
son gyüléske. 

1615. jan. 29. Eperjes, k. gy. Berzeviczy András alispán egy tal-
lért ajándékozván ezüst pecsétnyomó készítésére, az elkészült. 
A lőcsei könyvkötő kötött könyvet a jegyzőkönyvekre. A 
megye által újólag megerősítettek a törvények. — Az espe-
resnek adandó tiszteletdíjra nézve a régi gyakorlat tartatott 
meg. 

1615. máj. 6. héthársi gyülke. Ujfalusy Imre egykor debreczeni 
majd váradi tanár, üldöztetvén öveitől, mert a ref. superin-
tendens politikai hatalma ellen kikelt, mivel az azzal a papok 
s hivek ellen visszaélt, a sárosmegyei gyűléshez s ez által 
az esp. gyűléshez utasíttatván, ahoz folyamodott, mely neki 
a senior által a megyegyüléshez egy levelet ád, — mely-
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ben ugyan ev. tanainknak megfelelőleg kimondatik, hogy az 
egyházi hatóságoknak nincs világi hatalma, de kimondatik, 
az is, hogy a gyűlés folyamodó ügyében nem érzi magát 
illetékesnek. 

1615. jun. 11. Eperjes, k. gy. Solcius Mátyás lipóczi lk. esküvel 
kényszeríttetett magát kötelezni, hogy a vihar ellen babonás 
imát nem fog mondani s nem mondott. Alsó-Sebes papja az 
egyház elöljárói által elűzetvén, midőn azt különösen Forgách 
ur igen követelte, a k. gy. letette a papot, nehogy az egyház 
szenvedjen. Forgách végül kivitte, hogy oda jezsuita jött 
papnak s a templom s a paroehia is elfoglaltatott. E k. gy. 
lemondtak a seniorok. — De mind újra választattak. 

1615. okt. 3. Eoskovány, gyülke. Házassági ügyben. 
1615. deczember 17. Szinyeujfalu, gyülke templomrablás ügyében, 

mely Kapronczán követtetett el, állítólag Hederi Kristóf oda-
való lelkész és családja által. A rablás idejében távol volt 
lelkész és családtagjai tisztító esküre utaltattak. 

1616. febr. 10. Szeben, k. gy. Büntetések szabattak azokra, a kik 
babonás ünnepeket hirdetnek, akár papok akár tanítók, a 
komlósi papra Zsebrovius Albertre illetektelen esketésért; a 
fel-sebesi lelkészre Istvánra, Wicenik Mátyás margonyai lel-
készre, a héthársi iskola tanítójára, a gyűlésen meg nem 
jelenőkre stb. 

1616. máj. 27. Eperjes, k. gy. Elintéztetett Hermann Mátyás és 
Godawa Lukács személyes ügye. Lemondott a senior Zare-

. wucius Mátyás és kiment a templomból, erre kiment az egész 
gyülekezet, anélkül, hogy választott volna. 

1616. jun. 29. Eperjes, k. gy. 3-ad izben megválasztatott esperessé 
Zarewuczius Mátyás. —• Alesperesekké választattak : Benedicti 
Gáspár berthóti, Ripini Zsigmond dobói, Curcovicius György 
palocsai, Wigastus Pál böki lk. Tribunussá lett Szrini Pál 
plavniczai, s megválasztattak az esp. törvényszék tagjai: (XII). 
Simonis Péter jakabfalvi, M. Dániel a kosztolani, Glosius 
Márk a hermáuyi, N. Márton a tarkői, Poley Jakab hét-
hársi, Damiani János a szinyei, N. Balázs a kajatai, Fabia-
nyi Mátyás a szinye-ujfalusi, Szvizsian János a szentimreij 
Lucae György a daróczi, N Jakab a roskoványi, Simonovszky 
Mátyás a hamburgi lelkészek. 

Zanzerius Mihály, a ki mint n.-sárosi lelkész igen sokáig 
volt sárosi esperes, ekkor pedig eperjesi magyar pap, átadta 
az esp. illető okmányokat. 
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1617. jan. 17. Szeben, k. gy. A tapolyi járásban a kapronczai lel-
kész az erkölcsökre való felügyelettel bízatott meg. Elhatá-
roztatott a Can. Visitatio, de sok akadály jővén közbe, 
elmaradt. Ez ügyben a megyénél is kérelmezett a gyűlés, 
mely Eperjesen újra összeült. Ekkor a reformátusokkal volt 
a gyűlésnek haja, mert azok több egyházat beakartak kebelezni. 

1617. jun. 29. Eperjes, k. gy. Hozza el minden lelkész a maga 
agendáját a legközelebbi közgyűlésre. Újra Zarewuczius Mátyás 
választatott seniorrá. Assessorrá a régiek, kivéve Simo-
nowszkyt, kinek helyére Sobichius János s a régi kapronczai 
lelkész helyére az uj választatott. 

1617. okt. 25. Héthárs, k. gy. Paluchius Jakab roskoványi lelkész 
a törvényeket olvasta. Luther s a reformatio 100 éves ünnepe 
liatároztatott el 25. p. Trin. vasárnapra. A Can. Visit.-ra az 
alispántól kérni fognak megbízást. — A vitéziek, Vázseczky 
Mihályt, lelkészöket egy hive lelővén, Sibschint választották 
s felszenteltették s beiktatták, a mi ellen protestált az espe-
resség, mert a superintendens az esp. tudta nélkül szentelte 
fel. 1618. a superintendens Zabler Péter megígérte, hogy 
ezentúl tudtuk nélkül nem szentel Sárosnak papot. 

1618. jun. 26. Eperjes. Hermány papja Glós Márk. Az esp. hatá-
rozza, hogy ezentúl k. gy. Eperjesen, Szebenben s Héthár-
son fog tartatni. — 4 tanitó egy parasztot halálra vert, miért 
is a nemesek által elfogatván s fegyvereiktől megfosztatván, 
a szolgabírónak s az által fegyverestől a seniornak szolgál-
tattak ki. A tanítóknak megtiltatott pálinkát főzni és mérni. 
Zarewuczius M. lemondott s helyébe Simonis Péter válasz-
tatott meg seniorrá (jakabfalvi lelkész). Conseniorokká lettek : 
Zarewuczius Mátyás, Kurkoviczius György, Sopichius Pál, 
Ripninsky Zsigmond és Vigasztius Pál. Tribunussá lett : Chris-
tiani Pál s 12 assessor választatott. 

1618. nov. 6. Szeben, k. gy. Házassági perügyek. Felvétetett : 
Hybner János héthársi, Sóvári Lőrincz szt.-györgyi és Sib-

• schin István vitézi. 

1619. febr. 25. Hermány, k. gy. Illetéktelen esketés végett bepa-
naszol tátott a szt.-kereszti pap. Házassági ügy. Lucy Jakab 
neje-é, akit férje elhagyott s más. 

1619. febr. 29. Gyüléske Lipóczon. A lipóczi pap Damiani János 
peres ügyét a helyi tanítóval s tanitónéval intézte el. 
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1619. Űrnapján, gyüléske Yolyán. Holttest csonkítás általi templom 
szentségtelenités ügyében. Világi bírákra bízatott s a tem-
plom megtisztíttatott, újra beavattatott.-

1619. jul. 10. Eperjes, k. gy. A Can. Visít, kérése a megyétől elha-
tároztatik, Hedri egyháza Berthóttól el akar válni, ügy intéz-
tetett el az ügy, hogy egyszer az egyik, másszor a másik 
község válaszszon papot. Felsebes egyházát annak papja az 
alsebesi jezsuitáknak adta át, a miért őt az esperesség ki-
csapta. Esperes, alesperesek megerősítettek. Bipninsky meg-
halván, helyette Dworszky Bazilius kajatai lelkész választa-
tott alesperessé. — Egy válóper elintézve. 

1619. novemb. 20. k. gy. Héthárs. Beiratott a veresvágási Lehmann 
János és Klosowszky János a lubotinai. (Zolnay szerint e 
gyűlés a kozákok rendetlenkedései miatt oszlott fel). 

1620. máj. 5. Szeben, k. gy. Hederi Christof vádoltatik. A hanus-
falvi Joh. Belussenus panaszkodik hallgatói ellen. 

1620. máj. 19. Hanusfalván gyüléske. 
1620. jul. 7. Eperjes, k. gy. Simonis Péter senior lemond, köszönet 

szavaztatik neki és újra Zarewuezius Mátyás választatik s az 
alesperesek megerősíttetnek s igy az assessorok is. Dessewffy 
Ferencz jelenti, hogy ő a maga birtokain lévő lelkészeket 
kiveszi a senior hatósága alól. Megkéretvén, hogy ezt ne 
tegye, megígérte, hogy nem teszi ; de nem tette. 

1621. márcz. 3. Eperjes, k. gy. Az elszakadt lelkészek a Zabler 
Péter superintendens közbenjárására visszakebeleztettek az 
esperességbe. A Hedry-családnak megengedtetett, hogy ma-
gának lelkészt hívjon. 

1621. jun. 24. Eperjes, k. gy. Az alispán, Ujfalussy László kíván-
ságára díj szedetett a lelkészektől egy magyar tábori pap 
számára. Bethlen Gábor fejedelem s választott kir. ügyének 
győzelmeért és a békeért a megye kívánságára közimák 
mondattak. Zarewuezius újra választatik. (A jegyzökönyveket 
soká és sokszor a senior irja.) 

1621. nov. 18. Szeben, k. gy. Ujfalussy László, mivel tábori pap 
nem küldetett, az ennek részére szedett dijakat visszaadja. 
A Can. Visít, a háború befejezéséig elhalasztatik. — Gor-
siczky nevü barát betért. 

1622. jun. 30. Eperjes, k. gy. Zarewuezius újra megválasztatik. — 
(Évenkénti választás.) 
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1622. decz. 6. Szeben, gyüléske. Zarewuezius meghalván, Simonis 
Péter választatott seniorrá. Az elhalt papnak évét töltsék ki 
a szomszéd tiszttársak. 

1623. jun. 29. Eperjes, k. gy. Uj s más megyéből jövő papok jelent-
kezzenek a seniornál. Simonis újra seniorrá választatik. — 
A senior 2 alperest jelöl ki és választ és az esperesség ugyan-
annyit. Házassági ügy. Illetéktelenül eskető megbüntettetett. 

1623. decz. 6. Szt.-Mihály, k. gy. A lipóczi pap megbüntettetett, 
mert az eperjesi vásáron a parasztokkal kártyázott. Bozinkay 
Miklós leánya ellen panasz tétetett, hogy nem akar tanitó 
férjével élni. Ugyanezen tanitó hanyagságáért megintetett. 
A kuczini pap ajánló-levelet kér Eákóczy Györgyhöz, hogy 
az őt kurimai pappá tegye. 

1624. jan. 9. Szeben. Egy házassági ügyben vádlott nőt régi szokás 
szerint a szószékről a templomban 3-szor idéztek. — Házas-
sági ügy. . 

1624. február 10. Szeben. Ugyanazon ügyben s más házassági 
ügyekben. 

1624. jun. 10. Osztropataka, gyülke. Jacobus Micenus vádolja (ma-
gyar nevü) vele szemben illetlen magaviseletű híveit, azok 
bocsánatkérésre kényszeríttetnek, ő meg később lemond. 

1624. decz. 4. Szeben. Hedri Zsigmond, elébb semmint a gyermek 
meg lett volna keresztelve, avatta az anyát s megrovatott. 
Hedri Kristóf megbüntettetett s híványát előmutatni kény-
szeríttetett. A dobói tanitó megbüntettetett verekedésért. 
Házassági ügy. Szvizsián János rágalmazásért megbüntettetett. 
A felsebesi egyház ügyében az alsebesi helyettesnek Debre-
czeny Dánielnek irtak. 

1624. decz. 8. Eperjes. Házassági ügyek. Illetéktelen házassági hir-
detésért a szt.-kereszti pap 3 frtra büntettetett. Hedri Kris-
tóf, mert illetlen uton jutott a sebesfalvi egyházba s mert 
nyelveskedett, 6 frtra büntettetett. A dobói tanitó mint bűnös 
és makacs, excommonicáltatott a tanitók beleegyezésével. 

1624. apr. 17. Héthárs. A dobói lelkész ügye tárgyaltatott. Dobó-
nak lelkésze sok bűnről vádoltatott. Épen ugy a berthóti 
lelkész is. — Stanislaus Jakab illetéktelen esketésért 12 frtra 
büntettetett. 

1624. apr. 30. Dobón gyülke. A lelkész ügyének kiegyenlítése 
Dobay Mártonnal. 

1625. jul. 9. Eperjes. Házassági ügyek. Simonis Péter esp. s az 
alesperesek hivatalukban megerősíttetnek. 
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1625. nov. 19. Szeben, k. gy. A Can. Visit, (a senior által) elha-
tározva. Andreas Leporinus, mert a seniort nem tiszteli, 
kérdőre vonatik. A komlósi lelkésztől vegye el a senior a 
templomkulesot s mozditsa el. Házassági ügy. Ledves Kristóf 
és Fasskó Illés beíratott. 

1626. május 5. Héthárs. Tárgyaltatott Radácsy Jakab berki lelkész 
ügye. 

1626. jul. 5. Eperjes. Svizsian lelkész, Berthóti Ferencz által vádol-
tatik. A hermányi s hazslini lelkész ügye tárgyaltatik. — 
Házassági ügyek. 

1626. nov. 25. Szeben. A bisztrai pap, ha nem tanusit illő maga-
viseletet, nem tűrendő. — A komlósi pap 12 frtra büntetve. 
Bozinkay Miklós hűtlen neje. Házassági ügy. A senior ir 
egy a superintendens előtt gyanús lelkész tisztázására. 

1627. jul. 7. Eperjes. A tarkői lelkész, mert szomszédja hiveit ille-
téktelenül és szabálytalanul eskette, 12 frtra büntettetett, 
hasonlóan a karácsonymezei. A lipóczi pap patronusainak 
megkérlelésére utasíttatott. Osztropataki pap Jónás megbün-
tetve. Házassági ügy. 

1627. sept, 23. Szeben. Glós Márk szigorúan megfedve. A közgyű-
lések alkalmával adakozzanak a lelkészek az esperességre. 
Az ujon belépő lelkészek adományai a seniort illetik. A bír-
ságok fele az esp. pénztáré, a többi rész fele az esperesé, 
másik fele az alespereseké legyen. A gyűlésekről távol levők 
büntetés pénzeiből 5 dénár a senioré, 5 a consenioroké. 

1628. már. 15. Szeben, k. gy. Hermány Semsei Györgygyei élén, 
Glós Márkot, lelkészét, elmozdítani akarja. A gyűlés vele tart, 
de Szeben lelkészei és tanítója kérnek érette s nehéz felté-
telek mellett, bár sok botrányt okozott, bocsánatot nyer. 
A pekléni pap Hastatoris János, mert egy rablott nőt, kit 
férje erővel kényszeritett a paphoz, megeskettetett, 6hétrefel-
függesztetett hivatalától. Több házassági ügy. A senior számol 
az általa a gyűlések alkalmával s megy egy üléseken elköltött 
pénzről, szokás szerint. 

1628. jul. 5. Eperjes. 1 frt büntetés terhe alatt szokatlan ünnepet 
ünnepelni tilos a lelkészeknek. Illetéktelenül eskető 12 ga-
rasra s a stóla visszaadására büntetve. Simonis megerősítve. 

1629. febr. 15. Szeben. Glós Márk a senior ellen panaszkodik, de 
az felmentetik. Glós 200 frtnyi büntetés terhe alatt javulásra 
köteleztetik. 
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16 29. márcz. 1. Szeben. Glós ügyében gyűlés. Ha megjavul, nyil-
vános gyűlésen bocsánatot kér patronusaitól s az esperes-
ségtől, 12 frt birság mellett bocsánatot kap, de ha újra 
vétkezik, excommunicáltatik. 

1629. jul. 5. Eperjes, k. gy. Nyárs és Jakabfalva lelkésze Simonis 
Péter senior utóbbi tisztéről lemondott s Poláni László ber-
zeviczei lelkész lett azzá. Alesperesek lettek : Simonis Péter, 
Fabriczi Mátyás palocsai, Kristalli Pál szt.-imrei, Bellusenus 
István (Király) péchujfalvi. Tribunus Ledvesch Kristóf ber-
tóti lelkész. A semtizi pap rablott nőesketésért büntetve. 

1629. nov. 13. Szeben, k. gy. A vitézi pap: Caprini Jeremiás, mert 
hirdetés nélkül esketett, 1 frtra büntettetett, Ledves Kristóf 
pedig 50 fillérre. A radácsiak templom-épitési engedélyt 
kérnek. Az esperesség nem akarja megadni, mert az által 
az ősi szt.-imrei egyház van veszélyeztetve. (Ennek patrónusa 
Károlyi János.) 

1630. jan. 17. Szt.-Imrén törvényszéki ülés házassági ügyben. 
1630. apr. 18. Szeben, k. gy. Az épülő radácsi templom ügyében 

az esperesség Kassa városához fordult. A sirokai lelkész 
Sibschin makacsságáért elitéltetett. Glós Márk, mert sohasem 
jött gyűlésre, megrovatott. 

1630. jul. 4. Eperjes. Poláni esperes s hivataltársai megerősíttet-
tek. Házassági ügy. Glósnak a félbüntetés elengedtetett. — 
A radácsiak elhagyták eddigi papjokat a szt.-imrei Cristalli 
Pált s azt most indokolták. Megmondták, miért nem akarnak 
többé Szt.-Imre filiája lenni. Megengedtetett nekik, de a 
dézsma x/4 részét szt.-imrei egyházra adni köteleztettek. — 
1630. aug. 25. Poláni László esperes bemutattatott a megyei 
közgyűlésnek s ott az alispán kézadása után, megkapta a 
teljes egyházi joghatóságot. 

1630. sept. 8. Péchujfalván gyüléske. Cristalli Pál, hogy a radá-
csiak néki a meghívásakor biztosított jövedelmet Radácsból 
mint filiából megadni nem akarják, elpanaszolván, az espe-
resség ünnepélyes nyilatkozatban védelmezte a vocatorialis 
kötelező erejét. 

1630. nov. 20. Szeben. Házassági ügy. 
1631. jul. 8. Eperjes, k. gy. Poláni megerősíttetik. Társai is. — 

A radácsiak felépítvén 1630-ban templomukat, az 1631. jul. 
6-kán Poláni László esperes által felszenteltetett, az alespe-
resek, a szedliczi, a kajatai, a rokitói és bajori lelkészek 



128 

•jelenlétében. Jelen voltak Kassa polgárai és magyar s tát 
papja is. 

1631. okt. 21. Szeben. Glóst az esperesség felmenti, visszafogadja. 
Eotarides Miklósnak megengedi az esperesség, hogy Eadácsot a 
lelkiekben lássa el. 

1631. nov. 19. Héthárs, gyüléske. Házassági ügy. A könyelmü 
jegyes Martinus Tonsor 1 évre, jegyese a húségszegő Sar-
toris Anna 7 évre megfosztatott a házasságra kelési jogtól. 
A ki ez ellen cselekszik, bárki légyen is, 25 frtot fizet még 
büntetésül. A nő szülői is megbüntettettek. 

1632. jan. 8. Szeben, gyüléske. A karácsonymezei tanitó, mert egy 
görög kath. leányt jegyzett el magának s azt azután ott 
hagyta, atyját megsebesítette, a nevezettek földesurának 
Semsei Lászlónak 1 font mákot bocsánatkérés mellett, a 
leány atyjának az eljegyzési költséget s a gyógyítási költsége-
ket fizetni köteleztetett s 5 frtra büntettetett. A sirokai -Sib-
schin István engedetlen lévén az esperessel szemben s a 
gyűléseken meg nem jelenvén, 12 frtra büntettetett s javu-
lasra kényszeríttetett s kibékülésre tanítójával elmozdítás 
büntetése alatt. 

1632. febr. 4. Héthárs. Gyüléske. A kajatai lelkész Eotarides Mik-
lós vádoltatott, hogy a kavacsányi Scultéti leányát, a mely 
egy görög kath. papnak volt mátkája, bujáki lakosok által 
elraboltatta s paplakán este késő órában megeskette és igy 
az illető gör. kath. papra nézve- lehetetlenné tette a házassá-
got. Eotarides ugyan védelmezte magát, hogy fegyveres gör. kath. 
parasztok követelték azt tőle, de mivel kihirdetés stb. nélkül 
még is szabálytalanul (Bajor Ilona urnő biztatására) tette, 
elitéltetett a költségek megtérítésére a gör. kath. papnak adandó 
kártérítésre, 12 frtra s mert nyelveskedett, külön birságra. 

1632. jul. 7. Eperjes, k. gy. Az esperességi hivatalnokok megerő-
síttettek, a Szepesmegyébe távozott Cristalli Pál helyére Mari-
kius Miklós választatott alesperessé. — Wanko Tóbiás gya-
lázatos magaviseletéért kizáratott az esperességből. 

1632. nov. 17. Szeben. PauliniMihály osztropataki felvétetett, de nejével 
való viszályát kiegyenlíteni tartozott. Házassági ügy. Sibschin 
István sirokai lelkész, makacsságáért 10 frtra bün tettetett. 

1633. jul. -6. Szeben, k. gy. Poláni esperes s társai hivatalukban 
megerősíttettek. — Bakoss István roskoványi lelkész, vitás 
ügye tárgyalásakor megsértvén az esperességet, megbüntet-
tetett. Dessewffy László és Ferencz kérték, hogya tarkői lk.„ 
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szolgálhasson Kriványban ápr. 24-ig, míg ők lelkészt fogad-
- nak oda. Megadatott. — Dolinszky Pál kath. pap áttérvén, ' 

az esperesség pénzben segítette őt. 
1633. okt. 26. Héthárs, gyüléske. Dolinszky Pál kath. pap ünnepé-

lyesen betért az ev. egyházba, templomi szertartással. — Két 
házassági ügy. 

1633. nov. 23. Poláni László esperes az alesperesek jelenlétében a 
roskoványi Zsuzsanna által • Balpatakon épített kápolnát fel-
szentelte s abban keresztelés tartatott magyar és tót nyelven. 

1634: márcz. 7. Szeben, k. gy. Blassko Mihály felvétetni kéri magát 
az esperességbe. Felvétetik, ha kimutatja azon esperesség 
hiteles bizonyítványával, melyből jött, hogy neje őt, nem 
miatta hagyta el. — A kajatai lelkész s tanitó, mert kártya-, 
játék közben összevésztek, megbüntettettek. 

1634. jul. 4. Eperjes. Poláni s társai hivatalukban megerősíttettek. 
Egy veszekedő s verekedő házaspár békittetett ki. — Felicis 
Gergely szedliczi lk., mert az esperest s esperességet meg-
sértette, megbüntettetett. 

1635. márcz. 6. Héthárs. Gyüléske. Dessewffy Ádámot, Anna, Csis 
Albert polgár leánya, jegyese elhagyván, megbüntettetett 
2 frtra, melyet, ha le nem tesz, egy évre elvétetik férjhez-
menési joga. 

1635. apr. 26. Szeben, k. gy. Edenfi Péter leányát férje elhagyván, 
ez ügy Eperjes lelkészeihez tétetett át. A zsegnyei pap vádol-
tatik, hogy egy gyermeket keresztség nélkül hagyott meg-
halni s hogy illetéktelenül esketett. A (Ladna) lodini pap 
mulasztásaiért kérdőre vonatott. 

1635. jul. 10. Eperjes. A kellemesi pap Matthaei János panaszko-
dott, hogy a földesurak azt mondták, hogy inkább nem kell 
nekik pap, semhogy néki a parochiális földeket kiadják. — 
A zsegnyei pap fenti bűneiért s Edenfi rágalmazásáért egy 
hóra felfüggesztetett hivatalától s összesen 17 frtra büntet-
tetett. S mint a pénzbírságoknál mindenki, kezeseket állítani 
köteleztetett. Kliesch János, mert egy parázna nőt egyházilag 
büntetett, melyet vagy kizárni, vagy megveszszőzni rendelt a 
polgári hatóság, 6 frta büntettetett. — Poláni s társai meg-
erősíttettek. Kivévén a szebeni tót pappá lett Belussenus 
(Eegius == Király) Istvánt, kinek helyére Ledvesch Kristóf 
választatott. A kuczini tanitó, mert gyermekét keresztelés 
nélkül hagyta meghalni, kérdőre vonatott. — Tribunussá 
Urbáni Izsák lett. 
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1635. okt. 10. Héthárs. Gyüléske. Eotarides Miklós kajatai lelkész 
szentségtörést követvén el, Eperjes tanácsa az illetőnek elfo-
gására hivatott fel. — A lubotinai Péntek Izsák megsértvén 
kétszeresen a héthársi papot, megbirságoltatott. 

1635. okt. 24. Eperjesen az eperjesi városházán törvényszék tar-
tatott Kotarides Miklós ügyében, ki a szinyei templomon 
szentségtörést követett el, mely reá bizonyodván, degredál-
tatott s kicsapatott. A zsegnyei pap fenti vétkeiért 4 frtra 
büntettetett. 

1636. apr. 2. Szeben, k. gy. Marikius Miklós és Matthaei János 
(kellemesi) lelkészek kárukat elmondván, a seniortól könyör-
adomány gyűjtő könyvecskét kaptak, melyet az alispán Usz 
István utján, a megyei közgyűlés által megerősíttetni köte-
leztettek. 

1636. jun. 26. Eperjes, k. gy. az esperességi hivatalnokok megerő-
sítésén kívül Berzencze községnek megengedtetett könyör-
adományokat gyűjteni kehelyre, harangokra s templomra, 
esperességi pecsét alatt. Mivel Szt.-Imrének s az egész völgy-
nek nem volt papja, a pekléni lelkész, Hastatoris megbízatott, 
hogy azoknak szolgáljon. — A sárosi helvét hitvallásuakhoz 
hivatalos átirat küldetett, mert, hogy megsértették Marikius 
Miklós alesperest. Damiani Péter osztropataki, mert megsér-
tette Simonis Péter alesperest, megbirságoltatott. — Az espe-
resség magyar nyélven kérvényt intézett Sárosmegyéhez Usz •• 
István alispán utján, a papoktól a patronusok által megvont 
jövedelmek ügyében. 

1636. sept. 7. Héthárs. Gyüléske. Can. Visit, határoztatott el. — . ' 
Minden egyház a Visitatoroknak 1 frtot és 1 köböl zabot 
fizessen, a forintokból a senioré a z alesperesé és jegy-
zőé Vs- A főesperes az esperesség kérvényét bemutatta Sáros- ! 
megyének. 

1636. nov. 12. Eperjes, k. gy. A brestovi paphoz két más lelkész 
küldetett ki, hogy kutassák ki, miért hagyta el őt neje. — 
4 házassági ügy. Édenfi Péter járjon közbe, Kelemessy Ist-
vánnál, Matthaei János helyi lelkész ügyében. . 

1637. máj. 6. Szeben. Válóper intéztetett el („ad futura Bachanalia 
• = farsang"). Balath Venczel karácsonymezei papot, tanítója í 

SzakálMihály megvervén, Sz. M. botverésre ítéltetett, de azután 
becsukás czéljából kiadatott a bírónak s 2 frtra büntettetett. 
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1637- jul. 8. Eperjes, közgy. Balath Venczel, Semsei Jánost bepa-
naszolván," hogy adósa, Semsei János két lelkész által fize-
tésre szólittatott fel. Damiani Péter osztropataki, botrányosan 
összeperelvén saját tanítójával s részeg lévén, a tanítóval 
való kiegyezésre s megjavulásra utasíttatott a tanítóval együtt, 
kicsapás büntetés terhe alatt. 

1637. nov. 18. Szeben. Mesztiszko lelkésze ügyében átirat Tokaj 
papi hivatalához. A péchujfalusi tanító rágalmazásért meg-
büntettetett s megsértett papját megkérni köteleztetett. 

1638. apr. 27. Szeben. 4 házassági ügy. Egyben jobbágyaért Fejér-
váry Zsigmond kér. 

1638. jul. 7. Eperjes, k. gy Az esperes s alesperesek hivatalukban 
megerősíttetnek. Marikius Miklós helyére Urbani Izsák a conse-
nior. Tribunussá vagy is oratorrá Faschko Illés választatott. — 
Dolinszky Pál décsői lelkész ellen panasz, hogy egy nőt megvé-
rezett. 3 házassági ügy. Basilides János böki lelkész illetéktelen 
esketésért megdorgálva. A pekléni pap Mokossinus György 
s tanítója, kit előbbi megvert, kibékittetnek. Kakasfalva s filiái 
lelkésze Orusius Márton felvétetett. — Glós Márk paptársát 
rágalmazván, mig magát nem tisztázza, kizáratik. 

1639, máj. 4. Szeben, k. gy. A szent-imrei lek. Glós Márk megja-
vulván, kérésre visszafogadtatott. Molitoris András szt.-mihályi 
lelkész és Hodulius Márton lipóczi lelkész felvétettek. Édenfi 
leánya ügyében a házassági válópör megsürgetésére Eperjesre 
két. lelkész küldetett ki. 

1639. okt. 4. Eperjes, k. gy. Az esperes s alesperesek megerősíttettek 
s alesperesekké lettek: Brochatius és Mokossinus György. 
A komlósi, pap nélküli egyházba, közben — szolgálni lelkészek 
rendeltettek. Édenfi Péter megsértvén az esperest, 3 frtra 
büntettetett. 

1640. máj. 3. Szeben, k. gy. Felvétetett Bakay András jakabfalvi 
és Werbicay Demeter kendi lk. Musci András intetik, hogy 
apósával Fejérváry Zsigmonddal béküljön ki, megkérvén azt-
Házassági ügy. 

1640. jul. 4. Eperjes, k. gy. A hivatalnokok megerősíttettek. — 
Berki és Berzenke egyházak egyesítéséről. Pribisch Dániel 
décsői és Liborczenus Máté veresvágási lk. felvéve. Házas-
sági ügy. Házasságtörő excommunicálva. 

640. nov. 21. Szeben, k. gy. A palocsai papot földesura kicsapás-
sal fenyegetvén, az esperesség ez ügyben az alispánhoz folya-
modik. — A tarczai Thomae György felvétetik. 



132 

1641. apr. 23. Szeben, k. gy. Házassági ügyek. Musci András és 
Demiani Péter ellen panaszok. A berthóti tanitót Nóvák 
Jakabot egy nő megejtésért panaszolja. 

1641. jul. 4. Eperjes, k. gy. Scultéti László kajatai pap magánhá-
zában. Az alispán vádolja Bakai lelkészt, hogy hamis bizo-
nyítványt állított ki egy nőnek Szedikertről. Egy jegyeséhez 
hűtlen nő 7 évre eltiltatott a házasságtól s 12 frtra büntet-
tetett. Basilidis János beki lk. ellen ünnepélyes panasz. 

1641. okt. 3. Újfalu. Gyüléske. Házassági ügy. 
1641. okt. 22. Szeben, k. gy. Mokossinus Lénárd felvéve. Josephus 

Zeleny s a kajatai kiküldve Bertótra a tanitó ügyében. — 
Házassági ügy. 

1642. jan. 9. Szt.-Mihályon. Gyüléske. Házassági ügyek. 
1642. máj. 13. Szeben, k. gy. Felicis György, mivel leánya jegye-

sét elhagyta, annak kártérítést fizetett. Pelicis szedliczei pap. 
Házassági ügy. A rakitai pap meg nem jelent, bár idéztetett. 

1642. jun. 9. Eperjes, k. gy. Sigismundi Márton megalkudott Pribisch 
Dániellel, hogy őt Tarkőn helyettesítse. Megerősíttetett. — 
Stubnicenus Györgyöt saját neje vádolja, hogy részegségében 
s különben is mostoha leányával folyton fajtalankodni akar. 
Stubnicenus bogdáni lelkész volt. 

1642. jul. 29. Eperjes. Gyüléske. Stubnicenus ügye jövőre döntetik 
el. Válóper. 

1642. okt. 5. Eperjes, k. gy. Pelicis meg nem jelenvén, igen meg-
rovatott, mivel a kassai trombitást leánya leendett jegyesét kellett 
volna kielégítenie. Stubnicenus György, mert mostoha leányá-
nyával fajtalankodott, degradáltatott, kicsapat ott, kitör ültetett, 
neje tőle elválasztatott. — Egy nő tehetetlenséggel vádolta 
férjét. 

1643. jan. 21. Gyüléske Brochotius András consenior házában. — 
Házassági ügyek. (A senior s az első consenior a salgói uj 
templom felszentelésekor 50 dénárt költött útközben). 

1643. jul. 8. Eperjes. A margonyai egyházat, míg uj lelkésze meg-
jön, szomszédok lássák el. Az izsépi pap, mert Kis-Sároson 
mindene elégett, könyörlevelet kért, hogy gyűjthessen. A 
salgóiak fizessék időközi papjokat. Az uj bogdáni pap Malo-
vicenus János, felvétetett. Kiss János czelovi pap felvéve. 

1643. okt. 4. Szeben. A kriváni tanitó megsebezvén egy nő cseléd-
jét, büntetést kapott. Válóper. Egy hűtlen jegyes 3 évre \ 
eltiltatik a házasságtól. 
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Hic chari Soceri clauduntur gesta molesta 
Sudandum Genero Dux meus esto Deus. 

Ezt Pasko Illés irta Poláni László veje s utódja. Pestisben el-
halt 36 lelkész. 

1646. jan. 10. Eperjes, k. gy. Poláni László pestisben meghalván, 
veje Faskó Illés választatott seniorrá, a ki egy évre nagy 
nehezen fogadta el ezen tisztet. Conseniorok lettek: Ledvesch 
Kristóf berthóti, Mokoschinus György peklém, Henning Péter 
plavniczi, Sibschin István sirokai lk. Tribunus vagyis orator: 
Thomae György tarczai lk. A megölt Bucholczerus Simon 
lelkész ügyében való intézkedés. Crusius Márton özvegye 
a szolgabiró védelmébe ajánltatik. Johannes Prúni radácsi 
tanitó, radácsi lelkész lett, s mint ilyen felvétetett. 

1646. máj. 3. Szeben, k. gy. Mokoschinus Lénárd hamburgi lelkész 
esküvel erősiti, hogy neje halálos ágyán őt tette örökösövé, 
de azért leányának részét ki fogja adni. — A hermányi lk. 
Krykavinus Simon, mert könnyelműen visszaadta a voçatort, 
Keczer Perenczet megkérni köteleztetik s 1/2 frtra büntet-
tetik. — A szent-mihályiak kérik az esperességet, hogy védje 
őket a calvinismus ellen. Templomuk s paplakuk védelmére 
2 lelkész adatik s küldöttségül küldetik lbrányi Istvánhoz. 
Ledves Kristóf a hedriek ellen panaszt tesz. Házassági ügy. 
Semsei János bepanaszolja a karácsonymezei papot. A senior 
lakadalomra hivja az esperességet s az Ledves alesperes által 
6 frtot ád nászajándékul. 

1646. jul. 11. Eperjes, k. gy. Éjjel nem szabad esketni, hanem csak 
d. u. 2 órakor. Felvétetett 5 uj lelkész, köztök a bogdáni 
Marczi János. (Janik András vörösvágási, Strba Péter lubotini, 
Quirini Jakab hanusfalvi és Populi Mátyás zsegnyei.) 

1646. okt. 24. Szeben, k. gy. 5 Házassági ügy. 
Felvétettek : Elekcsényi János komlósi, Jaksi György 

semvizi, Raffi Miklós margonyai, Monievicz György mesticensis. 
1647. márcz. 5. Héthárs gyüléske. Házassági ügyek. 
1647. máj. 8. Szeben. Az esperesség tisztviselői megerősítve. — 

A décsői pap rendetlen életéért megintetett. Janik András 
veresvágási lk., mert rablott nőt esketett, 12 frtra büntet-
tetett. A bűnösök is szigorúan megbüntettettek. Ha nem 
engednek, excommunicáltatnak. Nemsta Kristóf, ki kath. volt, 
áttérvén, a kassaiak álta ladnai lelkészszé választatott s 
most megerősíttetett. Ahenári Bálint margonyai tanitó, anyját 
megsértvén megbüntettetett. 



i 

134 . 

1647. okt. 20. Eperjes. 6 lelkész felvéve : Hlavács Illés rakitensis, 
Jaszenovszky János vitézi, Nemileri Máté szt.-kereszti, Rokos-
sinus Dániel sedlicei, Benedicti Ábrahám kellemesi, Halecius ' ' 1 

György szent-imrei = merecicei. A jakabfalvi egyház Szent-
Kereszt filiájává lett. 

1648. máj. 13. Szeben. A ladnai pap az esp. ajánlólevele nélkül 
szenteltetvén fel, megfeddetett. A héthársi pap Martini Dániel 
az esperest levélben megsértvén, megdorgáltatott. A r. kath. 
patronusok megsértvén lelkészeiket, ellenök per indíttatni 
határoztatott. — A tanítók tegyék le a fegyvert és engedel-
meskedjenek lelkészeiknek, a ki nem enged, fegyvereit a 
senior elveszi. A lipóczi tanitó megbüntettetett. — Demiani 
Péter megbüntetve. Felvétettek: a kapronczai Matthaeides 
János, az osztropataki Bajza Mihály, a bistrai Kenessey Mik-
lós, a brestovi (boroszlói) Urbanovicz András. A megyénél 
közbenjárt az esperesség a tarczai egyház javára. 

1648. jul. 8. Eperjes. Az esp. hivatalnokok megerősítve. A szt. györgy 
napi „valedictio" beszüntetve. Esperes tudta nélkül senki 
sem lehet pap, tanitó. A kendei pap és tanitó fizetésügye 
rendeztetett. A hermányi egyházat és skrabkói filiális egy-
házát más esperességbe vonták el. A licsérti egyházban a kő-
szeghi pap szolgáljon. Házassági ügy. 

1648. okt. 2. Szeben. A Can. Visit, elhatározva. Minden pap adjon 
a mit akar az esperesnek, az egyház 1 frt s 1 köböl zabot, 
filia felét. Gassitzius J. berzeviczei intetik, hogy gyűlésre 
járjon. A veresvágási Janik András lk., mert a senior levelét 
nem adta át a megyegyülésnek s mert rablott nőt esketett, 
12 frtra büntettetett. 

1649. máj. 9. Szeben. A szinyei pap Hieronymiades Leonhard, 
mert Fehérvári Zsigmondot egy levélben igen megsértette, 
szigorúan megbüntettetett. Andreas Muscius, Bakitan papja, 
mert rablott nőt esketett, 24 frtra büntetve. Eadácsi János 
pekléni pap bevádolva. Kende számára lelkész kerestetik. Dobai 
András vádolja a décsői tanítót. Zvareczius János és Plo-
rantius György felvétetnek. 

1649. jul. 7. Eperjes. Az esp. hivatalnokok megerősítve. 6 consenior 
választatott a régiek közül való 3-hoz 3 uj u. m. : ^homae 
György a péchujfalusi, Basilides János a lemesi és Matthaei 
János a kapronczai. Tribunussá = oratorrá a berzeviczei 
Gassitzius János lett. Felvétetett Braxatoris Ádám tarczai, 
Nosacius Mátyás ladnai, Caulides Dániel veresvágási lk. 
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okt. 20. Szeben. Házassági perek. A roskoványi paptól meg-
tagadott 10-ed (Felicis György a pap) a megyegyülés segít-
ségével viss'zaszerzendő. 

máj. 4. Szeben, k. gy. Sok válóper. A lemesi pap, mert 
rablott nőt esketett, megbüntetve. Folyamodvány a megyéhez, 
hogy a hol a papnak földjei nincsenek, az egyházéit hasz-
nálhassa a megfelelő dézsma lefizetése mellett, mint a jobbá-
gyok. Felicis ügye elintézve. 
jul. 6. Eperjes. Az esp. hivatalnokok megerősítve. Gassitzius 
alesperessé, az orkutai Bakay András pedig tribunussá 
vagyis " orátorrá lett. Berekszászi Mihály kendei pap felvéve, 
okt. 12. Szeben. Platáni Mátyás ésMartinides András felvéve, 
máj. 3. Szeben, k. gy. Szinyei Kristóf és a szinyei pap között 
viszály keletkezett, a paplakon elkövetett lopás folytán. — 
A hamburgi tanitó bepanaszolja a daróczi papot Rokossiuust, 
ugyanazt vádolják a Berzeviczyek is. A dobói lk. Regis Izsák 
erősen vádolva. Válóper, 

aug. 25. Keresztes. 1 válóper. 
sept. 6. Berki. Gyüléske. A szt.-kereszti tanitó Pekléni Mihály 
a ladnai pap özvegye, Nemsta Kristófné, Ágnes, ellen panaszt 
tett, hogy hűtlen lett hozzá, mint jegyeséhez, 

jul. 5. Eperjes. Bakay orkutai lk. conseniorrá lett s helyére 
a margonyai Janik András lett oratorrá. A bistrai lk. Mel-
chior Medzibrodenus felvéve, 

febr. 21. Szeben. Gyüléske. 
jul. 10. Eperjes. Esp. hivatalnokok megerősítve. A kapronczai 
Stankoviansky András felvétetett. 

okt. 9. Szeben, k. gy. Sirokai pap Coci János vádolja taní-
tóját. A tarczai pap panaszkodik Darhócz Katalin ellen, hogy 
sem magáért, sem legkisebb fiáért a tizedet nem fizeti. — 
A daróczi pap ajánlólevelet kér könyöradományok gyűjté-
sére, mert paplaka leégett. A raszlaviczi pap Raphi Miklós 
ügyében eljárt a senior. 

máj. 8. Szeben, k. gy. Elhatároztatik, hogy ezentúl a zöld 
(nagy) csütörtök és nagy péntek megünneplendő — beszéddel. 
A szinyei pap, Hieronymiades Lénhard, fiait Jezsuiták isko-
láiba adván, szigorúan megdorgáltatott. Dobay Gáspár meg-
kéretik, hogy az Urvacsorájánál ne mellőzze a maga papját. 
Az őszi gyűlések eltöröltetnek, de a más kettőn (tavaszi és 
nyári) mind a papok, mind pedig a tanítók (ezek 50 dénár 
büntetés alatt) megjelenni köteleztetnek. Felvétettek Chalupka 

: 

' i 
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Márton szedliczei, Ribossi Mátyás lipóczi és Greskovics Illés 
hazslini lk. 

1653. jul. 9. Eperjes, k. gy. A lubotinai pap pere tanitójával elin-
téztetik. Kenessey Miklós ügyét a senior intézi el. Az esp. 
hivatalnokok megerősíttettek. A raszlaviczi tanitó a gyerme-
kekkel való rosz bánásmód miatt bevádolva. A margonyai 
hivek megkérendők, hogy régi tanitójokat megtartsák. / 

1654. jan. 17. Eperjesen Bánay Dániel magyar kántor házában-
Horváth Márton nejétől, nagy-mihályi Csanády Annától, válni 
akarván, egy időre elválasztattak. 

1654. febr. 12. Eperjes. Semsei István válni akar nejétől, Tivader 
Annától. Békében együtt élni intettek. 

1654. máj. 6. Szeben, k. gy. Palocsay István elmozdittatni kivánja 
a semvizi papot, kit ő elmozdított. Helybenhagyatik, de ha 
megkegyelmezni kíván nekj, teheti. Regius Izsákot bepana-
szolja anyósa, Henning Péter özvegye, hogy vele s nejével 
roszul bán, megbüntettetik. Felvétettek (ifj.) Henning Péter 
plavniczi és Foxi István roskoványi. 

1654. jul. 8. Eperjes, k. gy. Az esp. hivatalnokok megerősíttettek. 
4-ik eonseniorrá Zarewuczius János komlósi lk. lett. Felicist 
a berzeviczi consenior rágalmazással vádolja. Darholcz Ka-
talin megbüntettetni kivánja a héthársi papot, mert Héthárs 
biráját megsértette. A berthóti tanitó Janik Andrást megsért-
vén, 6 frtra büntettetett. 

1655. apr. 27. Szeben, k. gy. A korcsmalátogató papok első izben 
egy császári arany, 2-od izben 2 cs. arany büntetést fizetnek, 
3-ad izben hivataluktól egy időre megfosztatnak. 

1655. jul. 7. Eperjes, k. gy. Az esp. hivatalnokok megerősítve. 
1655. okt. 20. Szeben, k. gy. Szendi István a szt.-mihályi pap 

Damiani Péter leányát bevádolja, hogy nejét megsértette. 
Mivel a szülők is hibásak, hogy ennek nyelveskedni enged-
tek, 40 frtra büntettetnek egyetemlegesen. Ha újra teszi, 
100 frtra. Felvétetett: a tarkői Cziaper Lőrincz és a lubo-
tinai Doloviczenus György. 

1656. okt. 22. Szeben, k. gy. A sirokai pap s tanitó közti vitás ügy 
elintézésére 3 leik. küldetett ki. A szt.-mihályi pap egyik nő 
hivét megsértvén, ezt megkérlelni köteleztetett. 

1657. jan. 10. Eperjes, k. gy. A lipóczi pap Keczer Klára jobbá-
gyát bottal s kővel megsértvén, megfeddetett. 4 havonkénti 
gyüléstartás liatároztatik, a ki meg nem jelen, 24 dénárt 
fizet. 
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1657- febr. 14. Lipócz. Gyüléske. A lipóczi pap Ribossy Mátyás 
3 hóra (fenti bűnéért) felfüggesztetik hivatalától, — s nem 
szabad nyilvános istenitiszteletet tartania, hanem csak a pa-
rochián keresztelnie s magánházban urvacsorát osztania. 

1657. máj. 3. Szeben, k. gy. A bisztrai pap bevádoltatván, hogy 
egy kis leánynak nála letett vagyonát eltulajdonította, azt 
annak visszatéríteni köteleztetett. A seniornál tegye le. — 
A sirokai rector részegségében, a korcsmában Berthóty Bálint 
jobbágyát megsértvén, megbüntettetett. Horváth István kéri, 
hogy a chmelovi (komlós-keresztesi) lelkésznek engedtessék meg 
Komlóson szolgálni, hol eddig református lelkész volt. Ez 
ügy a megyegyülésre bízatott. Trebula György felsebesi leik. 
Coci János leik. rablott leányát megesketvén, megbüntettetett. 

1657. okt. 9. Szeben, k. gy. a kuczini tanitó bepanaszoltatik, hogy 
egy részeg nőn erőszakot követett el. A kuczini pap Gres-
kovits Illés pedig, hogy a hazslinbeli egyházat megkáro-
sította. 

1658. jan. 9. Eperjes, k.gy. Az esp. hivatalnokok megerősíttettek. A 
bajori volt pap Radácsi Jakab bepanaszolja híveit, hogy kikötött 
diját nem fizetik. Hogy a kuczini tanitó erkölcsileg nem 
gyanús, a kapronczai pap a szószékről hirdesse. — Molitorisz 
György kuczini pap lefoglalván szolgálója bérét, megbün-
tettetett. Jasztrabinus János sirokai pap felvétetett. Házas-
sági ügy. 

1659. máj. 14. Szeben. A péchujfalusi tanítót bevádolta a nagy-
sárosi tanitó, hogy ostyáit, melyeket húsvétkor a patronusok-
nak küldött, lefoglalta, s az ostyahordó fiukat elverte, — meg-
büntettetett. Házassági ügyek. 

1660. jan. 14. Eperjes, k. gy. Az esp. hivatalnokok megerősítve. A 
lipóczi pap egyik hallgatóját fejszével megsebesítvén, meg-
büntettetett. — A radácsi pap bepanaszolja a klembergi gör. 
kath. papot, hogy az ő hivét eskette. Feljelentetett a proto-
pópának = gör. kel. esperesnek. Házassági ügyek. 

1660. apr. 21. Szeben, k. gy. Kükemezeyhez két lelkész küldetett, 
miért nem lakik, nem él nejével, melyet udvarából kilökött? 
A dobói tanitó Salat György ügyének tárgyalása elhalasz-
tatott. — A hanusfalvi tanítót vádolták, hogy a Dessewffy 
Ferencz épületfáját eltulajdonította. Megdorgáltatott s Dessew-
ffytől kegyelmet nyert, Rotarides János hanusfalvi pap kéré-
sére. — A brestovi (boroszlói) papot bepanaszolta a zsegnyei. 
Házassági ügy. 
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1661. jau. 12. Eperjes, k. gy. Az esp. hatóság megerősítve. Ibrányi 
és Szentiványi megkérte az esperességet, hogy a szt.-mihályi 
papot, Kendi Györgyöt, kötelezze jól bánni tanítójával. — 
Fűzi bepanaszolta a lemesi tanitónét gyanús betegségről s 
azért sem őt, sem férjét nem akarja tűrni. Válóper. 

1661. máj. 4. Szeben, k. gy. Gallovicenus János egykor héthársi 
tanitó, bepanaszolja Martini Dánielt tartozásért. A kapronczai 
papot egy kapi-német-falvi (Nemcovec) paraszt vádolja, hogy 
földjeit elhasználja. A szt.-mihályi pap bepanaszoltatik, hogy a 
helv. hitvallást a törökvalláshoz hasonlította. A hamburgi Mat-
thaidesz János kívánja, hogy fiát segédlelkészül alkalmazhassa 
maga mellé s annak (Matthaidesz Pálnak) ajánlólevél adas-
sék az eperjesi superintendenshez ; a semvizi pap, mert 
többszörös idézésre meg nem jelent, a hányszor távol volt 
a gyűlésről, annyit fizet, s ha nem enged, kitöröltetik a pa-
pok sorából. 

1661. jul. 6. Héthárs. Gyüléske. id. Dessewffy Ferencz Dobay Má-
tyás által bepanaszolta a kriváni papot, hogy nejének szoba-
leányát, kit magának eljegyzett, nem akarja elvenni. — 
Elvette. — A semvizi pap egy asszony megsértésért vádolva, 
s vádolva mulasztásaiért. — A héthársi orgonista peresügye. 
Válóperek. 

1662. máj. 8. Eperjes. Meghalván a jeles Faschko Illés, a ki 17 
évig folytonosan senior volt, a péchujfalusi Thomae György 
választatott seniorrá {távollétében) ; küldöttek által elhozatott ; 
s végül az 1662. jul. 12-én Szebenben tartott közgyűlésen el-
fogadta a seniori tisztet sok kérésre, kényszerítésre; Conse-
niorokká lettek: Gassitius János berzeviczei, Bakay And-
rás orkutai, Zarewuezius János kükemezei, Lipóczi Miklós 
kendei, lelkészek. — Emlékbeszéd tartatott Faschko Illés 
felett. A törvények olvastattak. A décsői patronusokhoz kül-
döttek küldettek, mert azok egy év előtt nagy örömmel fel-
fogadott papjokat kicsapták. Kendi György volt szt.-Mihályi pap 
komlósi pappá lett. — Hiányzók feljegyeztettek. 

1662. jul. 28-án mutattatott be az uj senior a megyeyyülésnek az 
alesperesek által, a hol elfogadtatott, megerősíttetett, az esp. 
törvények pecséttel megerősíttettek és a seniornak teljes egy-
házi jurisdictio adatott. 

1662. szept. 21. Tarczán. Gyüléske. Foxi István lelkész és Eeguli 
Mátyás tanitó — Tarczán folyton veszekedvén, békére kény-
szerittettek. 
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1663. febr. 14. Szeben, k. gy. A Thomae esperes házában. 
Péchy Gáspár vádolja a szt.-kereszti papot, hogy leányát 
Péchy Zsuzsánnát, Eperjesen Hedri Lászlóval titkon meges-
kette. — Kibékittettek. — Az uj szt.-mihá]yi pap megsér-
tette Szentiványiékat. Az orsóczi papné a volt elaggot orsóczi 
tanitót. kutyának csúfolta. Megrovatott. Peklanka falu birája 
kérte az esperességet, hogy görög kath. pap által elvett 
templomuk visszaszerzésében segítsen neki. A megye segít-
sége kéretik ki. — Felvétetett a többi papok közt az 
orsóczi. 

1663. febr. 28. A szebeni kis gyűlésből követeket küldtek ki Marko-
viczky István és Rotarides János személyében a zempléni ref. . 
alespereshez, Mikolay Jánoshoz, hogy az szűnjék meg a fel-
ügyeletet gyakorolni a zempléni ev. egyházak felett, hogy 
azok a sárosi ev. esperességbe kebeleztethessenek ; a mit az, főes-
peressével tanácskozván, annak beleegyezésével meg is tett, s 
igy egyesültek a zempléni ev. egyházak a sárosiakkal. 

•1663. máj. 9. Eperjes k. gy. Az azelőtt a ref. esperes alatt volt 
zempléniek számára Conseniorul egyhangúlag i f j . Wislicenus 
János választatott. A mulasztók szigorúan büntetve. Házas-
sági ügy. Panasz a felsebesi pap ellen. 

1663. jun. 13. Varannón első gyűlés. A felolvasott törvényeket a 
zempléni papok s tanítók elfogadták. A megválasztott Con-
senior, a pekléni ifj. Wislicenus János consenior a zemplé-
nieknek bemutattatott, ennek segítségül két assessor adatott : 
Caulides János, a varannói tót pap és (Hlinensis) az agya-
gosi Liborcenus Mátyás s orátorrá a sókuti Mollerus György 
lett. Ha az alesperes Zemplénbe megy hivatalos ügyben, neki 
azért 2 frt jár. Az agyagosi Liborcenus Mátyás bepana-
szoltatok papi hivatalban való mulasztásaiért. (27 hétig nem 
volt egy filiájában !) 

1663. szept. 18. Héthárs. Gyüléske. A semvizi pap ügye, a me-
gyére viendő. Az osztropataki vétséget követvén el, Szentmi-
hályban ne administratráljon. 

1664. febr.fj20. Eperjes. Ifj. cserneki Dessewffy Ferencz, Axini Mózes 
pap leányának minden javát magához vévén, a megyéhez kell 
fellebezni. — Orátorrá a komlósi Markoviczky István válasz-
tatott. Elhatároztatott hogy a senior néhány pappal elmenvén 
Osztropatakra, elégítse ki a papnak hitelezőit. Adtak egynek 
9 frtba egy rühös lovat, a másiknak egy piszkos kutyát 
4 frtba, de azok el nem fogadták. A hiányzók beírattak. 
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1664. máj. 7. Szeben, k. gy. A megye reáparancsolt az esperességre, 
hogy a többi zempléni ev. egyházakat is egyesítse. — A vi-
tézi papot, Biszkopiczki Györgyöt, bepanaszolta Dessewffy 
Ferencz. Házassági ügy. A senior irt a zempléni ref. seniornak, 
liogy adja ki az esperességnek az ev. egyházakat. E levelet 
két leik. vitte el: a bisztrai Petri András és Eotarides János 
a hanusfalvi. 

1664. máj. 23. Gyüléske. A sirokai tanitó megintve, a tarczai dü-
höngő tanitó megbüntetve 29 frtra. Válóper. Hiányzók. 

1664. nov. 6. a megye parancsából a kálvinisták unghvári gyűlésére 
a zempléni ev. egyházak visszakövetelése czéljából i f j . Wis-
liczenus János Consenior és Lipóczy Miklós kendi leik. kül-
dettek ki. 

1665. jan. 7. Szeben. 

1665. febr. 5. Eperjes k. gy. Thomae György lemondván és semmi 
áron tovább senior lenni nem akarván, i f j . Wisliczenus Já-
nos keczer-pekléni leik. lett seniorrá. Conseniorrá lett : Tho-
mae György a péchujfalvi, Bakay András az orkutai, Braxa-
toris Ádám a szentistváni, Lipóczi Miklós a kendi pap, ki 
egyúttal jegyzővé is választatott. Zempléni Conseniorrá, Fabi-
ani János karácsonymezei pap lett. — A senior megerősíté-
sét kérni a megyétől kiküldettek mind az esperesek. A her-
mányi pap Cziaper bepanaszolva. Inánczi Nagy Borbála, 
Szinyei László elleni válópere. 

1665. máj. 6 Szeben. A roskoványi pap Lazani Miklós prédikált. 
Az isépi papot vádolta patronája Madarász Erzsébet. A bisz-
trai papot kálvinista patrónusa vádolja. Az osztropataki Hra-
béczi S. és a komlósi Crudy György vádolva. (Utóbbi, hogy 
husvétvasárnapon nem volt elegendő ostyája). — Az orkutai 
Bakay vádolva. Válóper. Superintendens megkéretett, ne szen-
teljen fel senkit az esp. számára, az esp. ajánlólevele nél-
kül, — mert a földesurak könnyen kicsapják még jó pap-
jaikat is, s könnyen fogadnak fel bárkit. 

1665. okt. 21. Eperjes, k. gy. Grünerius János sirokai prédikált. 
A komlósi pap Kendi Gáspár vádolva. A radácsi leik. pa-
naszkodik, hogy hivei nem fizetik őt. A sirokai leik. panasz-
kodik, hogy Hedri László patrónusa megtagadja tőle a 
dézsmát. Bábafalva filia Komlóshoz tartozzék. Eudini Mihály 
berthóti leik. vádolva. Bakay orkutai leik. pere tárgyalva. 
(A rakitani meghalt pap reverendáját 10 frtért vette meg az 
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esperességtől a veresvágási léik.) Több válóper, közte Hedri 
Istváné. 

1666. jan. 28. Eperjes, k. gy. A hanusfalvi Eotarides János prédi-
kált. Az orsóczi pap engedetlenségért a sacrariumba csuka-
tott 3 órára, s neje nyelveskedéseért fizet 20 frtot. 

Bakay András orkutai pap özvegye kéri az esperességet, 
hogy az ő évét kitöltendő, küldjön az esperesség ada porból 
papolni olyanokat, a kik tudnak magyarul. Az osztropataki 
megintetett, hagyja az özvegynek az offertoriumot. — A só-
kuti Molor György (Szolensis) szembeszállt az esperessel. 
Megdorgáltatott. Wisliczenus senior lemondott, de megerősít-
tetett. Az elhaltak helyére alesperesekké lettek: Nicolaides 
Márton szentgyörgyi (Bakay helyére) és Pruny János szinyei 
(Braxatoris helyére). 

Ezután következik a ruzsinai templom felszentélésének 
1666. jan. 25. szertartásszerű leirása, mélyben i f j . Wislicze-
nus János Láni Zachariás superintendenst követte. 

1666. máj. 18. Szeben. Több pap panaszkodik, hogy a patronusok 
megvonják a dézsmát. Több pap fegyelmi vétségért megbün-
tettetik. A tarczai rector vétségeiért becsukatott, de meg-
szökött. Házassági ügyek. 

1666. jun. 16. Eperjes. Gyüléske. A keresztesi Kolovrat Sándor leik 
ellen panaszok emeltetvén, egy év multán lemondani köte-
leztetett. A vitézi Pepik Simon részegségért megbüntetve. 
A nyársi tanitóné bepanaszolva. — Az orsóczi leányegyház 
anyaegyházzá akart lenni, — alap hiányában meg nem en-
gedtetett. Válóper. 

1667. jan. 19. Eperjes, k. gy. Komlósi pap panaszkodik, hogy a kath. 
nemesek nem akarják a dézsmát fizetni, — a megyéhez fo-
lyamodik az esperesség. — A vitézi pap átokkal szokta el-
bocsátani őt felkereső hiveit, — szigorúan megbüntettetett, 
ha nem javul, elmozdittatik. 7 válóper. Fabjani János kará-
csonymezei tanitó megsértette a seniort, megbüntettetett. 

Fájdalommal jegyzi meg-a jegyzőkönyv, hogy nem csak 
a világiak, de a papok s tanitok is engedetlenek, gyűlésekre 
nem járnak, rosz magaviseletűek. — Első izben 1 frt, má-
sodízben 2 frt, harmadízben 3 frtig büntettetnek, s ha még 
ekkor sem javulnak, excommunicaltatnak. 

1667. máj. 4. 5. Szeben, k. gy. Az osztropataki Hrabéczi Sámuel 
fajtalankodás és hamis oklevél gyártás stb. folytán excommu-
nicáltatott, degradattatott, bébörtönöztetett és a világi ható-



ságnak adatott át. — A forma az volt, hogy a közgyűlésen 
a senior hangosan kimondta excommunicatióját és proscrip-
tióját és hárlcit feljogosított öt bárhol elfogni, s hozzávinni, 
hogy azután a senior őt degradálván, — a világi hatóság-
nak adja át. 

A malczovipap neje házasságtöréssel vádoltatván —s reá ez 
bebizonyodván, a templomban háromszor bünbánólag kiállani 
köteleztetett, — s férje, mert bűnét elnézte, az oltár elöl, mi-
előtt csak egyszer is prédikálna, az egyháztól s a patrónusoktól 
bocsánatot kérni köteleztetett. Ha még egyszer vétkezik, excom-
municaltatik, proscribáltatik, — és kicsapatván, a világi ha-
tóságnak adatik át. S mert vonakodtak, már előbb is be-
esukattak a börtönbe. A „Gerlatcenses", mert gyermekeiket 

\ „Bajtkones"-ekhez vitték keresztelni, megintettek. (Bajtkones? 
' m i a z ?) Lipóezi. Miklóst galádul vádolván Liptay Borbála, 

elitéltetett a megye által. A berthóti pap Rudini Mihály és 
a sirokai Grüner János vádolva, de felmentve. Berthóti 
Gábor kéri, hogy a vitézi ev. tanitó szolgálhasson az ő rom. 
kath. kápolnájában és fiait taníthassa. Előbbi megtagadta-
tott, utóbbi megadatott. — 3 válóper. A kriványi botrányos 
életű tanitó pere. Johannides Dániel volt hanusfalvi 
tanitó pere elvitt könyvek miatt. — Crudi Márton fel-
sebesi pap panaszkodik, hogy Kendi János 7 év ota nem 
fizeti neki fizetését. Megyéhez fellebeztetik. A margonyai, és ol-
sai hivek fizetésben hátralékosok lévén, bepanaszoltattak. A 
kendei tanitó Máday István és a szentistványi tanitó ügye. A 
plavniczi egyház vagyona Semsey Katalinon keresendő. 

A gömöri ev. esperesség törvényei 1604-ből felolvastatván, 
tudomásul vétettek s jegyzőkönyvbe igtattattak Lipóezi Mik-
lós alesperes jegyző által 1667. máj. 12-én. Rudini Mihály 
berthóti leik. és Pepik Simon vitézi leik. részegen jővén a 
a gyűlésbe, megdorgáltattak s megbüntettettek. 

1667. jun. 2. Eperjes. Gyüléske. Máriássi Zsigmond ügy védje Bara-' 
nyai Ferencz által bevádolta az isépi papot : Johannides Má-
tyást. Kolovrat Sándor panaszkodik, hogy őt chmelovi voit 
hivei erőszakkal távolították el a parochiából. — Peres ügyek. 
Válóperek. 

1667. okt. 12. Szeben. Peres ügyek, többek között a lemesi pap 
Johannides Dániel elleni per. A plavniczi Henning és a hét-
hársi leik. panaszkodnak, az egy hive, ez tanitója ellen, hogy 
ostobának csúfolta. Város János péchujfalusi tanitó panasz-
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kodik, Budaeus György veresalmai pap ellen. 3 válóper. 

Folyóügyek. 
Í668. jan. 18. Eperjes, k. gy. Peres ügyek. A megye átirt, hogy az 

esperesség ügyeljen reá, nehogy az esketések körül visszaélések 
történjenek továbbra is, mint p. o. a kihirdetés nélküli 
esketés. A zempléniek kérelme elintéztetett. — Az esperességi 
hivatalnokok újra megválasztattak, 2 válóper. 

1668. máj. 2. Szeben, k. gy. Fabrici János kosztoláni (szentistváni) 
pap prédikált. Aeeipitriui Boldizsár isépi pap megszegvén a 
reá a seniortól szabott börtönbüntetést, — kérelmére az 
neki elengedtetett. Peres ügyek. — A dobói Plorantius 
György és a vitézi Pepik Simon re versalist adtak, hogy ja-
vulni fognak. 

1668. okt. 9. és 10. Eperjes, k. gy. Az eperjesi Collegium felügye-
lői meghívták az esperességet a vizsgákra. — A senior és a 
Consenior ok kiküldettek e vizsgákra. — A superintendens pa-
naszt emel, hogy az esperességből tanulatlan „félparaszt" ta-
nítók küldetnek felszentelésre, annálfogva kívánja, hogy ezentúl 
egy esperességi választmány vizsgálja meg előbb a papjelölteket 
s ha azokat méltóknak találja, adjon nekik ajánlólevelet hozzá, 
ha nem, utasítsa vissza egyszerűen. — Martini Dániel hét-
hársi pap részegségében egy keresztelésnél elakadván, s helyette 
a keresztszülék kénytelenittetvén a keresztélési beszédet mon-
dani, — elitütetett. — A dobói pap Plorantius György to-
vább is részegeskedvén, megbüntettetett, s ha nem javul, 
excommunicáltatik. — Épen igy Pepik Simon is. — A bisz-
trai pap Schrovina Dániel nejével rútul összeverekedvén, 
kegyurnője tőle úrvacsorát elfogadni nem akar, megbüntet-
tetett. — Épen igy Accipitrini Boldizsár részegségeért be-
csukatott. Peres ügyek. Válóper. 

1668. nov. 6. Héthárs. Gyüléske. A helyi pap elleni per elintézése. 
Részegsége és botrányos életéért nyilvánosan bocsánatot kért 
az egyháztól a szószékről (Martini Dániel) esperességi kül-
döttség előtt s megbüntettetett. — Az esperesen s alespe-
reseken s jegyzőn kivül ott volt többek közt az orkutai leik. 
Bajza Mihály is. 

1668. nov. 20. Asguton gyüléske. Panasz Kendi György komlósi lelkész 
ellen, hogy istenitiszteletre jővén, mindig sajátkezével addig 
húzta az asguti harangokat, mig mindkettő leesett. A hivek a ja-
vitási költség félében,mert ők is hibásak voltak,rosszul harangoz-
tatván s a lelkész a ifiásik félben, marasztaltatott el. Válóper. 
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16G9. jail. 29 Eperjes, k. gy. Jelentések a fentebbi kis gyűlések-
ről. Panasz a semvizi pap Jaxi György ellen. Az esperességi. 
hivatalnokok megerősítve. Bajza Mihály lett a tribunus. Foxi 
István tarczai pap panaszt emel a héthársi tanitó ellen. Váló-
perek Kérőlevelet csak a jegyző írhat az esperességből kéregetők 
számára. — A bírságokból a hivatalból jelenlévő esperességi 
hivatalnokok a zempléni alesperessel együtt részesülnek. 

1669. máj. 21. Szeben, k. gy. A héthársi s veresalmai pap vádolva, 
— megbüntetve. Épen igy a pekléni pap Törék Mihály. így 
a vitézi Pepik Simon, mert az esperest sértette meg. — Pe-
res ügyek. Válóper. 

1669. okt. 2. Eperjes, k. gy. A ladnai pap Fabriczius Sebestyén 
papolt. — A senior megsértette szavakkal s írásban Salat 
György szebeni tót tanítót, mivel azonban a senior a legfőbb 
bíró, kitől nincs feljebb appellata, az esperesség félette nem 
ítélhet, hanem a megyére bízza a dolgot. Kükemezey Jónás 
válópere. Más kisebb peres ügyek, igy a lubotinai Varetius 
János elleni kis panasz s a Budaeus György ügyének békés 
elintézése. 

Kükemezey Jónás nejének Raszlaviczy Zsuzsannának küldőt 
idézőlevél magyar nyelven. (Válóperben). 

„Egyházi szolgálatunknak és imádságunknak ayánlása után : 
Isten (In) aldgyon megh jó leányunk. — Tovabra értésedre le-
gyen nemzetes Raszlaviczy Susanna Asszony ; hogy jelen való Eszten-
dőben Mindszent havának 3 napján Nemes szabad királyi Eperjes 
városában celebráltatott szokott Egyházi gyűlésünkben compareálván 
személye szerint Nemzetes és vitézlő Kükemezey Jónás az te törvény 
szerint való férjed, jelenté panaszképpen, miképpen te, Raszlaviczy 
Susanna aszszony az (In) Isten szent törvénye és az házaságbéli 
hittel való köteleséged ellen megnevezet Kükemezey Jónás férje-
det elhagyván, s minden keresztyén szemérmet letévén, az keresz-
tyén házaságot bolygató élet elen cselekedetésére elvetemedtél 
volna, mellyekre nézve kivaná veled való házaságbéli köteleségé-
tűl megh oldoztatni. — Minek okáért ez levelünk által téged Nemzetes 
Raszlaviczy Susanna aszonyt intünk és egyszers-mind czitalunk, hogy 
az jövendő 1670 die 8 Január Nemes szabad királyi varosban Eper-
jesben celebralando gyűlésünkben személyed szerint comparealy 
és az megh irt ellened való vadlasara az te ferjednek, Nemzetes 
Kükemezey Jonasnak megh felely. — Egyebarant vagy jösz, vagy 
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nem mi a z t e v ő ' £ leszünk, az mit az sz. igasag és az mi Egyházi 

Törvenyink dictalnak. 
Ezzel (In) Isten legyen veled. 
Az te az Urban lelki Attyaid. 
Visliceni János Senior m. p. 

LIPPOCI MIKLÓS 
osztropataki Praedic. Consenior et Nótárius m. p. 

1670. jan. 8. Eperjes, k. gy. Andricius János berthóti leik. prédikált. 

..Megjelentek s a tárgyalásokban részt vettek a világi urak, a 
patronusok. A senior a Salat által ellene emelt vád alól a 
megye által teljesen félmentetett, sőt hivatalában megerősítte-
tett, Salat bocsánatot kért. 5 válóper. Kükemezey Jónás 
neje meg nem jelent. A senior s hivataltársai megerősítet-
tek. — A szinyei tanitó Szinyei Kristóf vejét bepanaszolja, 
hogy fizetését megtagadta. Keczer Melchior Carpzov egyh. 
jogikönyvét ajándékozta az esperességnek. 

Erre bekövetkezett a 10 évi üldözés, a melyben borzasztókat 
szenvedtek, mint a többi magyarországi, úgy különösen a sárosi 
ev. papok is. 

Ez időben pestisben csak Sárosban 30 ev. lelkész halt meg. 

1683. jan. 26. Eperjes, k. gy. Ifj. Wisliceni János volt keczerpek-
léni lelkész, senior helyére, a ki Magyarországból kiköltözött, 
seniorrá választatott, Prunyi János szinyei pap. 4 Consenior 
választatott u. m.: Greskovicz Illés keczerpekléni, Nicolaides 
Márton orkutai, Sebasti'ani György lubotinai és Chlevanszky 
Márton hanusfalvi leik. Tribunussá a kosztoláni lk. Marczi 
Dániel lett. 

1683. apr. 28. Szeben, k. gy. A radácsi pap Jesenovszky Tóbiás 
prédikált. Ha valamely pap vagy tanitó dohányzik, a tanitó 
1 cs. arany, a pap 2 cs. aranyat fizet. A bogdáni tanitó 
Bruchácz János, a ki kitérésével megbotránkoztatta volt, 
az egyházat és Bilcházi György, a ki már kath. pap is volt, 
visszatérvén az ev. egyházba, felvétettek. A papok, papjelöl-
tek, tanitók kötelességei megszabattak. 

1683. sept. 11. Szeben, k. .gy. Felvétettek: Zawadszky Miklós a 
s dobói és Haberman Tóbiás boroszlói a (beresztovi), a zemp-

léni ev. papok panaszkodtak a varannói ref. lelkész ellen, 
hogy az ev. lelkész fáját elhasználta a „Filagória" épí-
tésére. 

10 
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1683. okt. 18. Nyárson. Gyüléske. — A nyársi tanító Szalai Mihály 
idézésre meg nem jelent, mert, hogy háború van, ki parancsol 
neki ; más bűnei (nevezetesen házassági hűtlenség is) meg-
büntettettek. 

1684. febr. 8. k. gy. Esp. hivatalnokok megerősítve. Az esp. pecsét 
elveszett. A raszlaviczi Moravi, mivel Felsebest rútul elhagyta 
kérdőre vonatik. Beíratott a zsegnyei és Palumbi Márton a 
szt.-kereszti. 

1686. febr. 13. Eperjes. A hazslini leik. Lucae János panaszkodik, 
hogy őt Mélezer János elűzte s kis vagyonától is megfosz-
totta. Istenre hizatik. — Kisebb panaszok, perek, válóper. 

1686. jul. 10. Szeben. A lipóczi tanitó Czakanides megsértvén pap 
ját, Bohemi Mátyást, megbüntettetett. - - A kőszegi Ribossi 
Pál a senior tudta nélkül ment át más egyházba. Meg-
intetett. 

1688. febr. 18. Osztropatakon Berthóti Sámuel „aulá"-jában. A 
radácsi Chalupka Márton, prédikált. A dobói ZáVodszky Mik-
lós lett orátorrá. A sirokai Pasko Máté csak a parasztoktól 
hivatván meg, vocatoriálisát bemutatni köteleztetetett. — 
Moravi raszlaviczi pap vádolva. A karácsonymezei Ribossi vá-
dolva korcsma látogatással, családjával való rosz bánással. — 
Felvétettek a szentmihályi Bombik Mihály, a karácsonymezei 
Ribossi Pál és a veresvágási Sartoris András, 

1693. febr. 10. Darócz. Berzeviczy János eltemettette papját Andreae 
Jánost febr. 10-én s 11-én seniorrá választatott a kitűnő Li-
póczi Miklós szentmihályi és jakabfalvi pap. — Prédikált a 
keresztesi Pasko Máté. A bártfai pap mint superintendens 
intézkedik s ir a gyűléshez a felszentelendő lelkészek iránt. 
— A berzeviczi orgonista vádolva részegségért. Beszterczey 
Jónás tarkői és kriváni pap panaszkodik uri és paraszt hivei 
ellen. — Leonhardi András semvizi pap botrányos életéért 
bepanaszolva. Pasko Máté bepanaszoltatott, hogy, midőn a 
sirokai egyház és paplak elfoglaltatott, daczára annak, hogy 
magán vallásgyakorlat engedtetett, otthagyta az egykázat s 
Keresztesre ment. Megfeddetett, mert felsőbbsége tudta nélkül 
tetté. Jegyző Sebastiani György héthársi. 

1694. apr. 20. Darócz. A semvizi pap, mert bontó akadály mellett eske-
tett, s mert botrányos életű, excommunical tátik. (Leonhardi 
András) s kitöröltetik,—de ha még javul, kegyelmet nyerhet. 
— Beszterczey Jónás tarkői botrányos életéért vádoltatván, 
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ha híveivel, patronusaival ki nem bír egyezni, utóbbiaktól bo-
csánatot nem nyer, elmozdittatik. 

1694- máj. 4 Osztropatak. Gyüléske. Sokan hiányzottak. 
1695- jul. 18. Berzeviczén. Berzeviczy Zsigmond panasza a helyi 

pap Matthaeides Sámuel neje ellen, becsületsértési ügyben. 
A semvizi Leonhardi András botrányos életéért megbün-
tetve, ha nem javul, excommunicaltatik. 

1695. okt. 27. Héthárs. Házassági ügy. 
1699. febr. 12. Szentmihály. A hires, jeles, tudós esperes Lipóczi 

Miklós ezen napra Jakabfalvára hirdetett közgyűlést az ösz-
szes papoknak, a megye parancsából (adóügyben), de azon éjjel, 
melyre virradó reggelre a gyűlést összehívta, az esp. nagy 
kárára meghalt, s azért az esp. közgyűlés Szent-Mihályra ment 
át. Itt Andricius János szinyei pap 1 Cons, és Paulinus János 
daróczi leik. és jegyző felhívására legelői is seniort válasz-
tottak. Jelölve volt Andricius János, Závodszky Miklós dobói 
és Bankó János roskoványi leik. Egyhangúlag Závodszky 
Miklós dobói leik választatott seniorrá. Ez nagynehezen és kö-

• nyezve fogadta el a hivatalt. Conseniorokká választattak mellé : 
Andricius János szinyei, Paulinus János daróczi, Greskovicz 
Illés keczerpekléni, Chlievanszky Mátyás hanusfalvi. Tribu-
nussá = Orátorrá lett : Grünel János osztropataki. Az adó 
lefizettetett. Intézkedés tétetett a meghalt senior Lipóczi Já-
nos temetése iránt. 

1699. márcz. 2. Szent-Mihály. A beszedett adó visszaadatott a lel-
készeknek. 

1699. márcz. 10. Dobó. Gyüléske. Gör. kath. papok bevádolták 
Ribossy Pál malczovi lelkészt, hogy .rablott nőt esketett; 
megbüntettetett. 

1699. máj. 18. Berzevicze. Gyüléske. Matthaeides Sámuel helyi pa-
pot Berzeviczi János vádolja hivatalában való rút hanyagság-

' gal, visszaéléssel. Oczovini György semvizi szintén vádoltatott 
s megbüntettetett. 

1699. sept. 30. Veres-Alma. Gyüléske. Beszterczey Jónás helyi pap 
több kihágásért, hazugságért vádolva. Nehogy az egyház ve-
szélyeztessék, — megmondatott neki, hogy önként mondjon 
le s keressen más helyet. 

1705. jun. 18. Szeben. Beszterczei Jónás bisztrai pap beszélt, azu-
tán a szokásos módon énekelték az összes papok és tanítók 
a „Veni sancte Spiritus "t. A senior üdvözletére az orátor 
Grinelius János, „vraclaviensis" leik. felelt. — Závodszky 



Miklós senior lemondott. Nagy kérésre újra elvállalta a seni-
ori tisztet. Azután régi szokás szerint magaméllé 2 Conse-
niorul vette: (Benkovitz Jánost a roskoványit, jegyzőül) a 
tarczai Orlichius Israelt és a bisztrait Beszterczei Jónást, az espe-
resség pedig megválasztotta 3-ik és 4-ik Conseniorul Grinelius 
Jánost a wraclavit és Holvait Miklóst volt bogdánit, azu-
tán karácsonymezeit. — Orátorrá pedig a hanusfalvi Bonis 
Menyhértet. — Válóperek. Matthaeides Sámuel berzeviczi pap 
szabálytalan esketésekért stb. megbüntettetett. Bernovius Si-
mon volt décsői, most keresztesi pap, korcsmai kihágásért 
megbüntetve. A senior erényes életre inti a papságot. Erre 
Grinelius János vraclavi leik. üdvözölvén Szirmay Miklóst, 
annak nevében a következő pontokat terjesztette elő : 1. hogy 
érette minden egyházban imádságok mondassanak, mint kül-

földre küldött országos követért ; 2. hogy minden egyházban 
egy ugyanazon Agenda (szertartásos könyv) használtassék ; 
3. hogy Pazdicsra az esperesség lelkészről gondoskodjék. 

1706. márcz. 11. Szeben. Ekkor első izben voltak urak nevezetesen : 
Szirmay Miklós és Brezinay János jelen. Távol voltak a kő-
szegi, zsegnyei, malczovi, és pekléni leik. Assessorokul meg-
választattak : Matthaeides Sámuel berzeviczei, Clementis Meny-
hért kapronczai, Bruchatius János radácsi, Bernovius Simon 
crucis-villai, Pelsőczy Márton n.-sárosi és szentmihályi, tá-
bori lelkészszé egyhangúlag a veresvágási Radlinszky János. 
— Az ünnepelendő ünnep iránt kérdést teend az esperesség 
a szab. kir. városoknál, nevezetesen : Mindszent ünnep-e vagy 
sem ? — Officialis Illés vádoltatott. — A házasok vecsernye 
után esketendők. Hedri György felszenteltetését kéri, „Bélensis" 
falu részére, de előbb a hittételeiben volt oktatandó, Bruchatius 
által, mert nem neveltetett az ev. vallás tételeiben. Holvait 
karácsony mezei, mert hirdetés nélkül esketett, megbüntettetett 
1. cs. aranyra, melyet az eperjesi collegiumra kell fizetnie. 
Bonis a hanusfalvi hasonló mulasztásért 1 frtra büntettetett. 
A lelkészek az eperjesi ev. tanuló ifjúságot termesztmények-
kel segíteni ajánlkoztak. Závodzky Miklós esp. megerősíttetett 
hivatalában. 

1707. márcz. 21. Szeben, k. gy. A rózsahegyi nemzeti ev. zsinat-
ügye tárgy altatván, arra kiküldettek Závodszky Miklós senior 
dobói és Grünelius János consenior raszlaviczi lelkész. A zsi-
naton az egységes istenitiszteletet sürgessék. A senior, bár 
leakart köszönni minden áron, újra megválasztatott. Michnai 
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András hanusfalvi, mert korteskedéssel lett ott pappá, 40 frtra 
(rézpénzben) büntettetett. 

Az 1710-ik évben iszonyú pestis dúlta az esperességet és 
a megyét és az egész hazát. Ebben elhalt: Závodszky Miklós 
senior, Bruchatius János consenior, Griinel János conse-
nior, Pelsőczy Márton consenior és jegyző is s azért Schwartz 
János superintendens hirdetett gyűlést, az esperesség rende-
zésére 1711-ben julius 14-re Osztropatakra, Szent-Mihály és 
Szeben mellett. 

1711. jul. 14. Osztropatak, k. gy. Az ülést Beszterczev Jónás bisztrai 
pap és I-ső consenior nyitotta meg. Azután megtörténtek a 
választások: seniorrá választatott, nagy ellenkezése daczára, 
Tersztenszky János héthársi pap. Oonseniorokká : Beszterczey 
Jónás bisztrai, Clementis Menyhért osztropataki, Orlichius 
Israel tarczai és Fabri György karácsonymezei. Jegyzővé : 
Demeter Mihály kukoviensis. Tribunussá vagy oratorrá : 
Mixádt Mátyás chmeloviensis. Olvastattak a törvények s a 
jelenlévő tanítóknak meghagyatott, hogy ne hordjanak „breves 
seu curtas" kurta ruhát, hanem hivatalukhoz illőt. 

1712. okt. 12. Komlós-Keresztes = Chmelov, k. gy. Botrányos éle-
teért javulásra kötelező reversalist kellett adnia a lófalvi lk. 
Benedik = Bendik Jánosnak, ki azt azonban meg nem tar-
totta. (Kitöröltetett.) A pestisben elhalt 14 pap és a colle-
gium (eperjesi) csillaga: Reszik János. „Ple Morl tVr D i -
rector fharae posterltatls. " — Az esperességi hivatalnokok 
megerősíttettek. Az imákba foglalandó ő Felsége és Magyar-
ország kormánya. A tanítóknak meghagyatott, hogy szorgal-
masan tanítsanak énekben és zenében is, kevés vacatiót adjanak. 
Felügyelőikké a papok tétettek. Beszterczey Jónás bepanaszol-
ván nejét, hogy elhagyta, bizonyos időben (45 napon át), a 
szomszéd egyházakban is (a prédikáczió után) idézendő, 
különben per emeltetik ellene, ha meg nem jelen. A dohány-
zás és korcsmalátogatás, papnak 2, tanítónak 1 cs. arany 
büntetés terhe alatt tilos. — Távozó és beköszöntő lelkész 
jelentkezzék a seniornál. 

1713. febr. 15. Jakabfalván, Szeben mellett, k. gy. Prédikált a 
radácsi Petirs János. Gyűlés Eisdorfer Keresztély házában. 
Felvétettek: Simonides Sámuel, tót-bogdányi, Chmelius Mi-
hály szent-kereszti, Varmosius Ésaias berzeviczei, Simonides 
András kriváni, Závodszky Márton dobói. — Kivettetett a 
pozsonyi országgyűlésre kiküldötteknek adandó segély, a 
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superintendens Schwartz János jelenlétében. A hanusfalvi 
pap és tanitó a korcsmában való tánczolásért megbüntetve. 
A kukovi pap és Pruni szabálytalan esketésért megbüntetve. 
Épen igy a radácsi. A jakabfalvi tanitó korcsmalátogatásért 
megbüntetve, ha nem javul, becsukatik. Ámbár a zempléni 
ev. lelkészek száma az üldözések folytán igen megapadt, azok 
a jelenlévő superintendens kérésére még is benhagyattak az 
esperességben, conseniorukul: Habermann Tóbiás hagyatván. 
A tanítók, maguk ,,orator"-ául Platany Éliást a décsői tanitót 
választották A munkácsi püspökhöz átirat küldetett ev. egy-
házaink foglálgatása miatt, a gör. kath. papok részére. — 
Bendik János ügye. Jegyző : Demeter Mihály. 

1713. jul. 4. Lófalva. Gyüléske. Bendik János lemondásra kénysze-
rítve. Ki is erre kitért. — (1713-tól, 1735-ig a kormány 
tilalma folytán rendes gyűlések nem tartattak.) 

1722. jan. 10-én. Meghalván Tersztyenszky János senior, seniorrá 
választatott: Czabkay Miklós roskoványi lelkész, a ki e hiva-
talt majdnem 10 évig viselte, de gyűléseket nem tarthatott, 
mert a helytartótanács tiltotta. Utána nagy kérésre (mivel ö 
Szebenbe ment papnak) a seniori tisztet megválasztatván, 
Glósz Mihály keresztesi lk. fogadta el, azért is, mert őt az 

1734. jan. 13-án Margonyán összejött néhány főbb patrónus és több 
lelkész erre igen-igen kérte, mellette alesperesekül hagyván a 
kukovi Demeter Mihályt és a daróczi Michnai Andrást s 
néki az esperesség pártolást és segedelmet ígérvén. Jegyzővé 
lett a raszlaviczi udvari pap (a Raszlaviczyaknái) Bodorovini 
Sámuel és oratorrá lett a margonyai Jeszenszky István. — 
Bodorovini S. bepanaszolta Lucae András nevű kartársát, mert 
megkárosította. 

1735. sept. 19. Keresztes. Évi gyűjtés az egyház közjavára hatá-
roztatik el, de előbb Szirmay Tamás véleménye kéretik ki.' 
Mivel ekkor két superintendens volt kérdés támadt, mer 
lyiket ismerje el az esperesség? Határozatba ment, hogy azl, ' 
a kit ő Felsége megerősít. A körlevelek küldésének ügye tár-
gyaltatván, elhatároztatott, hogy mivel kevés a tanitó, külön 
fizetéses küldöncz alkalmaztassák, kinek fizetése iránt a super-

• intendenshez fordulnak. A ki a küldöncz diját, 2—3 poltu-
rát meg nem fizeti, 1 magyar forintra büntettetik. Tárgyal-
tátott Bodorovini Sámuel jegyző ügye, Munyai János német^ 
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falvi lk. ellen. A keresztesi tanitó megintetett (Molitorisz 
György), hogy magát illendően viselje. 

1737. okt 15. Kukow. Jelen Szirmay Tamás, Kálnássy János, Des-
sewffy Tamás, Fejérváry Ádám, Bánó Imre, Kükemezey 
Zsigmond, István, Gábor stb. — 0 Felségeért mindenkor 
imák mondandók, különösen a mostani török háborúban, győ-
zelmeért. A vallási ügynök fizetése beszedessék, de az ez 
iránti intézkedés addig íüggőben tartatik, mig Szirmay Tamás 
Bécsből vissza nem jő és jelentést nem tesz. Sartoris János 
ránki pap 3 hóra felfüggesztetett hivatalától, kihágásai miatt. 
Ha valamely pap a „jó cselekedetekről" nem a szentírás 
értelmében tanit, kicsapatik. Bodorovini Sámuel házasságtörő 
lévén, mondjon le hivataláról s bünbánólag olyan helyre 
távozzék, hol nem ismerik. — Glósz Mihály esperes hivata-
lában megerősíttetett. — Jegyzővé Martini János girálti lk. 
lett. Bánkon, mig a pap fel lesz függesztve, Martini János 
és a magyar-raszlaviczi Stephanides János szolgáljanak. — 
Szirmay Tamás főfelügyelőhöz irt Antoni Sámuel saperin-
tendens a ránki lelkész ügyében levelet, megerősítvén az esp-
határozatát és mivel a pietismus elharapózni kezdett, többek 
között Szebenben is, ez iránt is intézkedett és kérte Szirmay 
Tamást, hogy őt segítse, a ki csak azokat szentelendi fel, a 
kik az általa felállított s a jegyzőkönyvben felvett 7 pontnak 
megfelelni kötelezik magokat. 

Egyúttal kéri őt, hogy ez iránti intézkedésre kérje fel 
Pfanschmidt superintendenst is, hogy az minden leendő papot 
megbízható, igaz hitű theologus általi vizsgálatnak alávetni s 
az ujon felszentelteket, ha ez iránt kellően meg nem vizs-
gálta volna, megvizsgálni ne terheltessék. 

A 7. pontban arra kötelezzék magokat a lelkészek, hogy : 
a) igaz ev. vallást hirdetnek s fedhetlenül élnek, 
b) a szentírás szerint ugy, a mint ott áll s magamagát 

magyarázza, 
c) s a symbolikus könyvek szerint, a Formula Concordiae 

és annak Epitomeja szerint is, — tanítanak. 
d) hittételeinket ugy, a mint hangzanak, megtartják, 
e) az üdvösség rendjére nézve s a megigazulásra nézve 

az egyház tanai szerint tanítanak, 
f ) a hallei, tübingai s jenai theologok tanait, mert ma-

gyar ev. egyházunk tanaival ellenkeznek, megvetik, 
g) minden néven nevezendő, a lutheri egyház tanaival 



ellenkező tévtanokat megvetnek, nyilván s magán 
körben üldöznek. 

Minderre, elmozdítás terhe alatt, esküvel magokat kötelezik. 
II. kötet. Jegyzőkönyv. 

1738. febr. 12. Keresztes. Urak is jelen. Sartoris János ránki pap 
ügye apósával, Ocsovinyi Györgygyei, előbbinek pensiója iránt. 
Sartoris vizsgálatra küldetik a superintendenshez, mert nem 
látszik tiszta orthodoxnak ; holott az ilyenek letétellel fenye-
gettelek. 

(1741-ben Ambrózy György csetneki lelkész lett a super-
intendens, kinek Dobsinán 1741. márcz. 21-kén megtartott 
beiktatásán, mint a sárosi esperesség küldöttei, jelen voltak : 
Doloviczeny György héthársi és Benkovits Tamás olysői lk. 
Lásd Eelatiójukat az esp. levéltárban.) 

1743. máj. 15. Urak, többek közt Dobay Gábor. Margonya-, 
Lápos- és Felső-Kemenczének nem lévén papja, a szomszé-
dok szolgáljanak. Vizsgálat alá vétetett: mi panasza van a 
patronusoknak papjaik s a papoknak patronusaik ellen? Luther 
kis kátéjának Ambrózy Gy. superintendens magyarázatával 
való használata mondatott ki a kötelezett katheehisatióknál. 
Mi panaszai vannak a tanítóknak ? Vagy azok ellen ? A 
ránki tanitó Terray bepanaszolta papját Sartoris Jánost. — 
Sartoris J. apósának Ocsovinyinak 1i3-dot ád pensióul. Sar-
toris J . megsértvén a seniort, megbüntettetett. — Holvaith 
András a senior tudta nélkül hagyta el Eoskoványt, meg-
fedték. Helyét egy pap sem hagyhatja el a senior tudta nél-
kül. A gyűlések idejéül május és október hava, helyéül Küke-
mezS, Komlós, Keresztes, Margonya és Girált jelöltetvén ki, 
egyúttal azok rendje is meg állapíttatott. — Glósz Mihály 
esperes és társai lemondanak, de újra megválasztatnak. Ora-
tor Jeszenszky István, jegyző Ignathy György, fiskus Sárkány 
András. A tanítók seniorává lett: a kukovi Reschovszky András. 

1744. jun. 18. Kukov. Urak. A legfőbb felügyelőre egyházankénti 
szavazás rendeltetett el. A vallásügynök fizetése megállapítva " 
az esp. egyes egyházai részéről. 

1745. okt. 21. Girált. Urak. Benkovits Tamás olsai lk. megbüntetve, 
mert pártfogóit megsértette. A göllnicziek kérik, hogy német-
jakdbfalván németül tudó lelkész alkalmaztassék. A dobsinai 
ker. gyűlésen kimondott, elrendelt cathedratzcumot ez espe-
resség el nem fogadja. 
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1747. jul. 4—5. Komlós-Keresztes. Urak, többek között Berzeviczy 
Zsigmond stb. Ignáthy elköltözött jegyző helyébe Sárkány 
András lett a jegyző, ennek helyére pedig orátorrá Fabriczy 
Dávid pazdicsi lk. Jeszenszky István részegen jővén agyülésre, 
mig Berzeviczy Zsigmond megjött, sekrestyébe csukatott. — A 
komlósi Markovits Israel elmozdításának ügye. Levél Horváth 
Stansits de Gradecz Gergely főfelügyelőhöz, a reformátusokkal 
egyetemben ö Felségéhez az üldözések, sérelmek iránt intézendő 
kérvény ügyében. A senior újra megválasztva. Az 1750-ki 
aug. 3. hivatalos esperességi, a vallási ügynöknek szóló repar-
titióban már csak 14 egyház említtetik, u. m.: 
Margonya, Girált, Kükemező, Lapos, Komlós, Keresztes, 

. Kapi, Németfalu, Zsegnye, Ránk, Felső-Kemencze, Abos, 
Német-Jakabvágás, Magyar-Jakabfalva, Darócz. 

1754. jan. '15. Margonya. Meghalván Glósz Mihály érdemes espe-
res, Clementis Mátyás választatott seniorrá (a girálti leik.) 

1754. febr. 27. Margonya. A felügyelő Dessewffy Tamás bemutatta 
a Glósz M. esperes temetése alkalmával hozzá írott levele-
ket és a bécsi vallási ügynök Kuntz Jakab 4 évről szóló 
nyugtáit. 

1758. aug. 15. A girálti Clementis Mátyás Kassára menvén papnak, 
bemutatta a nyugtákat, ezek mellett Drozdik János vallási 
ügynök nyugtái is bevétettek (később) a jegyzőkönyvbe. 

1766. sept. 12. k. gy. Eperjesen. Fischer Illés superintendens el-
nöklete alatt az urak jelenlétében (Dessewffy Tamás kei-
felügyelő, Pottornyai András, Péchy Gábor, Pulszkyék, Kuksz 
stb.) Seniorrá választatott Mihóky Pál keresztesi léik. Jegyző 
Schullek András. 

1767. sept. 9. Keresztes. Fischer Illés elnöklete alatt az urak jelen-
létében (többek között Semsey Miklós, Kádas Gábor stb.) 
elhatároztatott, hogy évenként tartassanak gyűlések. A senior 
hivatalában megerősítve. A távollévők az igazgató Carlovszky 
kérésére nem büntettettek. 

1769. okt. 3. Keresztes. Dessewffy Tamás elnöklete alatt s számos 
ur jelenlétében. — Gonsenior Munyai János rögtönzött be-
széddel nyitotta meg az ülést, mert Sztrecsko a f.-kernen 
czei, kinek szólania kellett volna, meg nem jelent. — Mi-
hóky Pál lemondván, Munyai János Németfalvi léikész vá-
lasztatott meg seniorrá. — Oonseniorrá lett Schullek And-
rás laposfalvi, jegyzővé Ezechiel Csernota komlósi leik, 
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1773. apr. 15 Keresztes. Fabriczí András ránki perbe fogatván, hi-
vatalától felfüggesztetett. Jegyző Berzeviczy Imre girálti leik. 

1773. apr. 22. Girált. Fabriczy András elmozdításra Ítéltetett. Felle-
bezett a superintendenshez. Dessewffy Tamás ker. felügyelő 
meghalván, az esperesség mint ilyenre, Szirmay Istvánra 
szavazott. Az esperes lemondván, újra megválasztatott. 

1773. okt. 12/13. Kükemező. A superintendens tanácsára az urak 
kizárásával. (Fischer Illés). A megválasztandó esperességi 
felügyelő elnöklete mellett az ügynök fizetésének megállapí-
tása elhatározva. — Conseniorrá Prúnyi János; orátorrá 
Czabkay Jakab lett. A superintendens tanácsára 3 jelölt 
állíttatott s ezek közül (Pottornyay András, Péchy Gábor, 
Dessewffy András) Potornyay András választatott esp. fel-
ügyelővé. 

1774. jun. 21. Girált. Az urak is jelen. Fischer Illés superinten-
dens elhalván, a szavazatok beadattak. Az urak Tatyán 
Péchy Gábort választván esp. felügyelővé, az esperesség 
ebbe készségeseti belenyugodott, bár öt főleg Szirmay István 
s pár ur választotta meg. A tanitók a gyűléseken jelenjenek 
meg. Sztrecsko Sámuel részegségért vádolva. Prúnyi János Oon-
senior, mert, bár papolnia kellett volna, meg nem jelent, kér-
dőre vonatott. — Az 1743 máj 1. létrejött dobsinai egyez-
mény „Coalitio Dopschensis" a jegyző áltál leíratván, közzé 
tétetett." A Consistoriumok megalakulása ügyében 1774. apr. 
20-án a pesti gyűlés (egyetemes) által adott „projéctum" 
megvitaitatott s 8 pontjára az esperesség véleményt adott. 
E véleményt Berzeviczy Imre jegyző fogalmazta. (Mindkettő 
egész terjedelmében van a jegyzőkönyvben.) 

1774. aug. 3/4 kerületi gyűlés Eperjesen. Szirmay István ker. fel-
ügyelő elnöklete alatt, s mivel ekkor az uj Superintendens 
is beiktattatott, e gyűlés határozatai az esp. jegyzőkönyvbe 
felvétettek.. — Mivel pedig most a dobsinai coalitio értelmé-
ben tót lelkész volt superíntendenssé választandó, a sok sza-
vazatot nyert dobsinai német pap Ruffini János, tekintve 
az egyezmény kötelező voltál, a többi három jelölt mellől 
kizáratott s az eperjesi Fabri Gergely, a ratkói Szinovicz 
Mihály és a szebeni dementis Mátyás bocsáttatott szűkebb 
szavazás alá, s ezek közül Fábri Gergely választatván a 
felbontott szavazatok többségévél, érte küldöttség küldetett. 
Ez aug. 4-én felszentéltetett, ünnepélyes templomi isteni tisz 
telettel s beiktatatott a ker. közgyűlésen. Azután Sztrecsko és 
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Mi^yelka ügyét tárgyalta az uj superintendens a sárosi esp. 
' előjáróságával. 

1775. okt. 10. Margonya, k. gy. A zsegnyei Keller Sámuel és a 
ránki Jesztrebinyi Sámuel felvétetett. — A kathedraticum 
fizetése elintézve. — Az ágens fizetése uj kivetés szerint meg-
állapítva. Dessewffy András az 1636-ki Can. Vis. jegyző-
könyvét eredetiben az esperességnek ajándékozta. Munyai 
János senior újra megválasztatott. 

1776. jan. 25. Cselfalva. E gyűlést önhatalmúlag a superintendens 
nevében Gzapkay Fülöp Jakab hívta össze s azután ő maga 
4 társával Keresztesre ment s itt meg nem jelent, pedig ö 
seniori jogokat arrogálván magának, senior-választást tűzött 
ki, ezért ünnepélyesen megdorgáltatott s az esperességtöl 
ünnepélyesen bocsánatot kérni köteleztetett, a senior-választó 
gyűlés pedig 1776. febr. 7. Keresztesre tüzetett ki. 

1776. febr. 7. Komlós-Keresztes, k. gy. Sok ur. Nem lévén senior, 
választás tartatott. Jelölve volt: a laposi Prúny János, 
a kükemezei Mihóky Márton és a girálti Berzeviczky Imre. 
Megválasztatott seniorrá Berzeviczky Imre a girálti, kinek 
a sárosi megyegyülés 1668-ki diplomája szerinti seniori 
jogok adattak, e diploma előbb ünnepélyesen felolvastatván. 
A senior megválasztása ezentúl 3 évre szól. Conseniorrá 
Prunyi János, orátorrá Mihóky Márton, jegyzővé Migyelka 
János lett. — A superintendens felkéretett, hogy addig az 
esperességbe senkit se szentéljen fel, míg a senior által 
aláirt „vocatorialist" nem mutat. Felügyelő ez esperességben 
ekkor Péchy Gábor volt. 

1776. jul. 25. Komlós-Keresztes. Fábri György superintendens el-
nöklete mellett. Péchy Gábor esp. felügyelő és sok ur, töb-
bek közt Szinyei Merse Zsigmond jelenlétében. — Subsilvany 
János kapi-németfalvi és Fabrici Dániel felső-kemenczei fel-
véve. Kivettetett az'1777-ik évtől az agentiale (11 egyház!) 
s 'az egyházakkal leszámoltatott. (Margonya elvesztette filiáit 
Nyirjest és Lasczót). Az egyházak számadásai a pátronusok 
tudtával vitessenek úgy, hogy a bevétel s kiadás s az egész 
számadás, felülvizsgálható legyen 3 évenként. A hol 
patrónus nincs, ott egyházigondnokok bevonásával kezelje 
2 példányban a számadást a lelkész. A senior vizsgálja meg 
e számadásokat, valamint azt is, van-e tanitó ? egyházfi ? 
tartatik-e katechisatió ? gyónás? stb. — A kir. helyt. 
tanács rendeleteinek a lelkészek engedelmeskedjenek, ezek 



kivonatát a senior készíttesse el s a superintendens által 
hitelesíttesse, az -Ambrózy György, féle 1743-ki Can. Vis. 
jegyzőkönyve leirassék, a Neínessány féle 200 frtos -alapít-
vány (Lapos és Komlós lelkészei javára) helyesen kezeltes-
sék A szegény egyházak fentartására évi gyűjtés rendeztes-
sék. (Gyámintézet!) Seniori leszed, a senior Berzeviczky 
Imre rendezte a levéltárt! 

1777. sept. 17. Kükemező. Péchy Gábor esp. felügyelő elnöklete 
alatt. Sok ur. Az agentiale ügye rendeztetett. Egy kerületi 
közpénztári alapra tett alapítványok számoltattak el. (Seni-

1 ori szép beszéd.) 
1778. nov. 24. Girált. A gyűlések elején az orátor rendesen előre 

jelezte a napirendet. Kapitány Sámuel zsegnyei leik. felvéve. Ő 
Felsége fegyverei győzelméért ugyanazon ima mondása minden 
egyházban elhatároztatván, ez iránt a superintendenshez felirat * 
intéztetni határoztatott. Külön poenitentialis napokul meghatá-
roztattak az ádventi napok és a quadragesima. Imák 0 Felsé-
géért hétköznap és vasárnapokon is mondandók. — Az agentiale 
ügye. Az agentiale pénztárosa Bánó Imre, hü sáfár. Mi-
gyelka János volt zsegnyei, most komlós-keresztesi pap, tar-
tozás ügye rendeztetett zsegnyei híveivel. — A papok ma-
gok vették magoknak az egyházi öltözetet félszenteletésök al-
kalmával régi szokás szerint. A senior bemutatta a helyt, 
tanács rendeleteinek kivonatát és a Kriébel János volt eper- . 
jesi német pap által ajándékozott Carpzov féle. egyházjogi 
munkát. — A superintendensnek járó esperességi Cathedra-
ticum kifizetése kiutalványoztatott. (A senior szép beszéde.) 

1779. jul. 27/28, Eperjesen kerületi/közgyűlés Szirmay István ker. 
felügyélő elnöklete alatt, számos világi ur és egyházi férfiú 
jelenlétében. Meghalván 1779. apr. á. Fabry Gergely su- " 
perintendens, e gyűlésen beszélt Berzeviczky Imre sárosi se-
nior a szószékről s Hellner Illés " eperjesi német lelkész ai 
oltártól s a meghalt superintendens életrajza, a ker. jegyző-
könyvbe vétetett fel. A felügyelő jelenti, hogy ő a su-
perintendens-választást kiírta és mert maga sokáig Pesten 
lenni volt kénytelen, Berzeviczky Imre sárosi senior és Péchy 
Gábor sárosi felügyelő elnöklete alatt szavazatszedő bizott-
ságot nevezett s az máj. 26-án ülést tartott s hogy leg-
több szavazatot nyertek: Ruffinyi János dobsinai, Weisz 
János lőcsei és Hellner Sámuel késmárki lelkészek. Erre ő 
a szűkebb választást mára kiirta. Felbontatván a szavazatok, 
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Ruffinyi János gömöri esperes, dobsinai leik. választatott 
superintendenssé. Ruffinyiért egyházi és világi férfiakból " álló 
küldöttség küldetett. Megjelenvén (székfoglaló) beszédet tartott. 
Jul. 28-án ünnepélyesen felszenteltetett, illetve beavattatott 
s letette az esküt. (Az eskü szövege, valamint a beszédek 
alapigéi s váza meg van e jegyzőkönyvben.) Azután elfog-
lalta helyét a közgyűlésben s bejelentetett a bécsi és pozso-
nyi ágens által Ő Felségének. — Berzeviczky Imre sárosi se-
nior vitte a főszerepet az ujon választotton kivül. 

1779. okt. 6 Margonya. — Péchy Gábor felügyelő elnöklete 
mellett. Az esperes s hivatalnoktársai lemondván, újra meg-
választattak (3 évre), de az aggkora miatt lemondott Prunyi 
János Consenior helyére Mihóky Márton, ennek helyére ora-
torrá Migyelka János, ennek helyére jegyzővé Lamos Mátyás 
margonyai lelkész választatott. — Keserű panaszok a nem 
articularis helyeken lévő egyházak s nevezetesen Orkuta, hol 
a gyermekek megyei börtönbe csukás által kényszerittettek 
kitérni lelketlen üldözése, katholizálása miatt, miért is az 

- esperesség, felirt a Felséghez Fejérváry Károly által. Agen-
tiale ügy. Távollevők büntetése. 

1780. okt. 12-én. Komlós-Keresztes. Péchy Gábor felügyelő és sok 
ur jelenlétében. A margonyai Lamos meghalván, utóda fel-
vétetett. Jegyzővé helyébe Kordoss Márton választatott. Mi-
hóky Mártont, mert a r. kath. papnak kiadandott stóla fizetés 
nélkül esketett, 100 frtra büntettette a helytartótanács. Ennek 
lefizetésében őt a patronusok s az esp. segítették ; az agen-
tiale ügye rendeztetvén, a senior a hátrálékosokat megsür-
getni köteleztetett. Németfalva és Komlós igen üldöztetvén, 
ezeknek érdekében Ő Felségéhez kérvényt intézni, a buzgó 
Féjérváry Károly kéretett fel. — (A senior szép beszéde). 

1781. okt. 26. Girált. Migyelka János orátor elmondván a napiren-
det a kitűnő, buzgó, elhalt Péchy Gábor felügyelő helyének 
betöltéséről volt szó. Az esperes egy erre vonatkozó beszéde 
után Potthurnyay András, majd Dessewffy András választa-
tott közfelkiáltással felügyelővé, de mivel ezek egyike sem 

\ fogadta el e tisztséget, Dessewffy Tamás, Bánó Imre és Fe-
\ jérváry Károly jelöltetett ki, de ez utóbbi szavazás előtt le-

mondván egy szép beszédben, Bánó Imre eddigi pénztáros 
választatott felügyelővé. Ez igen-igen sok kérésre végre elfo-

ó ] gadta e tisztet. — Pénztárossá Kádas Gábor választatott. A 
•~í, pénzek helyes elhelyezése az uj felügyelőnek tisztévé tétet-

J 
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vén, a Dessewffy Tamás által tett alapitvány (710 frt) tör-
vényes alakban biztosíttatni határoz tátott, ifjabb Desewffy 
András pedig megkéretett, hogy az azon évi szüreten gyűjt-
sön még az urak között az esperesség javára s számoljon el 
a felügyelőnek. Bánó Imre bepanaszolta a kükemezei többi 

. patronust, hogy lelkésze fizetéséhez nem járul s azért elha-
tároztatott, hogy azok fizetéséről Kükemezőn mindnyájok s a 
senior jelenlétében számoljon Fejérváry József. 

Miután a II. József császár által 1781. old. 25-én lei-
adott türelmi parancs, 1782. január havában Sárosmegyé 
ben is kihirdettetett, a sárosi evangélikusok 1782. febr. 
7-én Girálton hála ünnepélyt rendeztek, melyen megjelent 
minden ev. lelkész és patrónus, sőt a szomszéd megyékből is 
több ur, és tömérdek nép. Az ünnepély 9-kor vette kezdetét 
a zsúfolásig megtelt templomban mély körül a be nem fértek 
foglaltak helyet. Berzeviczky Imre senior, oldalán a szebeni 
dementis Mátyással s az eperjesi Nicolay Sámuellel, az oltár-
nál szolgált. A szentlélek invocatiójával s közbe katonai 
zenekarral, énekeltetett Luther diadal éneke tótul (Erős vár ! ) 
az istenitisztélet nyelvén. A szószék mellett II. József arcz-
képe Szónokolt Migyélka János esp. örátor. Azután zene-
kar. Azután a senior latin nyélven imádkozott a császár-
ért. A „Te DeumoV zenekisérettel énekelték. Áldást a se-
nior osztott. Azután kimenvén a nép, bejött a kivül álló 
sokaság s azzal tartatott meg az ünnepély ugyanazon rend-
ben úgy, hogy az isteni tisztelet délután 2 óráig tartott. 
Azután a helybeli uraknál 3 helyen, nevezetesen Potthurnyay 
Andrásnál, a ki a népet is megvendégelte, nagy lakoma. 
Délután ismét ünnepélyes istenitisztélet, melyen a margo-
nyai Liptay Mátyás szónokolt s a senior az oltárnál szol • 
galt. Este azután nagy lakoma Pothurnyainál. 

1788. nov. 28. Eperjes. Sok pap sok ur jelenlétében, Bánó Imre 
esp. felügyelővel. Berzeviczky Imre senior 1783-ban Liptó-
Szent-Miklósra hivatván el lelkészül, ezen időtől mostanáig 
nem volt az esperességnek seniora s azért most Mihóky And- j 
rás eddigi Consenior választatott seniorrá, Conseniorráf 
Kordoss Márton, jegyzővé: Schulek András, orrátorrá [ 
Jesztrebinyi Sámuel, dékánokká (először ilyenek!) a felső 
völgybe Hecsko György, az alsóba Gabriny Görgy. A paz-
dicsi, mernyiki és sókuti egyház az esperességbe kebe-
leztetvén (másod izben?), a pazdicsi leik. Osernota Ezechiel,-

l g zempléni conseniorrá választatott. A vallási ügynök 5 év óta 
fizetést nem kapván Sárosból, az agentiale ügye rendeztetett. 
Uj kivetés tétetett. 

• Euffiny János superintendens as egész kerületben egy körle-
velet tett közzé 1788. jul 10-kér öl keltezve Dobsináról, melyben a 
kerület minden egyházát s lelkészét, félügyélőjét, volt esperességeit, 
nevezetesen a Kárpátaljit és szepesi VII bányavárosit, alakulásra, 
rendezkedésre hivja fel s melyben valóban rövid, velős vonásokban, 
kitűnő egyházi rendezetet nyújt, szólván az alapítványok, alapok 
kezeléséről az esperességek, esperesek, esperességi hivatalnokok, 
papok, tanítók és papjelölték kötelességeiről stb. Végül az egyes 
egyházak létét biztosító királyi és helytartótanácsi rendeletéket fel-
terjesztetni kívánja, hogy azokat egy közös kerületi anyakönyvben 
megőrizhesse. Körlevélét az esperességek jegyzökönyveibe félvétetni 
rendeli. 

Teszi e rendezlcedést, mert úgymond, most már as egyház 
léte külerőszak ellen biztosítva lévén, belső rendjével kell jövő életét 
biztosítania. 
1791. máj. 10. Eperjesen, kerületi közgyűlés, Szirmay István ker. 

felügyelő elnöklete alatt, számos egyházi és világi ur jelen-
létében. Chászár András gömöri képviselő a gömöri espe-
resség nevében kijelenti, hogy mivel a pozsonyi választmány 
javaslata az esperességek által a zsinat előkészitéseül tár-
gyalva nem volt, annak tárgyalása ellen óvást tesz, (felvé-
tetett a jegyzőkönyvbe) s kéri, hogy attól eltekintve s a 
betegeskedő s távollevő agg superintendenst helyettesítve, e 
közgyűlésből készíttessék elő a nemzeti zsinat, a mely az 
egész ev. egyházat rendezzí egész teljességében. Felolvas-
tatván a többiek közös akaratával az 1790. novemb. 24-ki s 
1791. febr. 10-ki pozsonyi egyet, convent jegyzőkönyve, a 
tárgyalás megkezdetett s kijelöltettek a következő gyűlésen 
megválasztandó zsinati képviselők s meghatároztattak napi-
dijaik. (Rectorok 2 frt, felügyelő s hely. superintendens 3 frt.) 
A VI sz. kir. esperességből megválasztandó lesz : 4, Eperjes, 
Késmárk, Lőcse főiskolákból 4, Szepesből 4, Gömörből 4, 
Sárosból 2, Kis-Hontból 2, Hegyaljából 2. Ker. felügyelő 1 
és Sontagh Sámuel kassai leik. mint a superintendens he-
lyettese 1 = összesen 24. VI sz. kir. városi esperessé egy-
hangúlag Hermann János lőcsei lk. választatott, a Szontagh 
Sámuel helyettes superintendens helyére. Folyó ügyek, külö-
nösen a dézsma s az ágybér s a katholikus plébánosoknak 
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járt stóla ügye. Radvdny Fermez az iskolában a magyar 
nyélvet és a zsinati ügyben a reformátusokkal való egyetértést 
sürgette. 

1791. máj. 25. Eperjes, esp. k. gy. Bánó Imre felügyelő elnöklete 
alatt. A jul. 20. ker. gyűlésre kiküldetett Fejérváry Károly 
mint különben is ker. jegyző (helyettese Fejérváry József)' 
a lelkészek közül Kordoss Márton. A zsinati képviselők napi 
dijainak fizetéseüI kivetés történt az egyes egyházakra. A 
zsinati képviselőkre szavazni a patronusok, lelkészek, egy- . 
házak felhivattak. A ker. gyűlés által, a ker. felügyelő, h. 
superintendens s a főiskolák igazgatói számára fizetendő 
zsinati napidijak alapjából kivetett, minden egyház által fize-
tendő egy aranyat, 17 esperességbeli egyház e gyűlésen 
fizette. 

1791. jun. 21. Girált. Bánó Imre elnöklete alatt. Szulyovszky Meny-
hért, mivel ugy mond a zsinat, a házassági szentszékek;-
az iskolák s az egyházak rendezését czéloznáj mind ez 
pedig addig, mig az országgyűlés ez ügyekben törvényt nem 
hoz, czéltalau és időelőtti, a zsinatot elhalasztatni kivánja. 
De a gyűlés Fejérváry Károly indítványára, a ki azzal indo-
kolta a zsinat elfogadását, hogy szokjék az ev. egyház a 
szabadsághoz, belébocsátkozott a pozsonyi egyetemes gyűlé-
sek zsinati előmunkálatainak tárgyalásába s megtette ezekre 
megegyezéseit s utasította követeit, hogy a ker. gyűlésen 
ezek elfogadására igyekezzenek. Ezen követeknek 3 frt napi-
dijat szavazott s ilyenekül megválasztotta: Fejérváry Károlyt 
és Kordoss Mártont s azoknak utasításul adta, hogy mivel 
még a kath. klérus nagyon ellenséges indulatu, olyan időt 
igyekezzenek a zsinat számára kikérni, kieszközölni, melyben 
biztosan s jól lehessen ezen fontos ügyekben határozni. Mivel 
pedig a ker. felügyelő, Szirmay István meghalt, az újnak sza-
bályszerű megválasztását kívánják. Erre a zsinati költségek 
szedettek be az egyházaktól s önkéntes adományozóktól, ösz-
szesen 420 frt 4 kr. E gyűlésen a stóla és ágybér ügye is 
szabályoztatott. A régi egyházakra kimondatott, hogy a róm. 
kath. paroehusok által eddig szedett stóla fele kötelező ezen-
túl mindenütt ; az uj egyházakban pedig, ha a szerződések 
folytán („vocatorialis"-ban kikötve) többet ajánlanak a hivek 
s a patronusok, azt is szedhetik, de a régiekben csak az 
önként többet fizetőktől. 

161 

apr. 19. Kükemező. Bánó Imre esp. felügyelő elnöklete alatt. 
A zsinati kiküldöttek benyújtották írásban szabályszerű jelen-
tősöket s számadásukat a költségekről. Beszedettek a szava-
zatok a superintendensre. Mihóky Márton esperes hivatalában 
megerősíttetett. Az 1791. 26. t.-cz. megtartására a lelkészek 
köteleztettek Esp. penztárnokká megválasztatott: Easzlaviczy 
Pál. A számadások megvizsgálására bizottság küldetett ki. 
Az ófalvi egyház bepanaszolta Keczer András örököseit, hogy 
azok annak hagyományát az egyháznak ki nem adják; Zsegnye 
bepanaszolta Keczer Márkot, hogy az egyház pénzét elköl-
tötte. A felügyelő mindkét ügyet rendezni felkéretett. Bolyár 
Ránkoz csatoltatott, Mudrócz Ofalvához tartozónak mondatott 
ki. A kükemezei „Siroka" nevű föld az egyháznak adatott 
vissza, de a haszonbért belőle a pap huzza, 

sept. 18. Rákócz. Közös gyűlése a sárosiaknak a zempléniekkel. 
Roskoványi István sáros-zempléni esp. felügyelő elnöklete 
alatt. Sok ur. (Dobay, Szirmay, Raszlaviczy, Pongrácz stb. 
családokból.) Felügyelőt kellett választani, elhalván Bánó 
Imre érdemdús volt esp. felügyelő. Radvánszky Ferencz ker. 
felügyelő az Eperjesen sept. 25. tartandó ker. gyűlésre hivta 
meg az esperességet. Esperességi felügyelővé megválasztatott 
Roskoványi István. A ker. gyűlésre kiküldettek : Szulyovszky 
Sándor és Menyhért és Kordoss Márton, Hecsko György s 
azoknak részletes utasítás adatott, többek közt : hogy, mivel 
a ker. felügyelő az egyetemes felügyelő intézkedéseivel szem-
ben, kit t. i. Balogh Pétert, a ker. másodfelügyelő Horváth 
Imre is támogat, kiván intézkedni egy az egész ev. egyházat 
érdeklő ügyben, csatlakozzanak az egyetemes felügyelő kivá-
natához s harczoljanak a ker. felügyelő kívánsága ellen. — 
A Pest, Tokaj és Miskolcz számára gyűjtött pénzből fele 
Pesté, fele a más kettőé legyen. Meghalván Csernota Ezechiel, 
zempléni conseniorrá Kaczián Márton mernyiki lk. válasz-
tatott. Lamos Mátyás margonyai elhalt lk. érdemei tekintetbe 
vétele folytán, fiainak Józsefnek és Sámuelnek, kik az eper-
jesi collegiumban tanultak, ösztöndijt adott az esperesség. 
Az eperjesi ev. ker. collegium alapitványairól szóló jelentés, 
mely a ker. gyűlésre lesz beterjesztendő, tudomásul vétetett, 

jan. 27. Eperjes. Sok ur, (köztök a helyettes alispán Szulyovszky 
Sándor, Dobay Gábor, Pulszky Károly és Sámuel, Szinyei 
Merse Sándor és Ferencz, Meczner Pál és Sámuel, Melioris 
Dániel, Ganzaugh József stb. stb.) a felügyelő Roskoványi 
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István .elnöklete alatt. Nicolay Sámuel superintendens átküldte 
a helytartótanács rendeletét, mely akadályozza a róm. kath. 
ifjak prot. iskolákban való neveltetését. Ez s más sérelmes 
intézkedés ellen felszólalni ő Felségénél, mivel nincs ker. 
felügyelő, annak helyettese Horváth Stansith de Gradecz 
Imre által, az egyetemes felügyelő utján, — elhatároztatott. 
A superintendens jelentvén, hogy Radvánszky Ferencz volt 
ker. felügyelő önként lemondott s határozatot kérvén arra 
nézve, vájjon kérje-e fel a nevezettet eddigi hivatalának foly-
tatására, kimondatott, hogy a superintendens felhivassék, 
hogy erre nézve a ker. gyűlést kérje fel a nyilatkozatra. — 
Az agentiale ügye rendeztetett. Mihóky Márton senior 
lemondása, tekintettel aggkorára, elfogadtatott. A többi hiva-
talnok is lemondván : seniorrá Sehulek András hanusfalvi, 
conseniorrá Munyay Mihály németfalvi, jegyzővé Sztanik 
Mihály k.-keresztesi lk. választatott. 

1795. jan. 12. Eperjes. Roskoványi István felügyelő elnöklete alatt. 
Sérelem. — Peres ügyek. — Agentiale rendezve. 

1795. jan. 30. Eperjes. Gyüléske. Roskoványi István felügyelő-elnök, 
Nicolay Sámuel superintendens társelnök. Gabrinyi György • 
részeges zsegnyei pap pere ügyében kimondatott, hogy ha 
még egyszer botrányt tesz, adott reversalisa értelmében egy-
szerűen, minden törvényszéki tárgyalás nélkül, kicsapatik. 

1797. febr. 13. Zsegnye. Roskoványi István felügyelő-elnök. Urak, 
köztök Szinyey Sándor. Esperes, alesperes, jegyző lemondván, 
újra megválasztattak. Gabrinyi György zsegnyei lk. lemon-
dásra kényszeríttetett, de évi kegyes adományokkal segélyez-
tetett ugy az urak és egyházak, mint lelkész társai részéről. 
Benya Márton zsegnyei botrányos életű tanitó pedig, a ki 
egy pappal sem tudott kijönni s az iskolát elhanyagolván 
részegeskedett, azon feltétellel hagyatott csak meg hivatalá-
ban, hogy ha még egyszer vétkezik, kicsapatik. Az agentiale 
rendezve. Kükemező, Német-Jakabvágás, Hanusfalva, Lapos-
falva, Abos anyagi viszonyai a vocatorok tekintetbe vételével 
rendezve. 

1799. decz. 11. Eperjes. Roskoványi István felügyelő-elnök, sok ur, 
köztük Szulyovszky Sándor sárosi helyettes alispán, Fejérváry 
György szolgabíró, Pulszky Károly, Bánó Gábor stb. A hely-
tartótanács vegyes bizottságot küldvén ki a megyéből a sérel-
mek orvoslására, a sérelmek alapos előterjesztése határoztatott 
el. Gabrinyi Györgynek kimondatott, hogy ha még sem 
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javul, az évi kegyadományokat is elveszíti. Agentiale ügy. 
Felügyelő bejelenti a superintendens Can. Visitatióját. Az 
előkészíttetni határoztatott. 

1804. jun. 5. Eperjes. Roskoványi István felügyelő-elnök le akart 
mondani, de a gyűlés addig kérte ezen kitűnő felügyelőjét, 
a ki az esp. vagyonát is felszaporitotta, mig megmaradt. — 
A kerületi gyűlésre követek (Szulyovszky S., két Szirmay, 
Szakmáry Dániel, elnökség, esp., alesp., jegyző) küldettek. 
Komlós-Keresztes agentiálisa rendeztetett. 

1806. máj. 8. Kükemező, k. gy. Roskoványi István felügyelő-elnök. 
Meghalván az érdemdús esperes Sehulek András, 4 jelölt 
közül seniorrá, régi szokás szerint megválasztatott Sztanyik 
Mihály eddigi jegyző, k.-keresztesi lk. ; sárosi alesperessé 
Munyay Mihály, zemplénivé Kaczián Márton, mernyiki lk, 
jegyzővé ifj. Sehulek András kükemezőí lk. Azután előké-
szíttetett a Can. Visit., melynek megkezdését a superinten-
dens junius 2-kára, a gyűlés 9-ére tűzte ki. Az elhalt jeles 
senior, Sehulek András, nevében az általa híven kezelt pén-
zekről pontosan leszámolt Sztanyik Mihály volt jegyző. — 
Az agentiale ügye rendeztetett. Pazdics nagy hátraléka fel-
jegyeztetett. Szirmay Pál tanácsára rendeztetett a kerületi 
közpénztárba fizetendő pénz ügye is. 

1807. jul. 6. Eperjes. Roskoványi István felügyelő-elnök. Sok ur, 
köztük Tahy Mihály, Pulszky Károly és Sámuel stb. A kitűnő, 
buzgó felügyelő, korára való tekintetből lemondott, de a 
gyűlés 14 év óta áldásos kormányához szokván, azon kére-
lemmel, hogy segédfelügyelőket ád mellé, végre megnyerte 
őt ós segédfelügyelökké választotta: Szirmay Andrást Zem-
plén, Ujházy Sámuelt és Szulyovszky Andrást Sáros szá-
mára. A felügyelő leszámolt az esperességi pénztárról az 
(melyet Dessewffy Tamás megajándékozott s Bánó Imre fel-
nevelt) Ujházy Sámuel segédfelügyelőre bízatott. Berzeviczy 
Gergely a tanügy rendezése czéljából, mint ker. felügyelő, 
intézkedésre és a Rozsnyón aug. 10-én tartandó ker. gyű-
lésre követek küldésére szólitván fel az esperességet, (Lőcsén 
philosophia. Kézsmárkon jog, Eperjesen theologia fentartása 
határoztatott el) e czélból a küldöttségbe az illető tanárokon 
kívül Szontagh Sámuel kassai lk. elnöklete mellett: Pulszky 
Károly és Sámuel, Ganzaugh József, Szulyovszky András 
választattak. A kerületi gyűlésre esp. költségen kiküldetett 
Sztanyik Mihály esperes, Szirmay András és Ujházy Sámuel 
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és Oarlowszky Zsigmond eperjesi coll. tanár s ezeknek uta-
sításul adatott, hogy sürgessék a tanitók helyes kiképzését, 
magyar grammaticát, annyi tanárt kívánjanak, a mennyi nél- J 
külözhetlenül szükséges s ne bizakodjanak abban, hogy ö 
Felsége a kérendő tanulmányi alapot megadja és ajánlják, 
hogy az eperjesi ker. főiskolában áUittassék fel a jog is, 
mert ez főiskolai rangot nyert 1750 körül Mária Theré-
ziától privilégiumul minden tant taníthatni s ezt ajánlja 
az is, hogy Eperjes központja a megyei életnek stb. s hogy 
az eperjesi ev. leer, collegium, mint olyan javára, az 1804. 
jul. 3-ki eperjesi ker. gyűlésből kiküldött iskolai-alapvizs-
gáló bizottság ajánlatára, az eperjesi elismert kerületi főta-
noda, a kerülettől jobban segélyestessék. A kerületi pénztárba 
fizetendő járulék beszedése egy emberre Pulszky Károlyra 
bizassék, ki azt a kerületi pénztárosnak küldendi át. A ker. 
pénztár mikénti kezeléséről a kiküldöttek győződjenek meg. 

1808. jan. 19. s köv. Eperjes. Roskoványi István felügyelő-elnök. Sok 
ur köztök Meliorisz Dániel és Jelenik István; jelen volt Bartsch 
Sámuel YI sz. kir. városi esperes, Sztrecsko Sámuel eperjesi 
lelkész, Mayer András és Oarlowszky Zsigmond eperjesi coll. 
tanár is. Meghalván s okt. 4. 1807. eltemettetvén, Nicolay 
Sámuel superintendens, Berzeviczy Gergely uj superinten--
densre való szavazásra hívta fel agyülést; mivel most német 
lelkészt kell választani superintendensül s az 1791. esetnek 
s 1792. eperjesi ker. gyűléseken Szontagh Sámuel erre méltó-
nak ítéltetett, őt közfelkiáltással keilend azzá választani, vagy 
ha így nem menne, a régi szokás szerint, ezt a ker. gyűlésre 
menendő követeknek ki kell emelniök. Felolvastatott Nicolay 
Sámuel nagy alapítványokat tevő superintendens végrendélete 
s az az esperességi jegyzőkönyvbe egész terjedelmében felvéte-
tett, szegény sárosi esperességbeli s eperjesi tanulóknak vallási 
könyvekre 1000 frtot, a sáros-zempléni esperességbeli papi s 
tanítói özvegyeknek 1000 frtot, a szegényebb ez esperesség-
beli tanitók segélyezésére 1000 frtot hagyott s végrendelete 
végrehajtójává Roskoványi István sáros-zempléni felügyelőt és 
Várady-Szahnáry Dániel ügyvédet tette stb. stb. (Az ala-
pítványoknak csak kamatai használhatók fel). A végrendelet 
végrehajtásáról szóló jelentés (az elszámolással) az esp. jegy-
zőkönyvben egész terjedelmében olvasható. Az alapítvány 
kezelésére nézve szabály alkottatott. A kamatok évenként 
pontosan fizetendők a segélyzendőknek, a végrendelkező aka-
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rata s meghagyása szerint. A pénz a felügyelő által keze-
lendő, mivel azonban ezt Roskoványi István, tekintve aggkorát, 
magára vállalni nem akarta, leszámolván, pontosan és hiven 
a volt pontos és hü esp. felügyelő, mint pénzkezelő, Bánó 
Imrétől átvett 2246 frt 43'/2 krnyi esperességi pénztárról is 
s a kiadásokról, melyek 676 frt 36 krt tettek s mivel ezen-
felül a kerületi pénztáros kívánságára még 70 frt 7 '/» kr. 
volt fizetendő, az esperesség részéről, ez lefizettetett s az 
1500 frtról az esp. felügyelő kötelezőt állított ki. És ez, 
továbbá Péchy Anna, Dessewffy Tamásné hagyománya, mely 
1500 frtra nőtt és az esperesség rendkívüli szükségleteire 
volt forditandó; továbbá margonyai Dessewffy Tamás 1781. 
jun. 1-i hagyománya 171 frt 21 kr.; a Péchy János és neje 
Péchy szül. Szirmay Dorottya hagyománya 1000 frt, mely-
nek kamatai felében á hanusfalvi papnak s felében a hanus-
falvi tanítónak fizettettek; továbbá Kapy szül. Radvánszky 
Teréz 500 frtos (6%-os) hagyománya, a k.-németfalvi pap 
javára ; az esperességbeli papi özvegyek javára Péchy Anna 
Dessewffy Tamásné hagyománya 600 frt; szegény papok segé-
lyezésére Nemessányi Boldizsárné szül. Kacsándy Rebecca 
hagyománya 200 frt, — mindezek az esperességbeli társfel-
ügyelő Ujházy Sámuel kezelésére bízattak, ki egyúttal a col-
legium és a Tiszakerület javára tett alapítványok kezelését is 
elfogadta 3 évre. — Ezután bemutattatott az 1807. aug. 10. 
Rozsnyón tartott ker. gyűl. jkve, melyből az esperesség tudo-
másul vette, hogy az eperjesi ker. collegium alapitványai ren-
deztettek, <ez iskolára a maga kebelében az esperesség gyűj-
tést rendezett,) ez esperesség agentiale ügye az 1806-ik évig 
végleg rendeztetett s ezen rendezés, tehát a pénzkezelése 
1781-től, 1806-ig egész terjedelmében az esperességi jegyző-
könyvbe vétetett fel a nyugták másolataival együtt, melyeket 
Günther Dávid de Lilienfeld ker. pénztáros stb. kiállított. — 
A superintendensi káplán fizetésére az esperesség 50 frtot 
fizetni vállalkozott. Az esperes hivatalos utjai költségeit viseli 

közpénztár. Több magánkérvény intéztetett el 
£V808. febr. 8. Gyüléske. Eperjesen. Berzeviczy Gergely ker. fel-

ügyelő felhívja az esperességet, hogy a superintendensre 
beadott szavazatok felbontásához 1808. febr. 24-kére Lőcsére 
követeket küldjön. Kiküldettek : Szirmay András társfelügyelő, 
Meliorisz Dániel, Várady-Szakmáry Dániel, Sztanyik Mihály 

w ^ esperes és Oarlowszky Zsigmond eperjesi professor. 
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1808. apr. 26. Eperjes, k. gy. Roskoványi István felügyelő-elnök. 
Sok ur, köztök az alispán Szulyovszky Sándor, a két társ-
felügyelő, Bánó József és Tamás stb. és Mayer András 
eperjesi coll. igazgató. Roskoványi István elaggott munka-
képtelen lelkészek gyámolitására 300 frt alapítványt tesz 
(6°/0-os). Ennek kapcsában rendeztetett s szabályoztatott az 
esp. pénzek kezelése. A ker. segély ez esperességbeli pénz-
tárosává Pulszky Károly ismét felkéretett. A ker. felügyelő 
jelenti, hogy a szepesiek a superintendens. választásánál sza-
vazást kérnek, hogy tehát Szontagh Sámuel közfelkiáltással 
meg nem választható ; továbbá, hogy a dobsinai coalitiot 
némely esperességek megszüntetni kivánják s hogy a super-
intendens számára állandó lakhelyet („sedes fixá"-t) kívánnak. 
Az esperesség a superintendens fizetésére 1000 frtot indít-
ványoz és székhelyéül Eperjest jelöli ki, mert itt a kerületi 
főiskola stb. stb., hová a superintendensnek sokszor kellene 
jönnie. Ezen indítványai védelmezésére az esp. a ker. gyű-
lésre egy tekintélyes küldöttséget küldött. Hivatalt az espe-
rességben addig senki sem vállalhat, mig a senior „vocator"-át 
alá nem irta s minden lk. a beiktatása utáni első gyűlésen 
köteles az esp. törvényeket aláírni. Egy Lőcsén megjelent, 
ev. vallást sértő irat ügyében, vagy annak betiltása, vagy 
megczáfolhatása kérendő ő Felségénél. (Ez irat czime : „Zwei 
Briefe an die Protestanten, die noch nicht zum Indifferen-
tismus übergangen sind"). 

1810. jan. 30. Eperjes, k. gy. Roskoványi István kir. tanácsos, 
felügyelő-elnök. Jelen Szontagh Sámuel superintendens és 
Mayer András, Carlowszky Zsigmond eperjesi coll. profes-
sorok. A pénztár ügye rendeztetett s Dessewffy Tamás örö-
kösei az ő hagyatékának kifizetésére erélyesen felhivattak. 
A kik a kamatokat nem fizették, azoknak a tőke is felmon-
datott. Az özvegy papnéknak s tanitónéknak segély osztatott. 
A papözvegyek javára gyűjtendő tőke czéljából minden egyes 
lelkész annyit fizetni köteleztetett, mennyit az ő egyháza 
agentiale és cathedratium czimen fizet, a mely lelkész ezt 
nem fizeti, özvegye nyugdíjra nem számíthat ; ezen járulékot 
sept. 29-én évenként pontosan fizetni köteles minden lelkész, 
az ujon belépő lelkész belépésekor — özvegyének kizárása 
terhe alatt — köteles egy évi részletet fizetni, a ki másüvé 
távozik az esperességből, ha jogát fel akarja tartani, szint igy. 
A tanitók ez intézetbe szintén beléphetnek ugyanazon fel-
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tételek alatt. A kitűnő tanitók jutalmazására tett alapból való 
jutalmazásra ajánltatnak a tapolyi dekanátusból a filiális tani-
tók közül : a feketepataki Kachmann, a hankóczi Tessinszky J. 
és a krásznóczi Lovich ; a tarczai dekanátusból : a koszto-
lányi Hudák György, a tuhrinai Mrász Sámuel, a harasztéi 
Homonnay Sámuel, a bátyoki Podhradszky Pál és a kázméri 
Székely. Több tanitó megdicsértetett. A tanitók dékánja Fábry 
Sámuel lemondott, de újra megválasztatott. A könyvek véte-
lére nézve a Nicolay alapból kimondatott, hogy 2/3 legyen 
káté, Vj énekes könyv s 3 évenként egyszerre sok adassék. 
A tanitók vizsgát tenni köteleztettek. (Délután a gyűlés 
Pulszky Károlynál folytattatott.) A „vocatorok" lemásolva 
beküldendők a seniorhoz, ugy a lk., mint a tanitók részéről. 
Sok magán kérelem s egyház és lelkész közti vitás ügy elin-
tézésére egy bizottság élén az alispán kéretett fel, helyetteseül : 
Szirmay István neveztetett ki. A kir. rendeleteket a lelkészek 
irják le magoknak mind. A senior s a jegyző lemondottak, 
de lemondásuk el nem fogadtatott. (Szekrény vétetett.) 

sept. 26. Eperjes. Boskoványi István felügyelő-elnök, társfel-
ügyelők : Szirmay András, Ujházy Sámuel, sok ur és a super-
intendens Szontagh Sámuel jelenlétében. A Dessewffy Tamás, 
Nicolay Sámuel s a Nemessányi-féle alapítványok ügye ren-
deztetett. Az esperességi alapok megvizsgálására bizottság 
küldetett ki Pulszky Károly, Ganzaugh József, a senior és 
Czabkay Illés tagokból. Az özvegy-árvapénztár is felülvizs-
gáltatott s a papözvegyek pénztárának növelésére minden lk. 
hűségesen befizette a maga részletét. Bradowka Sámuel bár 
Kassára távozott, tovább is fizetvén a fizetendőket, ez intézet 
tagjául tekintetik. A jutalmazandó tanitóknak jutalomdijait 
a helyi lelkészek veszik fel s adják át nékik, javaslatot a 
dékánok tévén' arra nézve, kik a jutalmazandók. A mely 
tanitó „vocator"-át a senior által alá nem iratja, nem vétetik 
a jutalmazásnál tekintetbe. A superintendens káplánjának 
hátralékos fizetése a ker. gyűlésen rendeztetni fog. Magán 
kérvényezők kérelmei folytán kimondatott, hogy a hol a lel-
kész, vagy tanitó fizetését a hívek pontosan nem fizetik, ott 
a hátrálékosokat a helyi felügyelő intse meg s ha ez nem 
használ, adja át az esp. ügyésznek behajtás végett. A senior 
lemondott, mert 'ót több paptársa sértegette, de addig-addig 
kérték, mig megmaradt, kimondatván, hogy, a ki őt megsérti, 
szigorúan megbüntettetik. Olvastatott Berzeviczy Gergely ker. 
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felügyelő levele, mely ev. iskolai közpénztárt javasol; a ker. 
coll. alapjaira és a ker. egyházi rendezetre (Coordinatio) 
nézve kéri a nyíregyházi ker. gyűlésre kiküldendőket utasít-
tatni. (Kiküldettek : Szirmay András, Ujházy Sámuel, Bánó 
József és Greskovics Sámuel, Schulek András lk.) Mayer 
András eperjesi ev. ker. coll. igazgató-tanár leirván szegény-
ségét, segélyt kért az esperességtől s számára (Carlowsíky 
Zsigmond számára is 2 köböl) az urak s lelkészek 2 öl fát, 
200 frtot, 3 köböl búzát, 131/2 köböl rozst ajándékoztak. — 
Felső-Kemencze panaszkodik térítések miatt. — Az abosi 
Schulek János tanítóját és rosszul fizető egyházát panaszol-
ván be, oda bizottság küldetett Meliorisz Dániel és Szinyey 
Sándor, Czabkay Illés és Csorba András tagokból. A Csernota 
Ezechiel özvegye Izdenczy Anna, a maga s férje nevében 
tett alapítványának az Izdenczy családtól az illető egyházak 
javára való kikérése (Pazdicsuak 2000 frtot hagyott) czéljá-
ból Messko András kéretett fel, mint az illetők végrende-
letének végrehajtója. (Ehn János hanusfalvi lk. elleni vizs-
gáló bizottság jelentése.) 

A jegyzőkönyv (vaskos quart kötet) más alakúvá tétet-
vén, a jegyző bevezette örök emlékül abba a kötvényeket 
u. m. : 

1. a buzgó ev. Péchy Anna Dessewffy Tamásné 1781. 
apr. 5-kén Hanusfalván kelt magyar alapitó-kötlevelét 1000 
forintról. 

2. Az özvegyárva s elaggott lelkészek javára, 1810. jan. 
29-én Eoskoványi István által tett 300 frtos alapítvány köt-
levelét, a reájok később vezetett megjegyzésekkel. 

E jegyzőkönyv e distichonnal végződik: (1811-ről.) 

Tantus erat sudor, veteres füleire ruinas. 
In laceris miserae, finibus Hungáriáé! 

1814. jun. 7. 8. Eperjes. Szontagh Sámuel superintendens és Eos-
koványi István felügyelő elnöklete alatt. Sok ur, Máyer 
András rector-professor és Benka Ádám coll. proff. jelenlé-
tében. A kassai püspök sequestrálta a plavniczi ev. egyházat, 
az alispánhoz Dessewffy Imréhez panasz ment s a superin-
tendens utján a Felséghez orvoslásért kérelem. Ugyancsak 
Plavniczán Palocsay Horváth András báró elvette az evang, 
paplakot. Ez iránt is intézkedés tétetett. Sztanyik Mihály. 
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buzgó, jeles senior lemondván, újra megerősíttetett, zempléni 
conseniorrá a pazdicsi Gresskovics Sámuel, sárosi alesperessé 

1 Czabkay Illés ófalvi lk. választatott s egyúttal kimondatott, 
hogy ezentúl, ha senior-választás lesz, az körlevélben előre 
jelzendő. — Lemondván az igen kitűnő s buzgó felügyelő 
Roskoványi István, mivel semmikép sem akart tovább fel-
ügyelő lenni, egyhangúlag Szirmay András választatott azzá 
s egyúttal másodfelügyelővé s pénztárossá Ujházy Sámuel 
választatott egyhangúlag. Olvastattak a tanítók dékánjainak 
1813-ról hü jelentései s a dékánok megdicsértetvén, hivata-
laikban újra megerősíttettek. — A ker. felügyelő Berzeviczy 
Gergely egy „Ev. Generalis Fundus Studiorumra" való gyűj-
tésre hiván fel az esperességet, az elrendeltetett. A pozsonyi 
tanárok felhívására az angol biblia-társaság pártolása elha-
tároztatott. A miskolczi ker. gyűlésre a felügyelő, Szulyovszky 
Menyhért és Ujházy Sámuel s a senior küldetett ki. Agen-
tiale rendezve. 

1815. jul. 5. Eperjes. Szirmay András elnöklete alatt, Szontagh 
Sámuel superintendens jelenlétében. A senior a dékánok 
számára utasítást dolgozott ki. „Ev. Generalis Fundus Stu-
diorum"-r& 2266 frtot gyűjtött az esperesség. Elintéztetett a 
hanusfalvi, laposfalvi és sókuti per. Eendeztetett az esperes-
ségi, hanusfalvi, k.-keresztesi alapítványok ügye. Varannó, = 
Hosszumező, Mernyiktől Kladzányhoz kivánt csatlakozni — 
Eendeztetett az agentiale ügye. — A sérelmek felterjesz-
tettek a ker. elnökség utján. — Az egyetemes pesti levél-
tárba küldetni határoztatott, minden becses, ritka, ev. magyar 
egyház-történetünkre vonatkozó okmány. — Fábry Sámuel, 
tapolyi dékán, kladzányi lk. jelentéseért megdicsértetett. — 
Felső-Kemencze és Alsó-Kemencze vitás ügye elintéztetett. 
A ker. gyűlés szokásához képest, ezentúl az esperességben is 
fog világi jegyző alkalmaztatni: ilyenül tomkaházi s folkus-
falvi Tomka István választatott meg. 

1816. május 28. Eperjes. Elnök Szirmay András felügyelő. Helyet-
tes jegyző Kordos Sámuel. Jelen: Szontagh Sámuel super-
intendens is és a társ felügy elő Szulyovszky András. Déká-
nokká lettek : Gresskovits Sámuel consenior az ondavai, 
Czabkay Illés consenior a tarczai és Schulek András jegyző 
a tapolyi körben. — A „Fundus Studiorum", az alapítvá-
nyok (k.-keresztesi) ügye, Hosszumező ügye, az agentiale 
ügye, a ker. Berzeviczy Gergely-féle „Coordinatio" ügye 



(észrevételek erre), a sérelmek ügye, a pesti egyetemes levél-
tár ügye, a laposi lk. Lehotay János ügye tárgyaltatott. Az 
1816. jun. 18-án Rimaszombatban tartandó ker. gyűlésre 
kiküldettek követekül azon utasítással, hogy a ker. iskolai 
alapból Kézsmárk, Lőcse és Eperjes főiskolái segélyezésére 
bizonyos kulcsot sürgessenek, a felügyelő és Sztanyik M. 
esperes napidíjjal. Mivel pedig Ujházy Sámuel esp. társfel-
ügyelö és pénztáros meghalt, pénztárosul Czabkay Illés válasz-
tatott, rendszeres pénzkezelésre utasíttatván. És mivel ezen 
esp. gyűlésre kevés ur jelent meg, felhivatnak a lelkészek, 
hogy az esp. gyűlést összehívó körlevelet, minél előbb közöljék 
a helyi felügyelőkkel s kérjék azokat, hogy az esp. gyűlésen 
megjelenjenek. 

1817. máj. 20. Eperjes. Szirmay András felügyelő elnök, jelen van 
Szontagh S. superintendens is, Szulyovszky András társfel-
ügyelő. Olvastatott s örvendetes tudomásai vétetett a déká-
nok jelentése, s ennek kapcsában kimondatott, hogy idegen 
felekezetűek csak illetékes lelkészeik engedelmével vétessenek 
fel iskoláinkba, hogy a papok egyetértésben éljenek tanító-
ikkal. Lemondván a régiek, uj dékánokul megválasztattak : 
Podleszny András a k.-keresztesi, a tapolyi, Bojko Mátyás só-
kuti az ondavai s a zsegnyei Csorba András a tarczai körbe 
s egyúttal kimondatott, hogy ezentúl a dékánokat tisztökben 
megerősíteni vagy évenként ujakat kinevezni a senior tiszte 
és joga, őket évi jelentésre kényszeritvén. Tárgyaltatott a 
„Fundus Studiorum", a lelkészek, egyházak s a táblázatos 

jövedelem-kimutatásának ügye, Varannó — Hosszumező, az 
agentiale, a sérelmek, az egyetemes levéltár, Laposfalva s az 
alapítványok ügye. A senior 150 frtnyi költsége a rima-
szombati ker. gyűlésről, megtéríttetett. — Hulvey 500 frtot 
hagyott Abosnak. Számadások. Keczer Miklós a zsegnyei egy-
háznak 150 frtot hagyott, behajtása Pulszky Károlyra bíza-
tott. Felső-Kemencze vitás ügyében Dessewffy Gáspár Jdilde-
tett ki. Kérelmek. Jegyző : Tomka István. 

1817. jul. 2. Eperjes. Gyüléske, Szirmay András felügyelő-elnök. 
Hosszumező, Felső-Kemencze ügye. Jegyző Schulek András. 

1818. máj 27/28. Eperjes, Szirmay András felügyelő-elnök. Jelen 
Roskoványi István is a sok ur közt. Hanusfalva a fundus 
studiorumra fizessen. Tárgyaltatott a laposfalvi pap fizetése, 
az alapítványok, a dékánok jelentése, sérelmek, a számadások, s 
Komlós felügyelőjével Izdenczy Jánossal való végleszámolásának 
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ügye. Felső-Kemencze régi kérelme, hogy Alsó-Kemencze a 
teherviseléshez járuljon, s a dékánoknak adandó utasítás ügye. 
A ker. gyűlés Eperjesre jun. 16-ra íratván ki, kiküldetett 
utasítással a felügyelő, senior és a conseniorok ; a jegy-
zőkönyv (felvette Tomka István) a ker. felügyelővel közlendő-

1819. febr. 17. Eperjes. A VI. szab. kir. városi esp. és a sáros-
zempléni esp. közös gyűlése. Pulszky Károly és Szirmay And-
rás illető esp. felügyelők elnöklete alatt. Sok ur, lelkész, 
tanár jelenlétében. A ker. felügyelő, az elhalt kitűnő egyete-
mes felügyelő helyének újra betöltenie kellvén, választásra hivta 
fel az esperességeket ; — báró Podmaniczky János közfelkiál-
tással jelöltetett ki. A 22 ezer ker. isk. alapból Eperjes és 
Késmárk 500 frttal, Lőcse 200 frt Rozsnyó 120 frttal (főiskolái) 
segélyeztetni határoztattak s ez iskolák szegényebb növendé-
keinek az orgonázásban Való gyakorlásáért az illető tanítók-
nak tiszteletdíj helyeztetett kilátásba. — A sérelmek felter-
jesztetnek. Ha br. Podmaniczky József az egyet, felügyelői 
tisztet el nem fogadná, e két esperesség Tihanyi Tamásra 

szavaz. A kir. helyt, tanács táblázatos kimutatásokat kívánván 
az iskolákról, azok igazgatói ezeknek elkészítésére utasíttattak. 
Plavnicz segélyt kérvén, annak gyűjtése elhatároztatott. 

1819. febr. 17. Eperjes. Szirmay András felügyelő elnök, jelen Ros-
koványi István is. Számadások megvizsgálása. Vagyon kimu-
tatás, az egyházi hivatalnokokról táblázatos (jövedelem) be-
jelentés határoztatott el. A papözvegyek pénztára rendez-
tetett. Kérvények. A Nicolay alapból a dékánok: a tapolyi 
Lehotay János, a tarczai Czapkay Sámuel és az ondavai 
Kaczián József Ferencz ajánlására osztassanak ki a könyvek. 

1819. máj. 12. Eperjes. Szirmay András felügyelő elnök. Jelen Ros-
koványi István stb. Hanusfalvi, laposi, ábosi pénzügyek, 
a papi özvegyek pénztára, a felső-kemenczei ügy, az 
abosi tanitó fakérdése, Csupka. András komlósi vocatora, 
az esperességi pénztárak vizsgálásának ügye, s az alapít-
ványok ügye tárgyaltatott. Az esperesnek 60 frtnyi tisz-
teletdíj szavaztatott meg, külön hivatalos kiadásai külön 
fizettetvén. — Az esperességi közgyűléseken megjelenni a lel-
készek szigorúan köteleztettek. — Segélyek osztattak; a déká-
nok u. m. a tapolyi Szekcsik György, az ondavai Gresskovits 
Sámuel, a tarczai Greczár Mihály — a kik most neveztettek 
ki, jelentéseiket évenkint beterjeszteni köteleztettek. A dékáni 
jelentés folytán több tanitó, többek között a battyoki Pod-



hraczky Pál, Ohalupka József haraszti, Éoszmann György 
terebői, Szereday János kőszegi, Szercday János bábafalvi 
5 —5 frt jutalmat kapott. A Nicolai féle alapból felében a ta-
nítói, felében a papi özvegyek részesittettek. Mivel sok egy-
ház már évek ota nem adta be számadását, azok jan. 1. 
(1820-ig) beadandók. Jegyző Tomka István. 

1819. jul. 6. Eperjes. Gyüléske. Szirmay András felügyelő elnök. 
Jelen Eoskoványi István, Görgey György, Pulszky László stb. 
Plavnicznak folyamodványára, leégvén temploma teteje, 30 
frt adatott, melyet, ha a pénztár nem birná kifizetni, Eosko-
ványi István vállalkozott kifizetni. — Az egyetemes felügye-
lővé candidált : br. Prónay Sándor, Ambrózy Lajos, Ghéczy 
István és Jeszenák János mellé az esperesség Berzeviczy 
Gergely ker. felügyelőt is jelölni kivánta. Schulek András 
hanusfalvi leik. özvegye Szinyey Krisztina segélyt kért. Both 
János a komlósi egyház 5 köblös földjét s tanitói fundusát 
épületestől magának foglalván el, Tomka István jegyző kikül-
detett ezen sérelem orvoslása czéljából, a felügyelők és a 
senior társaságában. 

1820. lebr. 4. Eperjes. Elnök Szirmay A. felügyelő. Plavnitz segé-
lyeztetett. Komlós ügye Both Jánossal tárgyaltatott. Folyó-
ügyek tárgyalva s a jövő esp. gyűlésre utalva. 

1820. máj. 25. 26. Eperjes. Elnök Szirmay A. felügyelő. Esperes-
ségi pénztárak ügyei rendeztettek, pénztári számadások felül-
vizsgáltattak. — Olvastatott az iskolákról szóig jelentés. A 
haraszti iskola ügyeinek rendezésére Dessewffy Gáspár kül- * 
detett ki. Magán kérelmek intéztettek el. Id. Koczogh István 
lőcsei gymn. felügyelő levele folytán kimondatott, hogy a 
sáros-zempléni esp. az eperjesi Collegiumra fizetendi kerü-
leti segélyét. Ker. gyűlésre 1820. jun. 21. Lőcsére a fel-
ügyelő s a senior küldetett ki, s nekik utasítás adatott. — 
Folyó ügyek. Jegyző Ldngh György aljegyző. 

1821. máj. 23. Eperjes. Elnök Szirmay A. felügyelő. Jelen Eosko-
ványi István. Jegyzőhelyettes: Henselmann Frigyes. A pap-
özvegy árvapénztár rendeztetett, úgyszintén az agentiale 
ügye. A dékáni jelentés kapcsában a könyvek kiosztattak ju-
talmul. A hanyag tanitók megintettek. A haraszti iskolának 
Schwartnerné adományozott telket. Eoskoványi István bevá-
dolja a hanusfalvi papot, Molnár Andrást botrányos életéért. 
Vizsgálóbizottság küldetett ki. — Az egyházak számadásai 
megvizsgáltattak. Czabkay Sámuel F.-Kemenczéről más es-
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perességbe a senior tudta nélkül távozván, volt. egyháza 
ügyeinek rendezésére köteleztetett, illető hatóságának értesí-
tésével. A senior beszámolván híven és pontosan az általa 
kezelt alapítványi pénzekről, lemondott, de ezen jeles, buzgó. 
SztanyiJc Mihályt egyhangúlag újra seniorrá választották, és 
neki segítségül a pénzek kezelésére Schulek Andrást adták. 
A pénzekről (a többiről) pénztári kimutatás kéretett, 

jul. 4. Eperjes. Elnök Szirmay A felügyelő. Az egyes egy-
házak pénztárairól s az esperességi pénztárakról szóló jelen-
tés olvastatott fel. Schulek András sok dolga miatt a pénz-
tárosságról lemondván, Gresskovics Sámuel pazdicsi leik. lett 
azzá. Felolvastattak a dékáni jelentések, Pankuch János 
n.-jakabvágási leik. mint buzgó dékán megjutalmaztatni ha-
tároztatott. A papözvegy árvapénztár rendeztetett. Jegyző 
helyettes Henszelmann Frigyes. 

máj. 7. Eperjes. Szirmay A. felügyelő elnök. Jelen Eosko-
ványi István is. Bényey Jánosnál és Istvánnál a papözvegy 
pénztár pénzei veszélyeztetve lévén, Tomka István azok be-
perlésére utasíttatott. A pénztárak szigorúan megvizsgáltatván, 
a hanusfalvi lelkész Molnár A. 10 évi hátralékának fizeté-
sére köteleztetett. (Czapkay Illés kezeihez, ki a papözvegyek 
pénztárát kezelte). A ker. segély hátralékosai megsürgettet-
tettek. — Kiosztandó alapítványi jutalomkönyvek 4 évenként 
fognak vásároltatni. Olvastattak a dékáni jelentések, a jutal-
mazandó tanitók, megjutalmaztattak. S.-A.-Ujhely a hegy-
aljai esperességhez tartozván, a f.-kemenczei leik. azt ellátni 
nincs jogosítva. Komlós, lelkésze nem lévén, az enyészethez 
állt közel, ezért Bánó József és Schulek András kiküldettek, 
hogy gondoskodjanak megmentéséről. Szulyovszky András eper-
jesre költözvén, az általa kezelt esp. pénztár kezelésére Bánó 
József kéretett fel. Az egyes egyházak számadásai rendez-
tettek. Sztanyik Mihály, ki mint jegyző és esperes 28 évig, 

_ hiven, bugón, szolgálta az esperességet, betegségére való tekin-
tetből végleg lemondván, három jelölt közül (Czapkay Illés, 
Gresskovits Sámuel conseniorok mellett) a jegyző Schulek And-
rás választatott esperessé. Jegyzővé pedig megválasztatott a 
k.-keresztesi Podleszni András. A levéltár rendezésére s 
átvételére senior utasíttatott. Jun. 26. N.-Eőczére a kitűnő, 
elhalt Berzeviczi Gergely ker. felügyelő utódjának megvá-
lasztására ker. gyűlés Íratván ki, az esperesség kiküldvén 
Schulek András esperest és Gresskovits Sámuel conseniort 
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s azoknak utasításul adván többek közt azt is, hogy a ker. 
gyűlésnek évenként az egyet, gyűlés előtti időben való meg-
tartását sürgessék, — a ker. felügyelői tisztre kijelöltettek : Des-
sewffy Tamás és Gáspár, Bánó József és Kükemezey András. 
Jegyző: Henszelmann Frigyes. 

1822. sept. 9. Eperjes. Szirmay András felügyelő-elnök. A senior 
a papözvegy pénztárt rendezte. Dékánokká lettek : a tarczai 
körben Czimmerman Pál, az ondavaiban Rojko Mátyás, a 
tapolyiban ifjabb Pankuch János. Sztanyik Mihály számadásai 
(elhalván ő maga) örököseinél az esperesség javára eső 146 
frtot mutatván, azoknak átvételére Bánó József pénztáros 
hivatott fel. Schulek A. senior bemutatta a levéltár névtárát. 
A levéltár teljes rendezésére, registrálására Tomka István 
s a senior küldettek ki. Az 1823. jan. havában megtartandó 
superintendens és ker. másodfelügyelő választásra, Késmárkra 
összehivott ker. gyűlésre : felügyelő, Thomka I. s a két con-
senior küldetett ki. Jegyző Tomka István. 

1823. máj. 27. Eperjes. Elnök Szirmay András felügyelő. A Bényei-féle 
veszélyeztetett követelést sürgesse Tomka István. Ajándék 
könyvek vétettek. Czabkay Illés beszámolt a papözvegy pénz-
tárról. Dékáni jelentések. A beretői tanitó, nem lévén való 
tanítónak, elmozdítandó. Uj dékánokká lettek: a pazdicsi, 
k.-németfalvi s f.-kemenczei lelkészek. Egyes egyházak szám-
adásai vizsgáltattak. — Henszelmann Frigyes közfelkiáltással 
jegyzővé választatott. Tomka István pénztárossá lett, (egy 
pénztárnál) a levéltárnak ezentúl az eperjesi collegiumban 
való őrzése (a könyvtárban) kimondatott. A ker. gyűlés azon 
kérdést intézvén az esperességekhez : való-e Eperjes superinten-
densi székhelyül ? — ez esperesség igennel felelt. — Molnár 
A. hanusfalvi lk. bepanaszoltatván botrányos életéért, a jul. 
7-ki (1823.) sen. gyűlésre idéztetett. Számadások. 

1823. jul. 7. nem tartatott gyűlés. (Lásd 1824. máj. 19-kigyülés 7. p.) 
1824. máj. 19. Eperjes. Elnök Szirmay András felügyelő. A kerü-

leti gyűlésre a felügyelő, esperes, a pazdicsi Gresskovits S. 
alesperes és Tomka István küldetett ki Felső-Kálosra (Gö-
mörben) septemb. 13-ára, kiknek meghagyatott, hogy Eper-
jest superintendensi székhelyül ajánlják, mivel e czélból már 
alapítványok is tétettek. Az esp. pénztárakról jelentés tétetett. 
A levéltár érdekében intézkedések tétettek. Leégett egyhá-
zakra gyűjtés rendeltetett el. Bánó József elhalván, az általa 
kezelt pénztárból ajándékkönyvek határoztattak vétetni (a déká-
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nok általi kiosztásra, az ondavaiban : a kladzáni, a tapolyi-
ban : a hanusfalvi, a tarczaibau : a német-jakabvágási lelkészek.) 
Czapkai Illés pénztáros számolt a 'papözvegyek .pénztáráról. 

7 segélyeztetett. Az egyes egyházak számadásai beadattak. 
Az egyesek részéről az özvegy-árva pénztárba fizetendő járu-
lék meghatároztatott. A beretői tanitó ott hagyta iskoláját. 
Tomka István és Schulek A. senior jelentést tesznek az esp. 
„fundus studiorum". pénztár állapotáról. 

1825. máj. 18. Eperjes. Elnök Szirmay A. felügy. Urak nincsenek 
jelen. A könyvkiosztás iránt intézkedés tétetett. Az özvegy-
árva pénztár rendezve, kérők segélyezve. Beretői iskola ügye. 
Molnár Andás tartozása, az özvegy-árva pénztárba, tárgyal-
tatván, kimondatott, hogy ezentúl ilyen nagy tartozásokat 
tűrni a lelkészek részéről nem szabad s a belépők hivata-
lukba iktattatásukkor rögtön fizetni köteleztessenek. Pénztár-
vizsgálások. Egyes egyházak számadásai. Jozeffy Pál super-
intendens irja, hogy Sturmann Márton megmaradt ker_ 
felügyelő. (3 év óta az). Magánkérvények. Julius 20-iki ker. 
gyűlésre a felügyelő és a kladzáni Fábry Sámuel lelkész 
küldetett ki utasítással. Jelentetvén, hogy gróf Forgách József 
a csákányi ev. tanitólaknak való házat s a tanitó eltartásra 
földeket, Bujanovics Ede pedig Hermány ev. iskolájának tel-
ket s házat ajándékozott, ezen kath. urak nagy lelküsége. 
hálás köszönettel vétetett tudomásul. Az eddigi senior Schu-
lek András lemondván, a három jelölt közül Czapkay Illés 
ófalvi választatott seniorrá, (a többi két jelölt : Gresskovits 
Sámuel alesperes és Podleszny András esperességi jegyző volt.) 
Alesperessé lett: Podleszny András jegyző és egyházi jegy-
zővé: Szekcsik György, világi jegyző maradt a régi: Hen-
szelmann Frigyes. 

1826. máj. 9. Eperjes. Elnök: Szirmay A. felügyelő. Jegyző: Hen-
szelmann Frigyes. Jelen az urak. Roskoványi István is. Tár-
gyaltatott a levéltár, az özvegy-árva pénztár ügye. Molnár A. 
özvegye 70 frtnyi hátrálékának beperlés terhe alatti lefize-
$ásére köteleztetett. A betegségéből fellábadt királyért imák 
mondása — minden egyházban — határoztatott. Roskoványi 
István jelentvén, hogy az elhalt Raszlaviczy Ferencz, kiskorú 
Ede fiát özvegy anyja róm. kath. plébános által (törvény 
ellenére) r. katholikussá akarja tenni, ezen vallássérelem ellen 
gyámja Czimmermann Gábor és a megyénél orvoslást kér az 
esperesség. A pénztárak megvizsgálására bizottságok küldet-
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tek. A helytartótanács tiltván a superintendent Can. Vis.-kor 
harangozással fogadni, ez ellen, mint sérelem ellen, felszólal 
az esp. a kerület utján. A superintendens bemondván a 
Can. Vis.-ót, elébe Kassára a felügyelő és esperes és az illető 
egyházaknál : Sárosy Imre, Ujházy László, Dessewffy Gáspár, 
Szulyovszky András stb. küldettek s útja előkészíttetett. — 
Folyamodványok. 

1826. jul. 4. Eperjes. Gyüléske. Elnök : Szirmay András felügyelő 
Jegyző : Heuszelmann Frigyes. Jelen : Potemkin Ferencz is. 
A pénztárak megvizsgáltatván, rendben találtattak s a se-
gély kiosztatni határoztatott. 

1827. máj. 16. Eperjes. Elnök: Szirmay A. felügy. Jegyző: Hen-
szelmann Frigyes. Jelen : Roskoványi István, Meczner Sámuel, 
id. Tóth Ferencz. A Wunderlich alapítvány rendezésére 
Tomka István felkéretett. A levéltár rendezése újra sürgetve. 
A Can. Visitatiokor elrendeltek teljesítése sürgettetett. A pénz-
tárakról szóló jelentések tárgyaltattak. A dékánok jelentése 
kapcsán kimondatott, hogy a hanyag szülék a szolgabirák 
utján fognak kényszeríttetni gyermekeiknek iskolába küldésére. 
A hanyag s rosz életű tanitók megdorgáltattak, nevezetesen 
Czibulyák Sámuel a részeges pazdicsi tanitó. A vizsgák ide-
jét a dékánok tűzzék ki. Dékánokká lettek: ondavaivá: 
Hlovich Ádám kladzáni, tarczaivá : Felix Imre abosi, tapo-
lyivá Schulek András kükemezei lk. Vizsgáltattak az egyes 
egyházak számadásai. Roskoványi István befizette 300 frtnyi 
alapítványát s a nála volt 1411 frtnyi pénzt. Magán kérelem. 
A göllniczi ker. gyűlésre az esp. elnökség küldetett ki. 

1827. jul. 6. Eperjes. Gyüléske. Elnök: Szirmay András felügyelő. 
Jegyző : Henszelmann Frigyes. Több ur. A levéltár rende-
zésének ügye sürgetve. Tomka István jelentést tett a Wun-
derlich alapítvány ügyében. Molnár A. özvegyének (kizáratván 
a segélyezésből) tartozásai elengedtettek. Schulek A. beteg 
lévén, helyébe a girálti Bálint János tétetett dékánná. 
A ker. felügyelő Stunnann Márton jul. 10. Göllniczre hiván 
össze a ker. gyűlést, a már kiküldötteken kívül utasítással 
kiküldettek még : Sárossy Tamás és Henszelmann Frigyes, 
(sürgessék az agentiale rendezését lélekszám szerint, a Szon-
tagh Sámuel-féle 1000 fitos alapítvány kamatainak vagy 
sorrendben, vagy egyszerre valamennyi esperességbeli sze-
gény özvegyek közti kiosztását, Mernyik kegyes adakozást 
kérő gyűjtő-könyvecskéjét pártolják) Thomka István az általa 
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kezelt pénztárról beszámolt. A pénztárak iratainak rendezése 
elhatároztatott. 

május 21. Eperjes. Elnök: Szirmay András felügyelő. Sok ur 
között Roskoványi István is. Levéltár ügye. Wunderlich ala-
pítvány-ügye, á kiskorú Raszlaviczy Ede ügye. Az 1826-ki 
Can." Visít, meghagyásának teljesítése s bemutatott jegyző-
könyve, melyet Szekcsik György, mint Can. Vis. jegyző vett 
fel, az összes egyházak számára leíratni (60 frtnyi írnoki 
honoráriummal) elhatároztatott. A hanusfalvi Csorba András 
vocatorának ügye rendeztetett. Botrányos életű tanitók ügye. 
A népiskolai vallástanítás ügye. Az alapítványok ügye. Az egyes 
egyházak helyes pénzkezelésre utaltattak. A pénztárak állapo-
tának ügye. Szontagh S.-féle ker. alapítvány ügye. Kom-
lóson a papok igen gyakran változván, helyi felügyelő Zim-
mermann Gábor, az onnan elmenő papokra tett költséget 
legalább részben, Komlósnak azon gazdagabb egyház által, 
hová az illető pap megy, megtéríttetni kívánja. E kérdés a 
ker. gyűlés elé terjesztetett. — Czabkay Illés consenior pénz-
táros beszámolván, segélyre ajánltatott a bátyoki, nagy-káz-
méri, terebői, sókuti, zamutói, láposfalvi, herinányi és kom-
lósi tanitó. Sztrecsko Sámuel eperjesi ev. tót pap, mint volt 
esp. tag, az özvegy-árva-pénztárnak 100 frtot hagyott. Olvas-
tattak és tárgyaltattak az egyes egyházak számadásai, a déká-
nok jelentései. Dékánokká lettek Csorba András tapolyi, id. 
Pankuch János tarczai, Lojko Mátyás pazdicsi káplán ondavai. 
Egyes özvegyek kérvényei tárgyaltattak. Czapkay Illés szenior 
és pénztáros lemondván terhes hivatalairól, egész életére meg-
erösittetett mindkét hivatalában, mint kitűnő pontos ember, 
mit is ö sok kérésre elfogadott. Jegyző Henszelmann Frigyes. 

jul. 4. Eperjes. Gyüléske. — Elnök Szirmay A. felügyelő. 
Jegyző Henszelmann Fr. Raszlaviczy Ede r. kath,-nak nevel-
tetvén, az esperesség az ellen orvoslást fog keresni a trónnál. 
Özv. báró Meskóné Csáklyón az ev.. iskolának telket s a tanitó 
fizetésére '/a házhelyet adott, fenntartván a tanitó-választás 
jogát magának. Tahy Mihály kötvénye, melyet Roskoványi 
István az esperességnek adományozott, átírandó törvényes 
alakban. — 1828. jul. 22-re Eperjesre összehivatván a ker. 
gyűlés, kiküldetett az elnökség, Sárossy Tamás, és Szontagh 
Sámuel, utasításul adatván nékik, hogy az Agentiale és a 
Cathedraticumnak, lélekszám szerinti fizetését, a Szontagh su-
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perintendens-féle'alapitvány sürgetett elintézését, a papok fel-
szentelése költségeinek, a szegény egyházakra való tekintet-
ből méltányos megtérítését (3 éven belül) és a papság 
számára az esperesség papjai ruházatához illő, egyenlő ru-
házatot, a tervezett, egyetemes, a 4 kerületre vonatkozó, 
rendezet helyett, a Berzeviczy-féle Coordinatiónak a többi 
kerületekben való elfogadását sürgessék. Az egyházi gyűlések 
ügyrendjére nézve a maga leirt szokásos eljárását ajánlotta 
elfogadásra a sáros-zempléni esperesség. A nyugalomba lépett 
lelkészek özveyyei is kapják az özvegyi segélyt, ha férjeik ha-
lálukig fizettek a pénztárba. 

1829. máj. 21. Eperjes. Elnök Szirmay A. felügyelő. Jegyző Hen-
szelmann Frigyes. Levéltár-rendezési ügy, melyben a seni-
ornak ifj. Csupka András segített. Wunderlich alapítvány, 
Can. Vis. leirt jegyzőkönyve. Hanusfalva uj felügyelője, Szeghy 
István bemutattatik, s Hanusfalva alapítványi- s pénzügyei 
rendeztetnek. Thomka István jelentést tesz az általa kezelt 
pénzről s mint kapi-németfalvi felügyelő, annak általa meg-
mentett alapitványairól. Szontagh alapítvány ügye. A felszen-
telt 3 évig szolgálni felszentelő egyházát, különben kártérí-
tést adni a ker. gyűlés által is köteleztetett (ez esperesség 
indítványára). A Sztrecsko Sámuel-féle 100 frtos alapítvány 
befolyt. Az egyes egyházak számadásai felülvizsgáltattak. A 
dékánok jelentéseinek kapcsában 6 tanitó jutalmaztatott meg, 
köztük: a terebői, zamutói, bisztrai, nagy-kázméri. Dékánokká 
lettek : Zimmermann Pál a tarczai, Marencsin András a ta-
polyi, Kaczian József az ondavai körben. A hanyag szülék 
szolgabirák által is kényszeritendők, gyermekeik rendes isko-
láztatására. — A senior számol az általa kezelt 3-as pénz-
tárról. Folyó ügyek. Sehulek András volt senior emlékirata, 
melyben Bánó Imre alapítványára és Kükemezey László ha-
gyatékára figyelmezteti az esperességet. 

1829. jul. 8. Eperjes. Gyüléske. Elnök: Szirmay A. felügy. Jegyző 
Henszelmann Fr. Elhatároztatott az évenkénti seniori láto-
gatás, ennek módozatai, megállapítása a seniorrá bízatott. A 
Szontagh-féle stipendiumra ajánltatott egy papözvegy. A 
Kükemezey-féle, Bánó-féle alapítvány ügyében jelentést tett 
a kiküldött jegyző. Boskoványi István jelenti, hogy ha a két 
Bényei, János és István, tartozásait le nem fizeti, — ő fizeti 
meg helyettük. Azon esperességbeli tagoknak, kik mint kerületi 
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küldöttek az egyetemes gyűlésre menendnek, meghagyatott, hogy 
egy egyetemes Coordinatiot s az istenitiszteletben is egységet 
követeljenek. 

1830. jun. 3 Eperjes. Elnök, jegyző fentebbiek. Levéltár rendezése sür-
gettetett. AWunderlich alapítvány, Hanusfalva pénzügyei, az ala-
pítványok ügyei.—Roskoványi István elhalván, az ő jótállásának 
ügye törvényesen elintézendő. Számadások, dékánok jelentései, ta-
nítók jutalmazása (köztök: nagy-kázméri, tuhrinai, terebői, zamu-
tói). Dékánok lettek : ondavai : Lindtner János, tarczai : Gretzár 
Mihály, tapolyi: Marencsin András. Varannó-Hosszumezőn a 
hanyag szülék a szolgabírónak jelentettek fel. Az évenkénti 
seniori látogatás, rendje, módja határoztatott meg. A csáklyói 
iskola báró Meskónétól még meg nem kapván az alapítványt, 
ez ügyben bizottság küldetett ki. — Meczner Sámuel eper-
jesi ker. coll. helyi felügyelő jelentést tett a Kükemezey ala-
pítványról. A Bánó Imre-féle alapítvány ügyében Puky Antal 
fog eljárni. A Kacsándy Bebecca Nemessányiné alapítványá-
nak ügye. Kormányrendelet az egyes egyházak pecsétjei iránt. 
Az ágostai hitvallás 300 éves ünnepének megtartása iránti 
superintendensi meghagyás kihirdettetett ; a pazdicsi lelkész 
lemondván conseniori tisztéről, Eoyko Mátyás sókuti leik. 
választatott azzá. 

1830. jul. 5. Eperjes. Gyüléske. Elnök, jegyző fentiek. A seniori 
Visitatió a jövő télre a kidolgozott szabályzat szerint elhatá-
roztatott. — Az 1826-ki superintendensi C. Vis.-ban meg-
hagyott intézkedések teljesítését s az egyházak vagyonának 
biztosítását sürgette a superintendens. A számadások meg-
vizsgáltattak. A Bánó Imre-féle alapítvány ügyében Szontagh 
Sámuel küldetett ki. 

1831. máj. 17. Eperjes. Elnök s jegyző a régiek. A senior rendezte 
a levéltárt 1635—1806-ig leltárilag. Köszönettel vétetett 
tudomásul. Hanusfalva s az alapítványok ügye. A seniori vi-
sitatióról jelentés olvastatott fel. A papok s tanítók hiványai 
rendezésével megbízott választmányba az akadályozott Ujházy 
Sámuel helyére id. Dessewffy Tamás választatott meg. A dé-
káni jelentések kapcsában 8 tanitó jutalmaztatott, köztük a 
thurinai, nagy-kázméri, bátyoki, zamutói, hankoviczi. — A 
senior beszámolt a 3 pénztárról, melyet kezelt. Az egyes 
egyházak számadásai megvizsgáltattak. A ker. elnökség Cset-
nekre máj. 25-re ker. kis gyűlést hirdetett, hogy a papok s 

12* 



160 

tanitók fizetése^ pengő pénzben szolgáltassanak ki. — Az 
elnökség s jegyző küldetett ki e gyűlésre. Az esperesség egy-
házkerületi s egyetemes másodfelügyelőket kiván alkalmaz-
tatni, kiknek tisztéhez tartoznék az iskolák gondozása, a 
superintendens a Weimári Consistorium által kiadott 3 év-
folyamos perikopákat kívánván az egyházakban behozni, az espe-
resség ez ellen felszólalt s a régi, kedves, perikopákat kívánta 
megtartani. — A ker. gyűlési meghívókban tétessenek ki a 
fontosabb tárgyak. — A papság köteleztetett a seniori kör-
levelekre a vétel s továbbküldés napját reávezetni. A girálti 
egyház alapitványai rendeztettek. 

1831. jul. 5. Eperjes. Gyüléske. Elnökség s jegyző a régi. Wun-
derlich alapítvány ügye. A seniori visitatióról szóló jelentés. 
Pazdics alapitványai. A katechisatiók pontos megtartásának 
sürgetése. Az egyházak számára pecsétnyomók szerzendők. 
A seniori visitatiók ezentúl 3 évenként ejtessenek meg. Déká-
nokká a tapolyiban Szekcsik György, az ondavaiban Kaczián 
József, a tarczaiban Czapkay Nátán lettek. Az elaggott lel-
készek pénztára a seniorrá bízatott, mint uj intézmény. A 
cholerajárvány iránt felvilágosítani a népet, a lelkészeknek 
meghagyatott. 

1832. máj. 16. Eperjes. Elnök s jegyző a régi. A kitűnő senior s 
s hű pénztáros Czapkay Illés cholerában elhalván, a küke-
mezei Schulek András újólag seniorrá választatott. Podleszny 
András, consenior.és Szekcsik György egyh. jegyző más es-
perességekbe távozván, — conseniorrá a hanusfalvi Csorba 
András, jegyzővé az ó-falvi Bálint János választatott. A 3-as 
pénztár pénztárosává Zimmermann Pál felső-kemenczei leik. 
választatott, az uj senior kívánságára. Az elhalt senior után 
maradt ügyek rendeztettek, a senior Szontagh Sámuel, 
Jelenik István s Greczár Mihály által. Szulyovszky Menyhért, 
Mernyik paplakát, papi s tanítói telkét elakarván foglalni, 
Szulyovszky András s a senior kiküldettek, hogy ezt ne en-
gedjék. Alapítványok ügye. Az ágostai hitvallás tót nyelvű 
kiadása megszereztetni s az egyházakban kiosztatni határoz-
tatott. Greczár Mihályra bízatott. Dékánokká lettek : tarczaivá 
ifj. Pankuch János, tapolyivá: Sándor György, oudavaivá: 
Royko Mátyás. Folyamodványok. A kitűnő, buzgó, hűséges, 
de elaggott felügyelő Szirmay András lemondott. 

1832. jul. 3. Eperjes. Felügyelővé Szulyovszky András, másodfelügye-
lővé Tomka István választatott. (Mindkettő előbb magában, 
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de Tomka I. ki ügyésze is volt az esperességnek, csak másod-
felügyelő akart lenni s Szulyovszky András magában nem 
akarta elvállalni.) Az elhalt Roskoványi Istvánnál volt pén-
zek ügye rendeztetett. Mernyik megvédésére, Szirmay András 
felhívására, Kossuth Lajos zempléni ügyvéd kéretett fel, nehogy 
Szulyovszky Menyhért az egyházat megkárosítsa A kükemezei 
és Bánó-féle alapítványok és a pénztárak ügye rendeztetett. 
— Az adósok minden esp. gyűlésen nyilván tartatni ren-
deltettek. 
sept. 12. Eperjes. Elnök Szulyovszky András, felügyelő. 
Jegyző Henszelmann Frigyes. Felügyelői szép székfoglaló 
beszéd. A felügyelői iratokat Szirmay A.-tól a jegyző vegye 
át. Mivel az urak közül egy sem jelent meg s több év óta 
ritkán járnak gyűlésekre, különösen felfognak erre kéretni, 
hivatni. A világi jegyző 1821-től folyton vivén a tollat, illő 
jutalmazásáról kell gondoskodni, felügyelő erre maga évenként 
10 frtot ád. Henszelmann Frigyes megköszöni, ő ingyen, 
ügybuzgóságból teszi. — A jegyzőkönyvi kivonatok ezentúl 
pontosan kiadandók lévén, a jegyzőnek a másolásokra költ-
ség szavaztatik. Alapítványok, pénztárak megvizsgáltattak. 
Bizottság küldetett ki, mely a papözvegyeknek kiadandó 
segély kiosztására, tekintetbe véve néhai férjök szolgálati éveit, 
szabályzatot készítsen. — Girált pénzügye, a vocatorok ügye, 
a margonyai pap mulasztásainak ügye, az alapítványok ügye, 
Kaczián volt mernyiki lelkész özvegyének követelései ügye. 
Tomka István másodfelügyelő jelenti, hogy Mernyik meg-
mentésére megtétettek a lépések. — A cholera miatt a 
dékánok él nem járhattak tisztökben, mert a nép is lázadott. 

jun. 20. Girált. Gyüléske. Elnök Szulyovszky A. felügyelő. 
Jegyző Hlovyk Ádám helyettesjegyző. A Roskoványi István-
féle pénzkérdés teljesen rendeztetett. Az egyházak számadásai 
felülvizsgáltattak. A dékánok jelentései folytán a bátyoki, 
hermányi, tuhrinai, zamutói stb. tanitók megjutalmaztattak. 
Alapítványok ügye. Dékánokká lettek : tapolyi: Jávor Sámuel, 
tarczai : Pankuch János (n.-jakabfalvi), ondavai : Hlovyk János. 
Próbabeszédet tartó jelölt mellé ezentúl mindig 2 censor 
küldetik ki. Gyűlésekre ezentúl papokpapi öltözetben jöjjenek ! 

jul. 3. Eperjes. (Jkve nincs meg.) 

márcz. 3. Komlós. Gyüléske. Komlósnak egykor Roskoványi 
István által kezelt alapitványai rendeztettek. Elnök a fel-
ügyelő, helyettesjegyző: Jávor Sámuel. 
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1834. máj. 13. Eperjes. (Jkve nincs meg.) 1835. máj. 19. Eperjes. 
(Nincs !) 

1836. máj. 17. Eperjes. Elnök Szulyovszky András, felügyelő. Jegyző 
Henszelmann Frigyes. Jelen : Munyay Antal Lajos eperjesi 
ev. ker. coll. rector. Sok ur stb. — Az elhalt senior, Schulek 
András felett (1836. apr. 21.) Csorba András és a felügyelő 
emlékbeszédet tartott, mint volt fáradhatlanul buzgó, jeles, 
tudós senior felett, (1821—1824. és 1831—1836. senior) 
azután pedig megejtetvén a candidatio, seniorrá megválasz-
tatott Hlovyk Ádám, egyházi jegyzővé pedig az ő helyére 
Bálint János. A seniornál volt okmányok átvételére bizottság 
küldetett. Nyíregyházi jul. 26-ki ker. gyűlésre többen kikül-
dettek. Az elemi iskolák tanrendjének kidolgozására bizott-
ság küldetett ki. — Az esperességi régi törvények módosít-
tattak s minden uj lk. magát a gyűlésen bemondani kötelez-
tetett. A superintendens egy ev. egyetemes névtár szerkesztése 
előmunkálatainak megtételére hívja fel az esperességet. A 
senior látogassa meg (mind) az egyházakat. Az 1835. máj. 
19-én Eperjesen tartott esp. közgyűlésen emiitett vallássére-
lem (1 gyermek elkeresztelése) és a kapi-németfalvi pap 
és tanitó ellen irányzott panasz, (mely ügyben bizottság volt 
kiküldve) tárgyaltatott. A jegyzökönyvek 3 példányban íratni 
határoztattak. A számadások felülvizsgáltatván, az adósságok 
behajtása sürgettetett. A dékánok jelentései folytán 8 tanitó 
jutalmaztatott : a csákányi, bátyoki, nagy-kázméri, német-
jakabvágási, buczlói, feketepataki, zamutói, tót-izsépi meg-
dicsértetett. A r. kath. Bujanovics Ede sokat áldozván az 
ev. falusi iskolákra, nagylelkűségét a felügyelő s Ujházy 
László köszönje meg. — Tapolyi dékánná lett Marencsin 
András, tarczaivá Czapkay Náthán, ondavaivá Loyko Mátyás 
(mernyiki). Az egyházak számadásai vizsgáltattak meg. — 
Folyó ügyek. Yarannó-Hosszúmezőnek Kladzányhoz való 
csatlakozási ügye, a senior elintézésére bízatott. — Czapkay 
Náthán panaszkodott, hogy zsegnyei hivei nem akarnak iát 
fizetni. 

1836. júl. 7. Eperjes. Gyűléske. Elnök Tomka István, másodfel-
ügyelő. Jegyző Henszelmann Fr. A kerületi gyűlésre kikül-
dettek a követek utasítással a tanúimányi rendre, egységes 
istenitiszteletre, a papok pengőpénzben való fizetésére nézve stb. 
Az országgyűlés által a commassatió elrendeltetvén, utasít-
tattak az egyes lelkészek, hogy a felügyelőkkel való egyetértés 
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utján megvédjék egyházaik jogait, vagyonát. A tiszai, bányai 
és a dunáninneni superintendensek közösen egy körlevelet 
bocsátván ki egy uj tót énekes könyv szerkesztése ügyében, 
elhatároztatott, hogy ennek érdekében minden egyes espe-
rességbeli lelkész szedje össze a szép énekeket és ha olya-
nokat ir, azokat az esperesség felül fogja biráltatni. Bemu-
tattatott Jóbb Vendel 800 frtról szóló adóslevele. A hátrálékos 
adósok fizetésre szólittattak fel, a ki két évig kamatot nem 
fizet, felmondatik neki a tőke. — Kátsay Erzsébet Duka Lász-
lóné alapítványt tett a plavniczi és német-jakabvágási egy-
házakra. Özvegy Szirmay Pálné Pazdicson 6 ezer forinton 
ev. iskolát épített. Az esp. hálás köszönetének kifejezésére az 
elnökség küldetett ki. 

}7. máj. 30. Eperjes. Elnök a két felügyelő. Jegyző : Henszelmann 
Fr. Jelen több ur. Munyay A. L. coll. igazgató. Jeles be-
mondó beszédet mondott Zolnay János komlósi lelkész. — 
Népiskolai tanterv. Az esp. törvények módosítására javaslat-
tevő bizottság küldetik ki. — Az egyes egyházak alapítvá-
nyairól jelentések teendők. Az egyetemes ev. névtár számára 
az adatok beszolgáltattak. Az egyes egyházak 3 évenként 
látogattassanak az esperes által. A kikölcsönzött összegekről 
jelentés. Pétervágáson iskolaépítésre alap gyűjtetik. Szirmay 
András volt félügyelő az özvegy-árva intézetnek 100 frtot 
hagyott. Az Agentiale-Cathedraticum ügye rendeztetett. Az 
iskolák alapitványainak ügyei rendeztettek. — 3 évre lévén 
ezentúl választandók a dékánok, 3 évre dékánokká lettek az 
eddigiek. Az uj énekes könyvbe szánt énekek elbírálására : 
Melicsko Pál, Sándor György és Zolnay János küldetett ki. 
Az alapítványok ügye rendeztetett. A pénztárak megvizsgál-
tattak. — Segélyek, kölcsönök adattak ki. — Panaszok tár-
gyaltattak. 

$38. jun. 12. Eperjes. Elnök a 2 felügyelő. Jegyző : Henszelmann 
Fr. Jelen sok ur, köztök id. Dessewffy Tamás ker. másod-
felügyelő, Munyay A. L. coll. rector. Hankóczi vallássérelem 
ügye, hol a kath. plébános nem akarta a híveket Margo-
nyára iskolába járni engedni. Laposfalva panasza, lelkésze 
Sándor György kihágásai miatt. Bizottság küldetett ki. — 
Benczúr József tanár lemondván, az uj tanár-választásra az 
esp., a coll. részt vesz. Jelentés és javaslat tétetett az esp. 
törvények módosítására. Az ev. egyet, névtár megjelent. — 
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A senior a visitatióra kiküldetett. Az adósok s az alapítvá-
nyok ügyei rendeztettek. Pétervágás filia, iskolája számára 
commassatiókor Csorba András, annak lelkészétől fundust kér-
jen. Varannó-Hosszumező Kladzányhoz csatlakozott. Jelentés 
tétetett a csáklyói iskola javára tett adományokról. Gróf Bar-
kóczy Jánostól telek fog kéretni e czélra. Czapkay Náthán 
dékán beteg lévén, helyébe ilj. Pankuch János abosi lelkész 
választatott dékánná. — Folyamodványok. Panaszok. Pénz-
tárak megvizsgálása. Pénztárkezelési szabályzat. 

1839. máj. 9. Komlós-Keresztes. Gyüléske. Szulyovszky András és 
a senior elnöklete alatt. Jegyző Zolnay János. Páll György 
András k.-keresztesi lk. elmozdítását kérik a hivek, Fejér-
váry István felügyelőjök által. Megejtetvén a formaszerü 
vizsgálat, az iszonyú vádak alaposaknak Ítéltettek. A tanitó 
vétkes, hanyag, egyszerűen kicsapatott, (Pankuch András) 
a lelkész — reversalis mellett még meghagyatott! (Lásd 
Esp. Gyűl. 1839. jun. 26. 36. p.) 

1839. jun. 11, és 12, s folytatva jun. 26. Eperjes. Elnökök a fel-
ügyelők. Jegyző Henszelmann Fr. A senior lemondott, de 
újra megválasztatott. — Meghalván báró Prónay Sándor, uj 
egyetemes felügyelő választására szavazni hivatott fel az es-
peresség. Egyre szavazni hivatott fel, de 3-ra szavazni hivta 
fel az egyházakat (a régi szokás szerint) az esperesség. Ker. 
gyűlésre Kassára jul. 17-re, az esperességi elnökségen 
kívül többen küldettek ki. A Berzeviczy-féle coordination 
teendő észrevételek és javaslatok tételére bizottság külde-
tett ki. — A laposfalvi pap s tanitó elleni panasz folytán a 
tanitó Balogh András elcsapatott, a pap Sándor György 
reversalist adni köteleztetett. Boronkay Albert Mernyikre 
100 frtos alapítványt tett s a templom s oltár kifestésére, 
mint felügyelő 200 frtot adott. Forgách gróf ugyanez egyház 
papjának évi 12 öl fát adományozott. E két jótétemény hálás 
köszönettel vétetett tudomásul. Munyay A. L. theol. tanár 
és coll. rector egy uj történeti tanszék felállítása czéljából 
kibocsátott kérő levelét az eperjesi collegiumnak, az esperes-
ség pártfogásába ajánlja. Az esperesség egyházankénti gyűj-
tést rendelt el. — Zimmermann Pál pénztáros számadásai 
felülvizsgáltattak. Az egyházak számadásai felülvizsgáltattak. 
Eoyko Mátyás sókuti bepanaszolta Loyko Mátyás mernyiki 
lkt, mert őt dékánilátogatáskor megsértette ; bizottság külde" 
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tett ki. Báró Prónay Sándorért tartott emlékünnepen az 
esp. gyűlés testületileg vett részt s tanácskozásainak folyta-
tását jun. 26-ra, az eperjesi collegiumi vizsgák idejére tűzte 
ki s ekkor folytatta is Tomka István másodfélügyelő és Hlo-
vyk Ádám esperes elnöklete alatt. — A collegiumi vizsgákon 
a gyűlésen jelenlévők, buzdításul, részt vettek. — (Egyetemes 
ev. szervezet volt kidolgozás alatt !) A papok jobb fizetésének 
biztosítására lépések tétettek. — A levéltár számára uj, na-
gyobb szekrény vétele határoztatott el, rendezése a seniorrá 
s Melicsko Pálra bízatván. — A senior jelenti, hogy az 
egyházakat visitálta. Joób Vendel lefizette tartozását ! Zim-
mermann Pál jelentést tett az adósokról s a pénztár ügye 
ennek kapcsában rendeztetett. Zimmermann Gábor Bába-

falván telket s házat adott az iskolára, hálás köszönettél 
vétetett tudomásul. — A csáklyói iskolára tett alapítványok 
ügye. Mernyik és Kladzány egyezkedése. — Gróf Barkóczy 
Jánosnak a csáklyói, Bujanovics Edének a laposfalvi isko-
lára tett adományaiért köszönet szavaztatott. — Az egyes 
egyházak számadásai felülvizsgáltattak. Panaszok. Alapítvá-
nyok ügye. — A pap-árvák 18-dik évökig segélyeztetnek. 
A pénztárak felülvizsgáltatván, rendeztettek s a hátralékok 
behajtására bizottságok küldettek ki. A komlós-keresztesi per 
elintézéséről (lásd a megelőző gyűlés jkönyvét) jelentés téte-
tett. A mernyiki pap vallási sérelmet jelent be Lukács Vazul 
gör. kath. lk. részéről, a vegyes házasságok megkötésére 
vonatkozó szabályoknak, egyik nő hive esketésekor való be 
nem tartásáért. A munkácsi püspöktől elégtétel fog kéretni 
az esp. nevében Fejérváry Pál által. — A két más dékán 
meghagyatván hivatalában, Loyko Mátyás helyére Hlovyk 
János kladzányi lk. választatott. 

1840. máj. 19. Eperjes. Rendkívüli ülés. Elnök Tomka István 
másodfelügyelő, jegyző Henszelmann Fr. Marencsin András 
ellen vád emeltetett, az illetékes szolgabíró által, hogy egy 
feleséggyilkoló ládái lakosnak nemcsak korán temette el meg-
gyilkolt nejét, de azt erre két héttel egy másik asszonynyal 
megesketni akarta; a vád alaptalannak bizonyodván, vádlott 
felmentetett. 

1840. jun. 11. Eperjes. Elnökhelyettes Dessewffy László (az elnök távol, 
beteg). Jegyző Henszelmann Fr. Egyetemes felügyelőt választó 
szavazatokat kell beküldeni. 3 jelölt maradt : Szirmay Ádám, gróf 
Zay Károly és báró Prónay Albert, (Géczy István nem akart je-



löltetni.) Ránk lelkésze elhalván, intézkedés történt az egyház ja-
vára. Ker. gyűlési követek a szokáshoz képest referáltak. Forgdch 
gróf Mernyiknek épületfát ajándékozott s a papot s tanítót fával 
látja el. Bujanovics Ede is sokat áldoz ez egyházra. Alapít-
ványok és számadások felülvizsgálva, adósok sürgetve. Gyűj-
tések. Folyóügyek. Sókutra gyűjtés. — Nathanael Czapkay 
Német-Jakabvágásnak alapítványt tett volt, ez most rendezve. 
Segélyezések (pap- s tanitó-özvegyek). Tanítók özvegyei szá-
mára uj gyámpénztár alapitása ezéljából, a dékánok a taní-
tókkal érintkezzenek. Gyűjtés az esperességi pénztárra. — 
A komlós-keresztesi botrányos életű pap ellen bizottság kül-
detett ki. Az egyes egyházak számadásai. Kerületi tanító-
képző intézet felállításáról lévén szó, az esperesség azon né-
zetben volt, hogy Eperjesen, Lőcsén s Késmárkon egy-egy 
tanár tartassék, a ki a neveléstant stb. is tanítsa azon ifjak-
nak, a kik tanítók akarnak lenni, mert máskép nincs pénz, 
s ezen oktatásban a theologusok részt venni köteleztessenek. 
Lapos leégett, papja segélyért könyörög. 

1840. szept. 8. Eperjes. Elnök Szulyovszky András, felügyelő. Jegyző 
Henszelmann Fr. A miskolczi ker. gyűlésre kiküldöttek re-
feráltak. A kerület zsinatot kívánt, ők ellenezték. Tomka Ist-
ván beteg lévén, helyette Kükemezey Sándor és Körtvélyessy 
János küldettek ki K.-Keresztesre. Az esperességi régi tör-
vények átdolgozásával megbízott bizottság beadván jelentését, 
azok módositattak. (Legnagyobbrészt olyan szabályzat ez, mint 
a Berzeviczy G. féle Coordinatio. Felügyelőt és másodfelügye-
lőt rendel.) A d. u. tartandott gyűlésre már csak az elnök-
ség jött, nem lehetett e tárgyat befejezni. 

1841. jun. 3. Eperjes. Elnök Szulyovszky A. felügyelő, jegyző Hen-
szelmann Fr. A f.-kemenczei Zimmermann Pál érdemes 
pénztáros elhalván, pénztárossá Melicskó Pál kükemezei leik. 
választatott ; a mernyiki lelkész, Loyko Mátyás elleni súlyos pa-
naszok elitélésére Tomka István, id. Jelenik István, Duka 
József, Bálint János, Lintner János és Melicskó Pál tagok' 
ból consistorium alakíttatott. A dobsinai coalitiot az esperes-
ség fenntartandónak véli. A magyar nyelvet minden paptól s 
tanítótól megkövetelni kívánja. Az esperességi alapítványokról 
s pénztárakról szóló számadások. Egyes egyházak számadá-
sai. Ránknak nem lévén lelkésze, számadásaiban hiba volt, s 
azért oda bizottság küldetett. Senior a levéltárt 1829—1839. 

187 

rendezte, szekrényt vett. Gróf Barkóczy Jánoshoz, a csáklyói 
iskola segélyezése ügyében, Boronkay Albert és Vladár Ta-
más küldetett ki. Német-Jakabvágásnak Péchy szül. Szirmay 
Dorottya orgonára 600 frtot ajándékozott, — az esp. hálás 
köszönetének tolmácsolására bizottság küldetett ki. — A tani-
tók özvegyei biztosítására gyűjtés eszközöltetett. Az esperes-
ség közpénztára javára gyűjtés eszközöltetik. A munkácsi 
gör. kath. püspök a panaszos ügyben teljesen eleget tett. 
Mivel Pankuch János abosi leik. dékáni tisztének eleget nem 
tett, helyére dékánná a német-jakabvágási Pankuch Tamás 
választatott, a többi két dékán tisztében meghagyatott. A ker. 
tanítóképző intézet ügyében jelentés. A komlós-keresztesi ta-
nitó elmozdításának ügye. Magyar körlevél az esperességi 
pénztár növelése ügyében. A levéltár leltára leíratik 2 pél-
dányban. Tomka István lemondván kapi-németfalvi felügye-
lői tisztéről, ez egyház vagyoni állapotát ismerteti meg. (Biz-
tosította az egyház minden vagyonát !) 

1841. aug. 3. Girált. Gyűléske. Elnök Szulyovszky A. felügyelő, 
jegyző Henszelmann Fr. Ker. gyűlés hivatván össze 1841-. 
aug. 17-ére Rozsnyóra, követek küldettek ki. Az esp. felszó-
lalt a prímásnak a vegyes házasságokra vonatkozó sérelmes 
intézkedése ellen s a kerület utján az országgyűléshez kiván 
ez ellen folyamodni. A magyar nyelvet az egyes egxjházak 
számadásainál hivatalos nyelvévé is kívánja tenni az espe-
resség, s még falusi tanítónak sem kiván alkalmaztatni oly 
egyéneket, kik magyarul nem tudnak. A dobsinai Coalitio 
eltörlése ellen az esperesség protestált. — A pesti egyesült 
protestáns akadémia s a reformátusokkal való „ Unió" ügyé-
ben a kiküldöttek az ügyek bővebb megvizsgálására utasít-
tattak. A Nyíregyházán felállítandó ker. tanítóképző iránt 
tegyenek jelentést a követek. Az 1841. zay-ugróczi iskolai 
tanácskozmány határozatai tudomásul vétettek. Ránk soká 
lévén lelkész nélkül, az esperesség intézkedett ez állomás 
mielőbbi betöltése iránt. 

1842. jún. 28. Eperjes. Elnök Szulyovszky A. felügyelő, jegyző Hen-
szelmann Fr . Tomka István VI Szab. kir. városi felügyelővé 
választatván, másodfelügyelói tisztéről lemondott. Kitűnő 
szolgálatai hálás tudomásul vétettek. Royko Mátyás sókuti 
50 évet szolgált lelkész lemondván 12 év óta viselt conse-
niori hivataláról is, a pazdicsi Lindtner János választatott 



conseniorrd. Royko érdemei jkvileg méltányoltattak. Both 
György Komlós iskolájára s papja fizetésére az ősei által 
ajánlott alapítványokat s évi járulékokat megtagadván, meg 
fog pereltetni. 

A ker. gyűlésre kiküldve volt követek jelentést tettek a 
hegyaljai esp. mindenféle indítványairól, többek között, hogy a 
superintendensek bizonyos évekre választassanak és a thuróczi 
esperesség azon indítványáról, hogy egyetemes másodfel-
ügyelő is választassék. — Páll András f.-kemenczei, mint 
nőtlen, folyamodván, hogy az özvegy árva intézetre való fize-
téstől felmentessék, megfeddetett. Az esperességi felügyelő 
magyar jegyzőkönyveket sürget. A hanusfalvi r. kath. lelkész 
egy ev. leányt r. kath.-nak kívánván tekinteni, ezen sére-
lem orvoslására intézkedések tétettek. — A hátrálékos adósok 
megsürgettettek. A ránki lelkész : Záborszky Jónás r. kath. 
hitre térvén, ez egyház ügyei rendezésére Dessewffy Gusztáv 
stb. küldetett ki. — Tanitók özvegyei, árvái részére alap 
teremtésről volt gondoskodva. Az alapítványok ügyei ren-
deztettek. A pénztárak megvizsgáltattak. Folyó kisebb ügyek. 
Panaszok. 

1843. jún. 8. Eperjes. Elnökhelyettes: Körtvélyessy István. Jegyző 
Henszelmann Fr. A mernyiki Loyko Mátyás kicsapásra volt 
ítélve, de meghalt. Dráskóczy Sámuel ker. felügyelő sürgeti, 
hogy ezen esperesség is tegyen eleget az egyetemes gyűlés 
határozatának, a magyar nyelvre vonatkozólag. Ez esperesség 
nem tartja híveit hazaárulóknak, ha tótul is beszélnek, és a 
(Jozeffy Pál) tiszai superintendens azon tettét, hogy a ma-
gyarosítás ellen 0 Felségéhez folyamodott, oly éles megrovás 
alá, mint az az egyetemes gyűlésen történt, nem kívánta volna 
vetni és mivel az idősebb lelkészek még nem eléggé jára-
tosak a magyar nyelvben, nem helyesli, hogy az eddigi la-
tin ker. jegyző Munyay Antal egyszerű mellőzésével, csak 
magyar jegyzőkönyv osztatott ki az egyházak között. (Ezen 
gyűlés az egyházak anyanyelvét kissé elfogultan védelmezte. 
H. J.) — A kiküldött bizottságok jelentései olvastattak fel, s 
azok kapcsán az adósok megsürgettettek, az alapítványok 
ügyei, az egyes egyházak pénzügyei rendeztettek. A tanitók 
özvegyeinek pénztárosa, Palecsko Márton, hanusfalvi tanitó je-
lentést tett, hogy az alap 32 frt. Ennek további növelése 
sürgettetett. Az egyházak azon joga, hogy gondnokaikat (cu-
rator) szabadon válaszszák, meghagyatott. A reformátusokkal 
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való Üniót ez esperesség is elfogadja, mint az eperjesi bi-
zottság javaslata folytán a kerület kivánja, ha az egyhá-
zak nyelvén erőszak él nem követtetik, ha a hitvallásnak 
megfélelöleg választatnak a lelkészek s az egyetemes kor-
mányzat vivői t. i. az egyetemes felügyelő és egyet, superin-
tendens félváltva választatnak a felekezetekből, s a gyűlése-
ken mint eddig, minden protestánsnak meghagyatik a „votum 
consultativum.1' A pénztárak megvizsgáltattak. A leégett só-
kuti paplakra az esperességben gyűjtögetni megengedtetik, s 
helyi jótevőinek köszönetet szavazni a lelkész megbizatik. A 
dékáni jelentéseknek s az egyházak számadásainak megvizs-
gálása az idő rövidsége miatt az esp. elnökségre bízatott. 

1844. jún 12. Eperjes. Elnök Szulyovszky A. felügyelő, jegyző Bá-
lint János egyh. jegyző. Both Tamás (Komlós) perbe foga-
tott. Ezentúl, hogy az esperesség bebizonyítsa, hogy tagjai 
igaz magyar honfiak, 1845-től kezdve jegyzökönyvei mayya-
rul is fognak vitetni. (Végre ! H. J.) A ker. felügyelő a super-
intendens aláírása nélkül küldvén több hivatalos levelet, ezen-
túl a kettős elnökség által aláirt levelek fognak követeltetni, 
az esperesség részéről is csak ilyenek állíthatók ki hivatalo-
san. Az alapítványok ügyei rendeztettek. Henszelmann Fri-
gyes, az esperességnék 21 éven át kitűnő, buzgó, jegyzője le-
mondván. érdemei hálás méltatása mellett, Schulek Gusztáv, 
a volt jeles senior fia választatott jegyzővé és ügyészszé, ki 
ezen hivatalait ingyen viselni vállalkozván, az esperesség 
háláját érdemélte ki. Palecskó Márton tanitó, a tanítói özvegy-
árva-intézet pénztárosa lemondván, a dékánok egy uj pénz-
táros választása czéljából a tanitók összehívására utasíttattak, 
ez alap (60 frt) növelése elhatároztatván. Az egyes egyházak 
ügyei, panaszai rendeztettek, orvosoltattak. A pénztárak meg-
vizsgáltattak. A julius 2-iki késmárki ker. gyűlésre Szirmay 
Pál, Bánó Miklós, Wladár Tamás, stbi küldetett ki. Felső-
Kemenczére kerületileg gyűjtés rendezése kéretik. Sárossy 
Tamás, eperjesi coll. vidéki felügyelő lemondván, az uj fel-
ügyelő megválasztásában az esperesség egyházankénti szava-
zással részt fog venni. A nyíregyházi ker. tanítóképzőre 
gyűjtött 60 forint, raihelyest ez intézet felállíttatik, ki fog 
szolgáltatni. — A dékánok jelentéseinek felülvizsgálásával az 
elnökség bízatott meg. A tarczai járásban Pál András felső-
kemenczei lett dékánná, a többi két dékán megmaradt állo-
másán. 



1845. jun. 11. Eperjes. Magyar jegyzőkönyv. Elnök Szulyovszky 
András. Jegyző : Schulek Gusztáv. — Hlovyk Ádám esperes 
lemondván, újra megválasztatott. Az esperes-választásra ezen-
túl az egyházak esp. jelölő szavazása is elhatároztatott 
Hlovyk indítványára. — Csorba András helyére, ki meghalt, 
az eddigi esp. egyh. jegyző Bálint János választatott, ennek 
helyére jegyzővé pedig Hlovyk János. Jul. 9 Jolsván tar-
tandó ker. gyűlésre az esp., ker. s egyetemes gyűlések ren-
dezésére, egyh. ev gyámintézet alapítására vonatkozó utasí-
tásokkal Bánó Miklós s az esperesek küldettek ki. A magyar 
jegyzőkönyvek lefordítása latinra az esp. egyházi jegyzőre 
bízatott. Alapítványok ügyei. — Zolnay János a tanítókkal 
gyűlést tartván, jelentései tudomásul vétettek, mert a tanító-
özvegyek pénztára javára tett helyes intézkedésekről szóltak. 
(Miqden iskolás gyermek ez alapra egy garast fizetni köte-
leztetett). Egyes egyházak követelései, számadásai, panaszai 
tárgyaltattak. — Az anyakönyvek kivonatai a megyének 
minden lelkész által, minden év végévél beküldendők. Gróf 
Zay Károly egyet, felügyelő egy Győrött felállítandó protes-
táns főtanodára való adakozásra hiván fel az esp. egyházait, 
azok arra utasíttatták. Méhészeti és gyümölcstenyésztési 
magyar könyvek ajánltattak. 22 lőcsei tanuló tót tanszéket 
kívánván, kívánságukkal elutasittattak. — Dékáni jelentések, 
az elnökség által birálandók el. Dékánokká lettek : az ondavai 
körben Balogh András, a többi maradt. Néhai Bánó Gábor 
a kükemezei egyháznak 300 frtot hagyott. Emléke jegyző-
könyvben örökittetett meg. Az egyes pénztárak megvizsgál-
tattak. A kik még a törvényeket alá nem írták, azok alá-
írására utasíttattak. A kik a kamatokat nem fizetik, felmon-
datik nekik a tőke s az az eperjesi takarékpénztárban 
helyeztetik él. 

1846. jun. 4. Eperjes. Elnökhelyettes: Szulyovszky Gusztáv, a fel-
ügyelő fia. Jegyző Schulek Gusztáv s Hlovyk János. Jozeffy 
Pál superintendens lemondván, lemondásának visszavételére 
kéretik az esp. kiküldöttek által, superintendensi helyettest, 
(mint ő nevezte a segédet) az esp. alkalmaztatni nem akar. 
Jul. 15-iki dobsinai ker. gyűlésre kiküldöttek közt volt Szu-
lyovszky Gusztáv, Bánó Miklós, Szeghy Ferencz és ifj. Des-
sewffy Gyula Tamás, az egyetemes gyűlés rendezése, a magyar 
(ker.) coordinatió s a superintendensi helyettesre szóló uta-
sításokkal, a helyt, tanács által kívánt iskolai rovatos kimu-
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tatások szövege elleni óvással. Az alapítványok ügye rendez-
tetett (a Szirmay Ferencznél lévő, perrel való fenyegetéssel). 
Az adósok megsürgettettek, megpereltettek. — Az egyházak 
ügyei rendeztettek. Hankócz s Feketepatak iskolái segélyt 
kértek. Szirmay János és neje Potturnyay Anna Gíráltnak 
1000 váltó forintot hagyományozott. — Pazdics lelkészi 
jövedelmei biztosíttattak. A dékánok jelentései s az egyhá-
zak számadásai megvizsgáltattak (elnökileg). — Dékánok a 
régiek maradtak. Az esperességbeli iskolamesterek elnöke : 
Zolnay János. Az esp. pénztárak megvizsgáltattak. Kerületi 
tanitóképzőre 600 frt 28 kr. (váltóban) gyűlt össze. — Az 
özvegyeknek a segélyek, nyugdijak kiosztattak. — 2 tuhrinai 
ev. fiút a kath. lelkész törvény ellenére katholisálván, orvos-
lást- keres az esp. a ker. gyűlés utján. F.-Kemencze, Nagy-
Kázmér (filia) s Eánk a Gusztáv-Adolf egylet stb. utján 
segélyeztetni kíván. 

1847. (jkve?) 
1848. (jkve ?) 
1849. (jkve?) 
1850. (jkve?) 
1851. apr. 23. Eperjes. Cs. kir. biztos : Berzeviczy Titus. Elnök : 

Bánó József felügyelő. Helyettesitett jegyző : Dessewffy Zsig-
mond. Bánó József felügyelővé való megválasztását megkö-
szönvén, e tisztet elfoglalta. Hlovyk Ádám érdemdús espe-
res elhunyt. Az esperesség, ha az eperjesi collegium, ugy 
ahogy van, pénzszűkében fenn nem tartható, mellőzvén a 
gymnasiumot, az akadémiai tanfolyam létesítését határozta 
el. — Pénzgyüjtése elhatározva. — Ha lehet, az eperjesi is-
iskolán kívül, Késmárk gymnasiuma és Rozsnyó és Miskolcz 
iskolái maradjanak meg. A kormány iskolarendező-szerve-
zete autonómiánkat sértvén, orvoslás keresendő. — Egyházi 
elnök: Bálint János alesperes. Ker. gyűlésre 1851. apr. 24-re 
bizottság küldetett ki Eperjesre. 

1851. okt. 16., 17. Eperjes. Cs. k. biztos : Hajdú Lajos. Elnök, 
felügyelő : Bánó József s Bálint János alesperes, később 
Melitsko Pál ujon választott esperes. Urak jelen. Hivatalos 
levelek stb. magyar nyelven is viendők. A meghalt, jeles, 
buzgó esperes helyére (Hlovyk Ádám helyére) három jelölt 
közül a pénztáros, Melitsko Pál, lett esperessé viszonylagos 
szótöbbséggel, szabályszerű választás utján. Reusz Sámuel 
administrator a Rimaszombatban okt. 22., 23-án tartandó 
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ker. gyűlésre meghiván az esperességet, arra utasítással kö-
vetek küldettek: az eperjesi apr. 24. 1851-ki ker. iskola-
gyűlés határozatait sürgetni, az iskolák képviseltetését kí-
vánni, az elnökségen kívül a követek meghívását is követelni 
megbízatván. Zimmermann Gábor összesen 500 frt (pengő) 
alapítványt hagyván Cselfalu-, Komlós-, Laposfalvánalc, an-
nak Körtvélyessy János örökös által való kifizetése sürgette-
tett, az alapítvány hálás köszönettel vétetvén tudomásul. — 
Az esp. pénztárak megvizsgáltattak. — A kötelezvények 
levéltárba tétettek (7 db), ugyszinte Hlovyk Ádám volt espe-
res Giráltra vonatkozó és az alapítványokat tárgyazó hiva-
talos iratai. Pénztárossá Melitsko P. helyére Zolnay János 
választatott. Bujanovies Frigyes a tót-izsépi iskolára tetemes 
alapítványt tevén, nagylelkűsége jkvi köszönettel vétetett tu-
domásul. A pazdicsi lk., mint pénzkezelő ellen, az egyház 
panaszt emelvén, az ügy elintézésére bizottság küldetett ki. 
Jegyző : Schulek Gusztáv. 

1852. nov. 12. Eperjes. Os. k. biztos : Berzeviczy Titus. Elnökök : 
Bánó József felügyelő s Melitsko Pál esperes. Jegyző Schulek 
Gusztáv. Komlós lelkész-választásra köteleztetett. Lelkészek 
az espereshez küldendő jelentések, táblázatok, pontos bekül-
désére köteleztettek. A pazdicsi panasz elintézve. Az eper-
jesi ker. collegium alapjára gyűjtés eszközöltetett. Ezentúl 
az esp. gyűlések május vagy juniusban fognak tartatni. — 
Girált ügyei, alapitványai rendeztettek. Ugyszinte az abosiak 
is. — A pénztárak megvizsgáltattak. 

1853. aug. 3. Eperjes. Os. k. biztos : Hajdú Lajos. Elnök az espe-
res, jegyző : Schulek Gusztáv. Komlós lelkész nélkül lévén, 
ügyei, alapitványai rendeztettek. Both Tamás ősei alapítvá-
nyának kifizetésére intetett. Egyházi jegyzőül : Páll András 
választatott. Pazdics pénzzavarai rendeztettek s e tekintetben 
Szirmay Hugó helyi felügyelő erélyesen felhivatott az intéz-
kedésre. A collegium felsegélésére az eddigi agentiale s ca-
thedraticum rendeltetett. — Girált pénzügyei rendeztettek. 
A lelkészek s tanítók pengő pénzben való fizetése szorgal-
maztatott s az egyházi fizetések bekebelezett (telek után járó) 
tehernek mondattak ki s ez iránt a kormányhoz kérelem in-
téztetett. A számadások, alapítványok, adósok ügye rende-
zésére bizottságok küldettek ki. A szorgalmas tanítók meg-
jutalmaztattak, köztök Potocsny András kőszegi, Kovács János 

krásznóczi, Yáczy András csákányi. Az iskolákat a helyi 
lelkészek 2 hetenként meglátogatni köteleztettek. Dékánokká 
lettek : Yasko János tapolyi, Czapkay Náthán tarczai, Nóvák 
Mihály ondavai. Kerületi egyházi tanácskozmányra utasítá-
sokkal Keczer Tamás, Tahy István stbi küldetett ki. 
sept. 6. Eperjesen. Cs. k. biztos: Hajdú Lajos. Felügyelő-
elnök Bánó József, elnök-társ Melitsko Pál főesperes, jegyző 
Schulek Gusztáv. Jelen 18 ur, 7 tanár, 16 lelkész, 2 tanitó. 
Melitsko Pál véglegesen lemond. Bánó József bemondja 
lemondását. A többi esp. hivatalnokok is lemondtak, de újra 
megválasztatván, megmaradtak. A kormánynak a szerb vaj-
daságban s a Bánátban lakó evangélikusokra vonatkozó jul. 
3. 1854. 10.106-ik sz. a. kelt rendelete ellen, mint, mely 
az evangélikusok autonómiáját sérti és a Haynauféle meg-
szüntetett ostromállapotnál is rosszabb, erélyes feliratot 
szerkesztett a közgyűlés s azt a ker. gyűlés utján ő Felsé-
géhez juttatni rendelte. A Dobsinán tartandó sept. 19—20-ki 
1854. ker. gyűlésre kiküldöttek (6 ur, 3 lelkész s az elnök-
ség) utasitattak, hogy a népiskolák jó karba hozatala, a 
tanítóképzőnek Eperjesen való felállítása s a ker. collegium 
főiskolai rangjának elismerése, rendezése ügyében szólaljanak 
fel. Folyó ügyek: Egyházak pénzügyei, számadásai, alapit-
ványai rendeztettek. Az esp. pénztárak megvizsgálására bizott-
ság küldetett ki, mely az egyes egyházak számadásainak s 
a dékánok jelentéseinek megvizsgálásával is megbízatott, 

máj. 9. Eperjes. Cs. k. biztos : Eozgonyi János. Felügyelő-
helyettes és elnök : Bánó Miklós,. társelnök : Melitsko Pál. 
Jegyző: Páll Endre. Bánó József a gyűlésen meg nem jelen-
hetvén, Bánó Miklós választatott elnökké. (3 p.) Esperessé : 
Bálint János alesperes, alesperessé Zolnay János pénztá-
ros és Lindtner János választatott. Bánó Miklós jelentést 
tesz arról, hogy a ker. gyűlésen ez esperesség indítványai 
mind elfogadtattak. Komlós, Girált, Lapos, Komlós-Keresztes 
ügyei, alapitványai rendeztettek. Az esperesség, adósai, köt-
vényei, alapitványai, pénztárai megvizsgáltattak. Az egyházak 
számadásai és a dékánok jelentései megvizsgáltattak. A paz-
dicsiak papjok ellen (Lindtner János ellen) panaszkodván, 
ez ügyben bizottság küldetett ki. A tanítói özvegyek pénz-
tára 1842-től rendeztetett s újra gyarapittatni határoztatott. 

jul. 1. Eperjes. Cs. k. biztos Eozgonyi János. Elnök az es-
peres Bálint János, jegyző Páll Endre. 18 egyház felügye-
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1856. sept. 4. Eperjes. Cs. k. biztos : Eozgonyi Bertalan. Elnökök : 
Bánó József felügyelő, Bálint János esperes, jegyző: Páll 
Endre. Világi egy sem volt jelen. Pazdics és Lapos ügyei 
rendeztettek. Bánó József ülés közben megjelenvén, kijelenti, 
hogy bár közte s a főesperes között némi ellentétek voltak 
(tót jkvek stb. miatt. H. J.) ezek elenyészvén, felügyelői 
tisztét megtartja, mi örvendetes tudomásul vétetett. Az egy-
házi adósságok és alapítványok állami kötelezvényekkel való' 
beváltásáról volt szó. Agentiale és cathedraticum ügy. Azon 
papok, kik a gyűlésekről elmaradnak, pénzbírság alá esnek. 
Népiskolai ügy. Tomasek János cs. k. kassai tankerületi 
főfelügyelő meghagyásai. Szakértő tanitók hiánya. Lindtner 
János elvesztett peresügyét felebbezte. Pazdics pénz- és ala-
pítványi-ügyei. Az esperességi törvényeket még alá nem irt, 
sokszor sürgetett lelkészek, . ezen kötelességök teljesítésére 
szoríttattak. Komlós és Girált ügyei rendeztettek. A még 
meg nem vizsgált egyes egyházi számadások megvizsgálása 
elrendeltetett. Az esperességi pénztárak számadásai megvizs-
gáltattak. — Kötvények. Hanusfalva, a tanitók özvegy-árva-
pénztára ügyei rendeztettek. Tanitók közt ösztöndijak osztat-
tak. (Kapott ilyet többek között a bábafalvi és csáklyói 

lője hiányzott, köztök az esp. felügyelő Bánó József is. A 
papok is megadóztatván, panaszok emelkedtek. A földesurak 
a papok fizetése alól magokat kivonván, ez ügyben orvoslás 
kerestetett. Az agentiale ügye, mely az eperjesi ev. ker. 
collegiumra volt szánva, rendeztetett. Schulek Gusztáv ügyész 
lemondott fizetéséről és ingyen szolgált. —- A felügyelők a 
gyűlésen való megjelenésre felfognak szólittatni. Uj-Klenócz-
nak papja nem lévén, a papválasztás elrendeltetett. A kor-
mányrendeletek, melyek a népiskolákra vonatkoztak, fel-
olvastattak. Pazdics ügyei rendeztettek. Délután Bánó József 
felügyelő megjelenvén, kijelenté, hogy e gyűlés, mivel az ö 
felügyelői beleegyezése, tudta s akarata ellenére ült össze, nem 
hozhat érvényes határozatokat, mivel őt az esperes e gyűlésről 
nem értesítette. A gyűlés folytatván tanácskozásait, Komlós, 
Girált ügyei s az esp. pénztár ügyei rendeztettek. Az egyes 
egyházak pénz- és vagyonügye rendeztetett. A kötvények, 
a haraszti fiókegyház, az iskolatanitók özvegy-árvaintéze-
tének ügyei intéztettek el s a gyűlés septemberig elhalaszt-
ván a többi ügyek tárgyalását, feloszlott. 

tanitó is.) Dékáni jelentések. — Bánó József az előbbi gyű-
lés elleni óvását a béke kedveér.t visszavette. 

1857. sept. 3. Eperjes. Cs. k. biztos : Eozgonyi Bertalan. Elnök : 
Bálint János főesperes, jegyző: Páll Endre. Felülvizsgáltattak 
és rendeztettek a pazdicsi egyház számadásai. A laposi egy-
ház papja Sándor György nyugalomba akar lépni. Agentiale 
s cathedraticum. Minden 1 frt adó után a kerületi pénztárba 
3 kr. fizetendő minden lélekért. A gyűlésen meg nem 
jelenő lelkészek birságai a papi özvegy-árva pénztárba mennek 
és végrehajtás utján is beszedetnek. Népiskolai tanmód- és 
tanrendszert dolgozott ki az esperes s az elfogadtatott. Komlós 
és Girált ügyei rendeztettek. Kladzány pénzügyei, a tanitó-
özvegyek pénztára s az esp. pénztárak ügyei, számadásai 
megvizsgáltattak s rendeztettek. — Szept. 22.—23-ki 1857. 
Eozsnyón tartandó ker. gyűlésre utasításokkal követek küldettek. 
(Bánó Miklós, Tahy István, Körtvéllyessy Gábor stbi elnökség.) 
Köröztetett rendeletek. Kocsik Zsigmoud zsegnyei tanitó be-
panaszoltatván, elmarasztaltatott. Dékáni jelentések. 

1858. szept. 7. Eperjes Cs. k. biztos: Keczer Gyula. Elnök: Bánó 
József felügyelő s Bálint János esperes. Jegyzőhelyettes: 
Körtvéllyessy Gábor. Urak. Bálint J. esperes lemondott, de-
újra megválasztatott. Páll András jegyző lemondván, Hlovyk 
János választatott jegyzővé. Dékánok : ondavai : Nóvák Mihály, 
tapolyi : Palecsko Péter, tarczai : Hlovyk János. Schulek Gusz-
táv lemondván, világi jegyzővé Irányi István választatott. 
Ügyész: Schulek Gusztáv. Sándor György laposfalvi lelkész 
nyugalmaztatott, mint aggkoránál fogva tehetetlen s az egyház 
uj lelkész választására utasíttatott. A pazdicsi egyház ügyei 
és az alapítványok ügyei rendeztettek (a komlósi, laposi, kladzáni 
és pazdicsi egyházakban). Zolnay János rendbehozta a tanitó-
özvegyek pénztárát. Az egyes egyházak számadásai megvizs-
gáltattak. Az esperességi összes pénztárak átvizsgáltattak és az 
uj pénz szerint állapíttattak meg. Kiosztattak az özvegyi s 
s nyugdijak. 

1859. szept. 6. Eperjes. Cs. kir. biztos: Krieger János, eperjesi 
polgármester. Elnök: Bánó J. felügyelő és Bálint J. esperes. 
Jegyző: Hlovyk János. Zolnay János alesperes, pénztáros, 
Kassára költözvén, alesperessé Marencsin András, pénztárossá 
Ehn Károly, Nóvák Mihály Eperjesre választatván, dékánná 
Szabó Mihály választatott. Pazdics bonyolult pénzügye, Komlós 
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ügye Both Tamással s Körtvélyessy Jánossal, Girált ügye s a 
Szulyovszky András-féle kötelezvények ügye rendeztetett. Ghil-
lányi Antal a németfalvi egyházra 100 frtot hagyott. Az 1859. 
szept. 27-iki késmárki ker. gyűlésre követek küldettek. Török 
Pál felhívására a papi árvák s özvegyek összeirattak, mert egy 
ismeretlen jótevő azokon segíteni akart. A komlós-keresztesi 
egyház alapitványai s pénzügye rendeztetett. Az eperjesi coll. 
intézetek ügye beszéltetett meg. Az egyes egyházak s a pénztá-
rak megvizsgáltattak s utóbbiak rendben találtattak. Vandrák A. 
jelenté, hogy a nyíregyházi ker. praeparandia megnyílt. Palecsko 
Péter, mint az esp. tanitó-egylet elnöke, jelentést "tett, hogy 
több tanitó sem az egyletbe, sem az özvegy-árva intézetbe be 
nem lépett, — a tanitómeghivó addig alá nem iratik, mig 
ezt nem teszik. Kormányrendeletek : a kormány lapok kötése 
és a Communál teher alóli mentesség iránt olyan papoknál, 
a kiknek fizetése csak 315 frt. — Kérelmek. Lichtenstein 
uj-klenóczi leik. az esperességet tette (állítólag adóssággal 
túl terhelt) hagyománya örökösévé. A vocatoriálisok másola-
tainak bekötés czéljából a seniori hivatalhoz való beküldése 
elhatároztatott. Berettőn, iskola építés iránt, lépések fognak 
tétetni. 

1860. apr. 11. Eperjes. Elnök Bánó J. felügyelő és Lindtner János 
alesperes. Jegyző Irányi István. Igen sok ur kevés lelkész. 
„Miután e gyűlés megtartása ellenében minden egyes egy-
házhoz a cs. k. megyei politikai hatóságtól rendkívüli tilalom 
küldetett s a gyűlésre szándékozók a város bejárásainál 
tettleg vissza is utasíttattak az ott felállított tisztviselők és 
csendörök által: annálfogva a többi t. lelkész urak, felügye-
lök és világiak meg nem jelenhettek, miért is az esperességi 
felügyelőség ezen semmi törvényen nem alapuló és nem jo-
gos tilalom ellen ünnepélyes óvását kijelentvén, legfelsőbb he-
lyen ez ellen orvoslást kérendő lesz." Bálint János esperes 
az egyházi autonomia ellen cselekedett, mellőzvén minden 
ben az esp. felügyelöt, a helyi felügyélöket, söt önhatalmi-
lag letette a mernyiki felügyelőt, — miért is vád alá he-
lyeztetett s felfüggesztetett, s mig ügye eldől, helye Lindt-
ner Jánosalesperessel töltetett be. De ekkor megjelent kétcs.k. 
tisztviselő és mivel a gyűlés parancsukra (felső parancsra 
hivatkoztak) feloszlani nem akart, egy csapat szuronyos 
csendőrrel a gyűlés összes tagjait szuronyok közt a megye 
főnöki hivatal elé kisérte. 

jun. 12—13. Eperjes. Elnök Bánó József felügy. és Lindtner 
János alesp. Jegyzők Irányi István és Vaskó János. Igen sok 
ur. Bálint János ellen szól a pátens elfogadása is — s az 
ellene emelt vádak elbírálására consistorium állíttatott össze. 
A superintendensre beadott szavazatok nagy többsége Má-
day Károlyra, a ker. felügyelőre beadott szavazatok nagy 
többsége Zsedényi Eduárdra esett. — A patentalis egyházak 
közül az ó-falvi és sókuti visszatérvén az autonom egyhá-
zak körébe (csak a ránkinak nyilatkozata váratott még) ör-
vendetes tudomásul vétetett. Az esperességi Can. Visitatio 
jótékony hatása kiemeltetvén, azt folytatni igérte a félügyelő, 
ki mellé Lindtner János helyettes főesperesül és Melicsko 
Pál, Hlovyk János és Vaskó János jegyzökül adattak. — 
Segélyek kölcsönök kiadása. Miskolczi 1860 äug. 1. ker. 
gyűlésre a zsinattartás lévén előkészitendő, részszerü utasí-
tással küldettek ki a követek többek közt, hogy a zsinattar-
tást, a kézsmárki 1859. szept. jegyzőkönyv visszaadását a 
kormánytól és esperességi Can. Visitatiókat sürgessenek, és 
sürgessék a sérelmek orvoslását, commassatiók alkalmával 
egyházaink tekintetbe vételét, — a Gusztáv Adolf egylettel 
való szerves érintkezést. Széchenyi István elhunyta felett 
az esp. gyászát a jegyző tolmácsolta az özvegynek. — Ek-
kor Bálint János bejelentvén az esperesi hivatalról való le-
mondását, ellene az eljárás beszüntettetett és az uj esperes 
megválasztására lépések tétettek. Bánó József érdeme, hogy 
magát az egyház és haza jogaiért veszélynek tette ki, jegyző-
könyvileg örökittetett meg. — Agentiale. Cathedraticum. 
Szirmay Hugó a maga könyveit a Collegiumnak hagyta, 

jan. 15. Eperjes. Elnök Bánó József felügy. s Páll Endre 
esperes, jegyzők Irányi István s Vaskó János. Sok ur. Páll 
Endre, megválasztott esperes, bemondó beszédet tartott. Fel-
ügyelő és esperes letették a hivatali esküt. Zsedényi Ede ker. 
felügyelő s Máday Károly superintendens átirtak az iskolai adó 
iránt az esperességhez, s az urak legnagyobb részt saját 
zsebökből e gyűlésen fizették. A karácsonmezei kath. plébá-
nos ev. hívektől is szedvén évi illetéket, ez ellen tiltakozott 
az 1790/1 26. t. cz. értelmében a gyűlés. A dézsma- vesz-
teség a német-jakabvágási papnak megtéríttetik. Jelentés 
tétetett az esp. Can. Vis. befejezéséről s a superintendens 
püspöki egyházlátogatásra kéretett fel az egész kerületben, de 
főleg az esperességben. Komlós-Keresztesnek nem lévén papja, 



igen hanyatlott. Intézkedett segélyről a gyűlés. Ujonczállitás-
nál az evangélikusok nagyon szedetvén, mig a r. katholiku-
sok nem, az iránt báró Vay Miklós és Zsedényi Ede által 
orvoslást kér a gyűlés. — Az esperességi pénztárak meg-
vizsgáltattak, rendeztettek. Tanitók jutalmaztattak. A gyám-
intézet felállítása elfogadtatik. Sorsjáték rendezése kérendő. 
Segélyezések. Tanterv közlése. Sárospatakra segély gyűj-
tetett. 

1861. jun. 18. Eperjes. Elnökök, helyettes Ujházy Albert és Páll 
Endre főesperes. Jegyzők Irányi I. és Vaskó János. Bánó 
József felügyelő, — alispáti, — országgyűlési képviselővé 
választatván, magát helyettesittetni kéri, helyetteseül TJjházy 
Albert másodfelügyelő lett. K.-Keresztesre Brocken Lajos lel-
kész választatott. A jul. 16-ki kassai ker. gyűlésre követek kül-
dettek. Világi hatóságtól csak egyházi autonom hatóság utján 
fogadhatók el rendeletek. A ker. tanterv elfogadtatott, az év 
elején a multak ismétlésének és a népiskolákban a kerté-
szet és gazdászat oktatásának kötelező kimondásával. A pénz-
tárak számadásának s a levéltár rendezésének (ez utóbbira 
Kovácsy János és Melicsko Pál kéretvén fel) ügye sürgősnek 
mondatott ki. Az egyetemes gyámintézetre a gyűlésen 
357 gyűlt össze, s ez ügyben bizottság küldetet ki. Uj-Kle-
nócz Can. Visitatiója elrendeltetett. Az egyházi épületek tüz-
kárbiztositása az egyházi tisztviselők felelősségének terhe 
alatt elrendeltetett. 

1862. febr. 26. Eperjes. Elnökök Bánó József és Páll Endre. Jegy-
zők: Irányi I. és Vaskó J. Urak. Hiányzó lelkészek birságul 
1 frt p. p. fizetnek. A Noszág János féle népiskolai tanterv 
megvizsgálására bizottság küldetett ki. Az esp. Can. Visita-
tio jkve hitelesíttetett. A tanitók elnöke, Palecsko. Péter, szá-
madásainak beterjesztésére utasíttatott. A levéltár ügyében 
bizottság küldetett ki. Az e. e. gyámintézetre való gyűjtés elren-
deltetett. Átnézettek az esperességi kötvények. Brocken 
Lajos a levéltár regestrálásával bízatott meg. Uj-Klenócz Can. 
Vis. megsürgettetek. A tüzkárbiztositási kötvények az espe-
resnek mindenkor bemutatandók. Az „Egyházi és iskola-
lapot1' Bánó J. félügy. az esperességnek 10 példányban 
járatta saját költségén. Az esperességi Can. Visitatiókor 
„házi pénztárat alapítván, a felügyelő az egyházakban, ennek 
gondozását az esp. közgyűlés a felügyelő Bánó József kitűnő 
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szolgálatainak hálás tudomásul vétele mellett, az egyes egy-
házaknak megparancsolta. Az 1859. és 60. évi számadások 
megvizsgáltattak. A papözvegyeknek 22 frt segély osztatott. 
Az abosi Pankuch János nyugdíjaztatása elrendeltetett. 

jun. 23—24. Eperjes. Elnökök Bánó J. felügyelő, Páll E. es-
peres. Jegyzők : Irányi István, Vaskó János. Urak. Báró 
Prónay Gábor egyet, felügyelő Eperjesre jővén, jun. 24-én 
ünnepélyesen fogadtatott. A rendezés érdeme Bánó Józsefet 
illette. Az esperesség életéről a lapokat értesíteni Kubinyi 
Lajos és Brocken Lajosra bízatott. Az esp. gyűlésen meg-
jelenni a tanitók is köteleztettek. A Noszág-féle népisk. tan-
terv elfogadtatott. Zolnay János az esperesség múltját tár-
gyaló történeti müve 100 frton megvétetett. A levéltár ren-
dezése sürgettetett. Dessewffy Lajos s Brocken Lajos e. gyám-
intézeti pénztárosok beadták jelentősöket. A levéltár Broc-
ken L.-nak, hogy rendezhesse, házába adatott ki. — A „Házi 
kincstárt" Bánó József a maga költségén hozatta a szegé-
nyebb egyházaknak. Pankuch János (abosi) nyugdíjaztatott; 
Irányi István, ki az esp. Can. Vis. jkönyvét híven leíratta, 
esp. jegyzői pecsétre 4 frt 60 krt. adományozván, — néki 
köszönet szavaztatott. A jul. 22-iki jolsvai ker. gyűlésre kö-
vetek küldettek. Nyíregyházi tanítóképző segélyzése elhatá-
roztatott. E. E. E. gyámintézet segélyezése czéljából minden 
egyházban 2 tagból álló fiókegylet állítása határoztatott el. 
Az egyházak peres ügyei, az alapítványok ügyei, számadá-
sok, dékáni jelentések, kötelezők, kérvények ügyei rendeztet-
tek, vallási sérelmek. Perek. 

márcz. 4. Eperjes. Elnökök Bánó J. és Páll E. Jegyzők : 
Irányi I. és Vaskó J. Urak. Chotvács Endre és Pízely Fri-
gyes lelkészek bemutattatnak. Folyó ügyek. Máday Károly 
apr. 30-ra bejelentvén a püspöki Can. Visitatiót, az espe-
resség határán őt ünnepélyesen fogadni a félügyelők s az es-
peresek küldettek ki egy fényes küldöttség élén s az előintézke-
dések minden irányban megtétettek. — Az esp. adósága a 
kerülettel szemben 1 hó alatt lefizettetni határoztatott. — 
(Bánó József erélyes sürgetésére). — A fizetések pontos esz-
közlése megsürgettetett. Az egyes egyházak ügyei rendez-
tettek. Esperes választás rendeltetett el. A zsegnyei tanitó 
Székely J. elleni panaszok megvizsgálására bizottság külde-
tett. — A n.-rőczei iskola kérelmét az esperesség magán-
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ügynek kívánta tekintetni. Dessewffy Lajos számvizsgáló bi-
zottsági elnök jelentést tett az 186°/,—186V2-ki esp. száma-
dások megvizsgálásáról. Az esp. kötvények átvizsgáltattak. 

1863. jul. 16. Eperjes. Elnökök Bánó J. felügyelő, Páll E. esperes, 
jegyzők Irányi I. és Vaskó János. Az esperességi tisztújítás 
eredménye aug. 4-én fog kihirdettetni. — Ehn Károly pénz-
táros lemondván, helyére Fizely Frigyes választatott pénz-
tárossá. Leköszönvén a dékánok, dékánokká választattak: 
tapolyivá: 1. Urbán Adolf, tarczaivá: 2. Chotvács Endre, 
ondavaivá: 3. Balogh András. Világi dékánokká ezek mellé: 
1. Both Gyula, 2. TJjházi Tivadar és 3. Eördögh Dániel válasz-
tattak. A befejezett Canoniea Visitatióért Máday K. püspök-
nek hálaemlékirat küldetett. — Jul. 21-ki göllniczi ker. 
gyűlésre utasítással (sok) követek küldettek. A tanitóegylet 
számadásai évenként beküldendők. A levéltár rendezve van, 
jelenté: Brocken Lajos. A „Házi kincstár" czimü lap megren-
delésére minden egyház felhivatott, a mely egyház megren-
delni nem birná, Bánó Józseftől ingyen fogja kapni. Gyám-
intézeti Offertorium rendeltetett jun. 29-ére évenként." A 
sérelmek ügyei, panaszok és perek elintéztettek. Az adóssá-
gok fizetése szorgalmaztatott. A kötvények ügye rendeztetett. 
Az 1743-iki dobsinai „Coalitio" eltörlése javasoltatott. A 
gyámintézeti számadások rendbe hozattak az ügynökök által. 
A ker. gyűlés által és az előbbi esp. gyűlés által felvett 
kisebb fontosságú folyó ügyek elintéztettek. 

1864. (jegyzőkönyve ?) 
1865. máj. 23. (jkve?) 
1S65. júni 20. (jkve?) 
1866. jul. 3. Eperjes. Elnök Bánó Miklós felügyelő és Urbán Adolf 

főesperes. Jegyzők Vaskó János és Kolosy Miklós. Az espe-
rességben előfordúlt halálesetek, változások. (Bálint J. f ) . Vi-
lági dékánná az ondavai körben : Benczúr Aba választatott. 
Az esp. pénztárak megvizsgáltattak. Takarék magtárakról 
intézkedés történt. Iskolai segélypénzről. Garasos adó. Az 
egyes egyházak pénzalapitványai és peres ügyei intéztettek 
el. Felügyelői esküről határozván a kerület, az esp. ez in-
tézkedéshez hozzájárult; Dessewffy Lajos gyámintézeti pénz-
táros pontosan beszámolt. Lapos és Ránk a gyámintézeti 
pénztárból segélyeztetett. A dobsinai jul. 25. ker. gyűlésre 
követek küldettek. Kölcsönök adattak. A főesperes a tanitó-

egylet elnökévé választatott s jelentést tett. A tanítóknak 
gyűléseikre előfogat rendeltetett,- az őket illető pénzek keze-
lése reájok bízatott, a tanítók gyűlésére az egyházi és világi 
dékánok meghívandók. Péchy Luczián, a német-jakabvágási 
autonom egyház néptanítója javára egy telket ajándékozott. 
Ezt az esp. gyűlés köszönettel fogadta. 

aug. 13. (jkve?) 

júl. 8. Eperjes. Elnök : Urbán A. főesperes, Ujházy Albert 
másodfelügyelő. Jegyzők : Kolosy Miklós és Farbaky Józseí 
pazdicsi leik. Vassko János jegyző meghalt. Laposon lelkész 
választás körüli zavarok. Urbán Adolf esperesül ujolag egy-
hangúlag megválasztatott. Farbaki József jegyzőül. Kovácsy 
János esperességi ügyész az esp. pénzügyei rendbeszedése 
körül sikeresen fáradozott. — Az esp. pénztárak és a dékáni 
jelentések megvizsgáltattak. A tőkék biztositattak. Ujházy 
József és neje Priesznitz Zsófia, meghalt egyetlen fiuk Ár-
pád emlékére Budamér en egy uj ev. egxjházat alapítván, s 
a szükséges épületeken kivül a lelkész és tanitó díjazására 
és az egyházi épületek, valamint a sírbolt fentartására 26 
hold szántóföldet, évi 1200 frt készpénzt, 18 öl fát, 4 te-
hénre legelöt, s mindezt telekkönyvi 'biztosítás mellett örök 
időkre adván, e nagyszerű alapítványt az esperesség. a leg-
hálásabb köszönettel fogadta s küldöttségileg s jkvileg kö-
szönte meg. — Az 1848. XX. t. cz. szellemének megfelelő 
törvényt kérelmezzen a kerület. Távol lévők bírságolása. Es-
perességi Visitatio elrendelve. Mogyoróska Mernyikből Ha-
nusfalvába kebeleztetett át. Zsegnye 800 frton egy emeletes 
iskolát épített. Both Gyula és Farbaky József gyámintézeti 
pénztárosok pontosan beszámoltak. 1868. jul. 29-ére Iglóra 
ker. gyűlésre követek küldettek utasítással. — Panaszos ügyek. 
Egyházak számadásai, kérelmei, peres, vitás ügyei, a népta-
nítók egyletének jelentése, segély iránti kérelme, kölcsönök 
iránti folyamodványok, tűzkár ellen való biztosítás ügye, a 
zsinati javaslatok, a Rányi János zsegnyei s. lelkész elleni pa-
nasz, az 1867. sept. 22-én tartott tanári értekezlet javaslatai 
tárgyaltattak s egy gymnasiumra előkészítő iskola iránti ja 
vaslat készítésére bizottság küldetett ki. Benczúr József ha-
nuSfalvi felügyelő az egyház értékei tartására szekrényt, 
Ujházy Albert esp. másodfelügy élő egy esp. felügyelői pe-
csétet ajándékozott, köszönettel vétetett tudomásul 
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1869. aug. Ö. Eperjes. Elnök Bánó Miklós felügyelő s Urbán Adolf 
esperes. Jegyző Kolosy Miklós és Farbaky József. — Urak. 
Takarékraagtárak állítása sürgettetik. A kerületi fizetendők 
fizötése megsürgettetett. Lindtner s Balogh alesperesek meg-
háltak. Bujanovics ' Rezső a magyar nyelv tanításában ki-
tűnő feketepataki ev. tanitók jutalmazására 1865-ben ala-
pítványt tett. Jutalmazott és kerületi s országos jutalomra 
ajánlott tanitók. — Az esperesség a magtárak jövedelmének 
10°l0-át magának követelte be. Czukker János komlósi lelkész 
— felfüggesztés terhe alatt, főesperesi gondnokság alá helyez-
tetett. A tanítói körök (dekanatusok) képviselőket küldtek az 
esp. gyűlésre. Budamér önállóvá lévén, elvált az abosi egy-
háztól s a ránki lelkészt, Cbotvács Endrét választotta meg 
első papjául. Számadásaikat be nem küldő egyházak és a 
gyűlésen meg nem jelent lelkészek megbirságoltattak. Ben-
czúr József 30 forintot ajánlott fel Mogyoróska tartozásá-
nak Mernyilckel szemben való törlesztésére. Both Gyula és 
Farbaky József gyámintézeti pénztárosok pontosan beszá-
moltak. Segély kérések. Számadások megvizsgálása. Rozsnyói 
1869. máj. 18-iki ker. gyűlésre követek küldettek. A birto-
kaikat eladó urak, patronusok birtokaira, még eladás előtt, 
az egyházak s esperesség irányában vállalt terhek telek-
könyvi rávezetésére esp. ügyész Kovácsy János felhivatott. 
A Droppa S. féle tanterv alapján egy áz 1868. 38. tczikket 
is tekintetbe vevő esp. tanterv összeállításával, Benczúr Jó-
zsef, Urbán Adolf főesp. és Materny István sókuti tanitó 
küldetett ki. Fizély Frigyes lemondván, az esp. 4-es pénz-
tár pénztárosává Chotvács Endre választatott meg. Az esp. 
elhatározza, hogy csakis magyar jegyzőkönyveket ad ki. A 
ker. nyugdíjintézet javára adakozni s abba beiratkozni az 
egyházak s egyh. tisztviselők szigorúan köteleztettek. A Gusz-

• táv Adolf egylethez folyamodó egyházak Máday Károly su-
perintendens úrhoz forduljanak. Iskolatanács tagjaivá meg-
választottak nevei. Papi conferentia minden évben legalább 
egyszer tartandó. — Max Vilmos ker. hittanintézeti tanárul 
(Eperjesre) való megválasztására szavaz az esp. 

1870. (jegyzőkönyve?) 

1871. máj. 23. Eperjes. Elnökök: Bánó Miklós felügyelő, Urbán 
Adolf főesperes. Jegyzők : Kolosy Miklós és Prúnyi Otto egyh. 
jegyző. Máday Károly superintendens meghalván, áldott emléke 
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jkvileg örökittetett meg, s a néki emelendő emlékre gyűjtés 
rendeltetett. A lefolyt évről jelentést tett az esperes. Farbaky 
József lemondván, jegyzővé Prúnyi Otto választatott, Prúnyi 
Otto helyébe tapolyi körlélkészszé Droppa Emil lett. A meg-
halt Balogh A. helyére alesperessé Kaczián Gusztáv lett. 
Szinyei Félix, sárosmegyei uj főispánnak beiktatásakor való 
üdvözlésére fényes küldöttség küldetett. Mernyik ügyei ren-
deztettek. Segélyezések és ker. s Gusztáv Adolf egyleti se-
gélyre ajánlások. Magtárak jövedelmező volta örvendetes tu-
domásul vétetett. Az alapítványok s tőkék ügye rendeztetett. 

• A Rozsnyón jun. 1. tartandó ker. gyűlésre s Máday Ká-
rolyérti gyászistentiszteletre utasításokkal követek küldettek 
ki. Zsegnye ügye rendeztetett. Kölcsönérti kérelmek. Száma-
dások megvizsgálására bizottság küldetett. Esperesi pénztár 
rendben találtatott. A zsinati költségek beszedése elhatároz-
tatott. Gyámintézetre gyűjtések rendeltettek. Állandó isk. bi-
zottság. választatott. A zsinati előmunkálatok megvitattattak. 
Egy egyetemes ev. theologiai akadémia felállítása elvben el-
fogadtatott. 

12. jul. 10. Eperjes. Elnökök a felügyelő Bánó Miklós és az es-
peres Urbán Adolf, jegyzők Kolosy Miklós, Rrúnyi Otto és 
a helyettesjegyző Hajdú János. Esperesi jelentés olvastatott. 
Máday K. féle alapítványra 112 frt 65 kr. gyűjtetett. Uj-
Klenócz számadásainak beterjesztésére utasíttatott. Tanítói 
offertoriumokkal hátrálékos egyházak megsürgettettek. Az egy-
házak számadásai megvizsgáltattak. Az esp. pénztárak átvizs-
gáltattak. Jelentés tétetett az esp. tanügy állapotáról. Chot-
vács Endre lemondván, tarczai körlélkészszé Benyó János 
választatott. A főesperesi tiszteletdíj 50 frtra emeltetett. Ker. 
gyűlésre 1872. Nyíregyházára jul. 25-re utasításokkal követek 
küldettek. Urbán Adolf esperessé újólag megválasztatott. A 
tűzkárbiztositási ügy rendeztetett. A tanügy állapotáról az 
ev. egyetemhez jelentés küldetett. Ha a theol. akadémia Eper-
jesen állíttatik fel, az esp. fentartásához hozzájárul. Kölcsön-
érti kérvények. A hiányos iskolák felszerelése elrendeltetett. 
A tanitók egyletének jelentése felolvastatott. Olvastatott az 
uj főpásztor (ft. Ozékus István) pásztori levele. — Jegyzett : 
Kolosy Miklós. 

jul. 15. Eperjes. Elnök : Bánó M. felügyelő, Urbán A. espe-
res, jegyző Prúnyi Otto. Esperes évi jelentése felolvastatott. 



Szulyovseky Gusztáv elhalván, Rajner Vilmos lett girálti 
felügyelővé, aki 100 forintot adott, hogy annak kamataiból 
a girálti iskola magyar nyelvben haladást tanusitó tanulói 
jutalmaztassanak. A hátralékos egyházak, hátralékos fizeté-
seiktől késedelmi kamatot fizetnek. Számadások (esp. és egyes 
egyh.) vizsgáltattak meg. A dékáni jelentésekben az iskola 
felszerelése is kimutatandó. 1873.. aug. 6-iki késmárki ker. 
gyűlésre utasítással követek küldettek. Ker. tanítóképző fel-
állítása elfogadtatott. A főpásztor a lelkészek fizetéseinek sza-
bályozását követelvén, kimondatott, hogy csak oly egyháznak 
engedtetik meg a lelkész hívása, melynek papi jövedelme 
legalább 600 frt. Folyamodványok, ösztöndijak, kölcsönök 
ügyében hozatott határozat. Gyámintézeti ker. elnökül Sztehlo 
János jelöltetett ki. Elmaradók birsága. 

1874. jul. 14. Eperjes. Elnök Bánó M. felügyelő és Urbán A. fő-
esperes. Jegyző : Prúnyi Otto. Urak. Esp. jelentés : cholerá-
ról, Ujházy Albert haláláról stb. Tanitók oklevelet szerezze-
nek. Ismétlő iskolák iránt intézkedés történt. A n. rőczei is-
kolát, — c~ esperesség utálván a panslavismust, — eltörlen-
dőnek véleményezte. A pénztárak átvizsgáltattak. Hátralékosak 
megsürgettettek. Miskolczra jul 30-ra utasítással ker. gyűlési 
képviselők küldettek. Tardy István régi peres ügye rendez-
tetni határoztatott. A stólák felemelése elfogadtatott. Az egyes 
egyházak számadásai, ügyei megvizsgáltattak, rendeztettek. 
Farbaky József ondavai leköszönt dékán helyére, pazdicsi 
(lk) utóda Simkovics Pál választatott. 

1875. júl. 27. Eperjes. Elnök Bánó M. felügyelő, Urbán Adolf es-
peres. Jegyző Kolosy Miklós. V. Ferdinánd király juniusban 
meghalván, érette aug. 1-én gyászistenitisztelet lesz az ev. 
egyházakban. Báró Prónay Gábor egyét, felügyelő meghalt 
1875. ápril elején. Esperesi évi jelentés. Uj lelkészek bemu-
tatása. Tanitóegyleti offertorium hátralék rendeztetett. Meg-
nem jelentek megbirságoltattak. Kassai ker. gyűlésre 1875. 
aug. 17-ére képviselők küldettek. Zsegnyei leik. Keczer Ká-
roly elleni követelésének ügye az esp. ügyészre bízatott. Hát-
rálékosok és adósok megsürgettettek. Az egyházi követe-
léseknek az eladások alkalmával való telekkönyvi biztosítására 
egy törvény hozása sürgetendő a ker. által. Pénztárak meg-
vizsgáltattak (esp. és egyes egyházi). Gyámintézeti jelentés. 
Segélyek, ösztöndijak, kölcsönök osztattak. Egyetemes gyám-
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intézeti elnökül Czékus István superintendensre szavaz az 
esp. Tűzkárbiztositási ügy. Bodiczky Márk hanyag lelkész 
esp. consistorium elé állíttatni redeltetik, mivel a polit, ha-
tóság által kivánt anyakönyvi kimutatásokat már 3 éven át 
ki nem állította. A consistorium megalakittatott. Az esperes-
ségi pénztárak pénzei nem 6, de 8°/0-ra kiadatni rendeltet-
tek. — Fizély Frigyes abosi leik. jelenti, hogy az abosi ev. 
egyház megvette a Maffée Gaudencz féle birtokot. A véteí 
körüli egyességnek az egyház javára való rend behozásával 
az esperesség ügyésze, Kovácsy János, bízatott meg. Dékáni 
jelentések követeltetnek újra a tanügynek (esp.) kimutatásá-
val. — Az iskolalátogatóknak az egyh. pénztárából fuvardíj 
adandó. A hankóczi tanitó peres ügye tárgyaltatott, 

jul. 12. Eperjes. Elnökök: Bánó M. felügy. és Urbán A. 
főesperes. Jegyző: Benyo János ófalvi lk. Felügyelői meg-
nyitó beszéd. Főesperesi jelentés, többek közt uj iskola állí-
tásáról Vörösvágáson előtornáczczal, toronynyal, melynek 
harangjaira Goldsmith Lajos 150 frtot ajándékozott, miért 
neki köszönet szavaztatott. A tömeges tűzkárbiztositás elha-
tározva. Az eperjesi theologiát az esperesség örökre bizto-
sítani kívánja a kerület által. Az egyetemes theol. akadé-
miát, ha olyannak lennie kell, nem Pozsonyban, de Buda-
pesten az egyetem mellett kivánja felállíttatni. Az ismétlő 
iskolák felállítása szorgalmaztatott. A különböző dijakkal 
hátrálékos egyházak a fizetésre felhivattak. Elmaradott lel-
készek birságoltattak meg. A gyűlésen meg nem jelent fel-
ügyelő urak jegyzőkönyvileg szóllittatuak fel a gyűlések 
szorgalmas látogatására; a lelkészek pedig köteleztetnek a 
gyűlések idejéről az illető felügyelőket értesíteni. A mer-
nyiki hanyatló egyház javára intézkedés történt. A körleve-
lek pontos továbbítására a lelkészek köteleztettek. -A jolsvai 
aug. 9-ki ker. gyűlésre követek küldettek. A pénztárak mind 
megvizsgáltattak. Jelentés tétetett .a gyámintézeti gyűjtésről. 
Segélyezések. A dékáni táblázatos kimutatásokban az iskolai 
felszerelések s költségvetés is felveendő s ezen kimutatások 
Páll Endre f.-kemenczei lk. számvevőszéki elnökhöz külden-
dők. Az iskolákban a sárosi tót tájnyelv tanítandó. A lelkész-
szentelés szabályzata iránt a Tisza-kerület javaslata pártol-
tatott. A statistikai tábláknak pontos beküldésére utasíttattak 
a lelkészek. Az esperességi tanítói nyugdij-intézetnek, az 
országos tanítói nyugdij-intézetbe való beolvasztását az esp. 



nem akarça. Lemondván Benyó János, tarczai körlelkészszé 
Hajdú János választatott. Bánó György lemondván, tavoly-
volgyi körügyelövé Körtvélyessy Béla lett. — Ó-Falví lel 
keszi es tanítói fizetése rendeztetett. 

1877. jul. 17-én. Eperjesen. Elnök az újonnan megválasztott fel-
ügyelő: Jelenik-Almássy István és Urbán Adolf főesperes. 
Jegyző : Benyó János. Elhalván 1877. febr. 12-én a kitűnő, 
jeles, buzgó felügyelő : Bánó Miklós, kinek érdemei s áldott 
emléke jegyzőkönyvileg örökittetett meg, szabályszerű válasz-
tás utján Jelenik-Almássy István választatott meg, ki is a 
felügyelői esküt letette, s hatásos beköszöntő beszédet mon-
dott. — Esperesi jelentés. Marencsin András 50 éves jubi-
leumot ült. Az országos tanitói nyugdij-alapra az évi 12 
frtot a tanitót tartó községek fizessék. Az egyházak ingatlan 
vagyonának consignálása elrendeltetett. - Távollevő lelkészek 
megbirságoltattak. — Marencsin András 35 éven át egyik 
foizgó pénztárosa az esp.-nek lemondván, érdemei méltány-
lása után, Chotvács Endre választatott helyére pénztárossá. 
Mernyik hanyatlásának oka, Bodiczky Márk, ha egy év alatt 
nem javul, önként lemondani kötelezte volt magát, most, 
mert nem javult, hivatalvesztésre Ítéltetett. 1877. aug. 22. 
göllniczi ker. gyűlésre követek küldettek. Olvastatott az egyes 
egyházak számadásainak megvizsgálásával megbízott szám-
vizsgáló bizottság jelentése s olvastattak a dékáni jelentések, 
melyeknek kapcsában az ismétlő iskolák mindenütt való fel-
állítása szorgalmaztatott. Az esperességi nyugdij-intézeti sza-
bályzat kidolgozására a számvevőszék és Chotvács Endre 
küldetett ki. A pénztárak mind megvizsgáltattak. A gyám-
intézeti gyűjtést nem eszközlött egyházak 3—3 frt birság 
alá esnek. Olvastatott a kerületi „népiskolai rendtartás" — 
s elfogadtatott s köröztetni rendeltetett. — Az 179%-iki 26. 
t. cz. megadója II. Leopold százados emlékére rendelt „Leo-
poldianum" tervez'ete, nehogy az a gyámintézetnek ártson, 
el nem fogadtatott. (Egyházak vagy iskolák segélyezésére van 
szánva.) Mint mindig évenként, a Zsedényi-féle ösztöndíjra 
tanitók ajánltattak a kerületnek. 

1878. jul. 9. Eperjes Elnökök : Jelenik-Almássy István felügyelő 

Gusztáv11 f föeSPeT J e g y Z Ő : — Kaczián Gusztáv alesperes meghalt. Kisebb alapítványokat tettek • 
Beuczur József, Oláh Gyula, Benczúr Emil és Csáthi Szabó 
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Gizella, Liszka Ottó és Kiss Ferencz. Jelenik-Almássy István 
egy 500 frtos alapítványt tett. — Kaczián Gusztáv elhalt 
alesperes, sáros-zempléni esperességbeli születésű eperjesi theo-
logusnak adandó ösztöndíjra 500 frtot hagyományozott. — 
Az esperességi jegyzökönyvet 1Ö0 példányban évenként kinyo-
matni saját költségén Benczúr József vállalkozott. Mindezen 
alapítványokért köszönet szavaztatott. A ker. „népiskolai tan-
terv" elfogadtatott. Népiskolai tankönyvek iránt intézkedést 
kért az esp. a kerülettől. A Pozsonyban feállitandó egyet, 
theol. akadémiára a ker. 250 frtot szavazván meg, az elfo-
gadtatott, az eperjesi ev. theologia pedig minden áron fen-
tartatni határoztatott. — Távollévők birságoltattak. Bodiczky 
Márk mernyiki lk. ügye a consistoriumra bízatott. — Ker. 
gyűlésre követek küldettek, a számadások megvizsgáltattak 
(a számvevőség jelentése folytán). Az egyes egyházak szám-
adásaik pontos, táblázatos beküldésére köteleztettek. Zsedényi 
ösztöndíjra Chotvács Mihály ránki tanitó ajánltatott. Ismétlő 
iskolák szorgalmaztattak. A hiányos felszerelésű iskolák fel-
szerelése elhatároztatott. — Szerday Károly és Perko János 
bepanaszolt tanitók ügye bizottságokra bízatott. A gyáminté-
zeti gyűjtés felülvizsgáltatott. Az offertoriumok, segélyek s 
a haraszti fiók iskolaügye rendeztetett, 

jul. 1. Eperjes. Elnökök: Jelenik-Almássy István felügyelő, 
Urbán Adolf főesperes. Jegyző : Benyó János. Esperesi s 
dekánusi jelentések. Ragályos betegségek esetén az iskolák 
szüneteljenek, ismétlő iskolák állíttassanak mindenütt. Mint 
minden évben, ha voltak, ugy most is bemutattattak az uj 
lelkészek. Az országos prot. árvaházra 6 frtnyi évi járulék 
szavaztatott meg. Az egyházi ingatlan vagyonról szóló jelen-
tés beadására minden egyház birság terhe alatt köteleztetett. 
Ker. gyűlésre Eperjesre (aug. 6 ) követek küldettek. — Az 
egyes egyházak számadásahói szóló számvizsgáló bizottsági 
jelentés tárgyal tátott. Az esp. nyugdij-intézeti, elkészült sza-
bályzat felülvizsgálására bizottság küldetett ki. Droppa Cyrill 
Kükemezőre 3 évre reversalis mellett, lelkész-helyettessé téte-
tett. A számadások megvizsgáltattak. Hátrálékos egyházak 
megsürgettettek. — Zsedényi-féle stipendiumra Sztik Samu 
veresvágási tanitó ajánltatott. A gyámintézeti jelentés tudo-
másul vétetett. Ker. gyámintézeti világi elnökül Brósz Jónás 
VI sz. kir. városi esp. felügyelő jelöltetett ki. — A sáros-
zempléni ev. tanitó-egyletnek azon kérelme, hogy a szorgal-
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mas tanítók évenként jutalmaztassanak, s hogy a kizárólag 
a tanítókat illető alapok a nevezett egylet kezelésére bízas-
sanak, megadatott. A latin nyelv tanítása a theslogián szor-
galmaztatott stb. 

1880. jul. 13-án. Eperjes. Felügyelő-elnök : Jelenik-Almássy István, 
elnöktárs Urbán Adolf főesperes. Jegyző : Benyó János. — 
Esperesi jelentés: az ínséges (szük termés) évről, a komlósi 
lk. javára ft. Czékus J. főpásztor által beküldött würtembergi 
segélyről (egyházi diszes ruházat s 58 frt). Hivatal változá-
sokról. Droppa Cyrill kükemezei lelkész-helyettes elmozdítá-
sáról. — B. Buzech Frigyes 74 frtnyi adományáról. Dékáni 
látogatásokról stb. stb. Az uj lelkészek bemutattattak. — 
A confirmatió csak a 6 tanév befejezése után eszközöltetik. 
Az egyes számadásaikat be nem adó egyházak megsürgettet-
tek. Az egyházak ingatlan vagyonának felülvizsgálásánál az 
erdőügyben s a gyümölcsös kertek ügyében határozat hoza-
tott. (A mit maga ültetett a lelkész, az az övé ; de, bár ezt távo-
zásával, ha elviheti: elviheti, a gyümölcsös kertet ápolni köteles.) 
Dobsinai aug. 11. ker. gyűlésre követek küldettek. Az egye-
temes theologiai akadémiára tett alapitvanyok növeltessenek 
és csak, ha azok megengedik, állittassék fel a nevezett inté-
zett, ellenben az eperjesi theologia minden áron fentartandó. 
A számadások megvizsgáltattak. A nyugdij-intézeti szabály-
zat elfogadtatott. Az esp. gyámintézet ügye tárgyaltatott. — 
Zsedényi-féle stipendiumra tanitók ajánltattak. Kölcsönök, 
kisebb ügyek. 

1881. jun. 10. Eperjes. Elnök: Urbán Adolf főesperes és elnöktárs-
helyettesek : Bánó György, Dessewffy Lajos. Jegyző : Zemán 
János lk. Esperesi jelentés: 800 lélek kivándorlásáról Ame-
rikába (az inség folytán). Hivatalváltozásokról. Dékáni jelen-
tések. Benczúr József hanusfalvi felügyelő lemondván, érde-
mei jkvileg méltányoltattak. Tárgyaltatott a ker. „Coordinatió" 
ügye. A tanitóváltozások a községi elöljáróságnak bejelen-
tendők. A homonnai egyesült prot. leány-egyház megalaku-
lása örvendetes tudomásul vétetett. Iglói 1881. aug. 17-ki 
ker. gyűlésre követek küldettek. A számvevő bizottság jelen-
tése s a pénztárak megvizsgálásáról szóló jelentés tudomásul 
vétetett. Zsedényi-féle stipendiumra tanitók ajánltattak. — 
Placsko István sókuti lk. a lemondott Simkovics Pál helyére 
ondavai dékánná választatott. — Kisebb folyó ügyek. — 
Kérvények. — Gyámintézeti jelentés. 
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1882. jul. 11-én. Eperjes. Elnök: Jelenik-Almássy István felügyelő 
és Urbán Adolf főesperes. Jegyző : Zemán János. Esperesi 
jelentés. Dékáni jelentések. Páll Endre f.-kemenczei lelkész 
50 éves lelkészi jubileumot ült, az esp. üdvözölte. — Ujházy 
József budaméri felügyelő meghalt, jkvileg fájlalta halálát az 
esp. — A hanyag szülék gyermekeik pontos mindennapi s 
ismétlő iskolába való küldésére kényszerittettek. Az „egyetemes 
alap" ügye elejtetett, mert a hivekre uj terhet róni nem 
lehet. A „vallástanitási tanterv" közöltetvén a ker. által, 
elvileg helyeseltetett. Az aug. 16-ki rozsnyói ker. gyűlésre 
követek küldettek. A vörösvágási tanitó és a haraszti iskola 
ügyében bizottság küldetett ki. — A panszlavismust az 
esperesség határozottan kárhoztatta s egyúttal kijelentette, 
hogy ilyen kebelében nincs ! — Kérvények. A számvevőszék 
jelentése s a pénztárak megvizsgáltattak. A gyámintézetre 
61 frt 14 kr. gyűlt össze. A pazdicsi egyház lelkésze és an-
nak volt felügyelője közti peres-ügy polgári biróság által 
el lévén döntve, tudomásul vétetett. Az ófalvi hivek 70 ezer 
forinton birtokot vettek. Hörk József rendezte az esp. levél-
tárt. — Keczery A. 100 frtnyi, az orsóczi ev. iskolának 
szóló alapítványa, tudomásul vétetett. A laposi lelkész bevá-
doltatott; ez ügyben bizottság küldetett ki. 

1883. jul. 10. Eperjes. Elnökök : Jelenik-Almássy István felügyelő, 
Urbán Adolf főesperes. Jegyző : Zemán János. — Esperesi 
jelentés a ft. Czékus István püspök által végzett s az on-
davai és tarczai körre kiterjedett Can. Visitatióról, melynél 
jogi tanácsos Kovácsy János az esp. régi, buzgó ügyésze 
volt s melynél közreműködtek : Keczer Miklós, Szirmay 
Ödön, Benczúr József, Vladár Kristóf, Benczúr Emil és Aba, 
Irányi István stb. stb. urak. — Az esperességben beállott 
személyváltozásokról; a dékáni jelentésekről, hanyag lelké-
szekről, kik a kimutatásokat annak idején be nem szolgál-
tatják. A tanköteles gyermekek mulasztásai ügyében szigorú 
határozat hozatott. A „Coordinatió" szövegére észrevételek 
tétettek. — Kossuth Lajos, nagy hazánkfia, ez esperesség 
szülöttje s ez esperességben confirmait hitrokonunk, egy — 
Hörk József eperjesi theol. tanár fogalmazásában hozzá be-
küldött üdvözlő irattal — üdvözöltetett az esperesség részéről 
80-dik születési évfordulója napján. Kerületi gyűlésre (aug. 
14. 15.) azon utasítással, hogy a gymnasiumok az állam-
segélyt, csak ker. engedélylyel vehessék fel — Lőcsére követek 
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küldettek. A Nóvák Mátyás n.-jakabvágási tanitó elleni pa-
naszok megvizsgálására bizottság küldetett. — A számvevő 
bizottság jelentése s a pénztárak megvizsgáltattak. — Hát-
rálékos egyházak megintettek. Folyó ügyek. Bodiezky Márk 
nyugdíjaztatott. Dr. Luther M. 400-dos emlékünnepe megün-
nepéltetni rendeltetett. Dr. Vandrák András 50 éves tanári 
jubileuma alkalmából üdvözöltetni fog. Hörk József eperjesi 
theol. tanár a sáros-zempléni esperesség monographiájának. 
megírásával bízatott meg. Chotvács Endre II. alesperesnek 
választatott meg. A gyámintézeti jelentés (begyült 59 frt 
21 kr.) tudomásul vétetett. Segélyek. Stipendiumok. Kisebb 
folyó ügyek. 

1884. jul. 16. Eperjes. Elnökök: Jelenik-Almássy István felügyelő 
és Urbán Adolf főesperes. Jegyző : Zemán János. Esperesi 
jelentés a Canonica Visitatioról a tapolyvölgyi körben, mely-
nél jogtanácsos volt Urbán Károly s különös érdemeket sze-
reztek buzgóságukkal : Both Tamás, Fekete Ferencz, Dessewffy 
Pál, Görgey Béla, Bánó György stb. urak. Keezer Miklós 
az ó fal vi lelkészi hivatalnak rétet, — Bartsch Lajos a láposi 
iskolának 100 frtot adományozott. — Dékáni jelentések. Uj 
lelkészek s uj felügyelők mutattattak be. Az egyházkerületi 
„Utasítások" tárgyaltattak s reájok az esp. megtette észre-
vételeit. A ker. „vallástanitási tanterv"-et elfogadta az esp. 
Az eperjesi theologia 4 évre való kibővítése helyeseltetett s 
arra gyűjtés rendeztetett. A Budamérhoz csatlakozni kívánó 
filiálisok kérelme ügyében bizottság küldetett ki. Nyíregy-
házi (aug. 20-ki) ker. gyűlésre követek küldettek. Ösztön-
dijakra ajánlott tanitók névsora. A sárosmegyei magyarosító 
egyesület Droppa Sámuelnek a magyar nyelv körül szerzett 
érdemeiért 20 frtot adományozott. A számvevőszék jehintése 
tárgyaltatott. A pénztárak megvizsgáltattak. Az esp. Syám-
intézetre 53 frt 54 kr. jött be. Kimondatott határozuUlag, 
hogy a Hörk József által irt sáros-zempléni esperességi mo-
nographíában Jelenik-Almássy István esp. felügyelő élet-
rajza is benfoglaltassék. (21 p.) A felügyelőt 70-ik szü-
letési évfordulóján az esperesség szívből üdvözölte. A buda-
méri egyház bemutatta a közte és alapitóinak jogutódja között 
kötött szerződést. Benyó János ófalvi lelkész az esp. iskolák 
tanulóinak megfelelő confirmatiói könyvecske megírására vál-
lalkozván, annak elbírálására bizottság küldetett ki. A láposi 
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egyház ügyének rendezésére, mivel perbe fogott lelkésze : 
Droppa Emil, a Can. Visit, alkalmával hivataláról lemondott, 
bizottság küldetett ki. Offertoriumok, kölcsönök ügye stb. 
Kisebb folyó ügyek. 

\ 
ú Uit Cl.} 
<8 C] Z)| ccl 

Sárosi — és később sáros-zempléni — ev. 
esperességi felügyelők. 

(Eleinte „Patrouusok".) 

Mint ilyenek isméretesek: (Perényi Péter t 1542.) 
1. Schwendy Lázár 1565—1568. 
2. Báró Beuber János 1568—1584. 
3. Dessewffy Ferencz 1584—1614. (Valószínűleg; a szepes-

várallyai zsinat jegyzőkönyvéből következtetve és mert sok egyházat 
alapított.) 

4. A sárosmegyei alispánok 1614—1670. 
5. Minden egyháznak külön felügyelő patrónusa volt, de 

csak kevés adott életjelt. 1670—1700. 
6. Szirmay Miklós de Szirma (1700) 1705—1725. 
7. Szirmay Tamás de Szirma 1725—1738. 
8. Dessewffy Tamás de Czernek et Tarkő 1738—1774. 
9. Péchy Gábor de Péchujfalu 1774—1781. 

10. Bánó Imre de Lucska 1781—1793. 
11. Boskoványi István de Eadem 1793—1814. 

Viceinspector 1. Sárosban: Ujházy Sámuel 1807—1816. 
és Szulyovszky A. 1807—1832. 

„ 2. Zemplénben : Szirmay András 1807—1814. 
12. Szirmay András de Szirma 1814—1832. 
13. Szulyovszky András de Szulyó et Karom 1832—1851. 

Viceinspector :Stephanus Tonika (Sen. advocat.) 1832—1842. 
14. Bánó József de Lucska 1851—1864. 

Másodfelügyelő: Ujházy Albert 1861—1864. 
15. Bánó Miklós 1864—1877. (Febr. 10.) 
16 Jelenik-Almássy István 1877—1885. 
Ezek közül jelentékeny alapítványt tettek : a Dessewffyék, 

Roskoványi István, a Bánóék, a Szirmayék, Szulyovszky András, 
Jelenik-Almássy István. Kisebb-nagyobb mértékben mindenik. 

14* 
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A sáros-zempléni esperesség pecsétje. 
Az 1615-iki január 29-ikén az Eperjesen tartott közgyűlésen 

(Synodus) ajándékoztatott s hirdettetett ki a sárosi, majd később 
sáros-zempléni esperesség ezüst pecsétje, melynek elkészítésére Ber-
zeviczy András, Sárosmegye alispánja, ajándékozott az esperességnek 
egy kemény tallért : „solidum". Ennek felirata (körirata) : „Comitatus 
Sárosiensis Augustanae Conf. Adictorum Fratrum. 1615.". 

Közepén a keresztet átölelő Krisztus. Oldalszegélyzettel (szé-
lekkel). 

A sáros-zempléni esperesség volt espe-
resei a rendezkedéstől, 1614-től. 

1. Zarewuczius Mátyás berzeviczei leik. 1614—1618. 
2. Simonis Péter magyar-jakabfalvi leik. 1618—1620. 
3. Újra Zarewuczius Mátyás berzeviczei leik. 1620—1622. 
4. Újra Simonis Péter m.-jakabfalvi leik. 1622—1629. 
5. PolányiLászló berzeviczei leik 1629—1645. Ez pestisben elhal-

ván, utóda lett veje 
6. Faschko Illés dobói leik (Faskovitzius) 1646—1662. 
7. Thomae György péchujfalusi leik. 1662—1665. 1663 jun. 13-án 

véglegesen egyesülvén a zemplénmegyei ev. egyházak a sá-
rosi ev. egyházakkal, azóta Zemplénnek mindig külön ales-
peresei voltak s az esperesség, a mely eddig csak sárosi es-
peresség volt — „Sáros-zempléni ev. esperesség" nevet 
vett fel. 

8. ifj. Wiszliczenus János keczer-pekléni leik. 1665—1673-ig. 
1672—1681-ig volt a tiz éves gyászos üldözés, a mikor is 
az esp. hatósága megszűnt s Wiszliczenus János 1682-ben 
kiköltözésre kényszeríttetett. 

9. Prúnyi János szinyei leik. 1683—1690. 
). Platányi Mátyás keresztfalusi leik. 1690—1693. 
1. Lipóczy Miklós szentmihályi és magyar-jakabfalvi leik. 1693—1699. 
?. Záwodszky Miklós dobói leik. (elhalt pestisben) 1699—1710. 

Trsztyénszki János héthársi leik. 1711—1722. 
Czabkay Miklós roskoványi leik. 1722—1733. 

213 

15. Glósz Mihály komlós-keresztesi, majd margonyai leik. 1733—1754 
(1747 „honorifice" leköszön, de sok kérésre újra elfogadja a 

seniori tisztet). 
16. Clementisz Mátyás girálti leik. 1754—1758. 
17. Mihóky Pál komlós-keresztesi leik. 1766—1769. (Clementisz 

Mátyás 1758-ban Kassára menvén lelkésznek, 1758—1766-ig 
ugy látszik gyűlés sem tartatott, esperes sem volt, mert Mi-
hóky Pál a superintendens Fischer Illés elnöklete alatt tar-
tott eperjesi esperességi közgyűlésen választatott 1766. szept. 
12-én főesperessé „rebus ecclesiasticis in confuso ordine exis-

tentibus"). 
18. Munyai János kapi-németfalvi leik. 1769—1776. 
19. Berzeviczki Imre girálti leik. 1776—1783. 
20.. Mihóky Márton margonyai leik. 1788—1794. (1783-ban Berze-

viczky Imre Liptó-Szent-Miklósra ment lelkésznek s az es-
perességnek 1783—1788-ig nem volt főesperese.) 

21. Sehulek András hanusfalvi leik. 1794—1806. 
22. Sztanyik Mihály komlós-keresztesi leik. 1806—1822. 
23. Sehulek András kükemezei leik. 1822—1825. 
24. Czapkay Illés ó-falvi leik. 1825—1832. 
25. Ismét Sehulek András kükemezei leik. 1832—1836. 
26. Hlovyk Ádám girálti leik. 1836—1851. 
27. Melicsko Pál kükemezei leik. 1851—1855. 
28. Bálint János ó-falvi leik. 1855—1860. (Helyettes főesperes : 

1860—1861 Lindtner János alesperes pazdicsi leik.) 

29. Páll Endre felső-kemenczei leik. 1861—1864. 
30. Urbán Adolf hanusfalvi leik. 1864. 

A sáros-zempléni esperesség 
jelen állapota, az egyházak és leány-egyliázak számát és a lélek számot 

illetőleg. 
Van összesen 20 anya-egyház, 146 leány-egyházzal, összesen: 

16560 hivő lélekkel (1884-ben) nevezetesen: 
1. Abos 12 filiával, lélekszám : 865. 

(Berető, Jánoska, Kis-Ladna, Kőszeg, Lemes, Licsért, Lubócz, 
Senyék, Somos, Somos-Ujíalu, Száraz völgy, Terebő.) 

2. Budamér, lélekszám: 111. 
3. Girált 3 filiával, lélelkszám: 559. 

(Long, Vaspatak, Micsák.) 
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4. Hanusfalva 9 íiliával, lélekszám: 1945. 
(T.-Hermány, T.-Bisztra, Feketepatak, Pétervágás, Pálvágás, 
Megyes, Mogyoróska, Ylaesa, Bemeny.) 

5. Német-Jakabvágás 12 filiával, lélekszám: 610. 
(Mochnya, Szt.-Kereszt, Andrásvágás, Izsép, Szinye-Ujfalu, 
Berthót, Hedri, Frics, Singlér, Siroka, Nagy-Vitéz, Buják.) 

6. Felső-Kemencze 12 filiával, lélekszám : 1266. 
(A.-Kemeneze, Szinye, Böőd, Györké, Borda, Haraszti, Vaj-
kóez, Királynép, Rozgony, N.-Kázmér, K.-Kázmér, Egres.) 

7. Komlós-Keresztes 2 filiával, lélekszám : 350. 
(Bábafalva, Radvány.) 

8. Kladzány 14 filiával, lélekszám: 812. 
(V.-Hosszumező, Henczócz, Hrabócz, Szacsur, Majorócz, Ho-
monna, Udva, Kemencze, Béla, Szina, Tavarna. T.-Polyánka, 
Kucsin, Jablonka.) 

9. Komlós 7 filiával, lélekszám : 155. 
(Cselfalu, Nádfő, Pósíalu, Asgút, Töltszék, Szedikert, De-
méthe.) 

10. Kükemező 5 filiával, lélekszám: 352. 
(Kálnás, Lucska, Karácsonmező, Dukafalva, Zsálmány.) 

11. Lapos 8 filiával, lélekszám: 568. 
(Buczló, Abrahámfalva, T.-Raszlavicza, M.-Raszlavicza, Bércz-
alja, Varjufalu, Vaniskócz, Kaproncza.) 

12. Margonya 13 filiával, lélekszám: 822. 
(Hankócz, Orsócz, Herhej, Kohány, Kozsány, Krucsó, Kucsin, 
Laszczó, T.-Németfalu, Nyirjes, Porubka, Sásó, Alsó-Volya.) 

13. Mernyik 9 filiával, lélekszám: 670. 
(T.-Izsép, Mihálkó, Kamarócz, Varannó, T.-Jesztreb, Csicsóka, 
Dobra, Kelese, Kvakócz.) 

14. Kapi-Németfalu 6 filiával, lélekszám : 437. 
(Vágás, Láda, S.-Várallya, Kapi, Hidegkút, Tályka.) 

15. Ófalu 9 filiával, lélekszám: 1596. 
(Veresvágás, Tuhrina, Kosztolány, Húviz, Patacskő, Bunyita, 
K.-Lipócz, K.-Peklin, Tiszite.) 

16. Pazdics 3 filiával. lélekszám: 2062. 
(Krasznócz, Sámagy, Berettő, Szórvány (1014 lélek.) 

17. Ránk 8 filiával, lélekszám: 1248. 
(Bátyok, Csákány, Bolyár, Muri ró cz, Zsír, Nádaska, Herlány, 
Györgyi.) 

18. Sókút 4 filiával, lélekszám : 909. 
(Csáklyó, Zamutó, Agyagos, Aranyospatak.) 

19. Uj-Klenócz 2 filiával, lélekszám : 442. 
(Frigyesfalva, Munkács.) 

20. Zsegnye 8 filiával, lélekszám: 781. 
(Erdőcske, Bogdány, Abrány, Kakasfalva, Gulyvész, Mocsár-
mány, Mérk, Lapispatak.) 

A sáros-zempléni esperesség jelenlegi 
tisztviselői. 

Felügyelő: Csetneki Jelenik-Almássy István kir. tanácsos, eperjesi 
coll. felügyelő stb. stb. (1. feljebb.) 

Főesperes: Urbán Adolf hanusfalvi lelkész (1. feljebb.) 
Alesperes: Palecsko Péter Pál girálti lk., Chotvács Endre buda-

méri lk. 
Jegyzők: Egyházi: Zemán János laposi lk., világi: Körtvéllyessy 

Béla. -
Pénztárnok: Chotvács Endre budaméri lk. 
Levéltárnok : Hörk József eperjesi theol. tanár stb. 
Ügyész: Kovácsy János Eperjes város ügyésze 
Körlelkészek: tarczai : Hajdú János zsegnyei lk., ondavai: Placsko 

István sókúti lk., tapolyi : Pankuch Gusztáv kükemezei 
lelkész. 

Esper. törvényszék : Elnökök : a felügyelő s a főesperes. Tagok : 
Palecsko P. Pál, Chotvács Endre, Dessewffy Lajos, Ben-
czúr József, Droppa Samu, Benyó János, Dr. Tahy • 
Mihály. 

Esper. iskolai bizottmány: Elnökök: a felügyelő s a főesperes. 
Tagok: a körlelkészek, Fizély Frigyes, Kadlecsik János, 
Benczúr Aba, Oláh Gyula. 

Esper. tanitó-egylet : Elnök: a főesperes. Pénztárnok: Loyko Pál. 
Jegyző : Szabó Endre. 

Esper. gyámintézeti bizottmány: Elnökök: a felügyelő s a főesperes. 
Tagok : a felügyelők s a lelkészek. Pénztárnok : Hajdú 
János. Jegyző: az esp. egyh. jegyző. 
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13. Egykor virágzott, de elpusztult egyházak. 

Nagy-Sáros. 
A nagy-sárosi ev. egyház igen korán keletkezett s igen korán 

rendezkedett. A n.-sárosi várban a husziták tanyázván 1441-től, a 
reformátió elő volt készítve s midőn 1528-tól a vár a reformátióhoz 
szitó Perényi Péter birtokába jutott, a városban magában is nyert 
ügye volt a reformátiónak. 

Első reformátorai s papjai voltak : 1548-ban Georgius Flórián, 
Bricius 1564 körül, Philippus Gábor 1565 s ezek által s különösen 
a császári katonaság prot. lelkipásztorai (Schwendy Lázár), legfőként 
azonban báró Reuber János 1568—1584-ig Felsőmagyarország fő-
kapitányának tábori lelkésze : Leuthammer János által, a ki urának 
kívánsága szerint itt az ev. egyházat, melynekTaz főpatronusa volt, 
teljesen rendezte, az egyház élete korán felvirágzott, úgy hogy már 
ez években egy ev. magyar anyanyelvű gymnasium is felállítható 
lőn. — (1570—1580 körül). 

Korán jelentkezett itt a calvinismus is és az is rendezkedvén, 
úgy látszik, egy ideig két egyház, egy evangelikus és egy reformá-
tus létezett itt. Azonban a reformátusok rövid különállás után az 
ev. magyar egyházba olvadtak. 

A nagy-sárosi ev. egyház, 1564-ben jun. 8-án a Bártfán tar-
tott zsinaton a felső-magyarországi 5 szab. kir. városhoz csatlako-
zott (Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, Szeben) és. elfogadta az 5 sz. kir. 
városok által 1549-ben aug. 14-én I. Ferdinánd magy. királynak be-
nyújtott u. n. Quinquepolitana Confessiót. Elfogadta pedig annál 
is inkább, inert mindig e városokkal tartott s azok 1546-ki juliusi 
eperjesi gyűlésen hozzájárult az azok által alkotott 16 articulushoz. 
— Ezen Confessiót azután újra. aláirta 1579. okt. 20-án az eper-
jesi zsinaton s végül 1594. okt. 4—5. a bártíai zsinaton a többi ev. 
sárosi egyházakkal együtt, N.-Sáros is az 5 sz. k. városi esperesség-
hez csatlakozott, — s abból csak is akkor 1609. lépett ki, midőn 
az igen megszaporodott sárosmegyei ev. egyházakkal az 1608-ki 
I. t. ez. alapján önálló sárosmegyei esperességet alkotott. Ekkori 
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papja Zanserius Mihály lőn azután az első önálló sárosi esperes. 
(Ezt követte Eadacsinus Moller Jakab). 

Később úgy látszik újra az 5 sz. kir. városi egyházhoz csat-
lakozott, mint olyan, mely egykor szintén sz. kir. város volt, (1399-ig 
Pot. Öd. szerint p. 56.) legalább sehol annak nyomára, hogy a 
többi sárosmegyei ev. egyházakkal közös életet folytatót volna, az 
1614-ki rendezkedés után nem akadunk, (az 1645-ik évben papját 
Andreas Braxatorist Wagner M. szentelte fel) s csakis midőn föl-
desurai katholikusok voltak, nevezetesen a Eákócziak idejétől 1648-tól 
csatlakozott újra a sárosmegyei ev. egyházakhoz, a minthogy ezu-
táni papja Sárosi Pál az esperességi törvényeket is aláirta, még pe-
dig következőleg: Én Sárosi Pál az Ecclesia praedicatorok gyűlé-
siben letudtam egy forintot. (Komlós) Anno 1684 (die?) Jun." 

De már ekkor az üldöztetésben is közös sorsa volt a sárosi 
megyei egyházakkal. 

Ez ideig a sárosmegyei esperesség jegyzőkönyvei és Canonica 
Visitationalis okmányai nem vesznek N.-Sárosról tudomást. Világos, 
hogy azért, mert más testülethez tartozott. A rózsahegyi zsinat al-
kalmával papja Pelsőczy Márton volt. 

Az 1722-ki „Protonotarialis inquisitió" jegyzőkönyvében 
N.-Sárosról ez mondatik : 

A parochialis templom belső felszerelését lutheránusok csinál-
tatták; a templomot a lutheránusok birták, de Bársony püspök, 
Bocskay idejében, a zborói tiszt (várparancsnok) Halapy Márton 
által elfoglaltatta. Azután újra a lutheránusoké lett, mig a Tököly 
háború után gróf Erdődy György földesúr a r. katholikusoknak nem 
adta. 1722-ben még sok volt benne a lutheránus. 

Hogy a n.-sárosi fényes ev. magyar egyház csak a második 
nagy üldözés idejében 1713. töretett meg véglegesen mint egyház, 
azt már a n.-sárosi ev. magyar gymnasium történetében emiitettük. 

Hogy N.-Sáros lakói még a II. Eákóczy Ferencz idejében is 
magyarok voltak (nagyobb részt), azt egykori okmányok bizonyítják. 
A XVni . század végével még a N.-Sároson létezett iparos czé-
hek stb. s nemcsak a városi hatóság hivatalos iratai is, azt bizo-
nyítják, hogy N.-Sáros ez időben még magyar város. (Különben lásd 
feljebb, a n.-sárosi ev. gymnasium történetét). 

I 

Az 1636-ki esperesi egyházlátogatás 
jegyzőkönyvélben emiitett egyházak. 

I. Krivány. 

A reformátiót ezen egyházba a Dessewffy család hozta be, 
mely hasonlót cselekedett sok más nagy birtokán. 

Ez egyházról az egyházlátogatások stb. jegyzőkönyveiben a 
következő adatokat találjuk: 
1636. Van régi kőtemploma kőtoronynyal, 4 haranggal, 1 kelyhe, 

2 albája, teritői, réz gyertyatartója. 3 hold földet az 
egyház javára vetnek be. 

A papot a patronusok kegye tartja. Kap 12 köböl 
rozst, 6—6 köböl árpát, zabot, és a regia quartat. A 
lelkész panaszkodott, hogy Dessewffy Ádám az irtvány-
földékből, melyekből azelőtt tizedet húzott, megtagadta a 
tizedet. 

(Későbbi jegyzetben : a pap fizetése megjavíttatott, 
mert a patronusok minden vetéséből az egész tizedet 
huzza). 

1650. 
1666/7. Anya. Még ref. előtt épült kőtemploma, kőtoronynyal, 4 

haranggal (1. feljebb). Papja Oházy Mátyás. Az egyház 
jövedelmét lásd feljebb. A pap, tanitó jövedelme jó. 

1707. szept. 12-én. A kriványi egyházat Zabler Jakab superinten-
dens és Szirmay Miklós inspector látogatta meg. Lel-
késze akkor Orlichius volt. A jövedelemről szóló száma-
dások megvannak az esperességi levéltárban, Závodszky 
Miklós senior okmányai között. 

1721. Mint most, úgy annak előtte is mindig lutheránusok birták 
templomát. Egyszer ugyan egy plébános elfoglalta volt. 

A szabadvallásgyakorlat elvesztése, az egyház elpusztítása. 
1672-ben, midőn a tiz éves üldözés megkezdődött, a kriványi 

templom elfoglaltatott és rom. kath. plébánus vezettetett be. Visz-
szaállittatván 1682. a szabad vallásgyakorlat, Kriványnak nem volt 
mindjárt papja, mert a tarkői egyháznak volt filiája. 1705-től újólag 
volt papja. Virágzott 1733-ig, a mikor is a kath. Dessewfíyék és 
ifj. gróf Szirmay Tamás által a templom a katholikusok számára 
foglaltatott le, s a lakosok közül, a kik kegyetlen erőszakkal katho-
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likusokká nem tétettek, Héthársra jártak templomba, mig a Tarcza 
völgyön megszűnt egyházakkal ők is a szebeni tót egyházra nem 
szorultak. Ez időtől azután lassanként mind átmentek a r. kath. 
egyházba. Ez igen korán keletkezett egyház lelkészei közül előttünk 
csak a következők ismeretesek : 

1. Hermann Mátyás aláirt 1614-ben. 
2. Clementisz Miklós aláirt 1652-ben. 
3. Galli András, sziléziai, Ripóczról, aláirt 1655 apr. 27. 
4. Gassitius Mátyás, turóczi, aláirt (1658. szept. 22-én fel-

szenteltetvén) 1658. okt. 16-án. 

5. Csaszny Mátyás, 1661-ben már, s 1666/7. még itt volt. 
6 Holvaith Miklós. Az üldözés idejéig. 1672—1682. üldözés. 
7. 1682—1693-ig Tarcza filiája. — 1693—1695. Tarkővel 

közös papja Vietorisz Jónás. 

8. 1707-ben Tarczával közös papja Orlichius Israel. 
9. Simonidesz András 1712—1722. Aláirt 1712. nov. 30. 

Pátronusa Dessewffy Péter kiüldözte. 

10. Benkovits Tamás magát 1734-ben olysói rendes és krivá-
nyi „aulicus" papnak irta. 

Tanítói közül ismeretes : 

1. Neomenus János. 1643-ban az esp. gy. jkv. 
2. Klubnik János. 1722-ben volt itt.tanitó. 

2- Tarkő. (I apideiisis. Kamenica.) 

Ezen egyházba a reformatiót igen korán a Dessewffy család hozta be. 

Az egyházlátogatások stb. jegyzőkönyveiben ez egyházról a 
következőket olvassuk : 

1636. Eégi stylusú kőtemploma még a ref. előtti korból való. Benne 
a szükséges javításokat és a felszerelést a kath. Des-
sewffy László ev. neje csináltatta vala. Volt 3 oltára 
szobrokkal és festett képekkel. Fatorony 2 haranggal. 
Van ezüst-aranyozott kelyhe és tálczája, 3 kendője, al-
bája. Vannak földjei: egy 9 holdas, a melyikért holdan-
ként 12 dénár bért kap s az egész tizedet a 9 holdból, 
egy 2 holdas, egy l l / 2 holdas. Ezekből semmi sem jár 
a papnak. Egy jó rétje, melytől 2 frt bért huz. A lel-
késznek a régi kiváltságnál fogva s András király 1350-ki 
(igy ! !) megerősítése és a megye 1562. közgyűlésének e 

visitatiókor kihirdetett határozata (1636. okt. 4.) folytán 
minden vetés tizede jár. Későbbi jegyzés : a parochia 

melletti földek a papéi. 
1650. 
1666j7. Anya. Kőtemploma van fatoronynyal, 3 oltárral, festett és 

faragott képekkel (szobrokkal). Fatoronyban 2 harangja. 
Papja : Leonhardus Hyeronymiades. — (A többit lásd 
feljebb.) 

1707. 
1721. A templom berendezését a luther. Dessewffy Lajosné csinál-

tatta. A templom mindig is a lutheránusoké volt. Des-
sewffy Lajos halála után 1703-ban a katholikusok fog-
lalták el. Az előtt is elfoglalták volt már, (valószínűleg 
Kolozsváry idejében) de az Arcabus nevü plebánus 30 
frtért a héthársi evangélikusoknak adta volt el az eccle-
siát. A gazdák között 1 kath., 4 luth., a jövevények 
között több a kath., mint a luth. 

Az egyház elpusztulása. 
A tiz éves üldözés idejében ugyan 1672—1682-ig elfoglal-

tatott volt ezen egyház minden birtoka a r. kath. részére s Arcabus 
György nevü plebánus hozatott vala be, de ez 30 frtért a templo-
mot a héthársi evangélikusoknak eladván, Szt.-Györgyre ment át ; 
azonban 1705-ben véglegesen elfoglaltatott ezen egyház a r. kath. 
földesurak által s a hivek ezután lassacskán erőszakra és önként 
katholikusokká lettek, mert r. kath. plebánus volt a faluban. 

Ismeretesek lelkészei közül : 
1. Lucae Mátyás 1580. előtt és után itt volt pap. 
2. Sigisnlundi Márton 1614. előtt jött, 1643-ig volt itt pap. 
3. Pribisch Dániel 1643-tól meddig volt itt? nem tudjuk. 
4. Péntek Izsák 1655-ig. Mely évtől? nem tudjuk. 
5. Cziaper Lőrincz 1655—1661-ig. Aláirt 1655. okt. 20. 
6. Hyeronimiades Leonhard 1661-ben mint 60 éves jött s itt volt 

1668-ig, K.-Keresztesen 1681-ig. 
7. Kazar András 1668-tól 1672-ig. Ekkor elüldöztetett. 
8. 1672—1693-ig nincs pap. (1672—1682. üldözés.) 
9. Vietoris alias Beszterczey Jónás 1693—1695. 

10. Bóniss Menyhért 1695—1703. 
11. Schusznay Tamás 1703—1705. 

Tanítói közül ismeretes: 
1. Migyelka György. 



B. Lubotina. 
Ezen egyházba is a Dessewffyék hozták be a reformátiót. 
Az egyházlátogatások stb. jegyzőkönyveiben a következő meg-

jegyzéseket olvassuk ez egyházról : 
1636. Régi kőtemploma van toronynyal, 3 haranggal, igen régi 

oltárral. Van 1 kelyhe és 2 albája. Van egy rétje, me-
lyet Dessewffy István ajándékozott, melyért 3 frt bért 
huz. A lelkész a patrónusoktól dézsmát kap s van regia 
quartája, az irtvány földekből is 10-det huz. Van egy 
jobbágy telke, földjei „velut colonicalis curia", s ezen 
földjei „qui perpetui sunt". Van kertje „pro olearibus", 
melyet az egyház tartozik beveteményezni. Fát az egyes 
jobbágyok tartoznak behordani, ki 3, ki 2 kocsijával. 

1650. — 
1666/7. Anya. Kőtemplom, kőtoronynyal, 3 haranggal, régi oltárral stb. 

(1. feljebb). Papja : Zwaréczi János, tanitója : Adamy Pál. 
1707. — 
1721. — 

Az egyház elpusztulása. 
1672—1682-ben a 10 éves üldözés idején itt is elvétetett a 

templom, de már 1683-ban újra anya-egyház volt, melynek rendes 
lelkésze ismeretes. Végleg valószínűleg 1705 körül vesztette el épü-
leteit s az 1730-as években törhetett meg véglegesen híveiben. 

Lelkészei közül ismeretesek: 
1. Croci Fülöp — 1618-ig. Aláirt 1614-ben. 
2. Klossowszky János 1618—1624. Aláirt 1618. 
3. Sztaniszlai Jakab 1624—1626. Aláirt 1626. 
4. Péntek Izsák 1626—1646. 
5. Strba Péter 1646—1655. 
6. Dolovieeni György 1655—1661. Aláirt 1655. okt. 20. A sárosi 

„districtus"-nak, ő a 2-szer száműzött, engedelmességet fo-
gadván. 

7. Zwaréczy János 1661 — (1666. esp. visít, itt.) — 1672-ig, 
midőn a 10 éves üldözéskor elűzetett. 1672—1682. senki. 

8. Sebbastiani György 1683—1695. 
Kik voltak még itt lelkészek? nem tudjuk. 

Tanitói közül ismeretes : 
1. Adamy Pál. (1666/7. Esp. visit, jkve.) 
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4- Tarcza. (Torisza.) 
A Dessewffyéjí hozták be a reformátiót. 
Az egyházlátogatások jegyzőkönyveiben Tarczáról ez áll : 

1636. Van régi kőtemploma, ezüst kelyhe, 2 albája, 2 kendője. — 
Urvacsorai kendőket a patrónus és neje adott. A lelkész 
a patronusok vetésének egész 10-dét kapja, melyet a 
hívek befuvarozni tartoznak. Az előtt 2 holdnyi földjét 
is tartoztak a hívek bemunkálni, ezt egyesség utján 
megváltották pünköstkor fizetendő évi 5 frton. Fogattal 
birók 2 fuvar, fogattal nem bírók 1 fuvar kemény tűzi-
fát adnak a papnak, a pátronus 3 szekér fát. 

Az egyház „ab omnibus libertinis" az egész tize-
det kapja. Van a temető mellett szántóföldje, rétje, mely 
évi 50 dénárt jövedelmez s a templomra 2 kocsival. 

1650. — 
1666\7. Anya. Temploma stb. (1. feljebb). Papi és tanitói fizetés : 

jó. — Lelkésze Foxy István, trencséni születésű. 
1707. — 
1721. Tarcza és Viszoka. A templomot mindkét helyütt mindig 

lutheránusok bírták. Kolozsváry elfoglalta ugyan, de a 
katholikusok nem, sokáig birták s azután újra min-
dig a lutheránusoké volt, mig 2 évvel ezelőtt 1719-ben 
gr. Szirmay Tamás el nem foglalta és a rom. katholiku-
soknak nem adta. Mindkét helyütt két annyi a lutherá-
nus, mint a katholikus. 

Az egyház elpusztulása. 
1672-ben, a 10 éves üldözés idejében, Tarcza ugyan elvesz-

tette templomát s lelkésze Foxy István is elűzetett s mindenéből 
kifosztatott ugy, hogy Szebenben, a hová menekült, oly nyomorban 
sinlődött, hogy a templomban oflertoriumot kellett számára gyűj-
teni, de ez még nem volt a főcsapás, hanem ezután Orlich Izrael 
lelkész idejében, Dessewffy Tamás felvette a gróf Szirmay nevet, 
áttért, a lelkészt elűzte s a templomot 1719-ben elfoglalta és a kik 
még ekkor sem tértek át, azokat b. Barkóczy Klára kikeresett kí-
nokkal gyötörte mindaddig, a mig r. katholikusokká nem lettek. 
Igy pusztult el teljesen ezen egykor fényes egyház. 4 templom 
különben, melyben egykor az ev. istenitisztelet tartatott, többé nem 
létezik, mert az, 1813-ik évben, egy árviz a toronynyal, harangokkal 
s a b . Barkóczy Klára holttestét rejtő sírbolttal együtt azt is lemosta, 

15 
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letörölte a- földszínéről, a miben az e vidéki nép — Isten bünte-
tését látta ! 

Lelkészei közül ismeretesek : 

1. Godawa Lukács 1614-ben már consenior, 1623-ig. 
2. Lucae András 1623—1639. Egyúttal Décsőnek is papja. 
3. Fabriczy Sámuel 1639—1640. 
4. Thomae György 1640—1649. 1644-ben 5 hónapig szebeni tót 

pap. Az előtt már Péchujfalván. 1646-tól újra Tarczán, senior 
volt. 1649-ben újra Péchujfaluba térvén vissza, 1662. május 
8-án választatott seniorrá. (1646. seníoralis tribunus, mint 
tarczai pap.) 1665. letevén a seniori tisztet, conseniorrá lett. 
1672-ben már mint gyenge öreg, a 10 éves üldözés kezde-
tével, Péchujfaluból kizaklattatván, Szebenbe jött, hol háza 
volt, itt a császári generalis Yolkra Ferdinand Theophil őt 
és Gassitzius Jánost, azelőtt berzeviczei lelkészt, egy elaggott 
és megvakult, már járni is alig biró embert elfogatván, lán-
czokra verette s azután horvát katonái által mindenki szeme-
láttára övéi s a szebeniek sirása közben közbotrányra a sze-
pesi várba hajtatta s ott á legocsmányabb börtönbe záratta, 
majd a vártoronyba vitette fel s onnan a mélységbe taszi-
tatta, a hol összezúzódtak s 'a trágya ós piszok között 
megrothadtak s élve még a férgektől megemésztettek. Utódai 
még élnek Szebenben s ezek egyike (György) egy házat adott 
az egyháznak. 

5. Braxatorís Ádám(1645-ben n.-sárosi „capellanus", 1649—1650.) 
Aláirt 1649. jul. 4-én.. 

6. Martinidesz András 1650—1655. 
7. Id. Foxy István. (Midőn aláirt 1654. máj. 6. mint a roskoványi 

egyház papja, az esperességet „florida"-nak mondja.) 1655— 
1672-ig. Ekkor a tiz éves üldözés idejében elűzetett. 

8. 1672—1696. senki. 
9. Orlich Izrael 1696—1714-ig. Aláirt 1696. márcz. 16. 

Tanitói közül ismeretes : 

1. Regulyi Mátyás 1662-ben. 
2. Ifj. Foxy István, id. F. István fia. 

Gyűlés. 

Tarczán esp. gyűlés tartatott 1662. sept. 21. 
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5. Veresalma. (Cserveuicza Desseffovska.) 
Veresalmán a reformátiót a Dessewffy ék korán behozták. 
Az egyházlátogatások jegyzőkönyvében Veresalmáról ezeket 

olvassuk : 
1636. Temploma régi. Dessewffy javitatta. Szirmay befejezte. A tor-

nyot az evangélikusok épitették. A templomban . volt : 
egy oltár, egy orgona, egy ezüst kehely, a mit mind 
Dessewffy Ferencz építtetett, szerzett, (kivéve a templom 
falait.) Van egy czin kelyhe, czin tálczával, kendővel, 
1 albával. A templom jövedelme 3 szántó föld (4. 3. 5.) 
összesen 12 hold jövedelméből állott, mert a ki azokat 
bérelte, a templomra fizetett. Volt egy rétje is. 

A lelkésznek volt a szántóföldek 3 részén'8 holdnyi pa-
rochialis szántó-földje, 2 konyhakertje. A jobbágyoktól 
kapott 1—1 szekér fát. Volt „regia quartája". — Igy 
Jakovis filiából is és Volgából (filia) is húzta a regia 
quartát. Volyából az irtványföldek tizedét. Jakovisból: 
jobbágytól 60 dénárt, zsellértől 20, alzsellértől 6 dénárt, 
8 szekérfát, 8 kakast. A dénárok V3-da a tanítóé volt. 
A tanitó Jakovisból minden jobbágytól 1 kereszt gabo-
nát és zabot kapott. 

A tanítónak ezen kivül id. Dessewffy Ferencz 3—3 ke-
reszt gabonát és árpát, ifj. Dessewffy Ferencz 20 kereszt 
vegyes gabonát és hetenként húsra 8 garast „legavit". 

1650. 
1666/7. Anya. Dessewffy Ferencz tartja fen. Van kőtemploma, kő-

toronynyal, kőoltárral. 3 harangja, aranyozott ezüst kelyhe. 
Papja Budaeus György. Tanítója : Malobiczeni János. 
Egyház, pap, tanító jövedelme jó. — (L. 1636.) Volyát, 
Jakovist lásd külön. 

1707. 
1721. Templomát mindenkor lutheránusok birták. Dessewffy s utána 

a luth. Szirmay tartotta fen templomát. Tornyát lutherá-
nusok épitették, vállon hordván össze a köveket. Ko-
lozsváry idejében ugyan volt a katholikusok kezén is, 
de csak félesztendeig. A volyai templomot mint most 
is, ugy mindig lutheránusok birták, mig ezelőtt körülbe-
lül 6 éve, Péchy György, a péchújfalusi plébánussal el 
neiû foglalta és a gör. kath.-nak nem adta. 
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Az egyház elpusztulása. 

A tiz éves üldözés elején 1672-ben, Budaeus György akkori 
pap feljegyzése szerint, Exaudi vasárnapon d. e. 11 órakor Kolozs-
váry Veresalmára jött, Budaeus Györgyöt a parochiából kiűzte és 
a templomot a katholikusoknak adta át. Ekkor azobau 5—6 hó-
napig birták csak a katholikusok, mégis ev. lelkészről újra csak 
az 1694-ik évtől tudunk. Utolsó lelkésze volt : Závodszky Márton. 
1732-ben Czapkay Miklós Eoskoványról Szebenbe menvén, Veres-
almán is búcsúbeszédet mondott, mert ekkor Veresalma és volt 
filiája Volya, Roskoványnak voltak filiái. — 1733-ban ifj. gróf Szir-
may Tamás, az akkor már lelkészszel nem biró veresalmaiak temp-
lomát elvette és a katholikusoknak adta át ; a szegény veresalmaiak, 
legnagyobb részt ifj. gróf Szirmay Tamás jobbágyai, bár elein-
tén Boskoványba jártak templomba, később mégis b. Barkóczy 
Klára isszonyú üldözései folytán r. katholikusokká lettek ; valószínű-
leg ezen isszonyúan dühöngő asszony idejében pusztultak ki Veres-
almán véglegesen az evangelikus egyház hivei, természetesen legna-
gyobb részt kitérés által. 

Lelkészéi közül ismeretesek: 

1. Felicis alias Felix Gergely 1614-ben mint veresalmai lelkész 
irta alá a törvényeket. — 1615. Szedliczre ment. 

2. Kikula Ádám (Kikulinus) 1615—1619. Aláirt 1617. 
3. Lehmann vagy Lohmann János 1619—1623. 
4. Matthaei Menyhért (atyja Kurzel Mátyás) Berzeviczén kántor. 

1623—1640. Aláirt 1623. jun. 29. 
5. Zwilling alias Liborcsényi Mátyás 1640—1645-ig. 
6 Birkmann Tóbiás, 1645—1646. Aláirt 1645. apr. 20. 
7. Janicius alias Janik András 1646—1650. Aláirt 1646. jul. 11 
8. Axinyi máskép Szekerka Mózes. Berzeviczi rector. 1650—1663. 

okt. 29. t pestisben. 
A sáros-zempléni ev. esperességi levéltárban meg van a Wag-

ner Márton sups, által, Axinyi Mózesnek kiállított, 1650-ben kelt 
felszentelési okmány eredetiben, valamint megvan az ő eredeti (vo-
cator hivólevele) hiványa is, melyet : Dessewffy Ferencz, Berzeviczy 
Gáspár, Tahy György és Catharina Darholtz de Finta irt alá. Meg 
van végrendelete is. (Lásd a vagyona feletti pert az 1664. febr. 
20-ki eperjesi gyűlési jegyzőkönyvben.) A pestisben elhalt Axinyi he-
lyére : 

9. Budaeus György alias Budinszky. 1665 Epiphanias vasárnapon 
hivatott meg. Aláirt 1665. máj. 6. Lelkész volt itt : 1665—1672, 
midőn Kolozsváry kiűzte. 

Budaeus György a maga korának történetét napló alakjában 
irta le. Ez a sáros-zempléni esperességnek egy jeles monographiája 
volt. Nagy kárunkra élveszett. 

10. 1672—. Üldözés. 
11. Woloschinus Dániel 1694—1698. 
12. Vietorisz alias Beszterczey Jónás 1700-ig. 
13. Ocsovinyi Gyögy 1701-től. 
14. Závodszky Márton 1714—1730. Mint veresalmai lelkész alá-

irt : 1715. márcz. 12-én. 
Eoskovány lelkésze, Czapkay Miklós, Veresalmának mint filiájá-

nak volt lelkésze 1730—1732-ig. 

Tanitói közül ismeretesek : 

1. Migyelka György 1598—1601. 
2. Kletzker Pál 1648. 
3. Malebiczenus János, 1666/7. (esp. Visít.) 
4. Wonzatz György 1668. („Diják"-nak hívták hivei.) 
5. Fábry György 1699—1704. 
6. Ressowszky András 1711. 
7. Forgách Márton, 1723-ban orgonász Veresalmán. 

Esp. Gyűlés volt : Veresalmán : 1699. sept. 30. 
„ „. „ Volyán: 1619. „ipsissimo festő corpo-
ris Christi. " 

6. Décsö. (Diacsow.) 

A reformátiót igen korán a Dessewffyék hozták be. 
Az egyházlátogatások jegyzőkönyveiben ezen egyházról a kö-

vetkező megjegyzéseket találjuk: 
1636. Van két aranyozott réz kelyhe, 2 tálczája, 1 albája. Haulus 

Gáspár az egyháznak egy földet hagyott a halastónál, 
melyből a lelkész huzza a tizedet. — Ezenkívül 2 föld-
ből i/i-áet huz a lelkész. Az irtványfóldek tizedét az 
egyház huzza, de ezen tized 1l i-de a lelkészé. A lel-
kész több régtől meghatározott földből huz még tizedet. 
Van „regia quartája", 2 rétje, 4 kertje. 

Később Katharina, Fuchs Gáspár özvegye, stipen-
diumot hagyott az egyháznak. 
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Fuchs Gáspár egy földnek tizedét hagyományozta 
a templomnak. A templomra 18 köblös és 5'/s holdas 
szántóföldek tizede fordittatik, alapítványok folytán. Az 
egyik ezek közül a „Fuclisgrubé'-ban van. 

1650. 
1666/7. Anya (1. 1636). 
1707. sept. 11-én meglátogattatott ezen egyház Zabler Jakab super-

intendens és a kerületi consistorium ülnöke (consistori-
alis assessor) Szirmay Miklós által, a midőn is consta-
táltatott, hogy a fentebbi sok szántóföldön kivül még 
más fekvőségei is voltak ezen egyháznak. 

1721. Décső temploma, mint azelőtt, ugy most is a lutheránusoké. 
50 évvel ezelőtt (Kolozsváry idejében) másfél évig katho-
likusok birták. 

A szabad vallásgyakorlat elvesztése : 
Décső templomát véglegesen 1728-ban vesztette el. Midőn 

Kolozsváry 1672-ben elfoglalta volt, akkor 11/2 év multán visszakap-
ták volt az evangélikusok a templomot. Most végleg elveszett az. 
Elveszvén a templom, mint a Szirmayak jobbágyai, kénytelenek 
lőnek katholikusokká lenni. — Décső űliájának : Viszokának temp-
loma 1722-ben veszett el végleg. 

Lelkészei közül ismeretesek : 
1. Witthenauerus András 1614-ben már aláirt. Leik. volt 1617-ig. 
2. Eokossius Dániel 1617—1623. 
3. Lucae András 1623—1634-ig. 
4. Dolinszky Pál 1634-1640-ig. Rom. kath papból lett ev. 
5. Pribisch Dániel 1640—1643. 
6. Johannidesz Mihály 1643—1646. 
7. Sendecius Márton 1646—1653. 
8. Zwaretius János 1653—1661. 
9. Koischinus János 1661—1662. Elűzték a patronusok. 

10. Raumenetz M. Mátyás 1662—1663. 
11. Mathaeidesz Sámuel 1664—1670. 
12. Agner János 1670—1672-ig, midőn az üldözés kizavarta. 

1673—1693 üldözés ideje, lelkész ismeretlen. 
13. Szeleczky András 1693.—1699. 
14. Bernovius Simon 1699—1701. 1701-től Viszokán. Valószínűleg 

kizavartatott Décsőről ; a többi (mint az 1614 előttiek is) 
ismeretlen. 

Tanítói közül ismeretesek: 
1. Radacsinus Jakab 1622-ig. 
2. Zwaretzius Mihály 1690 körül. 
3. Platany Illés 1692—1728-ig, midőn kizavartatott innen. — 

1713. febr. 15-én az iskolatanitók a Jakabfalván tartott gyű-
lésen őt választották a magok szónokává. 

7. B e r z e v i c z e (mezőváros). 

Az ősrégi Berzeviczy család Henrik, Zsigmond és János nevü 
tagjai hozták be itt jó korán végleg a refovmátiót. Ugyanezek s 
utódaik voltak a berzeviczei magasabb iskola (gymnásium, lásd fel-
jebb történetét) megalapítói és fentartói is. 

Az egyházlátogatások jegyzőkönyvében ezen egyházról a követ-
kező feljegyzéseket találtuk : 
1636. Temploma kőből 1300 körül épült, de mivel ez összeomlás-

sal fenyegetődzött, midőn azt az - evangélikusok átvették, 
egészen átépítették és az oltárt is újra állították s szob-
rokkal s képekkel diíjzitették. A karzaton orgona, a to-
ronyban 3 harang volt. Volt ekkor az egyháznak 2 ezüst 
aranyozott kelyhe hasonló tálczákkal, 4 casulája, sepulch-
ralis mappája, 4 félselyem stólája, több különböző szinü 
autipendiuma, 2 albája. A fiuk számára hasonlóan 2 
albája, melyet azok úrvacsora osztáskor vettek fel. 

A lelkész a patrónusoktól az egész tizedet kapta. 
De különben földje, rétje nem volt, csak egy kertje. A 
a tanitó húzta a- Stelbach falusi egész tizedet. (A „Hra-
binából"). A berzeviczei lakosoktól pedig a „Cubu-
laria"-kat. 

A templom 6 jobbágy telekből húzta a maga jöve-
delmét s azon földekből, melyekből a lelkész a régia 
quartát kapta, húzta a tizedet. (Berzeviczy István, Ger-
gely, Bálint, curiájából.) 

1650. 
166617. Anya. Díszes templomát, oltárát, mely megszentségtele-

nittetett volt, a lutheránus patronusok díszesen meg-
újították s mindennel felszerelték, többek között a 3 
haranggal. Mind erről irás van. Papja Gassitius János. 
Tanítója az ifjú Schidelinus György. (Különben lásd 
feljebb). 
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1707. 
1721. Tököly-világ előtt Kolozsváry idejében, Kopp és Eszterházy 

Mihály a .katholikusok részére foglalták volt el a temp-
lomot és. akkor Janikovits nevű plébános szolgált benne, 
de azt azután ismét a lutheránusok birták, mig 7 évvel 
ezelőtt a kath. földesurak újra]el nem foglalták minden fel-
sőbb parancsolat nélkül. Protestált az akkori lutheránus pré-
dikátor. (Hamburg filialis hasonló sorsban részesült). A 
paraszt lakosok többsége lutheránus. 

A szabaldvallásgyakorlat elvesztése: 

Kolozsváry s társai 1672. után eljővén, a templomot a római 
katholikusok számára foglalták el, az ev. lelkészt Gassitius Jánost a 
városból távozni kényszeritvén. Ekkor Janikovits nevü plébános 
szolgált benne egy ideig. A Tököly-féle mozgalmak idejében az 

•evangélikusok visszakapták. Később a sárosi plébános Tarnóczy is 
elakarta foglalni, de a sok ev. lakos nem engedte. 1713-ban elfog-
lalták azt a r. kath. földesurak : Berzeviczy Gáspár, Lajos és Miklós, 
az ev. Berzeviczy Ezechiel s a többi ev. földesurak távollétében. 
Ocsovinyi György, a ki ide lelkészül 1714. jan. 13-án szenteltetett 
fel, — látván, hogy a templom örökre elveszett, eltávozott. (Le-
het, hogy el is űzetett). Mivel pedig uj templomot a különben nagy-
számú ev. lakosok nem épitettek, kénytelenek voltak az 1750-ik évig 
fennállott olysói és daróczi templomokba járni s azok elveszése után 
a kis-szebeni egyházhoz csatlakozni, mig lassan-lassan áttértek, vagy 
vegyes házasságok utján elpusztultak, ugy hogy az egykor oly fé-
nyes berzeviczei ev. egyházból már 1845-ben csak 18 ev. lélek 
volt, mig később ezek is romai katholikusokká nem lettek. 

Lelkészei közül ismeretesek: 

1. Zarewutzius Mátyás 1580 körül már lelkész volt itt. Aláirt 
1614. Itt volt 1622. sept 24-ig haláláig. Hires senior. 

2. Polányi László 1623—1645. Hires senior. Pestisben halt meg. 
3. Gassitiüs'János 1646—1672. Thomae Györgyei iszonyút szenve-

dett a szepesi várban, a hol élve hagyták őket elrothadni. 
4. 1672—1694. Lelkészei az üldözések miatt ismeretlenek. 
5. Matthaeidesz Sámuel 1694—1710. 
6. Petitz János 1711-ben. ' 
7. Warmosy Ézsaiás 1713-ban. 1 évig. 
8. Ocsovinyi György. 1714-ben. 

Lányi Jónás is berzeviezi lelkészül emlittetik 1627-ben, de ez 
valószínűleg csak másodlelkész lehetett Polányi László mellett. 

A berzeviezi ev. gymnásium történetét lásd feljebb. 

Tanítói közül ismeretes: (Cantores) 
1. Matthaei Melchior 1603—1606 és 1610—1623-ig. 
2. Fasskovitius Illés. 1623-tól. 
3. Lucae Miklós 1625—1631. 
4. Polányi Miklós 1632—1635. 
5. Holéczy Dániel 1636—1638. 
6. Plorantius György (1 évig). 
7. Jasztrabinus János 1653-ig. 
8. Weredaryus Mátyás. 

Több is lehetett, de többet nem ismerünk 
Filiája : Stellbach. (Ennek egész tizedét a rector húzta). 
Gyűlés. Esperességi gyűlés itt 2-szer tartatott : 1695 jul. 18-án 

és 1699. máj. 18-án. 

8. Darócz. (Zdrawcze.) Drawecz. 
Daróczon a r. kath. parochia 1573. körül szűnvén meg, való-

színű, hogy ott ez évben alapíttatott meg véglegesen az ev. egyház. 
A reformatiót tehát jó korán hozta ide a Berzeviczy-család, a 

mely buzgó ev. volt. \ 
Az egyházlátogatások jegyzőkönyvében ezen egyházról a követ-

kező megjegyzéseket találjuk : 
1636. Temploma még a reformatio előtt épült, kőből, régi modor-

ban volt épitve. Yolt 2 aranyozott ezüst kelyhe tálczával, 
2 casulája. Strophiuma és autipendiuma volt 4. A casu-
lák közül egyet a meghalt és a templomban eltemetett 
egyik lelkészére, Lucae Györgyre adták fel. A templom-
nak volt 10 hold földje és egy rétje. A pap a maga 
jövedelmét húzta a patronusok vetésének egész tizedében, 
a jobbágyoktól és zsellérektől a tized negyedét kapta. 
Volt egy egyetlen honyha-kertje. 

1650. — 
1666j7. Anya. Diszes kőtemplommal, kőoltárral, kőtoronynyal, mely-

ben 2 harang függ ; van egy kisebb tornya is, melyben 
egy harang függ ; mindezt a tűz után a lutheránusok 
szerezték. (A daróczi régi templom ugyanis 1657-ben 
belső berendezésével együtt elégett. Oltára 1659-ben az 
volt, mely Berzeviczy Gáspár és neje Boskoványi Zsu-



zsanna költségén épült. Másik teljesen rommá lett oltára 
a keresztre feszitett Krisztust ábrázolta. A choruson, 
melyet Berzeviczy János költségén állítottak föl, volt egy 
10 változatú orgona. A szószéket Raszlaviczy Zsigmond 
készíttette. A templomban sok kőfelirat volt.) 1666/7-ben 
ezen egyháznak papja : Weredarius Mátyás. Tanitója : " 
az. iíju Molitorisz András. Az egyház, a pap, a tanitó 

. jövedelme jó. 
1707. — 
1721. Darócz temploma a lutheránusoké. Kolozsváry ugyan elfog-

lalta volt és akkor egy Repkovits nevü plebánus is be-
hozatott Daróczra; de ez maga ment el onnan, átadván 
a lutheránusoknak a templom kulcsát. Azóta, mint az 
előtt is, békésen birták. A földesurak mind, a lakosok 
2 kivételével, szinte mind lutheránusok. 

Az 1743-ki Can. Vis. adatai : Darócz anya-egyház, lelkésze : 
Michnay András sárosi consenior, 70 éves, e jegyzőkönyv Írásakor 
halt meg. Tanitó: Gaba György. Orgonász : Hamburgi János. Pat-
ronusok: Berzeviczy János özvegye: Máriássy Éva és Berzeviczy 
Kristóf. 

Van kőtemploma, szép főoltárral, mely 1659. Berzeviczy Gás-
pár s neje Roskoványi Zsuzsanna költségén épült, a Berzeviczyék 
síremlék-tábláival ; kőkeresztelő medenczével és két mellék-oltárral, 
a sekrestyében s imaszékkel mindennapi imákra. A mellék-oltárok 
egyikét az ev, Berzeviczy Zsigmond és neje Guzsitz Anna állíttatta. 
A másik régi. — A szószék elegáns. Raszlaviczy Zsigmond állít-
tatta fel. Két chorusa van. Az egyik rövid, a másik hosszú. Ez 
utóbbit Berzeviczy János állíttatta. — PaX DoMVI hVIC, paX 
eVangeLII In a t r l l s Is t l s == 1694 chronostichon felirattal. 

Van kőtornya 1622-ből; 10 változatú orgonája; kővel kerített 
temetője. A sekrestye templomfelőli ajtaján felirat ; épen ugy a 
kijáró templom ajtó felett, mely Berzeviczy Tamás, neje s gyermeke 
emlékének szól. 

A lelkész többféle, az ev. egyházban nem szokásos ornatust 
használ, a melynek csendes elhagyására hivja őt fel a superinten-
dens. — 1737-ben az 1667-ki sen. Can. Vis. jkönyvében említett 
egyik szántóföldet (4 köblöset) az ev. Berzeviczy Kristóf magának 
tulajdonította el. 

A papnak van decimája s „Polonienses (filia) tribuunt ex 
omnibus segetibus vulgo dictam quartam." 
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A különben kitűnő lelkészt Ambrózy György superintendens 
az ő általa (A. Gy.) készített katechetikai könyvből való oktatásra 
kötelezi. A tanítónak tanítványa nincs s a szegény öreg papot még 
sem akarta segiteni dolgában. Hogy azt ezentúl tegye, szigorúan 
meghagyatott néki. — Az anyakönyv nem vitetett rendesen. 

A hivek nem fizettek rendesen. 

A szabad vallásgyakorlat elvesztése : 

1672-ben a tíz éves üldözés idején a templom elfoglaltatott s 
az akkori lelkész Weredarius Mátyás elűzetett s 2 évig rom. kath. 
plebánus végezte itt az istenitiszteletet. Ez Berzeviczéről járt ide. 
2 év multán ezen Repkovits nevü plebánus elmenvén Palocsára 
plebánusnak, a kulcsot önként átadta Berzeviczy Jánosnak. A tem-
plom azután újra az evangélikusoké lett s azok birták azt egészen 
1753-ig, midőn is a r. katholikusok részére vétetett el ; mert hiszen 
a kassai r. kath. dioecesis névtára azt állitja, hogy a daróczi tem-
plom 1753-ban adatott vissza a r. katholikusoknak. Egy esp. levél-
tári okmányban ugyan már 1748-ban „udvari lelkésznek" mondatik 
a daróczi ev. lelkész. 

A daróczi egyház elveszte nagy kárára volt az evangéliku-
soknak, mert ez a Tarcza-völgyi, még akkor sok ezer evangéliku-
soknak központja volt, a kiknek nem lévén más templomuk, már a 
foglalások miatt mind ide jártak. Ezután az egész völgy a kis-
szebeni tót egyházra szorult, mig lassacskán mindnyájan s igy 
Darócz. is, a helyi r. kath. egyházakba nem tértek, vagy erőszakkal* 
nem téritettek- földesuraik által. 1845-ben már Daróczon csak 16 
ev. volt. 

Filia : Darócznak filiája Poloma volt. 
Gyűlés: Daróczon: a sáros-zempléni esperesség 1693. február 

10-én tartott gyűlést. 

Lelkészei közül ismeretesek : 
1. Lucae György. Aláirt 1614. Itt volt 1635-ig. 
2. Rokossius Dániel 1649—1665. 
3. Weredarius-Mátyás 1665—1672-ig. 1672. elűzetett. Berzeviczi 

rector. 
4. Plorantius Dániel 1689-től. Aláirt 1689. febr. 8. 
5. Andreae János 1693-ig. | 1693. febr. 10. 
6. Paulini vagy Paulinus János 1693—1714. Aláirt 1693. apr. 20. 
7. Orlich Izrael 1714. 
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8. Demeter N. 1741—1742. Ambrózy György superintendens azt 
irta Glósz Mihály seniornak, hogy Demeter daróczi lelkész 
tartózkodjék a sátoros ünnepnapokon a különös, az ev. egy-
házban már sehol sem szokásos díszruha felvételétől. 

9. Michnay András H43. Consenior. Meghalt 1743. 
10. Holvaith András 1743—1745. Holvaith Andrást Daróczon nem 

szerették s a Berzeviczy-család 1745-ben kérte a seniort, 
hogy mozditsa el, mert félő, hogy miatta az ev. mind rom. 
katholikusokká lesznek. Vizsgálat indíttatván ellene, a vádak, 
miket ellene felhoztak, igazaknak bizonyultak s ő elmozdit-
tatott, s midőn ekkor Péchujfalván ment volna keresztül és 
megromlott kocsiját igazitatta volna, a péchujfalusi plebánus 
által (67 éves agg volt) megveretett. Daróczról, már mint 
4-ik egyházból zaklattatott ki. Az előtt kiüldöztetett 3 egy-
házból, mely elpusztult. 

11. Euffinyi János 1745—1746. A későbbi superintendens 
12. Jeszenszky István 1747-től 1753-ig. 

Tanitói közül ismeretes : 

1. Eokoss Dániel 1645—1647. 
2. Plorantius György 1647—1648. Berzeviczi cantor. 
3. Kazar András 1655—1660. 
4. Molitorisz András 1660—1672. 

. 5. Zwaretzius Mihály 1701-ig. 
6. Gaba György 1743-ban. 

Ez egyház orgonistát is tartott, ilyet egyet ismerünk s ez : 
1. Hamburgi János. 1743. (0. V. jkv.) 

9. Poloma. Darócz filiája. 
A reformatio itt korán elterjedett. Polomának volt régi kő-

temploma. 
Az egyházlátogatások jegyzőkönyvében Polomáról ez áll: 

1636. Van ezüst kelyhe, 2. strophiuma, 1 casulája, 1 albája. A da-
róczi lelkész mindenből a negyedet huzza. Az egy-
háznak van 6 hold földje Darócz felől és egy rétje. Egy 
másik rétje a hegy alatt 2 frton bérbe van adva. 8 
jobbágy fizeti az egyháznak a tizedet. 

1651. A pap fizetése javíttatott, mert másfelé hivták és el akart 
menni. 

1666J7, Polomának, Darócz filiájának van kőtemploma toronynyal, 
2 harangja, 5 oltára és kővel Kerített temetője. 
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1707. — 
1721. Semviz filiája volt Poloma. 
1743. Poloma leány-egyháznak van kőtemploma, 4 oltára, melyeket 

egykor a lengyelek hoztak volt; ezek legnagyobbika : 
Pétert és Pált, a kik az urvacsoráját, a 3-ik több szen-
tet, a 4-ik a szentháromságot ábrázolja. Kelyhe nincs, 
mert kelyhe 12 évvel ezelőtt 1731-ben ellopatott. — 
Van vászon dísz-öltözete, 1 albája, 2 oltárteritője. — 
Egyházfi : Fuhrmann Pál. Biró : Maczko András. A sem-
vizben eszközölt főjegyzői vizsgálat a polomai templomot 
is említi. (196. 1.) 

A tem-plom elvesztése. A polomai templom több izben elvesző 
félben volt. 1672-ben a tíz éves üldözés elején, a templom a róm. 
kath. által elfoglaltatott s az evangélikusoknak csak 1682-ben ada-
tott vissza. — Ezentúl az evangélikusok háborítatlanul birták azt 
1746-ig. Ez évben rögtön ' pünköst után néhány r. kath. Berzeviczy 5 

a berzeviczei r. kath. plebánussal, midőn a polomiakat majdnem 
mind a mezőn lenni látták, a templomot lakatos által felnyittatták. 
A r. kath. pap rögtön ostyát tett az oltárra és a templomból né-
mely tárgyat és a pénzt elvevén, mivel mozgást vett észre a falu-
ban, útitársaival együtt sietve az erdő felé tartott. Az ev. patro-
nusok és a nép nem akarták a templomot elveszíteni, de evang. 
istenitiszteletet sem tarthattak benne, mivel az ostyának az oltárra 
való tétele után, a templom a toronynyal és a harangokkal együtt, 
a sárosi alispán : Szinyei Merse Zsigmond által lepecsételtetett. — 
Az evangélikusok tehát csak a temetőn tartották istenitiszteleteiket, 
magát a templomot pedig őrizték éjjel-nappal fegyveres kézzel. — 
A bekövetkezett űrnapján azután a berzeviczei plebánus összegyűjt-
vén a r. kath. népet, a polomai templomba akart menni processió-
ban és azt a r. kath. egyház nevében birtokba venni. Hogy ezt 
könnyebben megtehesse, egy huszár-tisztet küldött előre 15 kato-
nával. Midőn az a temetőhöz közelitett, előjött a temetőből Berze-
viczy Kristóf legidősebb fia a maga két testvérével fegyveresen s 
megkérdezte a huszár-tiszttől, mit akar a maga fegyveres katonáival? 
A huszár-tiszt egyenesen megmondotta, hogy őt arra hivták fel, 
hogy az evangélikusok templomát vegye el. Berzeviczy erre azt 
követelte, hogy mutassa meg néki a királyi parancsot,, mert hogy 
azon esetben a templomot önként átadni is hajlandó, de elleneset-
ben, ha a r. katholikusok erővel akarják a templomot elvenni, a 
temetőn nagyszámmal összegyülekezett ev. nép inkább életét vesz-
teni kész, semmint a templomát elvétesse. Ezt hallván a huszár-



tiszt, a katonasággal hazatért s a plebánus is, a ki már a proces-
sióval Berzeviczéről elindult, visszafordult. 

Pár hét múlva, az ev. nép semmi rosztól sem tartván, a tem-
plomhoz őrt nem állított. Midőn ezt b. Barkóczy Klára gr. Szirmay 
Tamás neje megtudta, a megyei hajdúkat a tizedessel felfegyver-
zetten kiküldötte, hogy foglalják el a polomai templomot. Ezek ' 
éjjel a templom ablakaihoz létrát állítván, bementek; a mit, midőn 
a polomaiak megtudták volna, azonnal összejöttek mind és falusi 
fegyverekkel felfegyverzetten, a hajdúk tizedese s a hajdúk öltö-
zeteit összetépvén, azokat jól elverték s a templomból s a faluból 
kikergették. 

Midőn mindez a helytartó-tanácsnak bejelentetett volna, az a 
következő parancsot bocsátotta ki : mivel már a templomba a róm. 
kath. pap által bevitetett a szent ostya, nemkatholikusok a tem-
plomot többé nem használhatják. 

A polomai ev. nép ezután a daróczi templomba járt s midőn 
a daróczi templom is elveszett, Kis-Szebenbe jártak istenitiszteletre, 
mig végül is néhánynak kivételével, mind r. kath. lettek. 

1845-ben már csak 40 ev. lélek volt Polomán. Ezek Kis-
Szebenbe jártak urvacsorájára, különben pedig a daróczi róm. kath. 
plebánus által kereszteltettek, temettettek stb. 

10. Hamburg. 
Hamburgba, korán a Berzeviczy család hozta be a hitújítást. 
Az egyházlátogatások jegyzőkönyveiben a következő feljegyzé-

seket találjuk Hamburgról: 
1636. A toronyban 3 harang. Yan ezüst pohara, tálczája, 

Ciboriuma. Van két casulája, 3 autipendiuma, 2 albája, 
6 strophiuma. 

A lelkész a patrónusoktól az egész tizedet kapja, s 
azonkívül a parochia körüli s forrás melletti földekből. 

Az egyháznak az összes jobbágyok tizedet fizettek, 
melynek negyede a papé. — A templom melletti (a 
templom falainál álló) 3 kis ház lakói közül 2, egy-egy 
forintot, az egy-é 7j frtot fizet census czimen. 

1650. 
166617. Anya. Temploma stb. mint 1636-ban. — Papja Matthaeidesz 

Pál, patrónusa : Berzeviczy Boldizsár. Egyház, pap, tanitó 
jövedelme jó. 

1707. 
1721. (Berzevicze filiája) Lásd: Berzevicze. 

A szabadvallásgyakorlat elvesztése : 
1672-ben ezen egyház is elvesztette volt templomát, — de 

újra visszakapta azt és birta 1713-ig. 1713-banrelveszvén temploma, 
Darócz filiája, majd annak elpusztulása után K.-Szeben filiája volt. 
1721-ben lakosai még túlnyomóan evangélikusok voltak, később 

lassacskán mind kitértek. 
Lelkészei közül ismeretesek : 

1. Véress József 1599-től (ez évben félsz. Wittenbergben). 
2. Simonides vagy Simonovszky Mátyás 1617-ig. 
3. Ooci János 1617—1620. 
4. Eegius = Király István 1620-1624 . 
5. Cedichius Márton 1624—1646. 
6. Mokossinus Leonhardus 1646—1650. 
7. Matthaeidesz János 1650—1661. 
8. Matthaeidesz Pál 1661—1672. 

Tanítói közül ismeretesek : 
1. Zwaréczy János 1645—1648 
2. Melchiorisz János 1651—1657. 
3. Matthaeidesz Pál 1657—1659. 
4. Fabriczius András 1670 előtt. 

5. iíj. Foxy István 1684-ig. 
6. Zwaréczy Mihály. 

\ 
11. Semviz (Scliöuwies.) 

A hitújítás itt a XVI. században vert gyökeret. 
Az egyházlátogatások alkalmával az egyházról a következő je-

gyeztetett meg : 
1636. Kőtemplom, kőtoronynyal 2 haranggal, 5 oltárral, 2 ezüst-

kehelylvel, 1 strophium, egy casula, 1 alba. 
A lelkész az előtt birta az egész tizedet, most az 

részben megtagadtatott, de azért pótoltatik a regia quar-
tàval. Van 1 földje, 2 rétje, 1 zöldségkertje. Az egy-
háznak van néhány földje, melyeknek fél tizedét a pap 
húzza. — A tanítónak egy jó kertje van. 18. A főispán gazdatisztje: Wirgmasz u p w . 

r r Ä - K -E m a dolgot elhatározz, W i r g i n a s z György a lel-

készt elakarta űzni. 

"o\ 1650. 
\ 

H 
1663. 
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1 6 6 6 1 7 . — Anya. Kőtemplom, kőtorony, 2 harang, 5 díszes oltár, 
uj díszes szószék, evangélikusok által ujon szerzett, dí-
szes aranyozott, ezüst kehely stb. mint feljebb. Egy-
ház, pap, tanitó jövedelme jó. 

1707. 
1721. Semviz. (filialisai : Poloma, Olsa, Gyürke.) Mikor Kolozs-

váry a templomot 1672. elfoglalta, 2 évig a r. kath. bír-
ták, de azelőtt s azután s most is az evangélikusoké az. 
A gyürkéi templomot az ev.. gróf Szirmay István épít-
tette. — Mindezen templomok ev. voltak s most is azok. 

A szabad vallásgyakorlat elvesztése : 
Földesurai s Kolozsváry ez egyházat azelőtt is zaklatták, de 

templomát s szabad vallásgyakorlatát végleg csak 1722-ben vesz-
tette el, valószínűleg a b. Barkóczy Klára befolyása folytán s a 
templommal igen gyorsan elvesztek az ev. hivek is. 

Lelkészei közül ismeretes : 

1. Gabrielis Lőrincz. Aláirt 1614-ben. 
2. Melikius András 1634—1646-ig. 
3. Jakssy György 1646—1671. Üldözésig. 
4. Leonhardi -András 1690—1697-ig. 
5. Ocsovinyi György 1697—1701. 
6. Georgiadesz Mihály 1701. 
7. Zwaretzius Mihály 1701—1712. (Ekkor Köviczky Mátyás, rá-

kosi (Gömör) leik. hivatott meg ; ez elfogadta a meghívást 
és mégis, mikor a szekerek érte mentek, üresen küldte azo-
kat vissza.) 

8. Benkovits Tamás 1713—1722. 
Tanitói közül, bár több volt, csak az 1. Melchiorisz Jánosnak 

neve ismerős előttünk és ez is úgy, hogy ezt tanítóul Zwareczy M. 
nem akarta elfogadni. 

12. Olsó. (Olysa.) 
Korán keletkezett ev. anyaegyház volt. Később Semviz filiája 

lett. Semviz elpusztulván, újra anyaegyház. 
Az egyházlátogatások jkvében Olsóról ez áll : 

1636. Régi kőtemplom, kőtoronynyal, 2 haranggal. Van ezüst kelyhe, 
4 strophiuma, több autipendiuma, egy casulája, s szőnyege 
„tapeten", melyet Hoffmann Ádám ajándékozott. — Az 
egyháznak jövedelme az irtványföldek 10-de, melynek 
negyede a papé. Christophori Simon halála után, min-
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den irtványföldjét az egyháznak hagyományozta, úgy, 
hogy a ki azokat birandja, az az egész tizedet az egy-
háznak adja, melynek ismét negyede a papé. A pap a 
patrónusoktól 12 köböl búzával vegyes rozst, 12 kereszt 
árpát, s ugyan an ay i zabot, s „regia quarta"-t kapott 
(utóbbi kicsiny volt). Az egyes jobbágyoktól kapott 
egy köböl rozst, 1 köböl árpát, a zsellérektől 1 kereszt 
rozst, 1 kereszt zabot, egy szekér fát (utóbbi jövedelem-
nek) harmada a tanitóé, mind annak a mit a zsellérek 
fizetnek. 

1650. 
1 6 6 6 j 7 . — Olsa filia. Kőtemplom, kőtorony, 2 harang, kehely stb. 

mint 1636-ban. Jövedelme ugy van rendezve, mint 
volt 1636-ban. Egykor anyaegyház, saját pappal. Papla-
kát Farkas Sándor özvegye : Berzeviczy Anna ajándé-
kozta. 

1707. 
1721. — Olsa Semviz filiája. 

"1743-ban Zsolnay szerint régi oltára Simont és Júdást mutatta 
bunkóval és Krisztust „cum praecinctorio", melyet (ké-
pet) a superintendens parancsára le kellett venni. . Volt 
kő-keresztelő medenczéje, 1 kelyke, 1 albája s azon ki-
vül selyem díszruhája, melyet a lelkész, sátoros ünne-
peken használt. 

Az 1743-ki Can. Vis. adatai különben ezek: Olsa anyaegyház 
lelkésze: Benkovits Tamás, 54 éves. Mint rector: Varéczi Mátyás 
„sutor" működik. Földesurak : Kőkemezey Ferencz és Mudrony 
Dániel. Kőtemploma van. Oltárán Farkas Sándor de Szkáros és neje 
Berzeviczy Anna, a kiknek segélyével ez oltár 1633-ban emeltetett, 
czimerét mutatja. Chorusa 1635-ben épült. A sekrestyén kivül egy 
oltárszerü tábla van, melyet Mlinarov György ajándékozott az egy-
háznak 1737-ben. 

A parochia egykor Farkas Sándor sárosi alispán neje, Berze-
viczy Anna által ajándékozott telken állott, de majd ezen egyház a 
szomszéd kriványi egyháznak filiájává lőn s azzal sokáig egy egy-
házat képezett, de mivel, mint mondák Benkovitsnak, a papnak, 
hibájából pár évvel . ezelőtt a kriványi egyház temploma elvétetett, 
ide volt kénytelen visszatérni, a hol is Kőkemezey Ferencz fundu-
sán kapott lakást. 

Iskola- s anyakönyv nincs. 
10 
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A dézsmá-földeket Dessewffy Sámuel vette el. „Proventus 
Rectoris" czim alatt ezen megjegyzés áll: ^Rector sutor, qui prae-
ter 365 dies in annum nihil habet!" 

A szabad vallásgyákorlat elvesztése : 
1722. után a semvizi egyházból elűzött Benkovits Tamás Olsón 

a Kükemezeyék udvarában lakott. 1750. körül veszett el a templom 
s vele rövid idő alatt az egyház. Ez egyház különben keveset há-
borgattatott. 

Lelkészei közül ismeretes : 
1. Textoridisz György 1624—1643. 
2. Mokossinus Leonhard 1643—1646. 
3. Plorantius György 1646—1660. Ez átmenvén Dobóra, itt az 

anyaegyház megszűnt s csak a Semvizről oda menekülő 
4 Benkovits Tamás 1722—175Ö. odajöttével lett újra anyaegy-

házzá. 
Tanitói közül ismeretes : 

1. Melikius András 1632. 
2. Wareczius Mátyás 1743. 

13- Dobó. (Dubovicza.) 

Dobóra a hitújítást igen korán, a reformatióért buzgó Dobay-
család hozta be. Ezen család végtelen sokat tett ez egyházért. — 
Legtöbbet tett: Dobay Zsigmond. 

Az egyházlátogatások jegyzőkönyveiben ezen egyházról a követ-
kezőket olvassuk: 
1636, Régi templom. Van két aranyozott ezüst kelyhe hasonló tál-

czákkal, 3 strophiuma, 2 albája, tisztességes autipendiumai 
és vászon „sepulchralis mappája". Az egyház jövedelme 
a fél dézsma a „Petrowjanszke"-nak mondott, az urak 
által adott földekből, a másik fél a lelkészt' illeti. Van 
3 szántóföldje. 

A lelkész a patrónusoktól minden vetés tizedét és 
a regia quartát kapja. Van egy földje a kert megett, a 
mely a roskoványi határig terjed. Van kertje a templom 
rom alatt, a melyet a patronusok adtak néki. 

1650. — 
1666/7. Dubovicza. Dobó. Anya. L. az 1636., mely évi egyh. lát. jegy-

zőkönyvvel, az ez évi teljesen megegyez. 

1707: 1707-ben sept. 11-én Zabler Jakab (superint.) püspök Can. 
Vis. alkalmával, a consistorialis assessor ns. nemzetes 
Szirmay Miklós társaságában megjelenvén, a lelkész ja-
vára, a fizetésére szolgáló földek között találtatott még: 

1. „Pry wapenniku" 3/4 Dobay István földje vé-
gében. 

2. „Na kratkych dieloch" köriilbelől 5/4. 
3. „Na Petrowenskim w strednim Poly" körülbelől 

6 hold, melyet a templomra ajándékozott a héthársi 
Forgács 20 r. forintért. 

4. „W sywawcu na Petrowenskym" 1 hold, melyet 
a templomra ajándékozott: Bozinkay István ur. 

1721. Dobó templomát azelőtt az evangélikusok birták. Kolozsváry 
idejében rövid ideig a katholikusok kezén volt. Bornem-
isza István sárosmegyei alispán, a n.-sárosi plebánussal 
foglalta el ujabb időben (1717. jul. 18.) az evangéliku-
soktól, azt hozván fel, hogy Ö Felségétől, a. királytól, 
azon kegyelmes parancs érkezett a vármegyéhez, hogy 
a hol több a r. kath. birtokos: „a templomot resignálják". 
Elfoglalta pedig, mivel szóra nem adták, erőszakkal, 
hajdúkkal bevágatván az ajtót ; elfoglalta, mint mondá, 
Dobay Zsigmond kívánságára. Protestált ez ellen Dobay 
Gábor és Ferencz. Záwodszky Márton veresalmai ev. lk. 
tanúbizonyságot tett a két Dobay szavai mellett, úgy-
szintén Mailéin Mária a (30 évig) volt dobai ev. lelkész-
nek özvegye. A templomi szokott nemesi temetőhelyre 
nem akarták az ev. földesurakat temetni s a bevezetett 
r. kath. plebánus nem akart magán istenitiszteletet sem 
engedni. Jobbágyok közt sok az ev., 2 földesúr ev., de 
4-szer több földesúr r. kath. 

Jegyzet : Záwodszky Márton, az atyjának, Záwodszky Miklósnak, 
1670 jun. 30-kán a Dobayak és más dobói földesurak 
által kiállított s a jegyzőkönyvbe egész terjedelmében be-
vett latin tanitói hiványát mutatta be. (E hivány igen 
érdekes.) 

A szabad vallásgyakorlat elvesztése : 
1672-ben a dobói ev. egyház templomát is elfoglalta Kolozs-

váry Imre, elűzvén az ev. lelkészt s ekkor egy ideig r. kath. plé-
bános végzett benne istentiszteletet. 1682-ben azonban újra ev. 
lelkészt hivtak a dobóiak : Záwodszky Miklóst. Ezen időtől azután 

16* 



békében éltek egész 1717. jul. 18-káig, midőn is a templomot, az 
1721-ki főjegyzői vizsgálat jegyzőkönyve szerint, erőhatalommal : 
Bornemisza István elfoglalta s azután a plebánus ezen helyen quasi 
„in loco articulari" nem engedett még magán istenitiszteletet sem. 
Az utolsó lelkész Orlich Izrael volt 1715-ben. 

Többé oda ev. lelkésznek jönni még más egyházból sem enged-
tetett meg. A dobóiak előbb Boskoványba, majd Héthársra, majd 
Daróczra s végül K.-Szebenbe jártak templomba, sokat zaklat-
hatván. — Némely vagyonosabb dobói család, mint p. o. a Pless-
kányi család elköltözött, a dobói ev. földesurak : Dobayak, pedig 
nem laktak Dobón s igy az ott maradt r. kath. földesurak és a r. 
kath. plébános által a dobóiak r. katholikusokká tétettek — mind. 

Gyűlés. Dobón az esperesség két izben tartott gyűlést, nevezetesen : 
a) 1624. apr. 30-kán és b) 1699-ben. 

Lelkészei közül ismeretes : 

1. Ripinszky — Ripini Zsigmond 1625-ig. Aláirt 1614-ben. 1614. 
jun. 25 conseniorrá választatott. Körülbelől 1600-tól volt 
Dobón. 

2. Faschko Illés 1625—1649. (Berzev. rect.) 
.3. Regius = Király Izsák 1649—1660. 
4. Plorantius György 1660—1672. (Üldözés.) 
5. Záwodszky Miklós 1683—1710. t 1710. pestisben. 1699. febr. 

12. seniorrá választatott. 
6. Záwodszky Márton 1712—1714. (Yeresalmai lelkész előbbeni-

nek fia.) 
7. Orlichius Izrael 1715. 

Tanítói közül ismeretes : 

1. Lehmann vagy Lohmann János — 1615-ig. (Yeresalmai lk.) 
2. Kurányi György. 1615-1622 . 
3. Szwatko János 1622-től. 
4. Salath György 1660 körül. 
5. Agner János 1670-ig. 
6. Záwodszky Miklós 1670—1672. sokat öldöztetett a róm. katho-

likusok által. 
7. Lubowenius Mihály 1690—1706 ig (Utódai: Egyedy néven 

magyar nemesek.) 
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14. Roskovány. (Roskowjani.) 
Roskoványba a buzgó Roskoványiak (1614. a szepesvárallyai 

zsinaton jelen volt R. Sándor és Márton) valószínűleg igen korán 
hozták be a reformátiót. 

Az egyházlátogatások jkvében ezt olvassuk róla : 
1636. Yan 2 kelyhe, egyike ezüst aranyozva, ezüst aranyozott tál-

czával, másika ezüst, ezüst tálczával, 4 „strophiája", „ca-
sulam unicam rubeam undulatam", 2 albája. (Kőtem-
plom, kőtorony.) Jövedelme van a méhesekből és a job-
bágyok zabvetéséből. (N B. a roskoványiaknak van saját 
birtokuk, a mely kiterjed egészen Rencsissow faluig ; ezen 
lakosok a roskoványi urak ajándékából azok földjeit, 
a melyek az ő földjeik mellett vannak, bevetik, és már 
régi szokás folytán azon földektől és kertektől, midőn 
azokat bevetik, bizonyos pénzösszeget fizetnek a rosko-
ványi egyháznak.) 

A lelkész a patrónusoktól az egész dézsmát kapja 
„excepto panico et piso". A jobbágytelkekből, ha bevet-
tetnek, „quartam cum Regia quarta." Kertje nincs. 

1650. Jegyzőkönyve nincs meg. 
1666/7. Kőtemplom, kőtorony, 3 harang, aranyozott, ezüst kehely. 

Roskoványi Andrásné által ajándékozott, s más kendő. 
Egy kehely, egy alba ellopatott. — Lelkésze : Lazányi 
Miklós ; rectora : Dolmo András. 

Egyház, pap jövedelme jó. Roskoványiak tartják 
fenn ; 1. feljebb. 

1707. Jegyzőkönyve lappang. 
172^2 • Mindenkor békésen birták. a lutheránusok a templomot és 

parochiát. Földesurak és lakosok, pár jövevény róm. 
és gör. kath. kivül, mind lutheránusok. 

1743 Az 1743-ki Can. Vis. adatai. Roskoványban (aulica Eccle-
sia) emberi emlékezet óta evang. egyház volt. Ez 
1732-ben háborgattatott, de Kubinyi Gábor visszasze-
szerezte a templomot. Maj rövid idő múlva Sárosme-
gye fiskusa újra elfoglalta és a r. kath.-nak adta át. Mi-
dőn a templom először foglaltaték el, Kubinyi Gábor 
kivetette és elkergette a templomból a foglalókat és a 
templomot bezárta, a miért is a megye ügyésze által 
kérdőre vonatván, gúnyosan az vettetett szemére, hogy 
Krisztust, az élő istent a templomba mint börtönbe zárta 



Roskovány szabad vallásgyakorlatának elveszése: 

A roskoványiak egészen 1732-ig békésen bírták a templomot, 
bár 1672-ben ők is háborgattattak. 1732-ben azonban a sárosi 
plebánus bement a templomba és az oltárra szentelt ostyát tett s a 
templomot igy a r. kath. részére foglalta el. De Kubinyi Gábor a 
r. kath. elűzvén, a templomot rögtön visszavette és becsukta, siet-
ségében ott hagyván a szentelt ostyát. Ebből zaj keletkezett és 
Kubinyi Gábor „fiskális actiót" kapott, — perbe fogatott — Podhorányi 
Zsigmond, akkori megyei törvényszéki jegyző vádjára, a ki ellene 
azt hozta fel, miszerint ő (és vele a roskoványi evangélikusok) 
Kr isztust, az élő istenembert a templomba, mint egy börtönbe bezárta 
s a r. kath. plébánost a templomba bemenni nem engedte. Ezen 
panaszra azután 1734-ben a n.-sárosi plébános és vicearchidiakonus 
és a sárosi alispán által a templom újólag katonai karhatalommal 
elfoglaltatott a r. kath. számára. Ez valószínűleg akkor történt, mi-
dőn Czapkay Miklós, roskoványi lelkésznek, Szebenbe való eltávo-
zásával az ev. lelkészi hivatal üresedésben volt. Az ezután ujon 
meghívott lelkész, Holvaith András, a volyai leányegyházban végezte 
az istenitiszteletet 1741-ig, midőn ez is elvétetett Dessewffy Mik-
lós által. Elveszvén eképen ezen templom is, Holvaith András, a ki 
maga is özv. Roth Mihályné Kubinyi Mária udvarában lakott, ez 
uri udvarban végezte az istenitiszteletet. (Ezért ;,aulica Eccla" = 
udvari egyház), 1743-ban Holvaith András Daróczra ment át s 
az esperes tudta nélkül hagyta el a roskoványi egyházat. Holvaith 
elmenetelével Roskovány, Héthárs filiája lett és midőn* az egész 

be ; mert Kubinyi az 
csukta. .— Akkor ugyan hirtelen ott hagyták volt a fog-
lalók a templomot, de később erőhatalommal 'mégis el-
vették azt. 

Most az istenitisztelet i f j . Rotli Mihály özvegye Ku-
binyi Mária udvarában tartatik, hová, midőn Ambrózy 
Gy. superintendens el nem mehetett volna, a lelkészt 
1743 máj. 10. Héthársra hivta. . A lelkész, a 65 éves 
Holvaith András, tanitó hiján maga az előéneklő. — 
A lelkész mint kitűnő pártfogót igen kidicsérte : Péchy 

'Gábort. ' I 
A lelkész jövedelme a nemesek kegy adomány ábói 

állott. A czinkelyhet a tálczával özv. Roth M.-né aján-
dékozta. 

felső Tarcza völgyön elvesztek az ev. templomok, K.-Szebenhez 
csatlakozott. Ezen viszontagságok között azonban legnagyobb részt 
r. katholikussá lett a lakosság, ugy, hogy 1845-ben már csak 14 
ev. lélek volt Roskovány ban. 

Lelkészei közül ismeretes : 
1. Paluch Jakab 1600—1631. Aláirt 1614-ben. 
2. Bakoss István 1631—1634. 
3. Busikius Mihály 1634—1640. 
4. Kurányi János 1640-1648 . 
5. Felicis Gergely 1648—1653. 
6. Id. Foxy István 1653—1662. 
7. Lazányi Miklós 1662—1672. Üldözés. 
8. Benkovits János 1690—1706. 
9. ? 

10. Czapkay Miklós 1717—1732. 
11. Holvaith András 1732—1743. 

Tanítói közül ismeretes : 
1. Martinyi Dániel 1630 körül. 
2. Trebula György 1631-1637. 
3. Dolmo András 1666/7. 
4. Kurányi András 1684 körül, mint hermányi lelkész : „Apostata." 

„Evangelii sancti conculcator". 
5. Czapkay Miklós 1712—1717. \ 

Jegyzet: Holvaith András udvari lelkésznek 1735. márezius 
8-án a sárosi senior és consenior kéregető könyvecskét adott, mert 
jövedelmétől megfosztatván, tisztességesen megélni nem birt. 

Gyűlés. Roskoványban a sárosi evang. esperesség egyszer 
1614-ben gyűlést tartott. 

15. Plavnicza. 
1636. Van ezüst, aranyozott 2 kelyhe s tálczái. A lelkész 

azelőtt a „Dno Magnifico". az egész tizedet kapta, de 
azt az már elvonta, s csak kegyelemből ad valamit, a mi 
„gravissimum gravamen." Van 3 földje, 1 zöldségkertje. 

Az egyháznak vannak földjei, melyek összes tize-
dének fele a papé, s azonfelül van 2 szántóföldje, az 
egyiket tetszésök szerint adják a hivek a papnak, a má-
sik bérben van 24 dénáron. Van 2 rét, hasznát a pap 
huzza, de 75 dénárt fizet a kettőtől, a mig használja. 



1666. Anya. 1662-ben tüz által elpusztult temploma újból felépítve, 
feldíszítve; kőtoronyban 3 harang; uj, díszes szószék. — 
Jövedelme jó ; lásd feljebb. 

172Vj. Templomát 1680-ban a lutheránusok birták, 20 évvel ez-
előtt elvette akkori földesurok, de a Kákóezy időben 
Melczer János visszaadta a lutheránusoknak ; azon-
ban hazaérkezvén Palocsay Mihály, mint földesúr 
elfoglalta, s a katholikusoknak adta, holott 1680-ig min-
dig a lutheránusoké volt, kivéve 1672 után 3 évet, mikor 
Kolozsváry elfoglalta volt. Lakosai, az urak szolgái, egy 
örökös lakoson és jövevényeken kivül, mind lutheránusok. 

Lelkészei : 

Paulus Christiani 1614. Szrini Pál 1616. 
Petrus Henninus jr., Eperjes 1652. jul. 10., felszenteltetett 

Zabi ér P. által 1623-ban. 
Venceslaus Ruhman 1658, oct. 16. 
Jacobus Grüszihkd (Gruschka), Szeben 1706. márcz. 11 fel-

szenteltetett Zabler I. által 1705. 
Ujabban, midőn a VI sz. k. esp. tartozik : Pankuch Gusztáv, 

Wansza János, Gyurkovics, Kadlecsik, Varga, CzapS 
Aladár. 

Hornyánszky adatai : 
Egykor anyaegyház, majd K.-Szeben filiája. (Most 1879. óta 

újra anyaegyház). 
Lelkésze volt: a kemenczei születésű s 1599. decz. 22-én Wit-

tenbergben felszentelt (Aegidius Hunnius által 1599.) Architec-
toris Pál. 

Tanítója 1630. Meliki András, a ki 1634-ben Schönviesenbe 
ment papnak. 

e, s 

f 

16, Palocensis. (Palocsa). 
1636. Van 4 aranyozott ezüst kelyhe, s 2 aranyozott rézkelyhe, s 

ugyanannyi s ugyanolyan tálczával, s egyházi kendőj 
edényei bőven s 2 albája. 

Az egyház jövedelme: „a libertinis" húzza a dézs-
mát, melynek fele a papé. A papnak azonfelül van ösz-
szesen 12 szántóföldje,' 1 rétje, 1 kertje. 

Lelkészei : 
Georgius Curcovicius 1614. 
Pabricy Mátyás 1629. \ 

r 
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17. Dzurkoviensís. 
1636. Kelyhe nincs, albája van. Van 1 rétje. A lelkész azelőtt a 

'/s dézsmát kapta, most kapja annak 1ii-ét. 

18. Lipanensis (Héthárs) 
1636. Van 1 ezüst, 1 réz aranyozott kelyhe, ugyanannyi s ugyan-

ilyen tálczával, 2 albája és sok egyházi öltönye, szere. 
— Van földje utáni tizede, melynek 1ll-Ae a papé. 

A papnak van 3 földje ; egy 3 holdas sine quarta, 
egy 3 hold s egy 2 hold — cum quarta — rétje, egy 
kocsi szénája, 2 kertje. Az irtványföldekből s a többi-
ből az egész tizedet kapja, (melyek „kuty" neveztetnek) s 
azonkívül a „regia quartát" kapja. 

1666. Anya. Kőtemplom, kőtorony lutheránusok által újra építve, 
zöldre festve, 4 harang, 4 diszes oltár, 1659-ben épitett 
orgona, uj, lutheránusok által épitett paplak és iskola. 
Darhóczy Katalin által ajándékozott zöld szőnyeg ; egy-
ház, pap, tanitó jövedelmei igen fényesek, lásd feljebb. 

172V2- Mint 80 évvel azelőtt, úgy most is a lutheránusoké 
a templom. — A sárosi plébános és Szluha György 
el akarta foglalni, de nem engedték. — Rákóczy idejé-
ben a német tábornokoknak benne szolgáltattak misét 
(Leffelholz és Hartleben), de a templom, daczára annak, 
hogy Tarnóczy sárosi plébános egy időben benne szol-
gált 2 hétig, mindenkor a lutheránusoké; most is anya-
egyház. 

Túlnyomó nagy többségben lutheránus. 
1743. 0. V. adatai. (Sok nép és ifjúság). Lelkész: Doloviczény 

György, 66 éves. Tanitó nincs, mert az 1742. april 22. 
az önkényesen elmozdított Zagrowszky helyére választott 
Kephalides Sámuel hirtelen meghalt. 

Orgonász : Jacobus Kosztenszky. 
Régi kőtemplom. Oltára 1526-ból. Paszószék 1610-ből. 

12 változatú orgona a Dessewffy család czimerével. Uj 
parochiája van 1739-ből. — A matrica, melyet 1711-ben 
Tersztyénszky lelkész és sárosi senior kezdett, a mostani 
lelkész sok más könyvével együtt elégett, a véletlen ki-
gyulladott parochiával. 

Decima. Doboviczeny vocatora 1733. jun. 27-éről 
kelt. A pap felesége mosdatlan szájáért s . a hívekre 
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szórt gunyjáért megrovatott. Istenitisztelet tót és német 
nyelven tartatott. 

Lelkészei : 
Johannes Hibnerus 1614. 
Jacobus Poley 1614 után. 
Johannes Kliesch 1628. 
Andreas Brochocius, Szeben 1636. apr. 16. 
Martini Dániel 1666. 
Paulus Bredeczky 1697. máj. 1.. 
Michael Lubovenszky 1708. jul. 4. 
Johannes Tersztyénszky, Osztropatak 1721.. jul. 14. senior 1622-ig. 
Samuel Kephalides 1722. aug. 25. 
Georgius Jhnathi Scepusio Schwabotczensis. 1730. jun. 20. 

felszentelt. Chr. Pbannschmidt által: 
Georgius Doloviczény (Scepus. Tótfalva) 1738. febr. 13. 
Johannes Kuffiny 1747. jul. 3. 
Tanítója: Sartorius János 1666. 
(Lásd a héthársi iskola történetét és Héthárs erőszakos katho-

lisálását tárgyaló czikkiinket.) 

19. Kellemes. 
1636. Czinkelyhe s tálczája volt. 1651-ben volt egy ezüst aranyozva, volt 

egy kendője, azelőtt volt egy jobbágy-telke, ezt Kellemessy 
István a maga jobbágyának adta át, a ki azért évenként 
1 frtot fizet az egyházra, volt 2 rétje, mely 5 frtot jövedel-
mez. A lelkésznek Kellemessy Sándor és Mihály legtöbb 
vetéséből dézsmát, János, István és András 5—5 köböl 
gabonát fizet. A lelkész huzza az ágybért, regia quartát, 
minden jobbágytól tyúkot, vagy 6 dénárt és kocsi fát, 
zsellérektől 6 dénárt. 

1666. Filia. Lásd 1636. A fényes oltárt 1658-ban evangélikusok 
építették, az aranyozott, ezüst kelyhet tálczával a luth. 
Káthay Judith készítette. Az egyház jövedelme szaporo-
rodott, pap jövedelme jó. 

Lelkészei : 
Matthaei János 1634. Zabler P. félsz. 
Benedicti Ábrahám 1647. 

20. Volensis. (Volya.) 
1636. Kelyhe nincs, a cserveniczaiak kelyhét használja, albája van. 

Van egy földje „na dewsu" 3 hold, a ki azt beveti, az 

egyháznak tizedet fizet. A lelkész a „regia quartát" s 
az irtványföldekből az egész dézsmát huzza. 

Jegyzet: A volai egyháznak van még egy földje, 2 köblös, 
melyet az egész falu vet be az egyház (a templom) javára. 
1666. filia. 

21. Jakoviensis. 
1636. Van érez aranyozott kelyhe czin tálczával, 2 kendője, 1 al-

bája, szántóföldje = 10.. pod hajóm, 3 ; za humny k 
Luczimszkému chotarowy 2 ; ku kamenovy sivemu = 5. 

A lelkész a jobbágyoktól huzza a regia quartát s 
mindeniktől 60 dénárt kap, a zsellérektől 50-et, az al-
zsellérektől 6, (ebből a harmadrész a tanítóé). Ezenkívül 
8 szekér fát és 8 kakast. A tanitó ennek harmadrészét 
kapja. A tanitó a jobbágyoktól egy-egy kereszt gabonát 
s ugyanannyi zabot kap. 

1666. filia 1. feljebb; jövedelmei jók. 
172V2- Veresalma filiája. 

22. Novovillensis (Péchujfalu) 
1636. Van 2 kelyhe : 1 ezüst, 1 réz, mindkettő aranyozott, ugyan-

olyan tálczákkal ; 2 kendője, 3 albája és czin „canta-
rus"-a. 

Az egyház jövedelme: van 6 szántóföldje „na rov-
niach od Sebinova" 2 fél-fél szebeni köbölre „na chrasty" 
2, melybe 6'/s köböl vettetik, „na sorosy" 2, melybe 4 
köböl vettetik. Ezenkívül vannak más földek is, melye 
ket a lakosok vetnek be, s melyekből az egész tized az 
egyházé. Van 1 rétje, melyet 1 frt bérért a lelkész hasz-
nál. Vannak „na sor.osu" irtványföldek is, melyekből 
az egyház szedi szintén a tizedet. Azonkívül „na nagy 
szegu, na mnyse, pod derstvinem" = 3, melyekből a 
tized szintén az egyházé. A lelkész a -patrónusoktól az 
egész tizedet szedi, kivévén: „piso et panico". Vannak 
földjei is „od Sebinova" 5, „na chrasty" 5, „od Luciny" 
7. Van zöldséges kertje. Azonkívül minden jobbágytelek 
fizet fél köböl gabonát, féltelek pedig egy keresztet és 
egy szekér fát. A zsellérek fizetnek neki 6 dénárt, en-
nek 1l3-da, a tanítóé. 

Az iskolának is vannak földjei „od Sebinova" 3, 
2'/4 köblös, „na chrasty" 3, 37 s köblös, „od Luczin-
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skeho" 3, melybe 2 köböl vettetik. Azonkívül kapja a 
„cubularia"-t. 

1666. Lutheranus patronusok által épitett díszes kőtemplommal, kő-
oltárral, toronynyal, 4 haranggal. A többi közt aranyo-
zott ezüst kehely tálczával, ezüst dobozzal, melyet Berze-
viczy Ilona ajándékozott; 4 albával, sok kendővel. 

Papja : Thomae György, első consenior. 
Tanítója: Városi János, kézműves 

172'/j . 1672-ig lutheránusok birták. Kolozsváry idejében katholi-
kusok; Tököly idejében lutheránusok. 1699. jan. 6-án 
ismét katholikusok birták, a kik akkor németek segítsé-
gével foglalták el s birják ma is. 

Péchy Sándor foglalta el erőszakkal, 20 németet 
hozván magával, kiknek egy hordó bort adott fizetésül. 
Péchy Miklós és Márton protestáltak. 

A németekre azért volt szükség, mert a luth, p a - . 
rasztok a torony aljában ellenszegültek. Egy lutheránus 
földesúr, a többi kath. 

Lelkészei: Matthias Fabriczius 1614. 
Adamus Taganius 1623. jun. 29. 
Beluschenus Király István 1629. 
Johannes Rosaides; Marchio-Moravus Lethovicenus; Szeben 

1646. máj. 3. Thomae György 1666. 

23. Nyárs. 
1636. Van czin kelyhe tálczával, kendővel, azonkívül 3 kisebb. Az 

egyháznak van 4 földje, a melyekbe 6 köböl zab vettetik, 
a ki beveti, dézsmát fizet az egyháznak. 

1666. Elegáns kőtemplom, két harang, uj szószék, melyet Görgey 
Anna, Semsey György özvegye készíttetett. Egészen ma-
gyar, részletezett jövedelme egyház, pap s tanitó számára 
nagy. Magyar vocatora: 
„Eccla Nyarsensis 1666/7. 

Vagyon az Ecclesiahoz ket kert. Egyik az Giras alatt, azt 
elszoktak adni az szerint az mint termese vagyon. Másik ret kert 
az Ardoi hataron Salgoi hatar mellett, ezt is elszoktak adni eszten-
donkint frt 1, den 25. Vagyon meg egy falat retecske Nyárs köze-
liben Szebeni hatar felől, azt is fi. 1, den. 25 elszoktak adni. Item 
Malomszegben egy darab földecske ad corum 1. Item vagyon paro-
chialis puszta hely az nemzetes Semsei Ferencz uram udvara mel-

lett, melyet most is az Praedicator usuál. Item vagyon oskola 
hely is az ut mellett, melyen most moha raszat szoktak vetni. 
Item szanto föld vagyon Goda meget Mocsolai hatar felől ad cub. 
3. 2do. Azon alul vagyon hosszú földnél ad cub. más felől. Item 
3no Paczan vagyon ad cub. 1. 

Pastoris Proventus. Egész és fél helyös ad az Praedicatornak 
gab. cor. 2. Sellyerek per den. 4. Item Ardobol lignorum plaustra 
Nro 3. Nyársból lign. plaustr. 4. Item Regia quarta. 

Rectoris Proventus. Colonus integer et médius, qui übet per 
corum uuum siliginis. Item nobis praesentibus promiserunt ex utro 
que pago ligna plaustra Nro 14. Inquilini per den. 4. Ha oskola 
mester itt lakik, adnak 14 szeker fát, ha penig máshonnét fog ide 
járni, csak 4 adatni fognak." 

1727jj. Azelőtt mindig luth. —Kolozsváry elfoglalta, Tököly vissza-
adta, azután újra elfoglalták a katholikusok, a Rákóczy 
forradalomban, Széchényi gyűlés után a lutheránusok 
birták, a forradalom után ' katholikusok foglalták el : 
Semsey Béla mint földesúr s az alispán Bornemisza, 
birják most is. 8 annyi luth. 

Lelkész: Georgius Duvari (Szeben) 1670. máj. 7. 

24. Orkuta. 
1636. Van 3 ezüst aranyozott kelyhe, 3 tálczával. 2 kendője, ara-

nyozott edénye, a Rákóczy zavarokban elvesztek. Van 3 
köböl nyi vetésre földje, a melyből az azt használó, dézs-
mát ad az egyháznak, lelkésznek semmit. Van egy nagy 
gyümölcsös kertje. Gyümölcs ára az egyházé; kis kertje. 
A lelkésznek van regia quartája; azelőtt minden jobbágy-
tól kapott egy köböl rozst és fél köböl zabot; most a 
helyett kap 14 frtot. Van egy egész jobbágy-telke s 
azonkívül -egy kis földecskéje a falu végén. 

1666. Anya. Kőtemploma, kőoltára díszes; 3 kehely, 5 kendő, 2 
harang a toronyban, paplakon most tanitó lakik. Papja: Bajza Mihály; 1. feljebb. 

172'/*. A templom szükségleteit lutheránusok fedezték, mindig is 
azok birták; Tököly-háboru után 3 évvel katholikusok 

. foglalták el s birták a kurucz-háboruig, azontúl a pestis 
után a lutheránusok ; akkor elfoglaltatván, birják a ka-
tholikusok. Lutheránusok építették ; 4 annyi a luheránus. 



Lelkészei : 
Matthias Johannides; Eperjes 1666. jan 28. 
Andreas Bakay 1650. 
Bajza Mihály 1666. 

25. Magyar-Jakabfalva. 
1636. Van ezüst, aranyozott kelyhe tálczával, kendővel, egy veres 

és egy zöld vászon casulával; van 3 földje. Ezen ma-
gyarul megnevezett földek a „Csöngős"-ön, az egyházra 
74 dénárt jövedelmeznek. A pásztornak van egy job-
bágy-telke és regia quartája, minden jobbágytól egy 
köböl gabonája s két jobbágytól egy szekér fája. Ugyan-
annyi a rectornak ; azonfelül van egy nagy puszta telek, 
melynek dézsmája negyedét kapja a lelkész. 

1666. Most filia. Kőtemplom, 3 kőoltár, aranyozott ezüst kehely, 1 
alba, 2 harang a temetői faharanglábban, 3 kendő; 
lásd feljebb. ' 

1727a • A templomot 1716. aug. 20. erőszakkal Bornemisza vette el, 
midőn első izben az neki lehetetlenné tétetett : Brezinai 
Lőrincz és Eisdorffer fellázitá a parasztokat. — 1716-ban 
is protestáltak és Richtanser Severin nem akarta kiadni 
a kulcsot, de Bornemisza, Kortucsi szebeni plébános "je-
lenlétében hajdúival betöretvén az ajtót, a templomot 
elfoglalta. Különben mindig lutheránusoké volt. 

Bornemiszának Péchy György szolgabíró segített. 
Tököly-világ alatt Belováry és Kolozsváry is elfoglalta 
volt. — A templom ajtaját bevágván és kifeszítvén, egy-
szer a Rákóczy-világ idejében mászatott be a szebeni 
plébános egy embert az ablakon estének idejében, de 
a lutheránusok másnap isteuitiszteletet tartottak. Azóta 
a lutheránusoké volt újra. Vitézi János szebeni bíró is 
jelen volt az utolsó foglalásnál. 

Richtanser az ellenszegülésért kereset alá vétetett ; 
az egyik tanúnak nagyatyja, Simonis, mint pap prédi-
kált benne. — Sok lutheránus. 

1743. (Ecclesia Aulica). Egykor Szt.-Mihály filiája; temploma az 
anyáéval együtt, a sok elvett templom között, 1716-ban 
vétetett el. 

Ekkor az Eisdorfer család fogadta a maga udva-
rába, de Eisdorfer birtokát Péchy Gábor r. kath. vévén 
meg, ismét hajlék (egyház) nélkül maradt a gyülekezet ; 

akkor Rothék adtak helyet udvarukban az istenitiszteletre 
s szabad asztalt a lelkésznek. Ezért neveztetett ezen egy-
ház „Aulicá"-nak, de „Ambulatoriá"-nak.is. („Költözködő, 
udvari egyház"). Lelkésze a jeles, tehetséges, de beteges 
Matthias Korjenko ; kántor : Némethy György. — Inspe-
ctor: ifj. Roth Zsigmond. — Egyik aranyozott kelyhét 
Be'ncso István ajándékozta nagy betegségéből való felépü-
lése emlékére. — Idősb Roth Zsigmond egy telket adott 

*- a papnak ; Sárosy Sebestyén néhány földet s mást. 
Templomát 1753-ben vesztette el. 

Lelkészei : 
. Petrus Simonié 1614. (senior 1622—1629.) 

Andreas Bakai Bakabanensis ; Szeben 1640. máj. 3. 
Stephauus Jeszenszky Chmelow: 1712. okt. 12. felszentelte 

. Schwarcz J . 1712. 
Nobilis Stephanus Jeszenszky de Kis-Jeszen; Szeben 1725. 

okt. 17; ugyanaz, a ki feljebb. 
Matthias Korjenko Scepusiensis 1730. febr. 3. felszentelte 

Phamschmidt 1729-ben. 
Sámuel Ivanka Turczensis 1744. jun. 18; felszentelte Ambro-

sius Gy. 1743-ban. 
Most Szeben filiája. 

26. Osztropatak. 
1636. Van kelyhe, kendője, három 5 köblös földje, melytől tizedet, 

sőt kilenczedet huz az egyház. A lelkész : Berthóty Báliut, 
Tresi Illés, Pataky Mihály és Duka Istvántól a huszad-
részt kapja. Van regia quartája ; az egyes jobbágyok fél-
köblöt, zsellérek egy vékát, alzsellérek 6 dénárt (mely-
nek felét a rector huzza) fizetnek; tigyanannyia van a 
rectornak, van egy jobbágy telke. 

1666. Kőtemplom, díszes kőoltár, 2 kehely, aranyozott ezüst és czin ; 
paplak, iskola. 

Papja: Hrabéczi Sámuel; lásd feljebb. 
172'/»- Mindig lutheránusok birták, most 3 esztendeje Péchy György 

a sárosi plébánossal a templom ablakára támasztott láb-
tón küldte be a vármegye hajdúit, s elfoglalta a temp-
lomot. Berthóty Sámuel és Pataky Ádám lutheránus föl-
desurak építették a templomot. — Katholikus földesúr 
nincs, lutheránus van. — Lakosok többsége lutheránus. 



Lelkészei : 
Johannes Ritey 1614 
Jacobus Micenus 1624 ; Jonas 1626 ; Paulini Mihály 1632.. 
Petrus Damiani; Szeben 1636. ápril 16. felszentelte Zabler 

P. 1635. 
Michael Bajza. Szeben 1648 máj. 17. felszentelte Wagner M. 

1648. 
Jonas Petroselinus; Drawecz 1694. apr. 20. 

«r 

27. Szent-Mihály. 
1636. Van 2 aranyozott ezüst kelyhe két tálczával, két kendőrei ; 

a lelkész huzza az egész tizedet az ottlakó földesuraktól, 
az ott nem lakóktól a huszadot s a regia quartát. Van 
egy jobbágytelke a hozzátartozandókkal. 

1666. Anya. Kőtemplom diszes oltárral, aranyozott ezüst kelyhe, 2 
harang a toronyban. 

Papja: Demiani Péter; pártfogója: Istenmezey György. — 
Egyház, pap, tanitó fizetése igen jó. 

172'/ s . Templomát a lutheránus Istenmezey építtette, kelyhét ő ké-
szíttette harmadfélszáz esztendő előtt; 40 évvel ezelőtt 
elfoglalták ugyan a katholikusok, de újra a lutheránu-
soké volt mint azelőtt, mig a rabságban lévén, Szirmay 
István, Szluha György 20 évvel ezelőtt el nem foglalta. 
— Ödönffy Zsuzsanna haza érkezvén, maga házánál tar-
tott prédikátort és istenitiszteletet, a pap a faluban lak-
ván. — Harmadszor Péchy György foglalta el 9 évvel 
ezelőtt. — Többen a lutheránusok, mint a katholikusok 
(a földesurak mind). 

Lelkészei : 
Nicolaus Marikius 1628. (et Osztropatak). 
Andreas Molitoris, felszentelte Zabler P. 1639-ben. 
Georgius Kendi 1660. jan. 18. Demiani Péter 1666. 
Michael Bombik Sárosiensis; Osztropatak 1688. február 18. 
Martinus Pelsőczy 1699. sept 30. (et Jakabfalvae). 

28. Szt. Georgiensis (Szent-György). 
1636. Van ezüst kelyhe tálczával, két kendövei, van 9 köblös földje, 

mely özv. Gombos Imrénének van bérbe adva évi 12 
írton és pedig azért, mert 100 frton temetőkőfalat épí-
tett az egyház. — A lelkész a helyi patrónusoktól az 

egész tizedet huzza; a többi, az egyházhoz tartozó falvak 
patronusaitól a huszadot és a regia quartát. — Van egy 
rétje, 3 köblös földje, (az iskola jövedelme, az ágybér), 
egy 5 vékás földje, minden jobbágytól 12 dénár jár. 

1666. Anya ; kőtemplom, diszes kőoltár, ezüst kehely tálczával, 3 
kendő, 3 harang. 

Pap, tanitó fizetését lásd feljebb. 
Ide tartozik: Gombosfalva, Rátva, Nyomárka s Csipkés filia, 

melyekből a pap tizedet; a tanitó elég jövedelmet huz. 
1721/2. Olyan a sorsa, mint Uszfalváé, mely Szt.-Györgynek filiája 

volt; csakhogy Brezinay János ezt a kuruczháboruban 
vissza nem foglalta. Több kath. 

Lelkészei : 
1. Soóváry Lőrincz. 1618. 
2. Dániel Mollerus 1623., felszenteltetett Zabler P. által 1623. 
3. Isacus Urbani 1627., felszenteltetett Zabler P. által 1624. 
4. Paulus Pascho, felszenteltetett Zabler P. által 1631. 
5. Leonhardus Mokoschinus, felszenteltetett Zabler P. által 1636. 
6. Martinus Nicolaides Osztracensis. Szeben 1645. máj. 3. 
7. Adamus Sosnovszky, Litkupovaból, Lengyelországban ; Sze-

ben 1646. máj. 3. 
8. Andreas Greskovics, felszenteltetett Zabler J. által 1707. 

29. Magyar-Raszlavicza. 
1636. Van aranyozott ezüst kelyhe kendővel, minden jobbágytelek-

től kilenczede és tizede. A lelkész, a ki egykor az egész 
tizedet húzta, most a tizedből a mennyit akarnak, annyit 
kap. A mezőn háromfelé vannak összesen 12 köblös 
földjei, 5 rétje, regia quartája minden faluból, a tanitó 
huzza az ágybért, a zsellérektől 6 dénárt, egy tyúkot. 

1666. Anya; kőtemplom diszes képekkel, aranyozott ezüst kehely, 
részben aranyozott tálczával, három kendő, 3 harang, 
paplak, iskola. Papja: Eleksényi János; tanitója: Urba-
novics András. Egyház, pap, tanitó jövedelme jó. Patró-
nus : a Raszlaviczy család. 

1727g. Mindig lutheránusoké volt, most is az a templom; lakosok, 
földesurak nagy többségben lutheránusok ; 3 filiája van. 

Lelkészei : 
Gregorius 1564. 
Eleksényi János 1666. 

17 
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Andreas Molitoris liptói; Szeben 1639. máj. 4. felszentelte: 
M. Lieffmann. 1669. 

. Samuel Stephanóezy; Eperjes 1670. jan. 8. 
Laurentius Moravi; 1684. jun. 20. 
Andreas Lucae; Jakabfalva 1715. febr. 13. 
Joannes Stephanidesz 1737. máj. 5 (et Laposfalvae). 
Tanitói közül ismeretes : Urbanovics András. 

30. Tót-Raszlavicza. 
1636. Yan kelyhe, egy földje, melyet Kovách Mihály vet be, mely-

ből tizedet huz, s egy más földje. Tanitó a jobbágyok-
tól az ágybért, zsellérektől 6 dénárt, a „popovszke"'-nak 
nevezett, földektől dézsmát huz. 

1666. Eilia; fatemplom, 2 harang (lásd feljebb). Pap, tanitó fize-
tése jó. 

172V2. Temploma 1681. előtt, s most is, lutheránusoké. Földesurak, 
lakosok többsége lutheránus. — Magyar-Raszlavicza liliája. 

31. Ibrahámfalva. 

1636. Van kelyhè kendővel, egy albával. 
1666. Filia; kőtemplom, kőoltár,. 2 harang, czin kehely tálczával, 

egy kendő. — Egyház, pap jövedelme jó. 
172'/». Most is, mint mindig lutheránusoké; több a lutheránus. Rasz-

lavicza filiája. 

32- Kaproncza. 

1636. Van aranyozott réz kelyhe, 2 kendője, 1 albája, 1 casulája, 
1 rétje, melytől l 1 / , frtnyi bér fizettetik. — A lelkész, 
ki azelőtt a helyi patronustól az egész tizedet húzta, 
most annak tetszése szerint kap, azonkívül van regia 
quartája, minden jobbágytelekből fél köböl gabonája és 
zabja, egy kocsi fát és egy tyúkot ád 2 fél telkes. Mind 
ennek harmadát a rector huzza. 

Azonkívül functiókor külön meghatározott mérték-
ben kap gabnát pap és tanitó. 

1666. Anyaegyház. Kőtemplom, 2 harang, 2 kehely tálczával, egyik 
aranyozott réz, másik aranyozott ezüst, melyet Berthóty 
Lajos nejével: Dessewffy Borbálával ajándékozott; 3 kendő, 
1 alba; papja: Sztankovianszky András, tanítója: Kriso-
vicz Dániel ; lásd feljebb. 

1727g Mindig lutheránusok birták ; 3 esztendeje Bornemisza I. 
Sándor István szolgabiróval elfoglalta. — Krucsó 'filiában 
több lutheránus; dézsma nincs. — Kapronczán több a 
lutheránus. 

Lelkészei: Caspar us 1564. 
Christophorus Hedery 1614. 

, Simon Buchholtz 1623. 
Daniel Martinyi Brisnensis; Szeben 1646. máj 3. 

. Johannes Matthaeides Hranicens. Szeben. 1648 máj. 13. 
Andreas Stankovianszky; Eperjes 1652. jul. 10.. felszenteltetett 

1651. Wagner M. által. 
Melchior Clementis 1705. ordinatus, Zabler J . által. 
Franciscus Dunay (Chmelow) 1712. okt. 12. 
Elias Officialis, felszenteltetett Zabler J. által 1704-ben. 
Rezik Gymnas. Cap. IX. De sehol. pag. 
Andreas Paulinus Ord. P. Zabler p. 44. Martipolitanus. 
Tanitói közül ismeretes-. Krisovicz Dániel 1666. 

33. Buczló. 

1636. Van czinkelyhe, tálezája, egy albája; a lelkész a fél telektől 
fél köböl gabonát és zabot kap, van regia quartája; a 
tanitó egy véka gabnát és zabot. Két fél telkes ad sze-
kér fát és tyúkot. 

1666. Filia. 2 harang, czinkehely, 2 kendő, 1 alba. 
172'/j- Kaproncza filiája. Temploma a lutheránusoké; egyen kivül 

mind lutheránus, 1 földesúr Sztankay katholikus, dézsma 
nincs. Most is ev. filialis egyház. 

34. Varjufalva. 
1636. Van aranyozott ezüst kelyhe olyan tálczával, kendővel, albával. 

A pap minden telektől fél köböl gabonát és zabot, zsel-
lérektől egy vékát és fát kap. Mind ennek harmada a 
tanitóé. 

1666. Filia ; fatemplom, aranyozott, ezüst kehely tálczával, 3 kendő, 
2 harang; lá!sd feljebb. 

172V». Temploma mindenkor lutheránusoké volt, mig 3 évvel azelőtt 
Bornemisza István hajdúkkal megnyittatván, el nem foglalta. 
Kaproncza filiája; lakosok: több katholikus mint luthe-
ránus, földesurak : 1 katholikus, 6 lutheránus ; dézsma 

17* 
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nincs. — („Az zsindelyét felbontván, a hajdúk ott béhág-
ván, megnyitották az nevezett templom ajtaját, Sztan-
kay István instantiájára.") 

85. Kuczin. , 

1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, kendővel, albá-
val ; két földje, melytől tizedet huz ; rétje, melytől 1 fr t 
80 dénár bért kap. Irtványföldjei, melyektől kilencze-
det, tizedet huz. — A lelkész minden jobbágytelektől 
„capeciam" gabonát és „mandelíonem" zabot kap, fél-
telektől felét, kocsi fát, tyúkot ; — van 3 mezőn földje, 
egy rétje, egy kertje. 

1666. Anya; diszesképü kőtemplom, fatoronyban 2 harang, aranyo-
zott ezüst kelyhe, 2 kendő, 2 alba; papja : Greskovics 
Illés, tanitója: Jurasik János. — Egyház, pap, tanitó jö-
vedelme jó. — Ide tartozik Porubka és Kozanka. 

Lelkészei : 
Sobichius Pál 1614. 
Paulus Varalyensis, felszentelte Zabler P. 1622-ben. 
Georgius Czapko 1625., felszentelte Zabler P. 1624-ben. 
Jacobus Fabriczius 1635., felszentelte Zabler P . 
Johannes Drazdius Lotbensis; Eperjes 1639. okt. 4., felszen-

telte Zabler P . 1639. 
Johannes Fabiany Zolio Lipschensis ; Szeben 1646. máj. 3. 
Georgius Molitoris 1650., felszentelte Wagner M. 1648-ban. 
Greskovits Illés 1666. 
Tanitói közül ismeretes: Jurasik János 1666. 

36. Hankócz. 

1636. Van aranyozott, ezüst kelyhe vas tálczával, egy albával. 
1666. Fil ia; fatemplom, aranyozott ezüst kehely, 2 kendő, toronyban 

haranglábon 3 harang. Jövedelmek jók. Ide tartozik 
Herhály subfilia is, mely ide jár a templomba. Pap 
fizetése 5 f r t ; melynek Vj-da a tanítóé. 

172V2 (Orsócz filiája). Sándor István szolgabíró foglalta el. 
» 

37. Meszcisko. 

1636. Van aranyozott ezüst kelyhe olyan tálczával, egy kendővel, 
két albával; van háromfelé szántóföldje, összesen 18 kö-

• bölre, melyből tizedet s kilenczedet huz ; két földje szélén 

rétje, melytől 1 forint 75 dénár, bért kap. A ki az egy-
x ház pénzét kezeli, bizonyos dijt fizet. ' A lelkész az öt 

jobbágytól egy köböl gabonát és zabot, egy kocsi fát és 
tyúkot kap. 

Lelkésze : Munievicz György 1646. Szeben 1646. octóber 24. 
Qui sordescit, sordescat adhuc. 

38. Malczó. 
1666. Anya; kőtemplom, 3 díszes oltár, aranyozott rézkehely tálczá-

val, 2 kendő, 2 alba, gyertyatartó, fatoronyban 2 harang, 
haranglábon 1 harang. Papja : Melliki András ; tanitója: 
Ribossy Pál. Egyház jövedelme jó; pap, tanítóé is jó. 

172'/,. Lutheránusok építették, lutheránusok bírták, egykor félévig 
a katholikusok bírták ; ezelőtt három évvel Péchy György 
erővel elfoglalta s az oroszoknak adta át, zsindelyét erővel 
egy helyen levervén. 

Lelkészei : 
Paulus Stankovianszky liptói ; Eperjes, 1637. julius 8. ; felszen-

telte Zabler P. 1636. 
Georgius Nyári, felszentelte Heutschius Ph. 1683. 
Andreas Bárányi, (Neczpál, Thurócz); 1715. február 12. 
Melliki András 1666. 
Ismeretes tanitója : Ribossy Pál 1666. 

39. Lucska. 
1636. Van aranyozott rézkelyhe tálczával, kendővel, albával, egy 5 

köblös földje, kis rétje; a lelkész fél jobbágy telekkel bir. 
1666. Filia; fakápolna, 2 harang, lásd feljebb. 
1727j. Lucska Ktikemező filiája. A plébános a lucskai templom 

kulcsához hasonlót hozott, de vele nem boldogult s szeker-
czével a zárt kivágván, elfoglalta. (Lucskai papúl említ-
tetik Michael Molitorisz, 1654. W. M.) 

40. Karacsonensis. (Karácsonymező.) 
1636. Van aranyozott rézkelyhe tálczával, kendővel, léiköblös föld-

jéből 50 dénár bért huz. A lelkész a patrónusoktól némi 
magot huz, van regia quartája. Van régtől három mezőn 
szántóföldje s három rétje, parochia megetti földje. Min-
den jobbágytól fél kapecziát tyúkkal kap, a tyúkok 3-ad 
része a rectoré; a zsellérektől a pap 6 dénárt kap, me-
lyeknek 3-ad része szintén a rektoré. A rectornak azon-



41. Megyes. 
1636. Vannak földjei 25, melyekből dézsmát huz ; 1657-ben Megyes 

és Hanusfalva között az egyházi illetékek tekintetében, 
tekintettel K.-Keresztesre, egy küldöttség, melynek élén • 
Faskó Illés senior és megyei nagy urak, mint megyei 
kiküldöttek állottak, egyezség jött létre. m 

1666. Elegáns kőtemplom, kőoltár, kőtemető, két harang, jövedelme f 
papnak, tanítónak, egyháznak mint 1636-ban ; kivéve a 
Hanusfalvával való szerződési javítást. 

42. Bisztra. 
1636. Van ezüst pohara táleza nélkül, egy kendője, hét köblös 

földje, öt zsellére, kik kilenczedet s tizedet fizetnek, rétje; 
a lelkész a patrónusoktól tetszés szerint kapja fizetését, 

felül minden jobbágy egy véka gabonát és zabot ad ; két 
jobbágytelektől 14 marok gabonát; Zselezsnik faluból 5 
jobbágytól hasonlóan, a harangozástól egy-egy marok 
gabonát. 

1666. Anya; fényes ó-kőtemplom, diszes kőoltár, négy harang; két 
kehely, mindkettő aranyozott; egyik ezüst, másik réz, 5 
diszes kendő, 1 alba, jól épült parochia, iskola. Papja: 
Fábiáni János ; rectora : Mrász András, lásd feljebb. 
Ide tartozik Long, mely a pap- s tanítónak jó sokat fizet. 

172'/2. 40 évvel ezelőtt lutheránusoké volt e templom ; háromszor 
foglaltatott el azóta; két katholikuson kivül mind luthe-
ránus ; dézsmát fizettek volt papjaiknak. 

Lelkészei : 
Stephanus Csaika 1614. 
Andreas Eadvanensis 1626. (Badványi), félsz. Zabler P. 1637. 
Balath Wenczel 1637. 
Adamus Pallatzky, Szeben 1637. november 18. 
Joannes Fabiányi, 1645—1686. (Alesperes) Consenior. 
Paulus Eibossius, Osztropatak 1688. február 18. 
Nicolaus Holvaith 1706—1708. felszentelte: Zabler J. 
Georgius Fábry 1708. julius 4-től 1715-ig. 

Ezeken kivül említtetnek: 
Andreas Sartoris, felszenteltetett Zabler P. által, 1624. 
Andreas Bettlehemides, felszentelte Lieffmann M. 1667. 
Ismeretes tanítói közül: Mirász András, 1666. 

minden egész telkes jobbágy egy kepe gabonát, tizenhét 
marok zabot, féltelkes annak felét, mindenik fát és tyú-
kot ; fa és tyúk harmada a rectoré. Némely zsellér négy 
marok gabonát, némely 6, némely 3 dénárt fizet; mindezek 
harmadrésze a tanítóé. Van 2, összesen 61/a köblös földje s 
egy rétje. Hermányból 5 frtot, fát, tyúkot kap ; mind-
ezek harmadrésze a rektoré. A tanitó minden jobbágy-
tól minden egész telek után egész, fél telek után félköböl 
gabonát és zabot kap. 

1666. Anya.; Kőtemplom, kőoltár, a nagyobb toronyban 2 harang, 
a kisebben,3 ; ezüst táleza, 2 kendő; Berzeviczy Klára 
sok templomdiszitést ajándékozott. 

Paroehiája, iskolája van, papja, tanítója uincs. Egyház, pap, 
tanitó jövedelme lásd 1636. 

1727s- Temploma mindig lutheránus, mig Bornemisza István el nem 
- ' foglalta, azóta katholikus isteni tiszteletek ; földesurak, 

lakosok többsége lutheránus. 
Lelkészei : 

/ 1626-ban papja van. 
f Matthias Thuróczi 1632., • . 

Kenessey Miklós 1648. 
Melchior Medzibrodensis, felszentelte Wagner M. 1651. 
Michael Hegedűs, felszentelte El. Fischer 1762-ben. 

43. Salgó et Harságh. 

1636. A lelkésznek tiz köböl gabonát fizet, minden sessio egy 
tyúkot, minden jobbágy egy kocsi fát, zsellérek 6 dénárt. 
Tiriak faluból hasonlót, regia quartával. 
Novovilla (Újfaluból) 2 köböl gabonát, ugyanannyi zabot 

s minden jobbágy tyúkot s kocsi fát fizet. 
Lelkész : 
Christianus Acanthi Borussus Insulo Marianus; Eperjes, 1657 

január 10. 

44. Sóvár. 

1636. Kelyhe, paplakja, iskolája nincs; egykor földjei voltak, most 
8 szántóföldtől tizedet húz s némely jövedelmet a sóbá-
nyától ; van rétje, melytől 2 frtot húz. Lelkész a pat-
rónusoktól dézsmát, minden jobbágytelektől egy tyúkot 
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húz. Van temetési stólája, melynek harmada a tanítóé. 
A parochiának van 25 szántóföldje, 3 rétje, a tanitó 
minden jobbágytól kap 5 véka gabonát, zsellérektől 12, 
alzsellérektől 6 dénárt és egy-egy kocsi fát. 

Jegyzet : Sóváron mint kincstári birtokon, az evangelikus egy-
ház korán megsemmisittetett. 

45. Gulyvész. 

1636. Van ezüst, aranyozott kelyhe, hasonló tálczával, van szántó-
földje kettő ; az irtványföldektől dézsmát húz ; négy rétje. 
A lelkész minden jobbágytelektől egy köböl gabonát, 
féltelektől felet és egy tyúkot húz, zsellérektől 6 dénárt. 

172'/j. Templomát lutheránusok építették és szerelték fel, mindig 
is azok birták. 15 évvel ezelőtt a sóbányái Szmutko 
plébános elfoglalta ; 2 évig katholikusok birták, de csak 
négyszer szolgáltak benne, azóta mint most is, lutherá-
nusok birják ; két annyi a lutheránus. (Kolozsváry elfog-
lalta volt, de visszaadta a kulcsot 1 forintért.) 

46. Erdőcske. 

1636. Zsegnye filiája. Van fatemploma, haranglába, kilencz felé 
irtványföldje, melytől tizedet húz. A papnak minden 
gazda fizet 8 marok gabonát, 4 marok zabot, kocsi fát 
és tyúkot. 

1727s. Zsegnye filiája; templomát 50 évvel előbb Zajaczovo alias 
Benyovo nevü gazda épittette; mindig lutheránusoké volt; 
három annyi a lutheránus. 

47. Peklén. 

1636. Van aranyozott, kövekkel kirakott ezüst kelyhe tálczával, egy 
kendővel, egy fekete antipendiummal. A lelkész a pat-
rónusoktól dézsmát húz, azonkívül a jobbágyoktól kepét, 
kocsi fát, tyúkot, féltelektől ennek felét; ennek bizonyos 
részét a tanítónak adja; zsellérek is fizetnek. A tanitó Bu-
nyitáról minden jobbágytól kepe-gabonát, felétől felét, zsel-
lérektől 13 markot, 13 tyúkot kap, Patacskóból ád minden 
jobbágy félköböl gabonát és zabot s a mennyit akar fát. 

1666. Kőtemplom, van aranyozott ezüst kelyhe tálczával; 1665-ben 
szószéke; 1 alba, 2 harang, egy 1666-ban véve, sok 
földje, pap jövedelme jó. — Vagans. 

48. Brcsztoviensis (Boroszló). 

1636. Van aranyozott rézkelyhe tálczával, kendővel; 3 szántóföldje; 
a lelkésznek van egy jobbágy telke. A jobbágyok fizetnek 
gabonát, fát, tyúkot; féltelkesek annak felét. Zsellérek 
10 marok gabonát, alzsellérek egy napi munkát. A tanitó 
a helyi jobbágyoktól egy véka gabonát, féltelkestől felét. 
Mirk faluból 9 frt fizettetett. 1653. szeptember 15-én 
a stóla javíttatott, emeltetett. 

1727g. Templomát azelőtt lutheránusok birták s mindenestől javi-
'tották ; Kolozsváry elfoglalta volt, a mikor is vagy 5 évig 
katholikusok birták ; azután ismét vagy 7 évig lutherá-
nusok ; 23 év óta elfoglalván, újra a katholikusok birják. 
Sokkal több a lutheránus. 

Lelkészei : 
Jacobus Piscator, 1614. 
Johannes Eancidus 1614 után. 
Simon Seczanszky, 1624. ; felszenteltelte Zabler P. 1624. 
Georgius Stubniczenus, liptói ; Szeben, 1636. ápril 16. ; fel- -

szentelte Zabler P. 1635. 
Andreas Urbanovicz ; Szeben, 1648. május 13. ; felszentelte 

Wagner M. 1648. 
Joannes Casparides Caproncensis, 1658. október 16. 
Andreas Várallyai, 1661. október 5.; felszentelte Wagner M. 

1661-ben. 
Tobias Habermannus 1683. október 6. 

49. Bogdány. 
1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, kendővel, 3 köblös 

földje, 3 rétje, 17 szántóföldtől dézsmája, a bevetett ker-
tekből dézsmája ; a lelkész : Kvetkovszky Jakab az őszi veté-
sekből tizedet húz. Sok jobbágytelek jövedelme elvétetett, 
a jobbágyoktól 30 kepét húz vetésekből. Az igásokkal 
birók fát adnak, tanítónak fizetnek hat dénárt, minden 
jobbágy egy köböl gabonát, zsellérek félköblöt, 5 frtót. 
A papnak van 2 földje, 2 rétje ; 1650-iki visitatió alkal-
mával történtek javítások. 
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1666. Anyaegyház ; 1650-diki visitati'okor írattak össze a dézsmás 
egyházi földek, lásd 1636. 

Í72V2- A templomot s harangot a lutheránusok csináltatták s mindig 
azok birták, míg 2 évvel ezelőtt a viczispán és szolgabíró 
a templom ablakán bemászván, a lakosok protestatiója 
daczára elfoglalták. Földesurai: 2 katholikus, 1 kálvinista, 
3 lutheránus. Lakosai többnyire lutheránusok. Kolozs-
váry ugyanezt is elfoglalta volt 2 hétre. 

Lelkészei : 
. Jacabus Eadacinus 1614. 

Thomas Turáni alias Kocsár 1614 után 
Martinus Iszlos 1627. Kvetkovszky Jakab 1636. 
Stubniczenus György 1642. 
Johannes Malobiczenus, Eperjes 1643. julius 8. ; felszenteltetett 

Wagner M. által 1646. 
Johannes Marci, Eperjes 1646. julius 11. 
Samuel Simonides, Jakabfalva 1713. február 16. 
Dániel Wolloschynus. 1698. szeptember 10. 
Thomas Makovini, Nógrád-Kiszelő ; Jakabfalva 1715. február 

13., felszentelte Sckwartz J. 1713. 
Hornyánszky adatai szerint 1631-ben tanítója: Johannes Bru-

chalzius volt. 

50 Bekensis (Böki, Habzsány.) 
1636. Van aranyozott rézkelyhe, aranyozott ezüst tálczával, egy 

kendővel, egy albával. Az egyháznak jövedelme nincs. 
A lelkész Paszolt Ferencztől a búza és köles kivételével' 
tizedet húz. A helyi hívektől két marok gabonát, regia 
quartát. Abossa helységéből gabonát húz, melynek har-
madrésze a tanitóé, a királyi dézsmától tizedrészt, jobbá-
gyok kocsi fát. Épen ugy Lemesán faluból, de itt a . 
patrónusoktól tizedet is; épen ugy Jánoeska faluból 
tizedet, hasonlóan Berete faluból, Senyék faluból. A ta-
nitó a jobbágyoktól egy véka gabonát, Paszolt Ferencz, 
Fűzy Imre és Csuda Bálinttól pénzt és gabonát húz. 

1666. Lemes filiája. Van elég díszes kőtemploma, kő-oltára, két 
harangja, lásd 1636. 

Lelkészei: 
Paulus Wigasztius 1614. 
Andreas Muscius, felszentelte Zabler P. 1634. 
Basilides János, 1638. Jkv. 
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51. Peklény. (Keczer). 

1636- Kelyhe nincs, albája van; irtványföldekből van tizede; a lelkész 
• minden jobbágytól egy köböl gabonát, zabot, kocsi fát 

és tyúkot húz. A zsellérek véka gabonát, igással birók kocsi 
fát, fél zsellérek regia quartát, 6 dénárt fizetnek. Van rétje, 
kertje s földjei, melyet hallgatói trágyáznák s mívelnek. 
A tanitó minden lakostól egy forintot, gabona és zabból 
egy markot kap. — Kyszegh faluban van a parochiának 
fél házhelye; a jobbágyok 24, a zsellérek 6 dénárt fizet-
nek, ennek harmada a tanitóé, minden ház egy tyúkot 
ád, van regia quartája. Épen igy Trebejov faluban, kivéve 
hogy. nincs fél házhelye. Tarnov faluból 41/? köböl 

* gabonát s zabot kap, fát és tyúkot, zsellérektől némi pénzt, 
mind ennek harmada a rektoré. Licerd faluból 9 köböl 
gabonát, kocsi fát, regia quarta fele a somosi tanitóé. 
Szuhadolina faluból 9 köböl gabonát, zabot, minden 
jobbágytól kocsi fát, tyúkot és regia quartát; zsellérektől 
pénzt, harmada a tanitóé. 

1666. Anya. Papja Török Mihály; temploma, kelyhe, tálczája (ara-
nyozott) az, a mi előbb volt 1636-ban. A templomnak 
sok jövedelme megszaporittatott ; parochiának sok jöve-
delme, a többi mint 1636-ban. 

172^2 - Keczer-pekléni templomot Keczer Ferencz, Keczer András 
és Zsóry György lutheránusok építették. Kolozsváry ide-
jében egy hónapig katholikusoké volt. Hét évvel ezelőtt 
Keczer Sándor Bornemiszával ugy foglalta el, hogy a 
templom kulcsa az ajtóban lévén, Iklódy nevü nemes 
ember azt elvette s az öreg Keczer Jánosnak adta, de a 
lakosok ellentálltak, miért kettő fogságban volt ; uj 
lakatot tettek, de a lakatos által a foglalók megnyittatták 
s elfoglalták, bár Keczer András és Kovács András pro-
testált s azóta katholikusoké lett. Több a lutheránus. 

Jegyzet: Az 1666/,. C. V. jkvben ez áll: Az 1669-dik évi 
junius 5-én Teleky Margit a keczer-pekléni papnak földeket aján-
dékozott. 

Lelkészei : 
Johannes Sobichius 1614; 
Georgius Mokoschinus 1623., felszentelte Zabler P. 1623. 
Johannes Hastatoris 1624., felszenteltetett Zabler P. által 1624. 



Johannes Antoni de Szent-Imre, Eperjes 1641. julius 4 . ; 
Radácsi János 1649.; 
Johannes Wiszliczenus junior, 1663. május 9.; hires senior. 
Michael Török, Szeben 1669. május 27.; felszentelte Wagner 

M. 1666-ban. 

52. Lubócz. 

1636. Szt.-lmre filiája. Van 3 földje, melyből dézsmát húz; a 
szt.-imrei tanitó innen húzza jövedelmét. Minden jobbágy 
félköböl gabonát és zabot ad neki, féltelkesek ennek felét, 
kocsi fát, tyúkot, zsellérek 6 és 3 dénárt, van regia 
quartája. 

53. Mereticzensis. (Szent-Imre). 

1636. Van aranyozott ezüst kelyhe három kendővel, albával, 3 rétje, 
egy kertje, 15 szántóföldje; a lelkésznek a patronustól 
egész dézsmája; a jobbágyoktól köböl gabonája, zabja, 
fája, tyúkja, regia quartája, zsellérek 6—3 dénárt fizetnek. 
Van 19 szántóföldje, 3 rétje, egy kertje. A tanitó a 
patrónus kegyelméből kapja fizetését, zsellérektől 3—6 
dénárt. 

1666. Kőtemplom, kőkeritésü temető, temetői haranglábon 2 harang ; 
lelkésze: Chalupka Márton, lásd 1636., anya. 

1727,. Radács filiája. 
Lelkészei : 
Johannes Szvizsián 1614. 
Paulus Cristallus 1623. 
Georgius Krismannus 1632. 
Abrahamus Benedicti 
Georgius flalecius, Eperjes 1647. 
Mathias Platani, Szeben 1650. október 12. 
Martinus Chalupka, Eperjes 1670. január 8. 
Hornyánszky adatai szerint 1632. papja Kapalini János volt, 

az egykori görgői rector. 1669-ben Regius Pál, kit M. Lieffmann 
superintendens szentelt fel 1669. junius 6-án. 

Rezik Gymn. Cap. IX. de sch. p. Michael Lesko ord. P. Zab-
ler p. 186. 

55- Kende. 

56. Szedlicze. 

1636. Lelkésze : Berekszászy Mihály ; tanitója : Nádaskay Basilius. Van 
aranyozott rézkelyhe tálczával. A lelkésznek minden 
patrónus tizedet ad regia quartával. Van egy egyházi 
rétje, 8 parochialis szántóföldje, 4 parochialis rétje, a 
Kendyek, Madarassy Tivadar és Petróczy 13 köböl ga-
bonát adnak. A tanitó minden jobbágytelektől félköböl 
gabonát, felétől felét, zsellértől 6 dénárt kap. 

172 Vj. A lutheránus község és a lutheránus Kendy Gáspárné (egy 
harangot) javíttatta és szerelte fel, a mindig birt templo-
mot. Tököly-világ előtt Bársony püspök elfoglalta volt; 
de pár hó múlva visszakapták s mind addig birták, mig 
a mostani Sustrik ur e helység egy részét megvévén, a 
katholikusoknak adta; két annyi a lutheránus. 

Lelkészei : 
Andreas Leporis 1614. 
Petrus Edenffy 1632. -
Demetrius Werbiczei, liptói; Szeben 1640. máj. 3. 
Michael Berekszászi; Eperjes 1650. jul. 6. 
Nobilis Nicolaus Lipóczy, Mura-Szombat. 
Nicolaus Cservenyenszky; Eperjes 1670. jan. 8.; felszentelte 

Wagner M. 1664. 

.1636, Jelenleg filia, van aranyozott rézkelyke tálczával, 2 kendővel, 
1 albával; egy fél házhelye, 3 rétje, azonkívül még egy 
szántóföldje s még Vj2 házhelye. A lelkész jövedelme 
egy jobbágytelektől, 1 köböl gabona, zab, tyúk. 

1636. Van aranyozott rézkelyhe tálczával, kendővel, albával, anti-
pendiummal ; sok földje, melyek közül tizből a lelkész 
huzza a tizedet; többől huz az egyház. Vannak rétjei. 

A lelkésznek van egy rétje, egy kertje, patrónusok-
tól huszadot huz ; jobbágyoktól egy köböl gabonát, zabot, 
fél telektől felét, zsellérektől 6 dénárt. — A tanitó ugyan-
annyit kap a vetésekből, zsellérektől 6 dénárt. 
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1666. Anya, kőtemplom, kőoltára képekkel, szobrokkal. 3 harang, 
ezinkehely tálczával, mindezt nem rég szerezte. 

Papja: Trebula György jeles; tanítója: Chalupka Márton jeles, . 
lásd 1636. Tanitó és pap fizetése jó. 

1721/4. Mindig evangélikusoké volt sok év óta a templom, azok re-
parálták és szerelték fel; Kolozsváry idejében elfoglaltatván, 
4 évig a katholikusoké volt, különben mindig az evan-
gélikusoké, mig 6 évvel ezelőtt 1715-ben a földesúr gróf . 
Szentiványi el nem foglalta, s az oroszoknak nem adta. 
6 annyi a lutheránus. 

Lelkészei : 
1. Damianus Slatuensis 1614. 
2. Andreas Lowczanus 1614 után. 
3. Johannes Galshi 1620. 
4. Samuel Lani alias Eliae 1623. 
5. Felicis Gergely 1634. 
6. Dániel Eokossinus. Eperjes 1647. okt. 2. 
7. Johannes Zwareczius, 1649. máj. 4.; felszentelte Wagner 

M. 1648. 
8. Martinus Chalupka, Szeben 1653. máj. 8. 
9. Paulus Malobiczenus ; Szeben 1655. jul. 7. felszentelte Wag-

ner M. 1654. 
10. Johannes Bruchaczius Briznensis ; 1683. okt. 6. felszentelte 

Ph. Heutschius 1683. 

57. Berki alias Rakitanensis. 

1636. Papja: Martinus Kudély. Ezen anyaegyháznak kőtemploma 
van, aranyozott ezüst kelyhe tálczával, albával, a temetői 
haranglábon 3 haranggal ; az egyház jövedelme sok. 

1667-ben újra részletezve. A lelkész jövedelme 
minden egész telektől 1 köböl gabona, 1 köböl zab ; 
felétől fele, épugy a filialisokban, '/j-da a tanítóé. 

1666. Anya; jövedelme mint feljebb 1636-ban, de szaporodott. f 
172'^ • Mindig lutheránusoké volt ; a templomot pár hónappal ezelőtt , 

Sztankay Zsigmond szolgabiró foglalta el, vármegyei 
parancsra hivatkozván ; 4-szer több a lutheránus mint a 
nem lutheránus. 

Lelkészei : 
1. Jacobus Radacinus 1623. 
2. Martinus Kudély 1636. \ 
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W 3. Johannes Antoni 1640. Z. P. 
4. Éliás Hlavácz 1649. 
5. Martinus Kendely; Szeben 1667. okt. 12. felszentelte Wag-

! . ner M. 1666. 
58. Bajor. 

1636. Van aranyozott rézkelyhe tálczával, 2 kendővel, albával; 3 
. szántóföldje, 7 irtványföldből visitatiókor tizedet ajánlot-

tak a lakosok, melynek V*-de a papé. A lelkész mind 
innen, mind Izsépből a patrónusoktól dézsmát, régia 
quartát, a jobbágyoktól kocsi fát és tyúkot huz. — 
Ugyanúgy Andrásvágásból, hanem a tyúkok és a fa har-
madrészét a tanitó huzza fél köböl búzával és fél köböl 
kölessel. A tanitó kiilönbeu Bajorból minden jobbágy-
tói fél köböl gabonát és zabot kap, hasonlólag Izsépből 
és András vágásból. — A bajori zsellérek fizetnek neki 
6, az izsépiek 3 dénárt, az andrásvágásiak pedig 3 zsel-

éi. lér annyit, mint egy jobbágy. 
1666. Egykor Anya. Ó kőtemplom, kőoltár, kőtoronyban 2 harang, 

kőtemetőkerités. 3 kendője ; paplaka, most üres ; tanitó-
.lakban tanitó lakik; jövedelmei mint 1636-ban. 

Lelkészei: 
Johannes Lihanus Neusoliensis 1624. 

^ Petrus Viti Bicinensis 1629.; — felszentelte, Zabler P. 1629. 
Johannes Coci Berzevicze ; Szeben 1636. apr. 16., felszentelte 

Zabler P. 1635. 

59. Kajata 
1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, albával, 4 szántóföldje, 

egy rétje, sok irtványföldje, s egy irtványrétje, melyből 
dézsmát huz; a lelkész minden jobbágytól 1/s köböl ga-
bonát és zabot, fát, régia quartát kap. Zsellérek 6 és 3 
dénárt, ezek 1l3-Aa, a rectoré. Van 22 földje, a tanítónak 
13; 3 rétje, tanítónak 1; tanítónak s papnak egy-egy 
kertje. — Luzsanka faluból 10 szántóföldből tizedet huz 
a templom, egyből a pap. — Azonkívül 4 köböl gabo-
nát, zsellérektől 6 és 3 dénárt, mindennek 7s"Cla taní-
tóé. — Mochna . faluból 5 köböl gabonát és zabot, 10 
kocsi fát, zsellérek 6 és 3 dénárt, mely pénz '/j-cla a . 
tanitóé. — A rector Kajatából minden jobbágytól gab-
nát és zabot és összesen 14 kocsi fát kap. — Mochná-
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ból 10 köböl gabonát és zabot s azonkívül a zsellérek-
től l1 / , köböl gabonát kap grácziából. 

1666. Kőtemploma, két elegáns oltára, 2 harang a faharanglábon 
kőtemető; papja: Eegis János; tanítója: Horváth Ta-
más, lásd 1636. 

172V»- Templomát azelőtt lutheránusok bírták, Kolozsváry elfoglal-
ván, egy kevés ideig pecsét alatt tartották; újra luthe-
ránusoké ; Eákóczy Ferencz forradalma idejében Juliany 
elfoglalta, de újra visszaadatott a lutheránusoknak ; Rákóczy 
forradalma után az eperjesi jezsuiták (pater Kolp supe-
rior németekkel, mint az eperjesi coll. birtokát) által 
foglaltatott el; 5 annyi a lutheránus. 

Lelkészei: 
Basilius Dvorszky 1614. 
Johannes Wlodkius Silésius 1620.; felszentelte Zabler P. 1620. 
Nicolaus Rotarides (Szekeres) 1627.; felszenteltetett Zabler P. 

1627. (abscisum a corpore membrum). 
Ladislaus Scultéti; Eperjes 1639. okt. 4; felszentelte Zabler 

P. 1639. 
Johannes'Regis ; 1661. okt. 5. 
Rez. Gymn. Cap. IX. de sehol. pag. Matthias Ritay életrajzo-

kat irt magyar nyelven. 

60. Szinye. 

1636. Yan aranyozott rézkelyhe tálczával, albával, vannak számos 
irtványfóldjei, melyekből dézsmát huz, melyek ezen visi-
tatió után megszaporitattak, s megváltoztattak; 4 rétje. 
A lelkész a patrónusoktól dézsmát huz és regia quartát, 
az igással bíróktól fát, melynek 1/3-da a tanítóé. — Yan 
22 parochiális föld, 2 kis rét. — Novovillából (Szinye-
Ujfalu) a patrónusoktól huszada, jobbágyoktól, zsellérei-
től fája, zsellérektől 6—6 dénárja; ezek a tanítóé. 
Jernából patrónusoktól huszada, jobbágyoktól fája. — A 
tanitó jövedelme az uraktól 3 köböl gabona, m i n d e f f 
jobbágytól 7* köböl gabona és zab, féltelkestől annap 
fele, zsellérektől 6 dénár, 1 kenyér mindeniktől, 3 földje. 
Novovillából minden jobbágy 1 véka gabonát és zabot fizet. J 

1666. Anya; fényes templom, 3 diszes oltár, 2 harang, 1 csengetyü, 
paplak és iskola ; papja : Pruny János ; egyház, pap, ta-
nító jövedelme fényes. ^ 

Wfc 

M. 

h 
v n 

l72'/2 - 1680., mint annakelőtte lutheránusoké volt; Szinyei Miklós és 
László lutheránusok építették 1703. jun. 24. Gróf Szir-
may lutheránus neje férjét a rabságból akarván kimen-
teni, praefectusa Szluha György (azon ürügy alatt, hogy 
az uraság életjét, zabját kivánja behordani), által engedte 
elfoglalni, ki is a templom kulcsát elhozatván, a kertekben 
rejtőzködő sárosi prépostot : Tarnóczyt bebocsátatta, a 
mi ellen Szinyei László és György protestált. Az evan-
gélikusok újra visszakapták 1712. Szinyey Kristóf kérel-
mére Szinyey László és György ujólagi protestatója 
daczára újólag elfoglaltatott oly módon, hogy midőn a 
templom ablakainak vasait levervén, nem boldogultak, 
leverték a zsindelyt a tetőről, s ugy bemászván a toronyba, 
a templomba jutottak. 4 földesúr s a lakosok nagyobb 
része lutheránus. 

Lelkészei: 
Johannes Damiani 1614. 
Jacobus Marothinensis 1614 után. 

Jacobus Molleri 1623. 

Andreas Hodikius, (felszentelte Zabler P. 1626. 91. sz. somosi 
rektor.) 

• Hieronymiades Leonhard 1649. 

61. Novovillensis (Szinye-Ujfalu). 

1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, 2 kendővel, 3 albával, 
ezüst ciboriummal, 3 szántóföldje, 5 rétje. 

1666. Filia ; kőtemplom, a többit 1. feljebb. Egyház, pap s tanitó 
fizetése jó. 

Tornyát a lutheránusok építették, azelőtt mindig a lutherá-
nusok bírták. Kolozsváry elfoglalta, Tököly idejében a luthe-
ránusoké ; kuruezháboru előtt Tarnóczy sárosi plebánus 
elfoglalta, aztán újra a lutheránusoké, mig 6 évvel ezelőtt' 
Szinyey Kristóf földesúr, a katholikusok részére elfoglalta. 
Az urak családján s 1 katholikusokon kivül, mind luth. 

Lelkészei: Hederi Kristóf 1615. Fabiáni Mátyás 1616. 

1727, 

62. Chminensis. 

i f f ' t k : l y h e ' - b e a r a n y o z v a , hasonló 
jövedelme. * a l b á j a ' ^ f ö l d j e i , - t j e s más 

18 
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68 Henrichó. 

1636. Van 1 albája, 1 szántóföldje, 1 rétje. 
1666. Filia ; kőtemplom, 3 oltár, faharangláb 2 haranggal, földje, 

rétje, mint 1636-ban, utóbbi szaporodott; pap s tanitó 
fizetése jó. 

64. Fries. 
1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, 1 kendővel, 1 albával. 
1666. Filia ; kőtemplom, 1666-ban épült szószék, többit 1. 1636. • 

65. Berthotoviensis (Berthót). 
1636. Van aranyozott ezüst kelyhe, hosonló tálczával. 4 hosszú, 2 

rövid kendője, 1 albája, ezüst pontificáléja, 2 szántó-
földje. A lelkész a patrónusoktól búzát és kölest kivéve, 
dézsmát kap. A filiálisok patronusaitól huszadot; van 
kertje s a lakosoktól regia quartája. — Fricsből minden 
jobbágytól kocsi fája, zsellérektől quartája. — A tanitó 
minden berthóti jobbágytól egy véka gabonát és zabot, 
a Berthótyaktól 2 véka és 2 köböl'gabonát és "ünnep-
napokon és vasárnapokon ebédet a papnál, különben 
kenyereket szokott kapni a lakosoktól. Henrichovczéból, 
a Hedriektől l1/« köböl gabonát, zsellérektől 8 dénárt. 
Fricsből az uraktól hasonlóan gabonát, harmadfél köblöt, 
minden igással biró zsellér 1 véka gabonát s zabot, más 
zsellér 6 dénárt fizet neki. 

1666. Anya, (1. 1636.) papja Eudini Mihály. 
Lelkészei : 
Caspar Benedicti 1614. 
Georgius Dyakovszky 1618. 
Michael Stankovius 1624., félsz. Zabler P. 1624. 
Christopherus Ledwesch 1625. 
Nicolaus Lucae; felszentelte Zabi. P. 1632. 
Johannes Wiszlicenus; Szeben 1655. apr. 27. 
Sámuel Hrabéczius, Thuroezenus; Szeben 1660. apr. 21. 
Michael Budiny Zsarnoviensis ; félsz. Wagn. M. 1665; Eperjes 

1665. oct, 21. 
Michael Urbanovicz, félsz. Liefm. M. 1668. 

Hornyánszky adatai szerint 1625-ben a hires Berthóty-család 
Ledwesch Kristófot, az eperjesi rectort hivta meg papul, kit Zabler 
Péter, lőcsei lelkész, supr. szentelt fel. Ez meghalt 1632-ben. — 
Utána Lucae Miklós, előbb Berzeviczén kántor, ezután görgői 
tanitó, ki 1623-tól mint magánember élt Sirokán és Stankovitz Mi-
hály következett, ki 1638-ban Árvába ment át. 

66. Cruceusis. (Szt.-Kereszt.) 

1636. Van 2 aranyozott ezüst kelyhè, 4 hosszabb, 2 rövidebb ken-
dője, egy albája, misemondó ruhája, 2 szántóföldje. — 
A lelkésznek van regia quartája, a földesúr jobbágyainak 
oda ajándékozván a dézsmát, ebből a lelkész a negye-
det huzza; van huszada a kölesből, kenderből, lenből, 
panicumból, azonkívül minden jobbágy és zsellér 6 dé-
nárt fizet, ennek 1j3-da, a tanítóé ; van 2 kertje. A tanitó 
minden jobbágytelektől egy köböl gabonát és zabot, fát 
és egy kenyeret kap. 

1666. Kőtemplom, 3 kőoltár, 1 alba, 2 aranyozott ezüst kehely, 2 
kendő, 3 harang a toronyban ; papja : Andriczius János ; 

- tanítója: Duhow_ András ; 1. 1636. 
172 72- Temploma, mint miudig. ugy most is a lutheránusoké, csak 

Kolozsváry idejében volt pár hétig a katholikusoké. Mind-
nyájan lutheránusok. 

Bezik Gymn. Cap. IX. de sehol. pag. tanítói : 
1. Praga. Ord. p P. Zabi. 8. p. ; 2. Joh. Czengler Ord. p. 
Zabi. p. 52. • 

Lelkészei: 1. Jacobus Ambrosi 1614., 2. Nemileni Máté 1647., 
3. Andricius János. 

Ismeretes tanítója : Duhow András. 

67. Chrapkó. 
1636. Van aranyozott réz kelyhe, aranyozott ezüst tálczával, 2 ken-

dővel, albával, antipendiummal ; van 24 szántóföldje, 2 
rétje; a tanitó minden jobbágytól 1 köböl gabonát és 
zabot, fél telektől annak felét ós fát kap. 

Jegyzés: Később a szántóföldek viszonya megvál-
tozott. 

666. Filia ; kőtemplom, 3 oltár, kőtemető, 4 harang, szép iskola ; 
tanítója: Textoris György, 1667. a pap fizetése javítta-
tott, 1. 1636. 

18* 
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1727s- Templomát a lutheránusok építették 1703-ban. Hedry a né-
metek segítségével, ' kiknek 5 frtot adott, elfoglalta, de 
azután visszaadták; a pestisben a falu legnagyobbrészt 
elpusztult. Azóta Yitkoviczius László 1716. önhatalmú-
lag elfoglalta. 4 annyi a lutheránus. 

68. Ovcza. 

1636. Van 1 albája, 1 szántóföldje, 1 rétje. 
« 

69. Vitéz. 

1636. Van 2 aranyozott ezüst kelyhe tálczákkal, 4 kendővel, 2 ca-
. sulával, albával, antipendiumokkal. A lelkész a Berthó-

tyaktól és Hedryektől minden vetésből tizedet és husza-
dot huz; regia quartája van s minden jobbágytól kocsi 
fája ; van 18 szántóföldje, 2 rétje. Ohrapkovból a jobbá-
gyoktól regia quartát és harminczadot kap, a zsellérektől 
6 dénárt ; melyek 73-da a tanitóé, Ovczából regia quar-
tát, minden jobbágytól kocsi fát, melyek 7s"da a tanitóé ; 
a tanitó minden jobbágytól egy köböl gabonát és zabot, 
1 kocsi fát és 1 kenyeret kap.' 

1666. Anya; a pap jövedelme javíttatott. 
17272- A templomot az evangélikusok épitették, 3 annyi a lutheránus, 

mint a katholikus. (15 1. és 5 k.) 20 évvel ezelőtt fog-
lalták el Berthóty Lajos és Hedry Ádám kívánságára. 
Földesurak többsége lutheránus. 

Lelkészei : 
Michael Vitravy Vazeczky 1614. 
Stephanus Sibschin junior 1618.; félsz. Zabi. P. 1617. 
Jeremias Caprini 1629. 
Nicolaus Lucae 1632. 
Johannes Jaszenovszky 1647. körül. 
Biszkupitzki Georgius, Szeben 1663. febr. 14. 
Simon Pepik ; Eperjes 1667. jan. 19., félsz. Wag. M. 1665.. 
Martinus Peternak; felszentelte Lieffmann M. 1670. 

70. Siroka. 
1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, 2 albával, 3 kendővel, 

4 szántóföldje, 2 rétje. A rét jövedelme a lelkészé, a lelkész a 
patrónusoktól tizedet huz, jobbágyoktól, zsellérektől quar-
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tát, igásoktól kocsi fát ; tanitó huzza a párbért, minden 
jobbágytól köböl gabonát, zabot; felesektől felet; össze-
sen 3 kocsi fát. 

.1666. Anya ; kőtemplom, oltárok, 3 harang stb. mint 1636. — 
Papja : Grynélius János ; tanítója : Scultéti Jakab ; egy-
háznak, papnak sok földje volt. Pap és tanitó jövedelme 
1666-ban emeltetett; pap, tanitó fizetése jó. 

1727, . Tököly-világ előtt mindig a lutheránusok birták templomát, 
azután a katholikusok, ismét a lutheránusok ; 10 esztendeje, 
hogy a judex curiae Berthóty Gáborral a kulcsot eldug-
ván, s az ablakon bemászván, elfoglalta, azóta a katholiku-
soké; több a' lutheránus. (Sirokán magyar szerződés 
1655.) 

E. G. Cap. IX. ; de sehol, pag ; Paulus Stanko-
:» < vianszky. -

Lelkészei : Thomas Pepichius 1614. 
Steph. Libschin 1632. 

Joh. Jasztrabinus ; Arvo-Trstensis ; Eperjes 1658. jan. 18. 
Joh. Grünell-Briznensis; 1663. máj. 30. félsz. Wagner M. 
Matthias Paszko ; 1686. aug. 6. félsz. Zabler J . 

71. Sindlarensis. (Singlér). 

1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, 1 kendővel, albával, 
3 candelabere, van 2 szántóföldje, 1 rétje. A lelkész 
kapja a regia quartát, 6 kocsi fát, minden zsellértől a 
vetés negyedét, a kik nem vetnek, azoktól 6 dénárt; a 
zsellérektől a rector mindeniktől 2 dénárt kap -s azon-
felül egy köböl gabonát, s a jobbágyoktól egy köböl 
gabonát, zabot. 

'1666. Filia, 1. 1636. 
1727J- Templomát a lutheránusok birták; az első pestis előtt 10 évig 

a katholikusok birták, pestis-után újra a lutheránusoké volt, 
mig 7 évvel ezelőtt a földesúr Berthóty Miklós át nem 
adta a lipóczi katholikus plebánusnak. 4 annyi a luth. 

«r 

72. Lipócz (Szinye). 
1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, 2 kendővel, 2 albával, 

van egy szántóföldje, több irtványföldje, melyből az egyház 
tizedet, a lelkész negyedet huz. A lelkész a patronusok-



'278 

tói huszadot, regia quartát, a jobbágyoktól, mindenütt 
tizedet, kocsi fát és' tyúkot, zsellérektől quartát vagy 6 
dénárt kap. Van 2 rétje, 1 kertje. A tanitó minden jobbágy-
tól egy köböl gabonát, zabot, kocsi fát, kenyeret kap, a kik 
felényit birnak, felényit fizetnek. 

1666. Anya. Fényes 1663-ban épült temploma, 3 oltárral felszerelése 
mind u j : mert 1660. leégett; kőtornya, 3 harangja; papja 
Jablonovszky Tamás; tanítója Nicolaidesz István ; sok 
szántóföldje ; pap, tanitó fizetése jó. 

172'/.. Temploma e g y k o r elégvén, a lutheránusok állították helyre tel-
jesen, azok birták ; a második pestis előtt 3 évvfel,. kat-
holikusok foglalták el; 4 évig azok birták, de a kath. 
pap pestisben elhalván, vissza kapták a lutheránusok, 
mig most 7 esztendeje Szinyei Zsigmond és Imre 'a 
katholikusok részére el nem foglalták ; 3 annyi a luthe-
ránus. 

Lelkészei : 
Mathias Solcius 1614. 
Damiani János 1619. 
Georgius Gurany 1622., félsz. Zabler P. 
Johannes Lazicius 1623., felszentelte Zabler P, 1623. 
Josephus Zeleni 1624. 
Martinus Hódul Bajmoczensis ; Szeben 1639. máj 4. 
Matthias Ribossius, Szeben 1653. máj. 8. 
Tóbiás Jeszenovszky, Szeben 1664. máj 7. 
Matthias Bohemus, Jakabfalva 1684. jun. 24. 
Georgius Ocsoviny, 1715. február 13. 

78. Stephanensis (Istvánvágás). 

1636. Van aranyozott ezüst kelyhe, aranyozott réz tálczával, 1 ken-
dője, 1 albája, missaléja, 3 szántóföldje, kis rétje, a lel-
kész kapja a regia quartát, a jobbágyoktól dézsmát, a 
kölesből, kenderből, lenből, panicumból,' kocsi fát, tyú-
kot ; a zsellérek a lelkésznek 6 dénárt fizetnek ; rectornak 
negyedet; a tanitó minden jobbágytól 1 köböl gabonát 
és zabot; felestől felet kap. 

1666. Filia, kőtemplom, 3 diszes oltár, kehely, 2 alba, kőtoronyban 
2, fatoronyban 1 harang; 1660-ban készült uj szószék 
és keresztelő medencze; igen diszes gyertyatartók. Igen 
sok földje, pap s tanitó fizetése mint 1636. 

74. Hermány. 

1636. Van aranyozott ezüst kelyhe tálczával, pontificale, ciborium, 
4 kendő, 2 alba, 3 szántóföldje ; a lelkész huzza a regia 
quartát, -jobbágyoktól kocsi fát, tyúkot, zsellérektől 6 dé-
nárt ; ebből a tanitóé a harmadrész ; — 3 nagy szántó-
földje, 8 kis szántóföldje, kertje. A tanitó minden job-
bágytól 1 köböl gabonát, zabot, kocsi fát, kenyeret, — 
azonkívül manipulatiót (zsup, kéve) kap. 

1667. Anya; pusztuló templom, lásd 1636.; egyház és pap sok jöve-
delme szaporodott. Papja Krakovszky István ; tanitó jöve-
delme mint 1636-ban. 

172',a. Mindenkor luth., mig 4 évvel ezelőtt Bornemisza J. el nem 
foglalta, azóta katholikus istenitisztelet. 1 földesúron ki-
vül, minden földesúr és lakos lutheránus. 

Lelkészei: 
Marcus Glosius 1614. 
Simon Krzikavini 1627 ; felszentelte Zabler P! 1627. 
Andreas Stephanus Krakovszky Cibiniensis ; Eperjes, felszen-

telte Wagner M. 1665. okt. 21. 
Andreas Curany Roskovanensis 1704. Apostata. 

75. Jernye. 

1636. Van aranyozott rézkelyhe tálczával, 7 kendője, antipendiuma, 
2 szántóföldje, több irtványföldje, rétje, a tanitó a patro-
nától minden néven nevezendő vetésből legalább ifc egy 
köblöt kap, minden jobbágytól fél köböl gabonát és za-
bot, fél telkestől annak felét, kocsi fát. Zsellérektől 4 
dénárt, manipulátiót, kenyeret. Van kertje a patronától. 

1666. Anya. Kőtemplom, 3 oltár, 2 alba, aranyozott ezüst kehely 
tálczával, réz gyertyatartók, kőtemető, két harang," paro-
chiája, iskolája jól épült, van sok tizedes földje; pap.és 
tanitó fizetése jó. 

1721/,,- Azelőtt a lutheránusok birták templomát, Beleváry Kolozsváry-
val elfoglalta, de a lutheránusok visszakapták. Kurucz 
világ előtt Melczer János a sárosi plébánossal újra el-
foglalta, s most is a kathok. birják. A parochiát a luthe-
ránus Szinyey 'György építette. Sokkal több a lutheránus 
mint a más vallású. 

Lelkész: Johannes Adami 1640. febr. 8. 
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76. Mocsolya. . 

1636. Van réz kelyhe aranyozva, tálczástól, egy hosszú kendővel ; 
10 szántóföldje, 2 rétje, egy irtványföldje zálogban Sem-
sey Györgynél 8 frtért, melyet vissza fog váltani. 

1666. Filia; kőtemplom, fatorony, 1667-ben vett harang; egyház, pap, 
tanitó jövedelme mint 1636. 

1721/,. Katholikusok birták. Túlnyomó nagy többség katholikus. 

77. Senyék. 

1666. Kőtemploma, roskatag oltára kőből van, képek nélkül, van 
aranyozott rézkelyhe tálczával, egy kendővel, van egy 
harangja, van sok irtványföldje, 3 rétje; pap és tanitó 
fizetése a község által összeszórt gabonából és stolárék-, 
ból áll. 

172Vs- Mig Kolozsváry el nem foglalta, mindig lutheránusok birták, 
akkór 2 hétig katholikusoké volt, de újra lutheránusoké lett 
mig 1721. május havában Sztankay Zsigmond szolgabiró 
el nem foglalta; 1 lutheránus, 2 katholikus földesúr, egy 
katholikuson kivül a többi mind lutheránus. 

\ 
Egyházak, melyek csak 1666-tól említtetnek. 

78. Lemes. 

1666. Anyaegyház. Kis kőtemploma, eléggé diszes kőoltára kép nél-
kül ; van ezüst kelyhe tálczával, 2 kendővel, egy harangja 
a temetői haranglábon ; vannak tizedet jövedelmező föld-
jei; a tizednek nyolczadrésze a lelkészé. 

Lelkészei : 
Basilides János 1649. 
Dániel Johannides, felszentelte Liefman. M. 1667. 
Johannes Várossy, felszentelte Ph. Heutschius 1684. 
Hornyánszky adatai szerint 1716. jan. 22. M. F. Sehwarcz 

lemesi lelkészszé Kegyer Jánost szentelte fel. 

79. Berettő. 

1666. Lemes filiája. Kőtemploma, kőoltára, van egy harangja, van-
nak földjei, s több földtől tizedet huz. A tizedet jövedel-
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mező földekből nyolczadot huz a pap és tanitó; 1650-ki 
visitatiokor a stóla rendeztetett.. 

1727s- Templomát lutheránusok építették, mindig is azok birták, 
kivéve, hogy pestis után egy hónapig katholikusok bir-
ták; most is lutheránusok bírják. Azelőtt a lemesi, most 
a kőszegi egyház filiája; 8 annyi a lutheránus. 

80. Szent-István (Kosztolány). 

1666. Anyaegyház. Van kőtemploma, egy harangja, vannak földjei^ 
egyház pap, tanitó eltartására. 

172V». Mindig a lutheránusok birták s javították, meghalván a pap, 
elfoglalták a katholikusok s 9 évig katholikus pap tett 
benne isteni szolgálatokat, azután újra a lutheránusok 
birták 7 évig ; 7 évvel ezelőtt elfoglalván a katkolikusok, 
most is a katholikusok bírják ; 7-szer annyi a lutherá-
nus, Kassa a földesura. 

Lelkészei : 
Dániel Fábry 1616. 

Johannes Fabricius, felszentelte Wagner M. 1666. ' 

81. Kisfalu. 
. 1666. Filia; vannak tizedet jövedelmező löldjei, aranyozott ezüst 

kelyhe, régi temploma, egy harangja, két kendője, kő-
oltára, a pap és tanitó fizetése megelőző visitatiokor sza-
bályoztatott. 

172Vj- Kosztolány filiája. Mindig a lutheránusok birták s javították. 
Kurucz háború előtt 9 évig katholikus pap szolgált benne. 
Kurucz háborúban 7 évig a lutheránusok birták, most 7 
esztendeje elfoglaltál; a katholikusok ; most a katholiku-
likusok bírják ; 15 annyi a lutheránus. 

82. Tapolcsány. 
1666. Filia; vannak tizedet jövedelmei?) földjei. 

83. Kavacsensis. — Kavacsány. 
1666. Filia. Fatemplom, kőoltára, aranyozott ezüst kelyhe, temetői 

haranglábon 2 harangja, földjei nincsenek, van rétje, 
pap fizetése pénzben meghatározva regia quartával. 
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1727a • A capellát a lutheránusok építették's reparálták, s mindig is 
ők birták. Kolozsváry elfoglalta, s akkor 3 évig a katholi-
kusoké volt; azután 7 évig lutheránus, erre ismét5 évig 
katholikus, újra lutheránus, s azután újra 9 évig kath. 
és ismét 10 évig lutheránus, azután Kassa városa mint 
földesúr elfoglalta, ezelőtt 7 évvel, s azóta katholikusok 
birják. — Egy kath. gazda, s 40- ev. (Lutheránus 
40-szer annyi). 

84. Szokoly. 

1666. Filia; roskatag fatemplommal, kőoltárral, aranyozott,ezüst ke-
hely, 2 kendő, 1 alba, egy harang temetői haranglábon, 
van számos templomföldje. 

172V2- Mindig lutheránusok birták s javították ; 7 éve Kassa városa 
mint földesúr elfoglalta s a kosztolányi blébános szolgált 
benne ; 10 annyi a lutheránus. 

85. Kőszeg. 
1666. Anya. Kőtemploma oltárral, képekkel, két aranyozott efcüst 

kelyhe tálczával, 1 haranggal, vannak templomi és pa-
rochialis, dézsmát jövedelmező földjei ; pap, tanitó fizetése, 
mint az előbbi visitatiokor. 

1727». Temploma mint mindig, ugy most is a lutheránusoké ; csak 
Kolozsváry idejében foglaltatott el s ekkor 4 évig kath. 
plébános volt; felszerelést, javítást mind lutheránusok 
eszközölték. Több mint 3 annyi a lutheránus. 

Lelkészei : 
Daniel Johannides, félsz. Lieffmann M. 1667. 
Paulus Ribossius, félsz. Ph. Heutsch.' 1684. 
Andreas Strba 1690. oct. 11. 
Johannes Kegyer, félsz. Schwartz J . 1716. 

86. Terebö. 

1666. Filia; fatemplom, kőoltár képekkel, aranyozott ezüst kehely 
tálczával, két haranggal, tizedet jövedelmező sok földdel ; 
pap fizetésére minden telkes: köböl gabonát, köböl zabot, 
tyúkot és 24 dénárt ád; felesek felét; tanítónak ennek 
egyharmada jár, 

1727». Templomát lutheránusok építették, javították, mindig is azok 
birták ; Kolozsváry idejében azonban 4 évig katholiku-
sok ; most is lutheránusoké ; 5 annyi a lutheránus. — 
Kőszegh filiája. 

87. Lodincnsis. (Ladna). 
l666/7. Anya. Van 1667-ben épült uj kőtemploma, oltára, aranyozott 

ezüst kelyhe tálczával, 4 mantiliája, 1 albája ; papja : 
Viszliczenus János senior ; tanítója : Belcsházy György. 
Templomi földjei, sok papi földje. Pap' fizetése fényes ; 
tanitóé jó. 

1727s- Templomát mint most is, ugy mindig lutheránusok birták, 
javították, felszerelték ; Kolozsváry idejében 4 évig a 
kőszeghi kath. plebánus szolgált benne. Mind lutherá-
nusok. Filiái : Kis-Ladna, Ruzsin, Hámor és Béla Osz-
tották Nagy-Ladna sorsát. Mindnyájok minden lakosa 
lutheránus. 

Lelkészei : 
Nicolaus Oierechovszky ; Eperjes 1636. jun. 26. 
Martinus Micholetz ; Szeben 1645. apr. 20., felszent. Zabler 

P. 1644. 
Georgius Ohristiani, félsz. Wagner M. 1648. 
Matthias Nosacius;. Eperjes 1649. jul. 7., félsz. Wagner M. 

1649. 
Viszliczeni János 1666. 
Sebastianus Fabricius ; Szeben 1669. máj. 27. 
Georgius Hedry (Apostata factus) ; Szeben 1707. márcz. 10., 

félsz. Zabler P. 1706. 
Tanítói közül ismeretes: Belcsházy György. 

88. Szucha-dolina. 
1666. Filia ; kőtemplom, kőoltár képekkel, két harang, temetöi kő-

kerítés, igen díszes aranyozott ezüst kehely tálczával, 1 
kendővel; az egyház jövedelme dézsmából áll s egy telek-
ből; 1. feljebb. 

1727s- Radács filiája. 

89. Hadács. 
1666. Kőtemplomát 1630. az evangélikusok építették, oltára és temető-

éi/ kerítése díszes, 2 harangja, albája, parochiája, iskolája, 
aranyozott ezüst kelyhe, melyet Vas Mihály ajándéko-
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zott ; papja ; Sebastiani György ; tanítója : Melchioris 
János ; (templomszentelési ünnepe leírva pag. 54. jkönyv.) 
Az egyháznak a mező 3 részén sok földje van ; a pap-
nak sok szántóföldje a mező 3 részében, azonkívül sok 
összeszórása, tyúkjai, 5 rétje. — Tanitó fizetése is jó. 

1727 s . Templomát 1630-ban a lutheránusok építették ; egy évvel ez 
előtt Klobusiczky foglalta el katholikusok részére. Az 
előtt csak Kolozsváry idejében birták a katholikusok rö-
vid ideig. — Filiái voltak : Szent-Imre, Szucha-dolina és 
Berzenke. Egy évvel ezelőtt foglalták el a katholikusok 
a szucha-dolinait, azután a berzenkeit, 4 v. 5 évvel előbb 
a szent-imreit ; az ablakon bemásztak, ugy vették el. :— 
Perlik Mátyás a foglaláskor így protestált : „Mért veszi 
el uram, kigyelmetek, csak az madár fog belé járni." 
Mind a 4 helyütt több a lutheránus. 

Lelkészei : 
Lucas Urbanides 1632. (nova Eccla). 
Johannes Pruny 1646. 
Georgius Sebastiani Teplicensis ; Szeben 1665. máj. 6. 
Elias Bubenkius; Osztropatak 1711. jul. 14. 
Johannes dementis ; 1716. jun 18. 
Hornyánszky adatai szerint : 1589. jan.. 6. Chalupka Zsig-

mond, a német-lipcsei születésü, ide pappá szenteltetett Wittenberg-
ben Yoit Dávid által. 

90. Izsép. 
1666. Pro nunc mater. Kőtemplom, diszes oltár, toronyban 2 ha-

rang, aranyozott ezüst kehely, 2 kendo, 1 alba, paro-
chiája, kőtemetőkerités ; lelkésze : Accipitrini Boldizsár ; 
dézsma jövedelme sok, pap jövedelme sok. 

1727a• Templomát mindenkor lutheránusok birták, azok gondozták; 
3 év óta a sárosi plebánus és a helyi földesúr akadá-
lyozták az istenitiszteletet s azóta a templom pusztul.— 
Sokkal több a lutheránus. 

Lelkészei : 
Martinus Nicolaides Caproncensis 1663. jun. 13. 
Matthias Johannides; Eperjes 1666. jan. 28. 
Accipitrini Boldizsár 1666. 

91. András-vágás. 
1666. Filia ; kőtemplom, kőoltár, szobrokkal és festett képekkel 

diszitve, 2 albája, harangjai vannak a temetői faharang-
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lábon ; ezüst kelyhe tálczával ; 3 kendővel. Szántóföldje 
az egyháznak sok ; pap s tanitó fizetése elég nagy. 

Lelkészei közül ismeretes: 
Matthias Blaho 1669. W. M. 

92- Lusanka. 
1666. Filia ; fatemplom, 1 harang, aranyozott ezüst kehely ; lásd 

feljebb. 

93. Mochnya. 
1666. Filia ; van elegáns uj kőtemploma, hasonló oltárral, .1 albája, 

2 aranyozott ezüst kelyhe, 2 kendővel, 2 haranggal ; 
egyháznak sok földje ; papnak, tanítónak jó fizetése. 

172Vg- Templomát lutheránus lakosok építették; mindenkor azok 
is birták. Kolozsváry idejében 2 esztendeig, a katholi-
kusok, azután ismét a lutheránusok birták. Rákóczy for-
radalma után a katholikusok foglalták el s az eperjesi 
collegiumot elfoglaló jezsuitáknak ' adatott. — 2 szolgán 
kivül mind lutheránus. 

94. Berzenke. 
1666. Rakitán filiája. Fatemplom, kőoltár, czinkehely, 1 kendő. — 

Faharanglábon 2 harang. Egyház, päp, tanitó jöve-
delme jó. 

1727,. Éadács filiája. 

95. Dalecicensis. (Deléthe). 
•1666. Filia; kőtemplom, aranyozott kehely, 2 harang, templomnak 

sok földje, pap s tanitó fizetése jó. 
1727a- Templomát lutheránusok építették, 25 év óta katholikusok 

birják ; Rákóczy forradalma idejében birták lutheránusok 
is, lakosok többsége lutheránus. 

\ 96. Vágás. 
; 1666. Filia ; fakápolna, kőoltár, 1665-ben diszitve, 1 harang, czin-

kehely tálczával, 1 kendő. Ha magyarok jönnek az eper-
jesi vásárra, azoknak legelőt enged s jövedelmet huz. — 
Van rétje, pap fizetése olyan, mint az anyában. 
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97. Felső-Sebes. 
1666/,. Anya ; kifestett kőtemplom, torony 3 haranggal ; 1667-ben 

épült diszes kőoltár, 2 kehely tálczával, 3 kendő, 1 alba; 
papja : Grudy Márton; tanítója: Laurenti András. Egy-
ház, pap, tanitó jövedelme jó. Mezei munkát végezni a 
papnak katholikusok is kötelesek. 

1727j. A régi luth, templomot Forgáchné lerontatta s azon a fun-
duson építtetett a katholikusoknak. Tököly idejében a 
lutheránusok parochiát építtetvén, harangot, oltárt csi-
náltatván, birták vagy 6 esztendeig; azóta elfoglaltatván, 
folyton katholikusok birják; több a lutheránus. 

Lelkészei : 
Blasius 1564. Johannes Eperiessiensis 1614. 
Stephanus Paluzkius 1614. (Mortuuin membrum). 
Stephanus Thomae 1620. 
Samuel Barsi 1623. 
Georgius Trebula; Eperjes 1648. jul. 8. 
Martinus Crudi Briznensis; 1660. jun. 14. 
Al.-Sebes : Debreczeni Dániel 1624. 
Eez. Gymn. Cap. IX.. de sehol. pag. Samuel Eliae Eoseber-

gensis, promotore ; Martino Madarász Eperiessiensi. Ecclae 
* nat. Hung. 

98. Pálvágás. (Keczer). 
1666. Filia; fakápolna, 2 harang, kőtemető, aranyozott ezüst kehely, 

pap, tanitó jövedelme (1. 1636.) Némileg szaporodott; 
mint az egyházé. 

99. Pétervágás. 
1666. Filia; fakápolna, 1 harang; egyház, pap, tanitó jövedelme 

mint 1636. 
172'/,. Mindenkor luth., 4 év óta kath. plebánus szolgál ; 1 kath., 

8 luth, földesúr, kevés kath. és orosz lakoson kivül mind 
lutheránus. 

100. Hermány. (Taplyi). 
1666. Filia Bisztrához; kőtemplom, 4 harang, aranyozott ezüst ke-

. hely tálczával, 2 kendő, egyház, pap jövedelme sok. 

101. Bábapatak. 
1666. Filia; kőtemplom, kőoltár, 2 harang, ezüst kehely, 2 kendő, 

egyház, pap, tanitó jövedelme jó 

102. Salmanensis (Zsálmány). 

1666. Filia; fakápolna, faharanglábon 1 harang, 2 kehely, 3 kendő, 
pap és egyház fizetése jó. 

103. Dukafalva. 
1666. Filia; fakápolna; faharanglábon 2 harang, ezüst pohár, egyház 

jövedelme elég. 
172l/s- Kükemező filiája, több a lutheránus. 

104. Vaspatak. 
1666. Filia; egyház-, pap- s tanítóra ugy fizetnek, mint az anyában, 

semmije sincs külön. 
172l/s• Filia; egy oroszon kivül mind lutheránus. 

1 0 5 I íá lnás (Vagans). 

1666. Üresedésben levő egyház; pártfogója : a Kálnásyak ; fakápolna, 
3 harang, 2 kehely, 3 kendő, 1 alba \ egyház, pap, tanitó 
jövedelme jó. 

106. Nyirjes. 
1666. Filia; kőtemploma diszes; igen diszes oltár ; 2 harang, aranyo-

zott ezüst kelyhét Ujfalussy Zsigmond adta, ki az egyház 
fenntartója. 

107. Laszczó. 
1666. Filia; fakápolna. 1 harang, 1 alba, egyház jövedelme jó. 

108. Orsócz 
® ^1666. Anya. Fatemplom, aranyozott ezüst kehely, 3 kendő, 2 harang, 

1 alba; lelkésze: Bosniczky Ádám; patrónusa a Tivadar-
! család; pap, egyház jövedelme jó. 

Í /172V, . Anya. Temploma mindiga lutheránusoké volt,mert mindenestől 
a lutheránusok csinálták, mig 3 évvel előbb Bornemisza és 
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Sándor István el nem foglalták; zsindely leszedése mellett 
mentek be; földesúr több lutheránus, lakos is; dézsma . 
nincs ; a foglalás ellen protestált Kohányi István és Ti-
vadar Imre, lutheránus földesúr. 

Lelkészei : 
Nicolaus Richwalti Eremittensis ; Szeben, 1663." február 14. 
Adamus Rosinszky Arvensis; Eperjes 1667. január 19. 
Hornyánszky adatai szerint: 1661-ben Reichwalderus Mihály 

(volt richwaldi rector) volt Orsóczon pap, de az bizo-
nyosan egy személy lesz a fentebbi Richwaltival, mint 
Rosinszky A. Rosniczky A.-val. 

109. Trocsány. 

1666. Görög katholikusokkal közös fatemplom, közös kehely, pap 
fizetését a Trocsányi és Kohányi család viszi. 

110. Kohány és Hankócz. 

1666. Filia; fatemplom, 3 harang, 1 kendő, 1 alba, aranyozott ezüst 
kehely; a Kohányi család tartja fenn ; a pap, egyház jöve- • 
delme elég. 

172V2- Orsócz filiái. Templomuk azelőtt lutheránusoké, Bornemisza 
3 évvel ezelőtt elfoglalta protestatio daczára ; templomát 
s tartozékát lutheránusok csináltatták, mindkét helyen 
túlnyomóan lutheránusok. 

Rezik Gymn. Cap. IX. de sehol. pag. Johannes Lucae sub-
script. 1658. 

Hornyánszky adatai szerint : 1680-ban papja Roszcinszky Mi. 
hály volt. 

111. Vanisskócz. 
1666. Filia; fakápolna, aranyozott ezüst kehely tálczával, 3 kendő, 

1 harang, pap fizetése elég. 

f 
112. Fricske. (Yagans.) 

1666. Fakápolna s oltár, 1 harang, kehely nincsen, pap, egyház 
jövedelme jó. 

IIB. Uszfalva. 
1666. Filia; kőtemplom oltárral, 1 harang, egyház, pap, tanitó jöve-

delme elég. 

1 7 2 7 a - Templomát a lutheránusok építették ; Kolozsváry idejében el-
foglaltatván, a katholikusok birták egész a kuruezháboruig, 
a midőn is Szt.-György filiája; onnan járt a pap; a luthe-
ránus Brezinay János visszaadta a lutheránusoknak. 
Kuruczháboru után 2—3 évvel Péchy György és Usz Bálint 
a katholikusok részére foglalták el s azóta azok birják. 
Több a lutheránus. (Brezinay javíttatta is a templomot. 
Szt.-Györgyi pap: Jónás.) 

114. Bálpatak. 
1666. Filia; fakápolna, 1 harang; pap, tanitó fizetése jó 

115. Bodonlaka. 
1666. Filia; pap, tanitó fizetése elég. 

116. Viszoka. 
1666. Filia (Tarcza); kőtemplom, 2 harang, 2 alba, van egy háza, 2 

oltára, melyet lutheránusok építettek. Egyház, pap, tanitó 
jövedelme jó. 

1727a • Tarcza filiája. 

117. Lenhard. 
1666. Filia ; fakápolna, 3 oltár, 1 kövekkel kirakott, aranyozott réz-

kehely; 1 kendő, 1 gyertyatartó, 1 szőnyeg;, mindezt 
lutheránusok szerezték a haranglábbal, melyben 3 harang 
függ. Egyházjövedelme igen jó ; pap, tanitóé elég. 

118. Gerlach. 
1666. Filia; fakápolna, faharangláb 3 haranggal, 3 oltár, aranyozott 

rézkehely tálczával, 2 kendő; egyház, pap, tanitó fize-
tése jó. 

119. Zsupcsanensis (Zsebfalva). 
1666. Anya. Kőtemplom, kőoltár, 3 harang, aranyozott ezüst kehely, 

\ paptelek; papja: Benedicti Ábrahám; fényes jövedelmek, 
"o\ 172'/,. Azelőtt lutheránusok birták, 1696-ban katholikusok foglalták 

el, Rákóczy idejében 6 évig újra a lutheránusok birták ; 
égy ott lakó földesura kálvinista, az ott nem lakók közül 
7 lutheránus, 3 katholikus, lakosai többen katholikusok. 
A templomot, mely filiája a n.-sárosinak, a n.-sárosi plé-

\ J bános, Szmutko, önhatalmilag foglalta el. 



Z e m p l é n i e k . 

120. Bolarov. 

1666. Filia; fakápolna, aranyozott 
1669. húsvétkor másik 
visitálva február 6-án; 

ezüst kehely, 2 kendő, 1 harang, 
harang vétetett; 1670-ben újra 

jövedelmei jók. 

122- Polánka. 

1666. Anya; ósdi templom, disznélküli oltárral, czinkehelylyel, egy 
kendő, sok egyházi és papi jövedelemmel. 

Lelkészei : 
Georgius Sartoris, felszente Wagner M. 1650. 
Johannes Stanislaides Teuto-Lipsehensis ; felszentelte Wagner 

M. 1661.; Varannó 1663. junius 13. 

128. Szacsur. 

'iljjRß^i 
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121. Csákány. 

1666. Filia ; régi templom, aranyozott ezüst kehely tálczávál, 1 ken-
dővel; jövedelme jó. 

1666. Anya. Templom, oltár, 3 harang, ostya-vas, aranyozott réz-
kehely; sok egyházi, papi, tanitói jövedelem. 

Lelkészei : 
Georgius Megyessinus, Varannoviae 1663. junius 13. 
Martinus Hichius Prividensis, Eperjes 1666. junius 28. 
Samuel Bodorovini, Euttk. Thurócz, 1719. junius 9.; felszen-

telte J. Schwartz 1715. 

124. Lomnicza. 

1666. Szacsur filiája; fatemplom, kőoltár, tálcza nélkül aranyozott 
rézkehely; 1 harang, 1 kendő, sok egyházi és papi jöve-
delemmel. 

íRi. ' ' ' , " ' • ' : v" -
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125. Hlinensis. (Agyagos). 

1666. Anya ; fakápolna, aranyozott ezüst kehely, faharanglábon 2 
harang, paplak, iskola; papja: Liborczénus Mátyás; jö-
vedelmei jók. 

Eez. Gymn. Cap. IX. de sehol. pag. Petrus Fab ri -
czius Tarnoviensis. 

126. Jasztrab. 

1666.. Filia; kőtemplom, 3 oltár, aranyozott ezüst kehely, faharang-
lábon 2 harang ; templomi tornyán egy nagy harang ; 
jövedelmei jók. 

127. Skrapcseusis (Őrmező). 

1666. Anya. Kőtemplom, kő és más oltár, aranyozott ezüst kehely, 
3 harang; papja: Eichwaldszky; egyház, pap jöve-
delmei jók. 

Eez. Gymn. Cap. IX. de sehol. pag. tanitói : Jaco-
bus Disper Arvensis post in eodem Cottu in Leskócz 
pastor ; ord. P. Zab. P. 63. 

128. Főkötőfalva. 

1666. Filia; fu '»pina oltár nélkül, aranyozott ezüst kehely tálcza 
nélkül, 3 harang ; egyház, pap, tanitó jövedelme jó. 

129 Mihályfalva. 

1666. Filia; roskadozó kőtemplom, kőoltár, kissé aranyozott réz-
kehely tálczával, 3 harang ; egyház, pap fizetése jó. 

180. Hrabócz. 

1666. Anya. Kis diszes templom, diszes oltár, fa szószék, 3 harang, 
aranyozott ezüst kehely, diszes kendő; egyház, pap, ta-
nitó fizetése jó. 
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131. Polyánka. 
1666. Hrabócz filiája; csak 4 jobbágy lutheránus. 

132. Kucziu és Hrabócz. 
1666. Anya. Elég diszes templom és oltár ; kopott, aranyozott ezüst 

kehely tálczával, 2 harang faharanglábon ; jövedelmei 
nincsenek részletezve. 

Lelkész: Georgius Megyesini ; Szeben 1666. okt. 26. 

133. Varannó. 
1666. Anya, csak a név. Iskoláját lásd Eez. Gymnasiologiájában. 

Lelkész: Jacobus Hivesdul 1619. Georgius Nicolaides 1661. 
Johannes Majr. 1686. 

134. Henczócz. 

1666. Yarannó filiája; kis, diszes kőtemplom, kőoltár, aranyozott 
ezüst kehely, 2 kendő, 2 harang, sok egyházi és sok 
papi jövedelemmel. 

135. Szedliczke. 
1666. Yarannó filiája; kőtemplom székek nélkül, aranyozott ezüst 

kehely tálczával, 1 kendővel, 3 harang, sok egyházi és 
papi jövedelemmel. 

136. Beukócz. 

1666. Varannó filiája; fakápolna, aranyozott ezüst kehely tálcza, 
nélkül ; 1 kendő, l harang ; elég egyházi és papi jöve-
delemmel. 

137. Kolcs-Hosszumező. 

1666. Anya. Kőtemplom, kőoltár, szép 2 harang, czinkehely tál-
czával. 1 kendővel; papja:. Árvay Márton ; egyház, pap, 
tanitó jövedelme jó. — Malaveszka filiája némi jöve-
delmet hoz. 

Lelkészei : 
Johannes Deuchern, felszentelte Wagner M. 1646. 
Johannes Andricius, felszentelte Wagner M. 1661. 
Martinus Arvensis ; Zoly.-Lipcsensis ; Szeben 1666. okt. 26. 
Emericus Petri, felszentelte Zabler J. 1686. 
Laurentius Ziarik, felszentelte Zabler J. 1706. 

138. Boszticze. 

1666. Anya. Kőtemplom, torony, oltár nélkül, 1 harang, tálcza nél-
küli kehely, egyháznak földje nincs, csak 1 rétje; papja: 
Literati Gergely; pap jövedelme jó. 

Lelkészei : . % 

Georgius Budaeus, felszentelte Wagner M. 1661. 
Gregorius Sztanik, liptói ; Szeben 1666. okt. 26. 
Literati Gergely 1666. 
Adamus Dunay 1706. 

139. Markocsemernye. 

166. Anya. Kőtemplom, czinkehely, 1 kendő, 3 harang; papja: 
Hajsky Imre; egyház, pap jövedelme jó. 

Lelkész : 
Emericus Hajsky Turoczensis ; Szeben 1666. okt. 26. 

140. Nagy-Damassa. 
1666. Anya; fakápolna, 1 harang; egyház és parochia jövedelme jó. 

Lelkészei : 
Sigismundus Chalupka, felszentelte Zabler P. 1643. 
Johannes Varaliensis; Varannó 1663. jun. 13. 
Christopherus Levkovszky, felszentelte Zabler J. 1696. 
Franciscus Dunay, felszentelte Zabler J . 1706. 

141. Zapolovcze. 
1666. Filia (csak a név). 

142. Kis-Damassa. 

1666. Filia ; kőtemplom, kőoltár, 1 harang, aranyozott ezüst kehely, 
2 kendő, egyház, pap jövedelme jó. 

5 > • 
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143. Kassarovcze. 

1666. Filia; fatemplom, oltár, 2 harang, jövedelmei jók. 

144. Alsó Scsitnyicza 
1666. Egykor anya; most előbbi filiája; fatemplom, rézkehely, 

1 harang ; egyház, pap jövedelme jó. 

145. Felső-Scsitnyicza. 

1666.,Filia; 1 harang, a többiben az előbbi szereit használja. — 
Egyház, pap jövedelme jó. 

146. Jankócz. 

1666. Anya. Temploma rom, jó harang, ezüst kehely tálczával ; 
papja : Petry Mátyás ; a templomnak csak egy rétje van ; 
de a pap s tanitó fizetése elég. 

Lelkészei : 
Michael Blaschkó, felszentelte Zabler P. 1626. 
Georgius Eliades, felszentelte Wagner M. 1653. 
Samuel Hrabéczius, felszentelte Wagner M. 1651. 
Mathias Petri, felszentelte Wagner M. 1660. 

Hornyánszky adatai szerint: Lieffmann Mihály superintendens 
1668. május 10-én ide lelkészül Urbanovitz Mihályt szentelte fel. 

147. Zempléni-Ránkócz. 

1666. Anya; 1666. febr. 10 visitálva, kőtemplom, kőoltár, aranyozott 
ezüst kehely, kopott tálczával, 2 kendő, 2 harang, egy-
ház, pap, tanitó jövedelme jó. Filiája : Zsirót, mely 
tanitót fizeti. 

Lelkésze : 
Melchior Brusko 1686. Zabler J. 

148. Hrnbow. i 
1666. Filia; fatemplom, 1 harang; van egy földje s rétje a temp-

lomnak.; pap, tanitó fizetése elég. 

149. Lukacsovecz. 

1666. Filia ; temploma nincs, dézsmát fizet az anyaegyháznak, s 
pap, tanítónak annyit, mint az anya. 

150. Zsalobicze. 

1666. Anya ; fatemplom, kőoltár, 1 harang, 1 kendő, aranyozott 
ezüst kehely tálczával; papja: Zsivera Mátyás; temp-
lom, pap, tanitó jövedelme jó. 

Lelkész : 
Mathias Zsivera ; Szeben 1666. okt. 26., felszentelte Wagner 

M. 1664. 

151. Mátyásfalva. 
1666. Anya; kőtemplom, kőoltár, czinkehely, 2 kendő, templom, 

pap jövedelme jó. 
Lelkészei : 
Georgius Megyessi, felszentelte Wagner M. 1646. 
Georgius Moller, felszentelte Wagner M. 1658. 
(Martzifalvensis : Scrovina Daniel 1666. okt. 26.) 

152. Tovarne. 

1666. Előbbi filiája; fakápolna, faoltár, ezüst kehely tálczával, 1 
kendővel, temetői haranglábon 1 harang, templomban 
sok szék; templom, pap jövedelme jó. 

153. Lyeskócz. 

1666. Anya ; fatemplom, fatorony, aranyozott ezüst kehely tálczával, 
3 harang, a 3-ikat az elpusztult Stephanócz filiából hozta. 
(Koischinus János); templom, pap, tanitó jövedelme jó. 

Lelkész: 
Johannes Koischinus Thurócziensis ; Szeben 1666. okt. 26. 

154. Tojpolyovka. 

1666. Fatemplom, fatorony, 2 harang, aranyozott ezüst kehely tál-
czával, 2 kendő; templom, pap jövedelme jó. 

"W 



155. Huczócz. 
1666. Filia. Annyit fizet a papnak, mint Topolyovka. 

156. Ohrada. (Ohradiensis.) 
1666. Anya; van temploma, 2 harangja; aranyozott ezüst kehely tál-

czával, papja: Nicolaides Lőrincz; templom, pap, tanitó 
jövedelme sok. Turczovecz filia is hozzájárul a pap fize-
téséhez. 

A -

157. Kárná. 
1666. Filia ; egykor anya ; fatemplom olyan toronynyal, 2 harang-

gal ; paptelek ; templom jövedelme sok ; a pap részletezett 
jövedelme elég. 

158. Zbudzke-Dluhé. 
1666. Anya; kőtemplom, 1 harang, aranyozott ezüst kehely czin-

tálczával, csengetyü, paptelek, 1 kendő, régi egyházi 
könyvek, templom földjei, pap jövedelme, fizetése sok. 

Lelkészei : 
Andreas Bethlehemides Teschinensis; Szeben. 1666. okt. 26. 
Andreas Laurenti, félsz. Lieffmann M. 1670. 

159. Hrabócz. 
1666. Filia ; úgy fizet, mint a fentebbi anya, ugyszinte Jablonfalu. 

160. Krivéfalu. 
1666. Ugy fizet, mint az anya; Breszezow falu fizeti a tanitót. 

Sárosi egyházak 
melyek csak 172'/3-l>en f o r d u l n a k elő. 

161. Aranypataka. 
1721/,. Temploma azelőtt a lutheránusoké volt, Tököly-háboru után 

elfoglalták a katholikusok, Tököly-világ előtt is elfog-
lalta volt Kolozsváry; azután Rákóczy Ferencz idejében 
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visszakapták a lutheránusok; most 6 esztendeje a bárt-
fai plebánus, Bornemisza alispán, Péchy György, elfog-
lalták, a mikor is Szirmay Miklós azt mondotta : 
„visszaadja még kigyelmetek ez templomot." Egyen kivül 
mind lutheránus. 

Lelkészei : 
Jeremias Nikléczius, félsz. J. Schwartz 1712. 
Matthaeus Ivanka, félsz. J. Schwartz 1713. 

162. Béczfalva. 
172 V». Lófalva filiája; temploma mindig a lutheránusoké volt ; 5 évvel 

előbb elfoglalták; több a lutheránus; templomát luthe-
ránusok építették. 

163. Béczalja. 
172'/2- Templomát lutheránusok építették, azok is birták; Tököly-

világ előtt osikói Bojkovics nevü páterrel a németek el-
foglalták, de csak egy esztendeig birták. Tököly-világ 
után Karaffa idejében újra birták a katholikusok ; Bá-
kóczy idejében újra lutheránusok; kurucz-világ után 
elfoglalta a szt-györgyi plebánus s azóta birják a katho-
likusok; két annyi a lutheránus. 

v 
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164. Bunyita. 
172Ya- Templomát a lutheránusok építették ; Peklén filiája; Peklén 

sorsát osztotta; 2 annyi a lutheránus. 
Hornyánszky adatai szerint : 

1655. év körül Vigebius János volt a papja. 
Most Ofalu filiája. 

165. Béla. 
172'/s. Nagy-Ladna filiája; lakosa mind lutheránus. 

166. Gergellaka. 
172 V, Nagy-Sáros filiája; honnan a luth, „cáplány" isteni-szolgá-

latra járt; azelőtt mindig ev. ; Kolozsváry elfoglalta Ha-
lapy által, 1 hét múlva újra ev. Tököly járása után 
újra elfoglalták; kurucz-háboruban újra luth., Melczer 



167. Hámor. 
1721 'j. Nagy-Ladna filiája; lakosa mind lutheránus. 

168. Herwaltó. 
1721/». Temploma mindig a lutheránusoké; 5 éve elfoglalták ; 1 katho-

likuson kivül, mind lutheránus; templomát lutheránusok 
építették. 

298 

János kegyéből. Azután Klobusiczkyné foglaltatta el 
a katholikusok részére ; azóta a katholikusoké ; másfél annyi 
a lutheránus. 

169. Kis-Ladna. 
172'/,. Nagy-Ladna filiája ; lakosa mind lutheránus. 

s 

170 Klyussó 
1721/,. Temploma azelőtt a lutheránusoké; 5 évvel előbb protestatio 

daczára elfoglaltatott, pedig lutheránusok építették min-
denestől; több a lutheránus ; Lófalva filiája. 

171. Kis-Sáros. 
172'/a- Földesurai 5 kath., 5 luth., lakosai 2 annyi a lutheránus, 

mint a katholikus ; 1681. és 1688. előtt a lutheránusoké 
volt, azóta katholikusoké, kivévén, hogy a Rákóczy hábo-
rúban 4 évig a lutheránusoké volt. 

172. Kakasfalva. 
172V2. Azelőtt mindig a lutheránusoké volt, azok igazitatták; 2 év 

óta Schram János önhatalmilag elvivén a kulcsot, nem 
engedett oda ev. prédicátornak istenitisztelet végzésére 
jönni ; katholikusok sem használják, pusztán áll ; 8 annyi 
a lutheránus. 

Lelkészei : 
Martinus Crusius ; Bacovinus Bohemus ; Eperjes 1638. jul. 7. 

1727». 
173. Lófalva. (Kobile). 

A templom azelőttazevangélikusoké volt; arichwaldi plebánus 
foglalta el 3 évvel ezelőtt; 10-szer annyi a lutheránus, minta 

katholikus; 3 katholikus, 30 lutheránus; 5 filiálisa van ; 
a foglalás ellen protestáltak és ifjabb néhai Klobusiczkyt 
kérték segítségre. 

Lelkészei : 
Márton 1564. 
Johannes Briesztanszky 1639. 
Matthaeus Famelici, félsz. Wagner M. 1645. 
Michael Ripinszky, félsz. Lieffmann M. 1667. 
Johannes Benedic (Apostata), félsz. J. Schwartz 1711. 
Stephanus Apostoli,. félsz. J. Schwartz 1713. 

174. Lapispatak. 

1727a- Egy ideig kálvinista, majd lutheránus kézen volt a templom; 
ugy lett a lutheránusoké ; midőn Bécs alatt volt a török, 
lutheránusoké volt ; azután ismét katholikusoké lett, Rá-
kóczy idejében újra lutheránusoké lett, mig mintegy 
tizenegy éve Turcsányi György a katholikusok részére 
foglalta el ; több a luth, gazda. 

175. Lukavicza. 
1721',. Bártfa filiája. Mindig a lutheránusok birták, mig a bártfai 

templomot el nem foglalták ; a mikor ez is elfoglaltatott. 
2 annyi a lutheránus. Bártfa birtoka. 

176. Licsérd. 

1727a- Templomát a lutheránusok építették s javíttatták. Kolozsváry 
idejében Beleváry elfoglalta, de újra a lutheránusoké volt ; 
mig a kurucz-világban Szentiványi megtiltotta a lutheránu-
soknak abba járni, hanem az uraságéba, hol katholikus 
pap szolgált; azóta az oroszok birják; több a lutheránus, 
mint a katholikus, a kőszegi lutheránus prédicátor szolgált 
benne. 

177. Megye. 
1727g. Tököly ideje előtt a lutheránusok birták templomát, midőn 

Erdődy Rákóczy Erzsébetet nőül vette, a sárosi plebánus : 
Tarnóczy a katholikusok részére foglalta el. Tököly ide-
jében a lutheránusok visszafoglalták, azután a katholi-
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kusok újra elvették; Rákóczy idejében a lutheránusok 
visszakapták, Rákóczy ideje után a katholikusok újra 
elfoglalták s birják. Több mint 4 annyi a lutheránus, 
mint a katholikus. Rákóczy idejében Pelsőczy nevü luth, 
prédicátora volt. 

178. Mérk. 

1727a. Zsegnye filiája. Nem lévén templomuk, a falu felső része 
Zsegnyéhez tartozó filial is volt; 30 év óta a boroszlói 
plébánosnak vannak alávetve, oda járnak ; sok lutheránus. 

179. Mndrócz. 

1727,. Temploma nem lévén, Peklén filiálisa; mind lutheránus; a 
milyen vallású volt a pekléni pap, olyan szolgált itt is. 

180. Patacskó. 

1727,. Peklén filiája. Templomát lutheránusok építették; osztotta 
Peklén sorsát. Több a lutheránus. 

Rezik Gymn. Cap. IX. de sehol. pag. Georgius Michelka Arvensis 
per annos 19, et Melchior Adriany metropolitanus ord. P. Zabler, 177. p. 

181. Richwald. 

1727,. Temploma mindig a lutheránusoké volt. Öt éve foglaltatott el.; 
3-on kivül lakosai mind lutheránusok; van 2 filiája. 

Lelkészei : 
Simon 1564. 
Voszticzky Miklós 1614. 
Georgius Manlius, felszentelte Wagner M. 1645. 
Elias Greskovicz, felszentelte Wagner M. 1658. 
Michael Czapkó, felszentelte W. M. 1661. 
Nicolaus Reichwalderi, felszentelte W. M. 1661. 
Simon Bobovszky, felszentelte Zabler J. 1705. 

182. Rusin. 

172'/, Nagy-Ladna filiája. Lakosai mind lutheránusok. 
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183. Siba. 
Richwald filiája. Temploma mindig a lutheránusoké; 5 éve 

elfoglalták ; 10 annyi a lutheránus. Templomát funda-
mentumostól, mindenestől lutheránusok építették. 

184. Sverző. 

1727a• A templomot a lutheránusok birták; mikor a bártfai templomot 
elfoglalták: elfoglalták ezt is; annyi a lutheránus, mint a 
katholikus. 

185. Sárpatak a. 

1 7 2 7 » • Templomát a lutheránusok építették és birták ; Kolozsváry 
elfoglalta, Tököly visszaadta ; ismét elfoglalták a katho-
likusok; Rákóczy idejében visszaadatott a lutheránusok-
nak, Rákóczy-forradalom után a bártfai plébános és 
Bornemisza elfoglalták Brecsik protestatiója daczára. — 
Hármon kivül az egész helység lutheránus. 

Sárpataknak lelkésze 1564-ben bizonyos Stephanus volt. 

186. Somos-Ujfalu. 

1727,• Templomát kálvinisták lutheránusokkal épitették és javíttatták. 
Itt soká kálvinista pap volt. Tököly-világ előtt 2 esztendeig 
katholikus plébános, azután kálvinista prédicátor a kuruez-
háboruig. Kuruczvilág alatt pusztán állott, azután 5 évig 
egy lutheránus diákot hoztanak a lakosok; azt Petróczy 
egy katholikus pappal 3 nap alatt kiűzte, aztán pusztán 
állott, most 3 év óta a kőszeghi lutheránus pap szolgál 
benne. 7 lutheránus, 3 kálvinista, 1 katholikus gazda. 

Lelkészei közül ismeretes : Augustinus Drasdius 1656. W. M. 
Rezik Gymn. Cap. IX. de sehol, pag. Andreas Hudikius; ord. 

P. Zabler p. 186. . 

187. Somos. 
Lelkésze volt 1564-ben Hertschy Antal. 
1753-ban E. F. ide Thomas Cserny-t szentelte fel. (Drienow.) 

188. Thurina. 
1727,. Templomát a lutheránusok épitették. Rákóczy-forradalom előtt 

a lutheránusoké volt; 3 évvel ezelőtt Keczer Sándor földesúr, 
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meghalván az evangelikus lelkész, katholikus papot hivott 
be, daczára annak, hogy lutheránus lelkészt kértek a 
lutheránusok behozni ; több a lutheránus mint a katholikus. 

189. Tharnó. 
1727»- Templomát a lutheránusok építették, aztán elfoglalták a katho-

likusok, újra evangélikusok birták a Rákóczy-forradalomig, 
azután pedig újra katholikusok részére foglalta el a bártfai 
plébános; most a katholikusoké; több a lutheránus. 

190. Tőczelmés. 
1727s,. Régente kálvinisták birták, Kolozsváry elfoglalta, ekkor 3 

évig birták a katholikusok; a volt földesúrtól : Ibrányitól 
Szirmay István megvévén, a templom lutheránusok kezébe 
esett; birták mindaddig, mig 5 évvel ezelőtt Bornemisza 
el nem foglalta s a katholikusoknak nem adta, kik birják 
most is. Oltárát a lutheránus Varga Mátyás csináltatta. 
1 kálvinista, 2 lutheránus, 4 katholikus gazda. 

191. Tísithe. 
1727a- Peklén filiája; temploma nincsen, hat annyi a lutheránus; 

a milyen pap volt Peklénben, olyan volt itt is. 

193- Yárallya. 
1727g- Templomát a lutheránusok építették s javitatták ; mindig is 

azok birták; de az első pestis után 10 évvel katholikusok 
» foglalták el s azóta azok birják; 2 annyi a lutheránus. 

Gróf Szentiványi László és Kapy Gábor megvévén a bir-
tokot, a templom oda adatott a katholikusoknak 1705-ben. 

193. Téhány. 
172V2- Templomát a lutheránusok építették s reparálták, mint most, 

ugy mindig a lutheránusok birták. Mind lutheránus. 

194. Alsó-Keniencze. 
1727a- Semmi. 
1743-iki C. V. adatai : Egykor református egyház volt. De midőn 

a református lelkész eltávozott és vissza sem jött többé, 

Szemere Klára református földesúr beleegyezésével a 
lakosok 1741-ben Pruny Jánost hivták meg s az evan-
gelikus egyházhoz csatlakoztak. A volt református 
templom dűlőfélben lévén, egy házban gyülekeznek össze 
a hívek. Az ifjúság hallván, hogy a superintendens 
examinálni fogja, a milyen sok volt, olyan zajjal futott, 
nemcsak mint másutt az ajtón, de az ablakon is kifelé. 
A ki megmaradt, nevetséges rosszul felelt. A lelkész az 

« egykori református paplakon lakik. A lelkésznek Szemere 
Klára egy jobbágytelket ád, melyet, ha a református lelkész 
egykor visszatérne, annak átadni köteleztetnék. A pap 
panaszkodik, hogy őt Schusnay Tamás és Sartoris János 
szomszéd lelkészek rágalmazzák kegyura s hívei előtt. 

Lelkészei : 
Johannes Pruny, felszentelte Ambrosi Gy. 1732. 
Dániel Pabriczius, felszentelte Fábry G. 1776. 

197. Kosztolány (Keczer-Peklény). 

1727 2. Kosztolányban minden gazda lutheránus. 

195. Bolyár. 

1727a- Templomát a lutheránusok építették, (több a lutheránus lakos) 
most 3 esztendeje Cervus plébános gróf Pethő Mihályné 
(egyik földbirtokos) beleegyezésével foglalta el, ezelőtt 
csak Kolozsváry idejében volt egy és fél hétiga katholikusok 
kezén, különben mindig a lutheránusok birták. 

1721/,. Templomát a lutheránusok építették s birták, Kolozsváry el-
foglalta, de visszakapták ; újra elfoglaltatott, de Rákóczy 
idejében mindig a lutheránusok birták ; azután elfoglalták 
a vármegye tisztjei ; 5 annyi a lutheránus. 

198. Alsó-Volya. 

1727a- (Lófalva filiája.) Templomát a lutheránosok építették ; osztotta 
Lófalunak sorsát ; most oroszok birják. 



201. Lough. 
172Vs. Fil ia; egy lengyelen kivül mind lutheránus. 

205. Veresvágás. (Czerveniczensis.) 
1636. Yan aranyozott ezüst kelyhe tálczával, kendővel, vannak irt-

ványíoldjei, melyekből dézsmát huz, 2 rétje ; a lelkész 
minden jobbágy telektől kepét huz, féltelektől felét, kocsi 
fát, tyúkot ; 3 zsellér ad egy tyúkot és 6 alzsellér szin-
tén egy tyúkot. A zsellérek fizetik a tanitót,' fél köböl 
gabonával, fél köböl zabbal. A harangozásért egy ma-
rok jár. 

1666 — 

202. Lypócz. 
172Vj. Peklén filiája; azon sorsban részesült, mint Peklén; 5 annyi 

a lutheránus. 

203. Radvány. 
172Yj. Fil ia; a földesurak és lakosok nagyobbrészt lutheránusok. 

172'/, . Templomát mindig a lutheránosok birták ; a templom falának 
javítására Varga Márton lutheránus gazda 30 frtot adott. 
A templomot most egy esztendeje foglalták el. 

200. Kis-Vitéz. 
172'/s- A- lakosok közt 5 annyi a lutheránus ; a földesurak többsége 

azonban katholikus ; mindenkor a lutheránosok birták ; 8 
évvel ezelőtt a sirokai plébános foglalta el. 

199. Felső-Volya. 
172 '/,. Temploma mindig a lutheránusoké volt. Tököly-világ előtt 

elfoglalták, de a lutheránosok visszakapták s mindaddig 
birták, mig 7 évvel ezelőtt a richwaldi plébános el nem 
foglalta. Mind lutheránusok. 

* Újra. Lásd u e. jkv szavait p. 280. 77. sz. a. 

172Va - Templomát lutheránusok építették, azok is birták, hanem 4 
évvel ezelőtt Keczer Sándor földesúr önhatalmúlag elfoglalta. 
Egy asszonyon s egy zselléren kivül mind lutheránus. 

Lelkészei : 

Jacobus Moschoviensis 1614. 
Johannes Bachurius 1623. • 

" Leonhardus Hyeronimiades Liptov. Eperjes. 1637. julius 8. 
Daniel Caulidis Cockoviensis, Eperjes 1649. julius 7. 
Nobilis Joliannes Nostitii Solnensis, 1658. október 16. 
Matthias Chlievenszky, Szeben 1661. október 5. ' 
Johannes Andricius 1664. május 7. 
Daniel Marci Thurocenus 1665. október 21. 
Andreas Sartoris Drietomensis 1684. 
Stephanus Medgyessy 1699. augustus 15. 
Johannes Radlinszky 1705. 

Hornyánszky adataiban előfordul még : 

206. Hazslin. 

Egykor anyaegyház. 1637-ben lelkésze Adriányi Menyhért 
volt, az egykori richwaldi rector. 1683. jul. 14-én Heutsch Fülöp 
superintendens által lelkészül ide Lucae János szenteltetett fel. 

Lelkészei : ' \* . 
Andreas Paulini, felszentelte Z. P. 1621. 
Melchior Adriányi Martinopolitanus, Eperjes, 1639. okt. 4. 
Johannes Fabiany, 1645. Wagner M. 
Elias Gresskovyczius 1653. május 8. 
Johannes Lucae 1684. junius 20. 

207 . Asgút . (Hasgut.) 

Komlós filiája, egykor anyaegyház. Lelkészei voltak : 1619-ben 
Pográni Kristóf, ki Szedliczről j6tt ide. 1624 Korponai Miklós 
(Oorponensis. Ez 1632-ben Kun-Tapolczára ment át). 1632-ben Kis-
Sági Imre, előbb krasznahorkai tanitó ; 1646-banNigrinyi Kristóf, 
előbb ochtinai rector ; 1653-ban Szentiványi Jakab, kit Kun-Tapol-
czáról hivtak meg; 1683-ban Sárossy Pál; 1718-ban Bodorovinyi 
Sámuel, kit Girálton kicsaptak, s itt is még 1718-ban kicsapatott. 
Innen 1719-ben Deméthére került. 
T ' 20 
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208. Monok. (Zemplén). 
1720. sept. 4-én ide lelkészül Petrovics Jakabot szentelte fel 

M. J. Schwartz superintendens. 

Lelkészek említtetnek még a következő egyházakból : 

209. Csáklyó. 
Nicolaus Zirko 1642. Zabler P. 
Michael Vidra 1665. április 28. 
Martinus Kaulides. 
Andreas Zubelini 1711. Schwartz J . 

210. Herrknecht. 
1564. jun. 8. A bártfai zsinaton Petrus de Herrkn.echt Polon ; 

Georgius Migyelka 1621. 

211. Magyar-Izsép (Zemplén). 

Martinus Nicolaides Capronczensis 1663. junius 13. 
Matthias Johannides Eperjes 1666. január 28. 

212. Töltszék. 
Eibini I. 85. Emericus de Tilcsik. 1564. 

213. M a g y a r o s i n u m (Zemplén). 

Georgius Doloviczenus Varannó 1663. junius 13. 

214. Dobra. 
Johannes Malobiczenus 1669. L. M. 
Johannes Orudy 1688. Z. J. 
Joannes Francisci 1706. Z. J . 

215. Nagy-Mihály. 
Joannes Asztalos vagy Braxatoris 1625. Z. P. 

216. Serpatak. Sárpatak. 
Stephanus de Serpatak 1564. (Eibini I. 85.) Adamus Taga-

nus 1620. Z. P. 

B) 

14. Ma is Yirágzó egyházak. 
1. Hanusfalva. 

Hanusfalva = Jánosfalva. Egykor a Johanniták birtoka 
(tótul Hanusovce, németül Hansdorf), mezőváros Sárosmegy ében, 
Zemplén szélén, mely nevét népmonda szerint Hans nevü német 
bányásztól nyerte. Husszita fészek volt. Hogy a hanusfalviak a 
reformátió elején fogadták el az ev. vallást, bizonyitja azon körül-
mény, miszerint Hanusfalva már a XVI. század első felében anya-
egyház volt és 1717-ig saját lelkészekkel és tanítókkal birt. 

A régibb Canonica Visitationalis stb. jegyzőkönyvekben a kö-
vetkező adatokat találjuk Hanusfalváról : 
Hanusfalva 1636. Van aranyozott ezüst kelyhe, tálczája, 4 kendője ; 

sok földje, (mely 1667-ben kettővel szaporittatott ;) egy 
rétje, kertje, zsellérje ; a lelkész Keczer Jánostól s más 
patronustól s bizonyos jobbágyföldekből tizedet húz ; van 
két szántóföldje. A városi jobbágyok egész telektől egész 
köböl, fél telektől fél köböl gabonát fizetnek. Minden 
zsellér 4 dénárt, melynek harmadrésze a tanitóé. Mé-
hekből is húz jövedelmet. A tanitó minden háztól fél 
köböl gabonát és összesen 10 frtot, (1667-től 12 magyar 
frtot húz.) Pálvágásról a lelkész 6 frtot, 6 kocsi fát, 
hat tyúkot kap ; mind ennek harmadrésze a tanitóé. 
Medgyesről 2 frtot, 7 kocsi fát, 7 tyúkot ; mindezek 
harmadrésze a tanitóé. Lelkésznek kertje van. Pétervá-
gáson egész telkes egész, fél telkes fél köböl gabonát, 
tyúkot, kocsi fát, minden zsellér 4 dénárt ád a lelkész-
nek, mindezek harmadrésze a tanitóé. Vlacán minden 
minden jobbágy kocsi fát és tyúkot, minden zsellér 4 
dénárt, mindezekből a harmadrész a tanitóé. 

1666. Elegáns temploma, toronynyal, oltárral kőből, kőtemető, ara-
nyozott ezüst kehely tálczával, 5 kendővel. Papja. Eota-
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Hogy a legnagyobb üldözés idejében Hanusfalvát 
sem kerülte el a baj, azt az 1721-iki Pr. n. inquis. 
jegyzőkönyve bizonyítja. Ekkor elvétetett temploma ; 
dézsmája és két telek földje a róm. kath. plébánosnak 
adatott. De a hanusíalviak daczára annak hivek ma-
radtak vallásukhoz és a komlós-keresztesi templomba jár-
tak lelki vigaszért. Miben sokszor háborgattattak. Az 
1721-iki P. n. i. jegyzőkönyve különben igy hangzik : 

1721. Hanusfalva : (Bisztra, Hermány, Pétervágás) 1681. előtt temploma 
a lutheránusoké volt. Plebánus benne nem végzett. Bor-
nemisza István 4 évvel ezelőtt foglalta el. 3 katholikus, 9 
lutheránus compossessor. . 2 lakoson kivül mind luthe-
ránus. 3 évtől katholikus plébános. 

1743. 
1806. Az 1782-ben kért templomépitési engedélyt II. József kegyel-

« méből 1783-ban megkapta ; azonban azon feltétel alatt, 
ha egy sáros-zempléni megyei küldöttség előtt kimutatja, 
hogy az adóköteles hivek nem lesznek túlterhelve. — 
Megtörténvén ezen kimutatás s elhárittatván az akadá-
lyok, a templom 1783-ban felépült. 

rides János, tanítója Johannides Dániel. Az egyház sok 
jövedelme szaporodott. Hanusfalva és Medgyes között 
1669. május 24-én szerződés jött létre. Pap, tanitó fize-
tése jó. 

1783-ban, augusztusban volt az első istenitisztelet, 
mikor is Nicolai Sam. superintendens imádkozott. Első 
lelkésze azóta Liptay Mátyás. Templomának fündust 
Szentiványi Ilona, báró Szekendorf özvegye adott. Van 
benne krypta, melyet Szirmay Lajosné, Szekendorf The-
rezia és Dessewffy Tamásné állíttatott a családnak, előbbi, 
Szekendorf Therezia, anyjának. A templomépitéshez : 
Dessewffy Tamásné Péchy Anna 423 frt 20 krt adott. 
Az egyházat s templomot fentartandók, alapítványokat 
adtak s évi jövedelmet biztosítottak a fentebbin kivül 
még : Szentiványi Ilona (400 frtot .stb.), Szirmay szül. 
Szekendorf Therezia, Csengery Gáspár, Farkas Márton, 
Hevessy Ferencz, Szeghy Károly. De a Szeghy, Csen-
gery, Péchy Anna-féle fundatio vitás, az illetők vagy 
utódaik igen megkisebbíttették. Péchy Anna örököse, 
gróf Dessewffy Ferencz ezen alapítványt megváltoztatta, 
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megújítván azt mint 1600 frtos alapítványt, melynek 
kamatait a lelkész és tanitó élvezné. Szirmay Lajosné 
alapítványát, a kath. Péchy János férjhez ment leánya, 
ő lévén a jószág örököse, később 1000 frton váltotta meg. 

Matrica 1783-ból. Felügyelő : Szeghy Ferencz. Lel-
kész (ÍVss év óta) a 49 éves Ehn János ; rector 1800-
tól az Eperjesről elhívott 37 éves Hvezda János. 

Filiái : Kapi, Pálvágás, Keczer-Pálvágás, Medgyes, 
Pétervágás, Sáros-Bisztra, Hermány (sárosi), Hermány 
(zempléni), Fekete-Patak, Vlacsa. 

1826. Huszita fészek. Bégi temploma most a katholikusoké. János-
rendé. Jánosfalva. Történetének két korszaka van. 

Lelkészet I. : 
I. Joannes Pastoris 1600. 
Joannes Bellusinus 1620. 
Joannes Polláki 1625. 
Michael Bartholomeides 1631. 
Jacobus Quirinus 1646. 
Joannes Rottarides 1658. 
Paulus Matthaeides 1668. 
Mathias Chlevanszky 1683. 
Melchior Bonis 1703. 
Andreas Michnay 1711—1717-ig. 

Tanitói : 
Matthias Joannides 1610. (Rector 1665.) 
Martinus Horváth 1620. 
Joannes Drasdius 1633. (Rector 1639.) 
Jacobus Quirinus 1640. 
Joannes Oasparides 1651. (Rector 1658.) 
Bartholomeides Mihály 1640-ig. 

(Rezik lásd nagy-sárosi iskola.) 
Johannides Dániel 1666-ig. (1666. C. V. jegyzőkönyve.) 
Martînus Peternák 1667. (Rector 1667.) 
Joannes Francisci 1680. 
Andreas Michnay 1703. 
Nikolaus Karancsy 1704. 

(Ez „Rector" is volt, lásd a hanusfalvi gymn. története.) 
1717-ben a sokat védett templom s tartozékai fegyveres kézzel elvé-

tetett. (Bornemissza István 1. 1721. Pr. n. inquis.) Ek-
kor a mezőről összefutott nép védeni jön, de későn ér-
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kezik ; mind térdre borúi, elhányja eszközeit s énekli : 
„Hrad preprevny jest" stb. 

Azután Komlós-Keresztesre jártak, útközben sok-
szor zaklatva. , 

1783-ban templomot építenek. 
Lelkészeik II: 
Matthias Liptay 1783—1787. Csetnekről. 
Andreas Schulek 1787—1805. K.-Keresztesről. 
Joannes Ehn 1805—1812. (Ofalvi, kassai, tiszitai magányából 

jött oda). A pártoskodások miatt leköszönt s vetélytársa 
Andreas Molnár 1812—1823. (Szeghy Károlynál volt nevelő) 

választatott meg. 
Andreas Csorba 1824—1826. 

1783-tól tanítói : 
Joannes Benkovits 1783—1787. 
Georgius Szepessy 1787—1788. 
Josephus Tomazy 1788—1792. 
Michael Czibaky 1792. (Czirbesz). 
Samuel Nagy 1792—1795, később kassai, nyíregyházi pap. 
Samuel Fabry 1795—1800. Szebenbe, Kladzányba megy papnak. 
Joannes Hvezda 1800—1809. 
Paulus Zimmermann 1809—1811, később nagybányai pap. 
Andreas Yanczágh 1811—1819. 
Samuel Molnár 1819—1826. 
Filiái : Tapoly-Hermány, Fekete-Patak, Bisztra, Medgyes, Pál-

vágás, Pétervágás, Ylatsa, György es, Eemenye. Az iskola gyámola : 
Eduard Bujanovics róm. kath. 

A parochiánál a superintendenst üdvözlik : Szulyovszky And-
rás girálti, Kükemezei Péter kükemezei, Zimmermann Gábor csel-
falvi felügyelők. Tornyát 1806-ban építette, szeghfalvi Szeghy Fe-
rencz felügyelő idejében. — Legatumai : Dessewffy Tamás özvegye, 
Péchy Annától (600 és 1000 Eflorenusról), Szirmay szül. Szeken-
dorf Lajosnétól (1000 frt) voltak. Gróf Dessewffy Ferencz jószág-
igazgatója, Medveczky András fát adott a lelkésznek. Felügyelője : 
Szeghy Károly de Szeghfalu. Farkas Márton örökösei, Hevessy 
Ferencz örökösei és Szeghy Károly járulnak a lelkész fizetéséhez, 
az előbbi alapítványokon, Szeghy Ferencz örökösein s Szulyovszky 
Andráson kivül. 

Az 1863-iki és az 1883/8i-iki Can. Vis. jegyzőkönyvek szerint 
1826 óta (is) több szerencsétlenség érte az egyházat: 1828 és 

1834-ben leégett a paplak és iskola, 1850-ben sok zsellér vándo-
rolt ki végkép az alföldre. A földesurak, az egyház legnagyobb 
jóltevői es támaszai, elhunytak s alapítványaik vagy megszűntek, 
vagy megkevesbedtek. Halhatlan érdemet, örök emléket emelt ma-
gának az egyházban néhai Péchy, született Szirmay Dorottya asz-
szony, ki nagylelkűen végrendeletében 400 frtot hagyományozott az 
egyháznak oly módon, hogy annak kamataiból egyrészről az egy-
házi személyzet fizetése neveltessék, másrészről az egyház segélyez-
tessék. 

Azon viszályok, melyek előbb a róm. kath. lelkészszel gya-
korta fordultak elő, jelenleg végkép megszűntek. 

Az egyház a pátenst (1859. September 1-én) el nem fogadta. 
— 1867-ben Mogyoróska fiókegyház csatlakozott hozzá. 1866-ban 
a paplak épült, 1879-ben a torony befedetett, 1882-ben új orgona 
szereztetett. 

Jegyzet. 1873-ban a cholera megtizedelte. 

Lelkészei voltak ujabb időben : 
Liptay Mátyás 1787. 
Schulek András 1805. 
Ehn János 1812. 
Molnár András 1823. 

.Csorba András 1845. 
Zimmermann Károly 1850. 
Ehn Károly 1851-1864 . 
Urbán Adolf 1864-től mostanáig. 

Felügyélők voltak : Szeghy Ferencz, Szirmay Károly, Med-
veczky András, Kükemezei Péter, Szeghy István, Szeghy Ferencz, 
Bánó József, Szeghy Gyula, Kolossy Miklós, Benczúr József és 
Szeghy Kálmán. 

A tanítói hivatalt viselték : 
1. Benkovits János 1783—1787. 
2. Szepessy György 1787—1788. 
3. Tomázy József 1788—1798. 
4. Czirbesz Mihály 1792. 
5. Nagy Sámuel 1792—1795. 
6. Fábry Sámuel 1795—1800. 
7. Hvezda János'1800—1809. 
8. Zimmermann Pál 1809—1811. 
9. Yanczágh András 1811—1819. 
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10. Molnár Sámuel 1819—1827. 
11. Palecsko Márton 1827—1860. 
12. Kazsley András 1860—1874. 
13. Zbavitel József 1874-től mostanáig. 

2. Girált. 

Ezen egyházra vonatkozólag a régi Can. Vis. jegyzőkönyvek-
ben a következő feljegyzéseket találjuk: 
1636. — 
1666. Giráltfalva (filia) kőtemplommal, aranyozott, ezüst kehely tál-

czával. 2 diszes kendő. Pap és tanitó fizetése jó. 
1721/2. Temploma mindenkor a lutheránusoké volt. Sohasem foglal-

ták" el. A lutheránus Semsey János építette; befejezve 
1668-ban lőn. Az egész falu lutheránus. 

1743. május 5-kén. A superintendens Ambrosy György, Szyrmaiék-
hoz száll. Lelkésze : az 50 .év körüli jeles Georg Ignáth 
s tanitó híján kántora : Georgius Nyári. — Inspector Co-
lonellus Thomas Szirmay propter Bellum in Bohemia 
adversus Gallos gestum absens. Ebeczky Sámuel özvegye, 
szül. Semsey „Matróna Ministerii amantissima." Stepha-
nus Krasznecz, Ladislaus Szirmiensis stb. Keresztelő 
edényt Szabó István ajándékozott 1741-ben. Az oltáron 
Péchy Gáspár czimere 1712-ből. Tornya 1668-ból való. 
A pap Szirmay Tamás aulájában lakik, mert parochia 
„nulla unquam fuerit." 

Egykor Karácsonymező filiája volt, melynek'Fábry 
János a lelkész, (a ki Osztroluka egyházban halt meg) 
idejében való (elvétele) megszűnése után lett anyaegy-
házzá. Itt a Szirmay házban választatott meg a kerület 
szavazatával 1741. február 16-án Georg. Ambrósy su-
perintendenssé. 

1806. Szulyovszky Sándor alispán és fia András, szolgabíró is jelen. 
Egykor Karácsonymező filiája volt. Piliái : Longh és Vas-
patak. Felügyelő: Szulyovszky András szolgabíró. Mat-
rica 1717-től. 

Lelkész-. Kordoss Márton. 
Rector : Michael Burghardt. 

1826. Girálth. 1716/„-tôl anya, azelőtt hosszú időn át, Karácsony-
mező filiája. Ez azonban megszűnt lenni az üldözés 
folytán. 
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Karácsonymező lelkészei: 
Karácsonymezőn : Stephanus Csajka 1600—1614. 
Andreas Radvanensis 1627—1635. 
Venceslaus Baláth 1636—1637., ezt a tanitó ölte meg. 
Adamus Palaczkay 1637—1645., pestisben halt meg. 
Joannes Fabiany, 1645—1686. consenior volt. 
Paulus Bibossius 1686—1706. 
Nicolaus Holvaith 1706-1708. 
Georgius Fabry 1708—1717. consenior. 1715-ben a karácsony-

mezei ev. templom a katholikusok számára elfoglaltatván, bujdosni 
volt kénytelen. Giráltra menekült, a hol azután a lelkészek székel-
tek. (Lelkes patrónusai védték). 

Girálton : 

Georgius Fábry, a karácsonymezei száműzött 1716—1717. 
Georgius Sztevonka 1717—1722. 
Samuel Bodorovinyi 1722—1732. 
Joannes Martinyi 1732—1740. 
Georgius Ihnaty 1740—1747. 
(Ignáth 1743-ki C. V. jk. szer.). 
Matthias Clementis 1747—1758. esperes. 
Andreas Sárkány 1758—1766. 
Emericus Berzeviczky 1766—1783. kitűnő esperes. 
Martinus Kordoss 1783—1808. 
Michael Sztanyik 1806-1822. Jeles esperes. 
Joannés Balint 1822-1826 . 

Tanítói : 

Joannes Nyáry 1720— 1735. Girálton. 
Georgius Nyáry 1735—1745. 
Joannes Pataky 1745—1746. privatus. 
Andreas Matussovitz 1746—1750. privatus. 
Georgius Krisztiany 1750— 1753. 
Georgius Nyáry 1753-1758. 
Andreas Adamy 1758—1805. 
Michael Burghardt 1805—1809. 
Joannes Hvezda 1809—1823. 
Dániel Fábry 1823—1826. 

Filiái:. Longh, Vaspatak, Mitsak, Kerekréth, Sztropko város. 
A zsidó község is diadalivet állit a superintendensnek 1826-ban. 

Szulyovszky Andrásnál száll. Sándor Károly üdvözli. 



Félüyyelö : Szulyovszky András 26 évtől. Jelen : Sándor Károly, 
Szirmay János, Dessewffy Tamás, Pulszky Károly patronusok. Egy-
házi ruhát, mantiliát, Amalia Szirmay, Zeisberg kapitány neje adott. 
Palliumot a patronatus l822-ben..Tornya 1654-ből, 1810-ben ujitva. 

Áz 1863-ki s 1883/4-ki Can. Visit jegyzőkönyvei semmi külö-
nös eseményt a girálti egyházból nem említenek s azért mi is csak 
Girált lelkészeinek, felügyelőinek s tanítóinak megnevezésére szorít-
kozunk. 

Mint a fentebbiekből láthatjuk Giráltnak, mig Karácsonyme-
zőnek filiája volt, azzal közös lelkészei voltak, mióta pedig a Gi-
ráltra menekült Fábry Györgyöt, a girálti lelkes pártfogók tartották 
fel, azóta Girált lett az anyaegyház, s mint ilyennek lelkészei voltak : 

Lelkészek : 
Pábry György karácsonymezei lelkész 1708—1715. és alesperes, 

Karácsonmezőről a katholikusok által elkergettetvén, az 
anyaegyházzá vált Girált első lelkésze lett, hol két évig 
működött ; ezt követé : 

2. Stevonka György 1717—1722. J. Schwartz sup. jan. 13. 
1717. szentelte fel. 

3. Bodorovinyi Sámuel 1722—1732. 
4. Martinyi János 1732—1740. 
5. Ihnáthy György 1740—1747. 
6. Klementisz Mátyás 1747—1758. esperes. 
7. Sárkány András 1758—1766. 
8. Berzeviczky Imre 1766—1783. esperes. 
9. Kordoss Márton 1783—1808. 

10. Sztányik Mihály 1808—1822. esperes. 
11. Bálint János 1822—1831. 
12. Hlovik Ádám 1831—1851. 
13. Palecsko Péter Pál 1852-től mostanáig. 
Felügyelők: 1. Id. Semsey János, 2. Semsey Ferencz, 3. Ifj. 

Semsey János, 4. Szirmay Miklós, 5. Szirmay Tamás, 6. Radvanszky 
István, 7. Potthurnyay András, 8. Szulyovszky Sándor és András, 
9. Szirmay Pál; 10. Szulyovszky Gusztáv, 11. Rayner Vilmos 1872— 
1882. 12. Bánó Zoltán 1882-től mostanáig. 

A tanitók : 

1. Nyáry János 1720—1735. 
2. Nyáry György 1735—1745. 
3. Pataky János 1745—1746. 
3. Mattussovitz András 1746—1750. 
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5. Christiányi György, 1750—1753. 
6. Nyáry György 1753—1758. 
7. Adamy András 1758—1805. 
8. Bughardt Mihály 1805—1809. 
9. Hvezda János 1809—1823. 

10. Fábry Dániel 1823—1826. 
11. Dirhan Sámuel. 
12. Fuhrmann Dániel. 
13. Szerday Sámuel. 
14. Dropa Sámuel, jelen ideig. 

8. Komlós. 

Az egyház okleveleiből világosan kiderül, hogy a komlósi ev. 
egyház mindjárt a reformátió kezdetén keletkezett. Kitetszik az 
a filiális cselfalvi templomban, az Ormánv-család emlékére emelt 
sirkőből, melynek felirata azt mutatja, hogy az ev. egyház itt már 
1579-ben létezett s annak lelkészei 1579—1659-ig majd az ágostai, 
majd a helv. hitvallás követői voltak. A Canonica Visit, stb. jegy-
zőkönyvekből a következőket olvassuk : 

Komlós. 
1636. — -
1666. — 
172ijî A lakosok közt 1 katholikus, 3 lutheránus, a többi mind kál-

vinista. A templomba oltárt, néhai Horváth István luthe-
ránus, a templomra zsindélyt, a lutheránus Izdenczy adott. 
Temploma mindig lutheránus volt, még Kolozsváry sem 
foglalta el! Egykor a lutheránusok ós kálvinisták közt 
oly egyezés volt : hogy a lutheránus pap reggel Komló-
son, délután Asgúthon, a ref. pap délelőtt Asgúthon, dél-
után Komlóson prédikáljon. Azután lutheránus lett. 

1743. Lelkésze : a 30 éves Andreas Sárkány. Inspectores : Joh. et 
Steph. Izdenczy. Judex : Steph. Gál. — A nép babonás. 
Betegségében a görög paphoz fut gyógyításért. Izdenczy 
István buzgólkodik az egyház körül. A Superintendens 
Zimmermannál szállott le. 

Cselfalu, filia, a buzgó Zimmermann család lakóhe-
lye. Van temploma is, mely a kálvinistáké volt, de mi-
vel már kálvinisták nincsenek, ebben tartják az evangé-
likusok (s néha Zimmermann házában) istenitiszteletöket, 



1806. Fii iái : Cselfalu, Poósfalu, Asguth, Szedikert, Nádfeö, Czács. 
— Mindig anya. 

Felügyelője: Joannes Izdenczy. Matrica 1724-től. 
Lelkész: Bradovka Sámuel. (Bothék, Bényeyék, Izdenczyék, 

Zimmermannék és Körtvélyessyék segítik). 
Kántor : Stephanus Yaskó. 
Rector: nincs. 

A cselfalvi templom egykor a reformátusoknak szol-
gált 1570-től. 1643-tól az evangélikusoké. A cselfalvi 
templomban e felírás látható: „Hoc monumentum cura-
vit locari Demetrius Ormány, Anno 1579." és egy másik : 
„Hoc templum aug. confessioni addictorum jam sub 
Stephano Ormány. Anno 1581. exstitit." 1770-től többször 
el akarták venni, de a patronatus nem adta. 

1826. Huszita. Temploma 1540—60-ból. Cselfalu filia temploma, az 
Ormány nemzetség 1579-ki inscriptióját viseli. 1579— 
1657. majd ev. majd ref. lelkészei voltak. „Attamen mi-
niste rium ab anno 1579. usq. 1657. variabat. Mox Hel-
veticam, mox Augustanam sequutum Confessionem. Verbi 
Dei Mri. A. Conf. addicti Ecclesiae huic sequentes 
praefuere." 

Következők voltak lutheránus papjai : 
Zsebrovius Albert 1616. 
Christopherus Pográny 1618—1621. 
Elekcsényi János 1646. 
Joannes Kiss 1643—1656. 
Georgius Kendy 1656—1660. 
Paulus Sárossy 1683-tól. 
Jeremias Matthesius 1699-től. 
Samuel Bodoroviny 1718—1720. 
Georgius Otsoviny 1720—1724: 
Joannes Zászkaliczky 1724—1726. (bevezette a matricát 1725. 

1743-ki C. Y. jkv.). 
Jacobus Mrakota 1728—1733. 
Joannes Sartoris 1733-1740. 
Andreas Sárkány 1740—1746. 
Israel Markovits 1746—1747. 
Paulus Mihóky 1747—1759. 
Georgius Fábry 1759—1763. 
Ezechiel 'Csernota 1763—1772. ez Pazdicsra ment. 
Matthias Schulek 1772—1777. Tiszolczon halt meg. 
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Martinus Kordoss 1777—1783. Elment Giráltra. 
Georgius Hetsko 1783—1792. Elment Pazdicsra. 
Joannes Török 1792—1805. .. 
Sámuel Bradovka 1805—1809. Elment K.-Németfalvára. 
Andreas Lessko 1809—1818. Elment Alsó-Sajóra. 
Andreas Csupka 1818—1822. K.-Németfalvára visszahívták. 
'Joannes Pankuch ifj. 1822—1826. 
Tanítói : 
Wilhelmus Danczius 1660. , 
N. N. Balla 1765. 
Andreas Otsovinyi 1769. 
Andreas Markus 1770. 
Joannes Tomka 1772. 
Elias Greskovits 1779. 
Stephanus Wassko 1799—1826. 

Filiái: 
1. Cselfalu. Zimmermannék mentették meg. A sekrestyében e 

felirás látható: „Templum isthoc A. C. addictorum jam sub De-
metrio Ormány exstitit. Anno 1579." Maria Fejérváry, Steph. Zim-
mermann vidua restaurari curavit. 1788." 

2. Asgúth. 
3. Szedikert. 
4. Poósfalva. 
5. Nádfej. 
Komlóson Bóth János a (ref.) felügyelő. Zimmermann Gábor 

és János, Fekete István, Bényey István és Körtvélyessy János mint 
patronusok vannak jelen. Legatumai voltak : Nemessányi Lászlótól, 
(200 frt), Eoskoványi István kir. tanácsostól (100 frt), Hevessy Fer. 
özvegye Nemessányi Annától. Anyakönyve 1724-től. 

Cselfalun felügyelő : Zimmermann János. A lelkész vocatorá-
ban fentartókúl említtetnek a Csengeryék (János és Ferencz) és 
Zsarnayak (János és Ferencz) is emiittettek. A tanítót Izdenczyék is 
(János és István) fizetik. 

Újabb eseményeit illetőleg, nevezetes az 1863-ki és 1883-ki 
C. V. jegyzőkönyvek szerint, hogy a régi paplak helyett 1846. kő-
ből uj paplak kezdetett építtetni s az kegyes adományokból, külö-
nösen Körtvélyessy János és tiszt. Palecsko Péter P. segedelmével, 
1849-ben be is fejeztetett. 1852. márcz 9-től 1854-dik márcz'. 13. 
az egyház lelkész nélkül lévén, a lelkészi fizetésen, annak javítására, 
7 hold föld vétetett, mit az esperesség is jóváhagyván, a lelkész 
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állandósítása lehetővé tétetett, mely czélt a Bukovics-féle hagyo-
mány is előmozdította, de különösen az is lehetségessé tette az ügyet, 
hogy főt. Czékus István püspök.ur az egyháznak 400 frtnyi segélyt 
eszközölt ki két izben. — 1871—1875. években az egyház papja 
javára folyton épített, 1877—1878-ban iskoláját hozta rendbe. 1881. 
a templomot hozta rendbe, mindezt az akkori felügyelő, Both Tamás 
segedelmével. 

A tanítói fundust Both György, Both Tamás utóda ajándé-
kozta. 

Volt léikészék névsora Hornyánszky szerint: 

1. Schemnicenus Gáspár, 1614. azután : 
2. Zsebrovius Albert 1616. továbbá: 
3. Pograny Christophoí 1618—1621. lakott Asgúthon. 
4. Elekcsényi János 1646. 
5. Kis János 1643. lakott Cselfalván 1656-ig. 
6. Horváth István 1657. 
7. Kendy György 1660—1680. 
8. Sárossy Pál 1683—1699. 
9. Mathezius Jeremiás 1699—1718. 

10. Bodorovinyi Samu 1718—1720. 
11. Ocsovinyi György 1720—1724. 
12. Zaszkaliczky János 1724—1728. (bevezette a matricat 1725). 
13. Mrakota Jakab 1728—1733. 
14. Szartorisz János 1733—1740. 
15. Sárkány András 1740—1746. 
16. Markovics Izrael 1746—1747. 
17. Mihoky Pál 1747—1759. 
18. Pábry György 1759—1763. 
19. Csernota Ezékiel 1763—1772. Pazdiesra ment. 
20. Schulek Mátyás 1772—1777. Tiszolczon halt meg. 
21. Kordoss Márton 1777—1783. Giráltra ment. 
22. Hecsko György 1783—1792. Pazdiesra ment. 

1790-ben Sztanyik Mihály lett volna itt lelkész. (Horny, 
szerint) ki innen Giráltra ment. 

23. Török János 1792—1805. 
24. Bradovka Samu 1805—1809. K.-Németfalvára ment. 
25. Leska András 1809—1818. Alsó-Sajóra ment." ' 
26. Csupka András 1818—1822. Vissza ment K.-Németfalvára. 
27. Pankuch János 1822—1827. 

28 Bahor vagy Bachar István 1828—1832. 
29. Schulek Sámuel 1832. 
30. Melicskó Pál 1833—1836. 
31. Zolnay János 1836—1841. 
32rKiszely Mihály 1841—1844. 
33. Zsatkovics István 1844. 
34: Palecsko Péter 1844—1852. 
35. Czuker János 1854. mai napiglan. 

Felügyelök: 
1. Ormány Demeter és István. 
2. Horváth István. 
3. Zimmermann Adám. 
4. Zimmermann István. 
5. Zimmermann Gábor. 
6. Zimmermann János. 
7. Izdenczy János. 
8. Izdenczy István. 
9. Both család Asgúthról. 

10. Körtvélyessy Sándor. 
11. Körtvélyessy István. 
12. Körtvélyessy János. 
13. Both Tamás és jelenleg: 
14. Urbán Károly. 

A tanítók: 
1. Danczius Vilmos 1660—1665. 
2. Balla N. N. 1765. 
3. Ocsovinyi András 1769. 
4. Markus András 1770. 
5. Tomka János 1772. 
6. Greskovics Illés 1779. 
7. Vassko István 1799—1833. 
8. Jurecsko György 1833—1839. 
9. Kazlinszky András 1839—1841. 

10. Sokol Mihály 1841—1857. 
11. Bucsko Dániel 1857—1879. 
Jelenleg az egyháznak nincs tanítója. 

4. Komlós-Keresztes. 

Komlós-Keresztes temploma eredetét, sokan a keresztesektől, akik 
évig birták, s a kiknek keresztfelvétele az 1826-ki C. V. jkve 
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szerint megünnepeltetik, származtatják, mások a huszitáktól. — Itt 
igen korán lehetett ev. egyház, mert 1588-ban Berthóty György 
neje : Fejérvári Dorottya, mint az ev. egyhaznak nagy védője, az ev. 

templomban temettetett el. 
Komlós-Keresztesen valószínűleg az 1545. évben, a Fejérváry 

család odajöttévei, alapíttatott meg az ev. egyház. 
A Can. Vis. jegyzőkönyvekben ez egyházról, a következő adato-

kat találjuk : 
A komlósrkeresztesi (Chmelow) egyházról az 1636-ki Can. Vis. 

jkvében a következő megjegyzések állanak : Van 2 ezüst kelyhe és 
2 ezüst tálczája, ezek közül egy-egy aranyozva. Van 100 köblös 
irtványföldje, melynek minden vetéséből egy kepe (capecio) = 8 
marok (manipulus) illeti az egyházat. Van egy rétje, mely 3 frtot 
jövedelmez. A lelkész Fejérváry Zsigmondtól az egész tizedet húzza 
„excepto piso et panico", a többi patrónusoktól a huszadot és a 
regia quartát. Egész jobbágytelektől egész köböl, féltelektől fél kö-
böl gabonát és egy tyúkot kap. A zsellérektől 4 dénárt húz, me-
lyekből minden 4-ik a rectoré. A rectornak egész telek egész vékát, 
féltelek félvéka gabonát fizet. A papnak ezenkívül van 3, összesen 21 köblös földje. 

Radványból egész telek egész köböl, féltelek fél köböl gabonát 
s tyúkot fizet a papnak, a zsellér 4 dénárt fizet. A radványiak a 

rectornak ugy fizetnek, mint a chmeloviak. 
Baálpqtakból a lelkésznek minden telektől egy forintot, egy 

kocsi fát, egy tyúkot fizetnek. A pénz és a tyúkok harmadrésze 
a rectoré. 

Vágásról 4 frtot kap a lelkész és tyúkokat. — Ennek fele a 

rectoré. 
Németfalváról 4 frtot. 
Ládáról hasonlóan, (tyúkokkal) kap a lelkész; mind ennek 

harmadrésze a rectoré. 
Kokinból (Kökény) 1 frt 50 krt huz a lelkész. 
Az 1666j7-ki Can. Vis. jegyzőkönyvében Komlós-Keresztesrő 

ez áll : Anya. Igen diszes régi kőtemplommal, kőoltárral (az 1649-ben 
felső részében kiépült templomban) ; 3 harang (az 1654-ben alap-
jától felépített toronyban) ; van egy igen diszes aranyozott ezüst 
kehely, 5 kendő. Kővel kerített temető. — Papja : Kolowrat Sándor. 
Tanítója : Szkaliczky János. Pap, egyház, tanitó jövedelme jó. Ide 
tartozik : Keresztes, Eadvány, Bábapatak. (L. 1636.) 

Komlós-Keresztesről az 1721/2. protonotarialis inquisitió jegy-
zőkönyvében ez áll : Komlós-Keresztes templomát a Fejérváryak 
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és Dessewffy Ferencz luth, földesurak építették. A lakosok nagyobb-
részt lutheránusok, Tököly idejében sem volt ott róm. kath. pap, 
hanem a hanusfalvi plebánust hívták. A templom mint Bábafalván, 
itt is a lutheránusoké. 

Az 1743-ki Ambrósy György-féle Can. Vis. jkvben pedig ezt 
olvassuk : Komlós-Keresztes (1743. máj. 4.) lelkésze : az 54 éves 
Jeszenszky István; rectora: Molitorisz György; (a Jozeffy-féle C. 
Vis. szerint János). Az egyház elsőrendű inspectorai: Dessewffy 
Tamás, Semsey György, Fejérváry Lajos és Ádám ; biró : Keresz-
tes András. A templomban van 2 gyászzászló, néhai Fejérváry 
Zsigmondnak hálás emlékezetül elhelyezve. Chorusa igen diszes, az 
1741-ik évben Dessewffy Tamás költségén állítva. Orgonája szintén 
Dessewffy Tamás költségén állíttatott 1737 körül. Dessewffy Tamás 
ezen C. Vis. idejében Mária Therézia zászlói alatt harczolt. 

A lelkész vocatort nem mutathatott elő, mert Margonyáról 
K.-Keresztesre a margonyai lelkész Glószszal való csere „per Cam-
bium" utján jött (helyet cserélt a 2 lelkész). A superintendens oda-
utasitotta a lelkészt, hogy vocatort szerezzen magának, nehogy, mivel 
csak margonyai vocatorral birt, mindkét egyházból kiessék. Az 
egyház patrónusai a fent névezett felügyelők : Dessewffy Tamás és 
Ferencz, Fejérváry Lajos és Semsey György. A lelkész nem eléggé 
komoly, szent beszédeiben furcsa tréfákat használ, többek közt egy 
temetésen ezt mondá : „nem fog ez titeket többé fojtogatni, hisz 
nem kisértet" (ne bude vás tento dávit) ; egy prédikáczió közben 
pedig: „keressétek Isten országát stb. és a többit az Isten nektek 
„szerezd megül" dobja", (jako jeden szereszmeg prihodi). — Otthon 
perel, hivatala mulasztásával iszik, a karácsonymezei plebánushoz jár 

A különösen buzgó Fejérváry Ádám kisérte a superintendenst. 
Bábafalva : felügyelők : Fejérváry Adám és Lajos ; biró : Dig-

gony Mihály. Az oltáron ez áll : „Ara haec aedificata et consecrata 
est 1423". Megujittatott ezen oltár 1653-ban, midőn lelkész Elek-
csény János volt. A szószék 1658-ból való. Sok babona. 

; Radvány, filia. Földesurai az előbbiek. 
Az 1806-iki Nicolai-füe C. V. jkvének adatai : (1806. junius 

9-től julius 11-ig.) Senior: Sztanyik Mihály. Jegyző: Schulek And-
rás. Inspector: Roskoványi István de eadem. Deputatusok: Andreas 
Szulyovszky, Georg. Raszlaviczy, Paul. Szirmay et Joannes Ujházy, 
kisérik a superintendenst, a ki otthonnról, Eperjesről, Komlós-
Keresztesre megy legelői, mert annak esperes a papja, felügyelője : 
Fejérváry Gábor. Bábafalva filiát is meglátogatja. 
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Jelen : Andreas, Adam. Dessewffy, Szulyovszky András, Fejér-
váry László, Zimmermann Gábor, Kükemezey László, Fejérváry 
Gábor, 3 szomszéd pap s a senior, a helybeli pap. Itt visitálta a 
superintendens a sáros-zempléni levéltárt is. 

Yolt ebben: 
1. Ohronologikus index az iratokról, (a nagyobb fontosságuak-

ról) 1517—1806. (? ?), kisebb index, 1635—1806-ból való. 
2. Protocollum, melyben a sáros-zempléni esperesség törvényei 

s lelkészeinek nevei sajátkezüleg jegyezvék 1614-tól. 
3. Három pecsétnyomó. 
4. Két kötet jkv. in 4°. 1. Az elsőben, a gömöri esperesség tör-

vényei 1614-ből. 2. Szepesvárallyai zsinati törvények (nyomatott 
Lőcsén). 3. Sáros-zempléni esperességi törvények, Berzeviczy András 
alispán megerősítésével, 1614. augusztus 13-ról. 4. Az esperességi 
gyűlések jegyzőkönyvei a) 1614—1737-ig, s b) az esperességi gyűlési 
jegyzőkönyvek 1738—1806-ig. 

5. A sárosi evangelikus egyházak leltára az 1636-ki (október) 
és 1666. 0. V. jegyzőkönyveiben. Ehez van csatolva a Sztanyik által 
másolt 1667-iki esperességi G. Visitatio jegyzőkönyve. 

6. Carpzow Egyházjoga. 
7. Theatrum Historicum. Könyv, 1607-ből. 
8. Ambrosy-féle 0. V. jegyzőkönyve. 
9. Berzeviczky Imre, esperes visitatiojának jegyzőkönyve, 1777-

ből, in 4° mss. (? ?) 
10. Esperesi levelek, 1635—1784. 
11. Az esperesség alapitványainak okiratai: 

a) a Nemessányi-féle, szegényebb lelkészek számára 200 frt 
b) Dessewfiy-féle, rendkívüli egyházi szükségekre 1000 frt. 
c) Dessewffy-féle, papi özvegyeknek 600 frt. 

12. Az esperességi egyházak évi (hozzájárulás) fizetéseinek, 
okmányai. 

A komlós-keresztesi egyházról pedig ez áll: Ez egyike a leg-
régibb egyházaknak. Temploma 1754-ben leégett, 1757-ben meg-
ujittatott. Matricája van 1766-tól. Filiái: Bábafalva és Eadvány. 
Inspectorokr főinspector: Fejérváry József, alinspector: Fejérváry 
Gábor. Lelkésze: a 39 éves Sztanyik Mihály esperes. Kántortanitó: 
Bancsák Pál. 
1826. Templariusok lakták. Huszita katonák a váracska hegyen. 

Fejérváryak a behozott ev. egyházat pártolták. Nyomai 
1588-ból. 1754. május 14-én fényes belső berendezésű 
temploma rommá égett. 1767. február 26-ától 1775-ig, 

23 

mig specialis királyi parancscsal be nem tiltatott, lelkésze 
a Judex-Nobilium által filiái látogatásában háborgattatott. 

Esperesi visitatio volt benne 1636. és 1666-ban, 
patronusi 1721-ben. Canonica Yisitatio Ambrosy által 
1741-ben. Az egri püspök Eszterházy 1775. julius 19-én, 
kit Fejérváry Károly üdvözölt a falu végén s hitt be 
visitálván ez egyházat, a paphoz e kérdéseket intézte : 
Hogyan keresztelünk? Egy kétfejű gyermeket szabad-e 
megkeresztelni? Szabad-e keresztelni a Szt.-Háromság 
nevében, meg nem nevezve az egyes személyeket? Miért 
kereszteljük a gyermekeket? Mi a keresztség haszna? 
Azután békésen tovább ment. Azután lelkészei stbi 
neveztetnek meg. (Lásd alább). 

Filiái: Bábafalva. Feketeék és Fejérváryék segitik. Kőtemp-
lommal. Radvány. 

Ujabb történetéből még azt emeljük ki, hogy 1754. május 
14-én az egész falu, templom és torony leégett, a harangok is elol-
vadtak. 1755-ben a kisebb harangot Péchy Anna asszonyság, 
1756-ban pedig a nagyobb harangot az összes közbirtokosság öntette. 
1776-ban a templom belseje kijavíttatott és kimeszeltetett. Az 1784-ik 
évben a leégett paplak újból befedetett. 1790-ben Kádas Gábor a 
komlós-keresztesi evangelikus templomra ötszáz Eh. forintot hagyo-
mányozott. 1798-ban uj paplak építtetett kőből, melyhez a fát 
Szulyovszky Sándor ajándékozta. 1808-ban az uj temető körül-
sánczoltatott. 1817-ik év november 17-én, a reformáczió 3-százados 
emlékét ünnepelte az egyház, melynek emlékére Fejérváry Teréz 
asszonyság a komlós-keresztesi egyháznak egy aranyozott szegélyű 
finom vászon teritőt, két fehér kendőt zöld selyem kivarrással, egy 
szószék-teritőt, egy keresztelő követ czintállal és vörös réz-fedővel; 
a bábafalusi leányegyháznak egy porczellán kancsót czinfedéllel 
és két zöld selyemkendőt ajándékozott. Ugyanezen alkalommal 
Fejérváry Teréz kisasszony az anyaegyháznak egy fehér szószék-
teritőt; Fekete Klára, született Zimmermann pedig a bábafalusi 
leányegyháznak egy porczellán kancsót, egy kendőt, egy aranyozott 
kelyhet és egy ostyatányért ajándékozott. 1818-ban a templom és 
kerítése kijavíttatott, a bedőlt sirbolt földdel behányatott és a 
templom alja téglákkal rakatott ki. 1831-ben Fejérváry Gábor 
készitteté az egyház pecsétjét s az egyház-tőkét gyűjtött. 1841-ben 
először szerkesztetett a lelkészi hivány magyar nyelven. Az 1843-ban 
történt tagosítás alkalmával az egyház, lelkész és a tanítónak is 
kiméretett a törvény által meghatározott illetőség s minthogy sok 

21* 



324 

haszonvehetetlen tér volt benne, egy néhány ezer öllel megtoldatott. 
Ugyanez alkalommal a régi temető mellett, uj temető hasittatott ki. 
Benne a Fejérváryak családi sírboltja 1856-tól. 1859-ik évben 
1048 frt és 10 kron épült fel kőből az uj iskola. 1863. Máday K. 
Canonica Visitatiot tartott benne. 1867-ben uj orgonát szerzett (900 
frton). 1868-ban a templom újra zsindelyeztetett. 1874-ben a lelkész 
csűre leégett ; újra felépíttetett 1875. 1875-ben kijavíttatott az orgona; 
1876-ban a hivek mentik meg tűz alkalommal a templomot s Fejérváry 
felügyelő a maga cselédeivel a paplakot. A türelmi parancs százéves 
jubileumát, 1883. november 11-én a Luther 400-dos születése öröm-
ünnepét megünnepelte. 1884-ben Czékus I. püspök tartott benne 
Canonica Visitatiot. 

9 

Az egyházban működött lelkészek, felügyelök és tanítók névsora. 

Lelkészek : 
Oasparus Chemnicenus 1600—1636. 
Andreas Muschius 1636—1645. 
Joannes Elekcsényi 1646—1653. 
Stephanus Markoviczky 1654—1664. 
Fridericus Alexander Kolowrat 1664—1667. 
Leonhardus Hyeronimiades 1667—1680. 
Nincs lelkész 1680-1696. 
Lyubovenszky Mátyás 1697—1705., ki Szepes-Yárallyán római 

katholikus szülőktől született s 40 éves korában a lőcsei 
templomban áttért az evangelikus vallásra 1783-ban. 

Nincs lelkész 1706-1708. 
Mixadt Mátyás 1709—1715. 
Apostoli István 1715—1719. 
Glósz Mihály 1719—1740. 
Jeszenszky István 1740—1745. 
Sárkány András 1745—1758. 
Greskovits János 1759—1766. 
Mihóky Pál 1766-1769. 
Schiro György 1769—1773. 
Migyelka János 1773-1783. 
Sehulek András 1783-1787. 
Sztányik Mihály 1787—1808. 
Csupka András 1808—1811. 
Podleszni András 1811-1832 . 
Jávor Sámuel 1832—1836. 

Páll Endre 1836—1841. 
Zolnay János 1841—1859. 
Kuzják (János) Boldizsár 1859—1860. 
Brocken Lajos 1860—1862. 
Fizély Frigyes 1862—1869. 
Pankuch Gusztáv 1869—1873. (Egy évig nem volt papja.) 
Gálfi János 1874—mostanáig. 
Félügyelők : 
Fejérváry Zsigmond, Semsey István, Sándor és György, Fejér-

váry Lajos, Dessewffy Tamás, Fejérváry Adám, Semsey Miklós, 
Fejérváry Károly, Fejérváry László, Zimmermann Gábor, Fejérváry 
József, Fejérváry Sándor, Körtvélyessy István, Fejérváry István 
1830.-1872-, Fejérváry Kálmán 1873—1884. junius 8-ig. Jelenleg 
nincs felügyelője. 

Tanítók : 
Arvensis 1630-tól. 
Alkóczy 1640-től. 
Eliades György 1648-tól. 
Váriss János 1653-tól. 
Szkaliczky János 1665-től. 
Dunay Ádám 1694-től. 
Badlinszky János 1702-től. 
Schavel János 1725-től. 
Molitorisz János 1734-től. 
Neupauer János 1748-tól. 
Eördögh János 1749-től, 
Trnkóczy János 1776-tól. 
Újra: Eördögh András 1784-tól. 
Bancsák Pál 1790-től. 
Tessinszky János 1811-től. 
Szerday János 1820-tól. 
Pankuch András. 
Yáczy István és Fejes János. 

\ 5. Kükemező. (Kukow.) 
Bögtön a reformatiókor keletkezett. 1564-ben már létezett. A wi ° 

kükemezei egyházról az 
1636-ki Can. Vis. jkvébeu ez áll : Van aranyozott, ezüst kelyhe olyan 

ms tálczával, 2 kendővel. Földjei vannak 12 köböl és 5 
vékára s azonkívül más földjei, melyekből kileuczedet 
és tizedet húzott. Van egy rétje. A lelkész a patronusok 



kegyelméből húzza jövedelmét. A filiákból a huszadot s 
a regia quartát kapja. Van egyfél jobbágytelke, 2 réttel, 
2 kerttel. 

Zsálmányból kap féltelkestől félköböl gabonát és 
zabot, tyúkkal; zsellérektől 12 dénárt. 

Lucskából minden jobbágytelektől 3 véka gabonát, 
zabot és tyúkot kap, zsellérektől 4 dénárt. 

Dukafalvából minden jobbágytól egy tyúkot és egy 
kocsi fát. Minden zsellér, kinek fogatja van, fizet egy 
kocsi fát, 4 dénárt. 

Mindezen a filiákból kerülő jövedelemből a harmad-
részt a rector huzza. 

Az lßß^j^-ki Can. Vis. jkönyvében a kükemezei egyházról ez mon-
datik : Anya. Tüz által elpusztított (1648.) temploma a 
patronusok kegyéből már fedve van. Van 2 harangja. 
Papja: Zarewuczius János. Egyház, pap, tanitó jövedelme 
jó. Patronusa : iíjabb Bánó Mihály. 

172l/2. Kükemező filiái : Lucska, Zsálmány s Dukafalu. Szklenár, 
karácsonymezei plebánus foglalta el 3 esztendővel elébb. 
Több a lutheránus. Lucska régi időtől filiálisa Kükeme-
zőnek. 

1743. Zsálmány filiában, Bánó Imrénél pihennek s onnan mennek 
Kükemezőre. Lelkésze : a részeges Mich. Demeter, 60 éves. 
Eector : Andreas Eessowszky (45 éves). Inspector : Péchy 
Gáspár halála óta nem volt. A superintendens ilyenné 
választatta Kükemezey Perenczet. Oltárképet Bánó Imre 
adott s azt 1740-ben a tanitó igazitá fel (régi). A sek-
restyét Bánó Zsigmond épité. Matricula nincs. Decima, 
mint másutt. Patronusok : Kükemezeyék, Bánóék, Péchy 
Gáspár örökösei. A nép babonás ; a bába, mikor a szülés 
pillanata eljön, szt. Pétert szokta segítségül hivni s kér-
deztetvén, vájjon mindig csak azt hivja-e ? azt feleié : 
„A hogy jön, akármelyiket, csak segítsen !" 

Dukafalva, filia. Inspector : Dukay János, nemes. 
Fatemplom. Az oltár 1656-ban állíttatott, Márk evan-
gélista alakjával, a ki egy könyvet tart : „Biblia Sacra 
Dmni Martini Lutheri". (Márk gyönyörködött Luther 
fordításában ! !) 

Zsálmány. Felügyelő : Bánó Imre igazgatja. Fa-
temploma igen sötét. Oltárán 1654 áll. 
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1806. Már Luther életében Bártfáról evangelizáltatott. Mert bizo-
nyos, hogy az egész Tapolyvölgy már Luther életében 
ev. volt. Luther halála után 18 évvel a kükemezei egy-
ház lelkésze Stanislaus Kukoviensis volt (1564-ben). — 
Filiái : Karácsonymező, Kálnás, Dukafalu, Zsálmány, 
Lucska. Temploma reform, előtti. Bánó Zsigmond sek-
restyéjét újra állitatta. Egyik ezüst (kisebb) kelyhén 
ez áll: „Ez P. Varga Antalé igazán 1599." s belül alul 
az állóján : „V. A. 1599". Candelaberait Kádas István 
adta 1802. Egyik harangját Kükemezey László öntette 
újra 1607-ben. A másikon : „Gosse mich Anno 1634. 
Georg "Wierd in Eperies" áll. Matrica 1742-től. 

Zsálmány filiában 1701-ben Zabler Jakab super-
intendens 7 lelkészt szentelt fel. 

Felügyelő : Kükemezey László. Lelkész : Andreas 
Schulek. Tanitó 1805-ig : Balassy János volt. Most cantor : 
Georgius Vassko. 

1826. A reformátiotól anyaegyház. Az 1806-ki Can. Visitatiotól 
semminemű változás. Lelkész : Andreas Schulek 1793— 
1826. „non quia debuit, sed quia cum voluptate voluit". 
Tanítója: Michael Müller 1810—1826. — 1813-ban Lo-
sonczra ment tanítónak, de 1814-ben visszahívták. Super-
intendens Bánó Gáborhoz száll. Alapitványai : Fekete 
Istvánnál, Körtvélyessy Sándor özvegye Zimmermann 
Zsuzsannánál és Kükemezey Péternél. Inspector : Küke-
mezey Péter. A czigányok szaporodnak s muzsikálnak 
vasárnap is. Az ifjúságot, s általában az erkölcsöket rontó 
ezen had ellen, a superintendens felhívja a felügyelőséget, 
hogy hatósági segélylyel járjon el. 

Ujabb történetére nézve megjegyezhetjük, hogy : 
lelkes és áldozatra kész hivei vagyonukkal s ha kellett, 
életökkel is megtudták védeni az anyaegyházat a sors 
azon csapásaitól, melyektől a fiókegyházak nenj marad-
hattak menten, mert különösen a lucskai, zsálmányi, 
dukafalvi s kálnási templomok, részint csel, részint pedig 
erőhatalom folytán egymásután estek el. Emlékezetes 
marad, hogy Zabler Jakab bártfai lelkész és superinten-
dens, elleneitől üldöztetvén, Kükemezőn Bánó és Küke-
mezey uraknál négy évig talált menedéket. Az 1648-ik 

£ évben a templommal, a bennelévő jegyzőkönyvek és a 
levéltár is elégett. 1793-ban 5 öl széles és 8*/* öl hosszú 
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paplak építtetett. 1795-ben ismét elégvén a templom, uj 
fedél, karzat és torony, 1801-ben pedig a templomban 
lévő lóczák készíttettek. 1828-ban az iskola égett el, 
melynek újbóli felépítése az uraság által ingyen adott 
fán kívül 276 frt 27 krba került. 1844-ben uj orgona 
vétetett. Megemlitendők még az 1838. okt. 25-ki és 
1860. febr. 12-ki esperességi egyházlátogatások ; ugy 
szintén az 1817-ik évben megtartott reform, háromszá-
zados ünnep. 

Ezen egyház, minden megtartott, akár esperesi, 
akár püspöki egyházlátogatáskor, meglátogattatott. 

Az egyházban működött lelkészek névsora : 

1. Kükemezei Szaniszló, (Stanislaus) 1564. 
2. Zebrovius Albert 1614. 
3. Zarewuezius János 1621. 
4. Emericus Habky 1664. "Wagner. 
5. Elekcsényi János. 
6. Yietoris (Beszterczey) János. 
7. Zachemszky Pál 1688—1692-ig. 
8. Joannidesz Mihály. 
9. Demetrius Mihály, 1706-tól; előbb helyi tanitó. 

10. Albinyi András f 1754. nov. 21. 
11. Farkas Sándor. 
12. Mihóky Pál. 
13. Mihóky Márton. 
14. Petrovits József. 
15. Tarnói Buocz Sámuel 1788. 
16. Ifj. Schulek András 1793. 
17. Melicsko Pál 1836—1874. esperes. 
18. Jávor Márton 1875—1878. 
19. Droppa Cyrill 1878—1879. 
20. Pankuch Gusztáv 1880. jelen ideig. 

Felügyélök folytonosan a Bánó és a Kükemezey család tagjai 
voltak. Jelenleg Bánó György. 

Tanitók: 1. Manlius György; 2. Hayszky Imre; 3. Demeter 
Mihály ; 4. Eessovszky András ; 5. Némethy György ; 6. Victor 
András ; 7. Antony Benjamin ; 8. Pétris József; 9. Potenten Fe-
rencz; 10. Ballassy János; 11. Vasskó György; 12. Balogh And-
rás ; 13. Müller Mihály ; 14. Szegyóry (Szentgyörgyi) János ; 15. 
Kazsley András 1860; 16. Droppa Albert 1860-tól. 

6 Kapi-Németfalva. 

A kapi-németfalvi egyház, mint az Polányi László berzeviczei 
lelkész és sárosi esperesnek 1636-ik évi október havában tartott es-
peresi látogatásából világosan kitűnik, 1636-ig Vágás, Láda és Kö-
kény leányegyházakkal együtt, mint leánygyülekezet, a komlós-ke-
resztesi anyaegyházhoz tartozott s csak az 1665-ik évben november 
8-án lett anyaegyházzá Vágás, Láda és Kökény leánygyülekezetek-
kel egyesülve, mely utóbbi azonban későbbi időben végkép elenyé-
szett, a mennyiben a hivek vagy kihaltak, vagy áttértek. 

A kapi-németfalvi egyházról a következő megjegyzéseket találjuk : 
1743. A- Kapyak (vakbuzgó róm. katholikusok) miatt Laposfalvára 

jött a lelkész s az előkelő hivek, s ott referáltak, mert 
Ambrózy superintendens kihagyta, de mivel kérték őt, 
ide is átjött s május 10-én itt visitált. A lelkész Mu-
nyay János, 32 éves, egyúttal tanitó. Judex : Georg. 
Czina. Matrica nincs. 

Vágás, filia. Kis fatemploma 1655-ben megujitva. 
„In parietibus variae picturae." 

Láda. Temploma nem lévén, Pankuch György há-
zában gyűlnek össze. A kelyhen is ennek neve áll. 

1806. Anya 1666-tól, mióta lelkésze van. 1636-ban még K.-
Keresztes filiája. 1749 körül, Munyay János lelkész ide-
jében, megtámadtatott, de a hivek azt mondták, hogy 
készek inkább életöket veszíteni, sem mint hitöktől elál-
lani. Később egy franciscanus újra elakarta a templo-
mot vétetni, egy álokmányra támaszkodva, de ezt a lel-
kész összetépvén, elmúlott a veszély. 

Temploma 1786-ból. Kapy József neje Badvánszky 
Theresia áldozatkészségéből épült. Oltára 1787-ből. Szó-
széke ugyancsak az előbb nevezett nő áldozatkészségéből 
került. 

Keresztelő medenczéjét Munyay Mihály lelkész ide-
jében, Mercz Sámuel készítteté 1803-ban, ugyanazon 
Christiany eperjesi polgár által, a ki a karos gyertyatar-
tókat ajándékozá. 

Úrvacsorai kancsója: 1645-ből. Matrica 1775-ből. 
Filiái : Kapivágás és Láda. 
Felügyelője nincs. Lelkésze : a 42 éves Munyay 

Mihály (21 év óta), Dobsinán szenteltetett fel, 
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Kántor : a 36 éves (18 év óta) Oyurovits Mihály. 
Vágás, filia ; azelőtt Komlós-Keresztes filiája, már 

1681-ben ev. istentisztelettel birt. 

1826. Kapi-Németfalva. Régi. Kapyak védik, ápolják. 1636-ban 
Polányi László esperes 0. V. alkalmával Yágás, Láda és 
Kokinynyal Chmelovhoz, Komlós-Kereszteshez tartozott. 

1665. november 8-án anyává lesz s a kapii közös 
protestáns (evangelikus és református) tanitót papjává 
választja. Filiái : Kapi-Vágás. Temploma régi. 1655-. 
ben renováltatott. 1810-ben újra Szontagh S. superin-
tendens szentelte fel. Harangján : „Verbum Dei manet 
in aeternum. 1585." Eajta Luther alakja. — Láda. Ha-
rangján : „Fudit Georg, Wierd in Eperies, anno 1645." 

- — Kis-Várallya (Podhradik). 
Inspectera. : tomkaházi Tomka István. — Templo-

mát 1786-ban fényesre építtette Kapy született Rad-
vánszky Theresia. 1826-ban renováltatott. Kelyhét, mely 
valószínűleg Lapos egyházé volt, a komlósi Izdenczy Já-
nos, a ki azt Easzlaviczy születést! anyjától kapta, aján-
dékozta. 

A vallásos üldözések ezen egyházat sem kimélék meg, mint 
azt ezen egyház volt lelkészének, Munyay Mihálynak, hátrahagyott iro-
mányai is bizonyítják. Ezen irományokból kiviláglik : hogy Né-
metfalva egykor mint egyház Eperjeshez is tartozott, Várallya pedig 
az ó lelkészsége alatt a kapi-németfalvi egyházba kebeleztetett. Az 
egyháznak megmentése körül halhatatlan érdemeket szerzett magá-
nak Kapy Józsefné született Eadvánszky Teréz, a ki II. József 
idejében az egyháznak fatemploma helyett saját költségén kőtemp-
lomot építtetett. 1862-ben az egyház paplakot, 1875-ben iskolát 
épített. 1883-ban templomát újította meg. 

A kapi-németfalvi egyházhoz most következő leánygyülekeze-
tek tartoznak : Vágás, Láda, Várallya, Kis-Lipnik, Tálka és Hi-
degkút. 

Lelkészek névsora : 

1. Hollius Ábráhám 1665—1703 (Holly). 
2. Peticz János 1703—1705. 
3. Officialis Éliás (eperjesi, Jahodnik, Trencsén megyéből) 

1705-1707. 
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4. Bredeczky György 1707—1709. 
5. Nikolaidesz Jakab 1709—1712. 
6. Ocsovinyi Márton, szepesi 1712—1713. 
7. Chmelius Mihály 1713^-1722. 
8. Ivanka Mátyás, turóczmegyei 1722—1731. 
9. Munyay János, kriványi 1731—1775. 

10. Subsilványi Dániel Oserencsénből 1775—1785. . 
11. Munyay Mihály, kapi-németfalvi 1785—1806. 
12. Osupka András, Illava, liptói 1806—1809., ki Keresztesre 

ment. 
.13. Bradowka Sámuel, bisztrói, Gömörből 1809—1810. 
14. Szekcsik György, hanusfalvi 1810—1820., ki Laposfalvára 

költözött. 
15. Zimmermann Pál, sárosmegyei 1820—1821., ki Abosra 

hivatott. 
16. Csupka András 1821—1827., ki Komlósról jött és Eper-

jesre ment nyugalomba. 
17. Marencsin András 1827-^-1878. 
18. Kadlecsik János 1878-tól mai napig. 

Félügyelők nevei: 

1. Tomka István 1821—1833. 
2. Körtvélyessy István 1833—1851. 
3. Körtvélyessy Gábor 1851—1879. 
4. Pekete Kálmán 1879—1880. 
5. Fekete Ferencz 1880—1881. 
6. Dr. Tahy Mihály 1884-től mai napig. 

Tanitók voltak : 

1. Urbán Ádám 1665—1700. 
2. Officialis Éliás 1670—1704. 
3. Martinus Ocsovinyi 1704—1712. 
4. Szemancsik János 1740—1785. 
5. Gyurovics Mihály, németfalvi 1785—1831., ki itt temettetett el. 
6. Székely Sámuel, sókuti 1831—1842., ki hivatalától elmoz-

dittatott. 
7. Mikulás Mihály, illavai, Liptóból 1842—1863-ig. 
8. Bogár István 1864. 
9. Bogár Tamás 1865—1878. 

10. Kulisek Pál 1879—1882. 
11. Szabó Endre 1883-tól mai napig. 
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7. Laposfalu. 

Lapos, (Lópej, Lopuchov) a 16-ik század közepén fogadta el a 
reformátiót, valószínűleg a Fejérváryak és Easzlaviczyak befolyása 
folytán. Volt egy fából épült temploma, melyet az első magyar-
raszlaviczi evangelikus lelkész : Gergely, az 1564-ik évben a szász hit-
ujitók szertartása szerint szentelt fel, benne hagyván a szentek 
képeit. 

Hornyánszky adatai szerint: 1578. május 11-én Pepieh Mihály 
(Kukowról) Wittenbergben Apieius Bernát által (Lopej) laposi pappá 
ordináltatott. Ez 1590-ben a törökök által elfogatván, Felka kapuja 
előtt megöletett. 

A régi jegyzőkönyvekben ezen egyházról a következőket talál-
juk feljegyezve: 
1636. Fatemplom. Yan aranyozott, ezüst kelyhe tálczával, kendővel, 

egy földje. A lelkész a jobbágy-telkektől félköböl ga-
bonát és zabot, kocsi fát s tyúkot, zsellérektől hat dé-
nárt kap. 

1666. (Filia.) Fatemplom, egy harang, aranyozott, ezüst kehely tál-
czával, egy kendő. Egyház, pap jövedelme elég. 

172lji. Temploma mint azelőtt, most is a lutheránusoké; 2-annyi 
a lutheránus. Magyar-Easzlavicza filiája. 

1743. Ez egykor M.-Easzlavicza filiája volt. Lelkészé s egyúttal 
tanítója; a 37 éves jeles Stephanides János, a ki épen 
akkor halt meg „contagione grassante", midőn ezen 
jegyzőkönyvet: „cum haec seribi deberent" irták. 

Temploma kicsi, düledező, fa. Oltárán 1728. év-
szám áll. Parochia nincs, de Fejérváry Ádám telkén 
egy kis ház, kémény nélkül, épült a pap számára; viskó, 
mely nem méltó sem lakójához, sem adójához. Matrica 
nincs; a keresztelések, esketések és temetések matricáját 
a superintendens elrendeli. Yegyes házasságok utján az 
egyház sokat vészit. Easzlaviczy Zsuzsanna, Tahy Er-
zsébet, Easzlaviczy Ferencz özvegye és Szmrecsányi Sán-
dor a patronusok. 

1806. Egykor Magyar-Baszlaviea filiája. 1734-től anya. Fejérváry 
Ádám segélyével 1750-ben épült új templomát 1767-ben 
el akarták venni, de a hivek állhatatossága e veszélyt 
elűzte. Matrica 1747-től. 

Visitálta 1666. Johann. Wislicenus Senior. 

Felügyelője és nagy patrónusa 1806-ig Easzlaviczy 
Pál volt, de ez most agg kora miatt leköszönt. Helyébe 
Baszlaviczy Ferencz, sárosmegyei pénztárnok választatott. 

Lelkésze : Lehotay János, 47 éves. Parochiáját s an-
nak fundusát Fejérváry Ádám adta 1737-ben. A papot a 
Pulszkyak is fizetik. 

Kántortanító: Joh. Szalmovszky, 42 éves. Filiái: 
Yanyiskócz, Tót- és Magyar-Easzlavicza, Béczallya, Ábra-
hámfalva, Buczló, Kaproncza, Yarjufalva. 

1564-től M.-Baszlavicz filiája. 1734-től uj korszaka kezdődik 
Senioralis visitatio volt 1636. Polányi, 1666. Wislicenus 
senior által; 0. Y. 1617. Xylander, 1743-ban Ambrózy 
Superintendens által. 

1564. Gregorius, magyar-raszlaviczi lelkész aláirta 
a Oonfessio Pentapolitánát. Tót-Easzlaviczának, Abrahám-
falvának, Laposfalvának és Fricskának is ez volt lelkésze. 

A Thyba-Baszlaviczy nemzetség védelme alatt lel-
készkedett. 

1600—1630. Magyar-Easzlavicza üldöztetik, Bethlen 
s a csehek hadai zavarják ; az istenitisztelet Gregorius ha-
lálával megszűnt volt, s a laposi templom „ad manus 
peregrinas devenit", elveszett. 

1636. visszatért az anyaegyház ereje s a laposi 
templom is visszavétetett. 

Lapos filiája volt 1826-ban: Yarjufalu, Kaproncza, 
Buczló, Ábrahámfalva, Béczallya, Yanyiskócz, Magyar- és 
Tót-Easzlavicza. 

1826. junius 13-án 100 (közte 40 kapronczai) lovas 
bandérium és sok kocsi fogadta a superintendenst, a ki 
itt is, mint mindenütt, nagy ünnepélyességgel fogadtaték. 
Zsidók is üdvözlék. A Easzlaviczy család ügyvédje : 
Potemkin Ferencz tartott beszédet. Easzlaviczy József 
megvendégelte. Magyar-Easzlaviczán Hedry József, a ki 
pedig nem volt evangelikus, vendégelte meg. 

Felügyelő: Easzlaviczy József, helyettes szolgabíró 
a Makoviczán. Jelen: Easzlaviczy Antal, id. Dessewffy 
Tamás, Zimmermann Gábor és János, Tahy Mihály, 
Ferencz és Melchior, Potemkin Ferencz, Fekete István 
stbi., több evangelikus pap, mint már 3 ev. egyház Can. 
Yisitatiojánál. Temploma 1794-ben épült. 1812-től 8 
vált. orgonája van. Egyet a „Mantiliák" közül Hedry, 
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született Mazsary Johanna ajándékozott 1822-ben ; egyet 
Fekete, született Zimmermann Klára; mindkettő igen 
diszes. Az urak. kivált a vegyes házasságban élők, kö-
zönyösek. A patronusok között, kik a papot fizetik: 3 
Raszlaviczy, u. m. : Ferencz, Antal és József, Fekete 
József és Antal, Zimmermann János és Kapy Istvánné, 
szül. Bánó Amália emlittetnek. Fát a papnak s tanító-
nak a fentebbiek és Potemkin Ferencz szereznek évenként 
16 frton. A papnak fizetését, mert elhivták, hogy ne men-
jen, megemelték a fentebbiek, kikhez még Hedry József 
is járult, neje nevében. 

A 17-ik század utolsó felében és a 18-ik század 
kezdetével, a viruló magyar-raszlaviczi evangelikus egyház 
Raszlaviczy Zsigmondban talált legmegátalkodottab ellenre, 
ki elődjei hitét megváltoztatván s Lucae András, akkori 
evangelikus lelkész elleni személyes gyűlölettől ösztönöz-
tetvén, a nevezett egyház kiirtására tört. 

Az 1734-ik évi szüretkor az egyház pártfogói: Rasz-
laviczy Sándor és Bálint testvér-pár távollétét felhasznál-
ván, Raszlaviczy Zsigmond a helybeli evang. templomot 
erőszakkal betörette s róm. katholikus szertartással fel-
szenteltette. 

Ezen időig a magyar-raszlaviczi evangelikus egyházban a követ-
kező lelkészek működtek : 

1. Gergely 1564—1578. 
(Horpyánszky szerint ezután Pepich Mihály következett 1590.) 

2. Molitorisz András 1639—1650. 
3. Raffy Miklós 1650—1655. 
4. Cziaper Lőrincz 1655—1666. 
5. Elecsinyi János 1666—1668., kinek idejében a fülbegyó-

nás megszűnt. 
6. Szebestianyi György 1668—1670. 
7. Stefanóczy Samu 1670—1684. 
8. Moravy, alias Bohemi Lőrincz 1684 — 1693. 
9. Marczy Dániel 1693—1704. 

10. Elias Officialis 1704—1705. 
11. Grüner János 1705—1715. Pestisben halt meg. 
12. Lucae András 1715—1728. Ezt Raszlaviczy Zsigmond, a 

ki felesége kedvéért róm. kath. lett, kizavarta az egyházból. 
13. Bodorovinyi Samu 1728—1734. Ez, mivel a magyar- és 
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tót-raszlaviczi s ábrahámfalvi templomot Raszlaviczy Zsig-
mond elfoglalta, Laposra ment. 

Az 1734-iki események utáu a templomot vesztett hivek La-
posra gyülekeztek, Raszlaviczy Bálint és Sándor védelme alatt isteni 
tiszteletre, hol Fejérváry Ádám, az egyház felügyelője, a lelkész 

' részére beltelkén egy lakószobából és egy kamrából álló zsellérházat 
épitett. Két év múlva a sokat szenvedett egyház-község uj fatemp-
lomának épitéséhez fogott, mely két évi időköz alatt, fatornyával 
1746-ban elkészült. 

Az újból alakult egyháznak iskolája s tanítója nem lévén, a 
lelkészek oktatták a gyermekeket is, mignem az 1786-ik évben czél-
szerü iskolát épitettek s abba Szerday János nevü tanitót hoztak. 

A róm. katholikusok megirigyelvén a protestánsoknak fából 
épült imaházát, 1767-ik év egyik reggelén azon szándékkal törtek 
Laposra, hogy templomukat elfoglalják. De az evangelikus hivek 
erről jókor értesülve lévén, különbség nélkül mindkét nem és rend-
beliek botokkal és kövekkel felfegyverezve, a támadókat visszaverték, 
katholikus papjokat pedig a monstrancziával együtt a sárba dobták. 
Ezen tettük miatt csúíúl lakoltak volna, ha buzgó felügyelőjük : 
Raszlaviczy Ferencz kapitányban a megyei törvényszék előtt erős 
védőre nem találnak. 

Az 1793-ik évben a düledező templom helyébe uj kőtemplom-
nak épitése határoztatott el, mely templom egy év lefolyta alatt 
felépülvén, 1794. év október 12-én Nicolay Sámuel superintendens 
jelenlétében szenteltetett fel. 

Egy év múlva elkészült a torony is deszkákból, melybe a na-
gyobb harang függesztetett. Az 1802-ik évben 16 holdnyi erdőt 
hasittatott ki a földesuraság a lelkész és tanitó számára, az évi 
tüzelőfa kiszolgáltatására. 

Az 1844. évben a már lakhatlanná vált paplak helyébe kőből 
(alkalmasabb helyen) uj paplak építtetett. 

Az orgona 1811. állíttatott fel. Az 1859. évben pedig a temp-
lom újból fedetett s ahhoz sekrestye építtetett. 1863. és 1884. C. V. 

Lelkészek névsora : 

1734-ben elválván Magyar-Raszlavicztól, anyaegyházzá lett s 
lelkészei voltak : 

1. Závodszky Márton 1734—1737, a ki, paróchia nem lévén, 
a híveknél lakott. 

2. Stephanidesz János 1737—1741, a ki pestisben balt meg. 
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3. Oesovinyi György 1742—1744. Öreg szélütött ember. 
Fejérváry Ádám hozta ide, mert egy barát járt térit-
getni az evangélikusokat, s ő daczára a pestisnek, a 
mely itt dühöngött, Asgúthról, hol mint magánember 
lakott, eljött. 

4. Topolcsányi György 1744—1747. 
5. Greskovics András 1747—1760, a kit Pazdicsról kiül-

döztek. 
6. Schulek András 1760—1770. (Hornyánszky szerint 1759. 

Schulek János lett volna, ki 1770. Bugyikfalvára ment. (?) 
7. Prunyi János 1770—1784. 
8. A jeles Lehotay János 1784—1819. 
9. Szekcsik György 1820—1831. 

10. Sándor György 1832—1858. 
11. Urbán Adolf 1859—1864. 
12. Droppa Emil 1864—1884. (Ez évben a püspöki látoga-

táskor elmozdíttatott.) 
13. Zemann János Margonyáról 1885. 

Felügyelők : 
1. Fejérváry Ádám 1737—1746. 
2. Raszlaviczy Ferencz 1753 — 1757. 
3. Raszlaviczy László 1758—1773. 
4. Raszlaviczy Sándor 1774—1783. 
5. Raszlaviczy Pál 1784—1816. 
6. Raszlaviczy Ferencz 1816—1822. 
7. Raszlaviczy József 1822—1848. 
8. Fekete Gusztáv 1848—1858. 
9. Fekete Menyhért 1858—1881. 

10. Fekete Ferencz 1881-tól mai napig. 

Tanitók Laposon : 
1. Bálastyik András 1750—1769. 
2. Maturka László 1769—1776. 
3. Messko János. 1776—1785. 
4 Szerday János 1785—1805. 
5. Szalmovszky János 1805—1830. 
6. Balogh András 1830—1838. 
7. Szerday Samu 1838—1840. 
8. Okályi András 1840—1844. 
9. Ternovszky János 1845—1850. 

10. Schneider János 1850—1852. 

'1 

11. Benya András 1853—1854. 
. 12. Benya Vilmos 1855—1858. 

13. Lojko Pál 1859. 
14. Vozárik János mai napig. 

8. Margonya. 

A Tapoly folyó völgyében, egy kelet felé emelkedő hegy tö-
vében fekvő margonyai (Marhani) anyaegyház eredete még a XVI-ik 
század utolsó évtizedébői származtatandó, mert a benne működött 
lelkészek névsora elején álló Cilfeniovius Miklósnak, a templom 
északi részén most is látható sirkő-felirata, melyre az egyház 
által kegyeletből méltattatott, imigyen hangzik : „Hic requiescit Reve-
rendus vir Nicolaus Cilfeniovius Pastor et Parochus loci Anno 
1602." 

Ezen egyházra nézve a következő megjegyzéseket találjuk a 
régi jegyzőkönyvekben : 
1636. Van aranyozott rézkelyhe tálczával, 2 kendővel, 1 albával, a 

mezőn három felé földje, melyekből 8 frt 23 dénár jöve-
delmet húz. A lélkésznek van egy jobbágytelke, regia 
quartája, két rétje. A tanitó húzza az ágy bért, 8 köböl 
gabonát, ugyanannyi zabot, 17 tyúkot. 

1666. (Anya.) Kőtemplom, 3 harang, réz aranyozott kehely tálczá-
val, parochiája, iskolája ; papja : Martini Miklós ; tani-
tója : Manli Pál. Egyház, pap, tanitó jövedelme jó. 

172llt. Mindig lutheránusoké volt a templom; földesurak lutherá-
' nusok ; dézsma nincs. 

1743. Lelkésze : Glósz Mihály sárosi esperes, 50 éves. Kántor : 
Stephanus Andrici. — Inspector: Andreas Dessewffy 
„propter, bellum absens", Franciscus Tahy, Franciscus 
Kálnássy aderant. 

•Oltárát 1741-ben Dessewffy állitá fel, rajta családja 
czimere. Chorusa és Sanctuariuma 1674-ből. Matrica 
nem volt. Papját dicsérik. Samuéi Bodorovini, volt rasz-
laviczi lelkész, akit erkölcstelensége miatt csaptak ki, 
ide jött „Nicolai Szirmiensis et Sam. Aisdorfferi litteris 
stipulatus", mint utóbbinak (in Aula Dni Aisdorfferi 
privatus concionator) udvari papja, kegyelmet kérni. A 
superintendens, ügyének megvizsgálását igérte, bár a fő-
felügyelő : Szirmay Tamás is vétkesnek s méltatlannak 
mondta. Jelen volt a vizsgán ifj. Tahy Imre „non pri-
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dem ex soeietate Jesuitarum liberatus", a ki mindent 
dicsért, ahhoz képest, a mit ő tapasztalt. 

Filiái : Laszczó. Kis temploma van.. Oltára 1657-
ben megújítva. Földje 1667-ben sok volt, de a görög 
katholikusok elfoglalták. 

Nyirjes. Földesúr: Tahy Ádám és Ferencz, Kál-
nássy Ferencz és János. Egykori fatemplomát (Gyurde-
siensibus) a görög katholikusoknak adta el 40 frton. A 
mostanit Tahy Ferencz (ekkor 85 éves) építtette, Ujfa-
lussy Borbála síremlékével, melyet annak 1669-ben atyja, 
Ujfalussy Zsigmond állított. (A dajka csengetyűt adott 
neki játékul, azt szájába vette s belehalt (fúlt). 

1806. Igen régi. Tán huszita. Templomát elvenni nem engedték a 
patronusok. — Filiái : Laszczó, Nyirjes, Krutsó, Herhej, 
Kohány, Orsócz, Alsó-Yolya, Hankócz, Porubka, Taplyi, 
— Németfalu. 

Egy új templom építésére adakoztak : Dessewffy 
András Ádám, Bánó Klára, és Platthy Borbála, Des-
sewffy Tamás özvegye 200 írtjával, Dessewffy Tamás és 
Dessewffy Imre 100 írtjával, Tahy Mihály 30, Fekete 
Lajos 20, Tahy László özvegye Kálnássy Marianna 20 
forintjával. 

Felügyelő: Dessewffy András Ádám de Csernek et 
Tarkő. 

Lelkész: Fleischer János, 38 éves. 
Tanitókántor : Szereday András, 62 éves. 
Van egy régi alapítványa : Dessewffy András ne-

jétől, Anna Mária Horváth-Stansith de Grádecztől. — 
Matrica 1741-től. 

1826. Margonyán a superintendenst üdvözölte a vidéki zsidóelőljá-
róság ; Dessewffy Tamás kerületi másodfelügyelő kasté-
lyába szállt. Jelen : ifj. és id. Dessewffy Tamás, Szu-
lyovszky András, Pulszky Károly. 

1803-ban a régi templom helyén új kőtemplom 
épül, 1822-ben felszenteltetik. Oltárát Soltisz János 
pesti ügyvéd, a ki innen származott, állíttatá. Ezüst 
kelyhét a Dessewffyek ajándékozták 1807-ben. Tornya, 
mikor már magasra építtetett, 1810-ben a kőművesekkel 
együtt ledőlt; 1822-ben újra felépíttetett. Temetőjét 
Dessewffy András, Tahy Károly özvegye : Kapy Klára és 
id. Dessewffy Tamás adták és keríttették körűi. 
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Felügyelője : Cserneki és tarkői Dessewffy András 
kir. kamarás, de mivel ez gyakran távol van, tahvári 
Tahy Menyhért coinspectorúl választatott. Példás elöljá-
rók. A nevezett patrónusokon kivül : Szent-Iványi Má-
ria, Kálnássy Mária Anna és Tahy Mária Nyirjesről is 
fizeti a papot. Nem lévén a papnak fűtő fája, idősb és 
ifjabb Dessewffy Tamás 12 öl fát adnak évenként, me-
lyen a tanítóval osztozik. 

Az 1741-iki évben Dessewffy András támogatásával díszesen 
felállított oltáron a szt. háromság, az oltár legmagasabb részén : a 
Dessewffy család jelvényei voltak láthatók. A toronyban három ha-
rang függött. Idővel a sekrestye feletti boltozat veszélyes rést ka-
pott, úgy hogy beroskadásától lehetett tartani. Minthogy ezt okvet-
lenül ki kellett igazítani, a hivek s patronusok megfontolván azon 
körülményt is, hogy a templom kicsinysége miatt a gyülekezetet 
nem volt képes befogadni, az 1803-iki évben Dessewffy András 
Ádám felügyelősége alatt tartott egyházi gyűlésen határozatilag ki-
mondották. hogy azon tetemes pénzösszeg, melyet a kiigazítások 
igényelnének, inkább egy nagyobb, tágasabb templom alapjainak 
megvetésére fordíttassék. E buzgó felügyelő egyszersmind egy alá-
írási ívet nyújtott be, maga részéről e czélra 200 frtot biztosítván, 
melynek eredménye lett, hogy egy nap alatt az 1803-iki május 
29-én a margonyai templom uj és tágasabb fundamentumokból való 
felépítésére a kegyurak és a Margonyához tartozó községek evang. 
lakói részéről 999 frt és 20 kr. biztosíttatott. Még ez említett év 
folyama alatt tétettek le az elbontott régi templom helyén az uj 
templomnak alapjai. 

Az építőmesterek gyakori változása, a háborús idő s más 
akadályok oly annyira késleltették a megkezdett munkát, hogy a 
templom, mely 1807-ben fedél alá jött, csak 1811-ben nyert boltozatot 
s láttatott el ablakokkal. 

1816-ban Soltész János pesti ügyvéd, születéshelye iránti ke-
gyeletből, csináltatta Gencsánszky János szobrász által 220 frton az 
oltárt, a festőnek az oltárképért 100 frtot fizetvén. A padok szin-
tén az 1816-iki évben szereztettek meg s a templom 1836-ban 
500 frton vett orgonával láttatott el. 

A torony, melynek alapjai 1810-ben tétettek le, oly szeren-
csétlenül építtetett, hogy a midőn már majdnem bevégeztetett, a 
templomtóli része mindenestől leroskadt. A romnak elhordása s mé-
lyebb fundamentum ásása után a torony felhuzatott s 1822-ben 
valahára bevégeztetvén, azon év Szent-Mihály napja utáni vasár-
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napon ünnepélyes szertartással a templom is felszenteltetett, s 
1861-ben kívülről is bevakoltatván, kifehéríttetett. A paplak 1818-
ban egy gonosz ifjú által felgyújtatván, leégett, de felépíttetett s uj 
fedélzetet nyert, s 1856-ban kiigazíttatván, uj istálókkal is ellát-
tatott. 

A tanitó, a templom szomszédságában felépült iskola össze-
omlása után huzamosb éveken át csak bérlett házakban lakván, 
1853-ban vonult be az uj iskolai épületbe, melyet az egyház a cse-
rében szerzett uj kényelmesb belső telken fölépíttetett. Az egyház 
1826-ban 1221 lelket számított, e szám azonban az 1831-ben dü-
höngött cholera következtében 112-vel fogyott s a gyakori kiván-
dorlások, meg a szaporodó vegyes házasságok miatt mindinkább 
fogyni kezdett. 

1846-ban Fleischer János lelkész, 50 éves hivataloskodásának 
fényes jubileuma tartatott meg. 

t . 
Az egyházban működött lelkészek névsora : 

1. Nicolaus Cilfeniovius 1602-ig. 
2. Adamus Mihudinus 1603—1646. 
3. Eáffy Miklós 1646—1650. 
4. Janikius András 1650—1663. 
5. Martinyi Miklós 1663—1701. 
6. Kindelinyi Márton 1701—1712. 
7. Susnyay ï amâs 1712—1727. 
8. Jeszenszky István 1727—1740. 
9. Glosz Mihály 1740—1754. 

10. Topolcsányi György 1754—1760. 
11. Eegiusz v. Eeysz György 1760—1764. 
12. Major Tamás 1764—1770. 
13. Lámos Mátyás 1770—1780. 
14. Liptay Mátyás 1780—1783. 
15. Mihóky Márton 1783—1796. 
16. Fleischer János 1796—1848. 
17. Yasskó János 1848—1868. 
18. Prúnyi Ottó 1868—1875. 
19. Bartholomeides Gyula 1876—1877. 
20.' Gyuris János 1878—1879. 
21. Zemán János 1879—1885. 

E századbeli felügyelök ; 

1. Dessew,ffy András. 

2. Tahy Meuyhért. 
% V 
à. * 
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3. Dessewffy Albert. 
4. Dessewffy Gyula. 
5. Fekete István. 
6. Tahy István 1860. 
7. Id. Dessewffy Kálmán. 
8. Ifj. Dessewffy Káinián. 
9. Dessewffy Pál 1867-től. 

Tanitók a következők valának : 

1. Athenari Bálint 1640—1666. 
2. Manlius Pál 1666—1669. 
3. Laurenti András 1669—1697. 

• 4. Oflicialis Illés 1697—1718. 
5. Yeternyik György 1718—1745. (Weteropolis). 
6. Andriczi István 1745—1761. 
7. Soltész János 1761—1768. 
8. Czapkay András 1768—1794. 
9. Szerday András 1794—1815. 

10. Szerday András 1815-1837. Előbbinek fia. 
11. Trnovszky János 1837—1844. 
12. Váczy József 1844-1851. 
13. Szentgyörgyi János 1851-től. 

9. Sókút. 

Sókút helysége a negyed órányira hozzá közel eső három sós 
víz forrástól nyerte elnevezését. 

Az evangyéliomi egyház, 1620-ban a helység közepén már 
templom, paplak és oskolával birt ; papjait és tanítóit maga látta el. 

Az 1666/7-ki Can. Vis. jegyzőkönyvében a következő megjegy-
zések állanak Sókút (Solensis) mellett : 

1666/7 Anya. Van kőtemploma, kőtoronynyal, diszes oltárral, aranyozott 
ezüst kehelylyel. Van két harangja. 1 kendője. Van 
paplaka, iskolája. Papja: Moller György. A templom, 
pap s tanitó jövedelme igen jó. Filiája : Zamutow. E kettő 
e visitatió alkalmával kétszer látogattatott meg. Zamu-
townak volt fakápolnája, kelyhe, 2 harangja, sok egyházi 
és papi jövedelme. 1670. február 12-én viszály volt a 
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lelkész és a lakosok között, mely azonban kiegyenlítetett. 
Azonban Sókút szabadságait 1676-ban elveszté és csak 
1783-ban IL József császár türelmi parancsa folytán 
nyert ismét engedelmet, végtelen küzdelmek és szenve-
dések után, az úgynevezett községi közlegelón, neveze-
tesen a kath. gróf Forgách József által ajándékozott 
telken s nemes Zemplén vármegye támogatása s Szu-
lyovszky Menyhért és László s Fejérváry Károly 'folya-
modásai következtében és a nm. magyar királyi hely-
tartó-tanács által 1784-ben kiadott intézvény alapján, 
templomot építhetni. De a hivek szegénysége miatt, a 
most fenálló templom alapköve csak az 1793. évi aug. 
9-én tétethetett le s egész 1801-ig, midőn a templom 
építése befejeztetett, az istenitisztelet majd csűrökben, 
majd magánházakban tartatott. 

Az 1806-ki visitatió jegyzőkönyvében ez olvasható : 

1806. — 1784-ben templomépitési engedélyt nyert. 1786. májusban 
tartotta első istentiszteletét. Forgách gróf adott nagy-
lelkűen fundust, de tisztjei juhakolt építettek közel a 
templomhoz. A templom 1793-tól épült, ürvacsorai edé-
nyeit: Kiss László (ez az eperjesi egyháztól vette), Ertl 
Sámuel, Osekley János és Greskovits Márton adták. 

Matrica. 1786-tól. Felügyelő nincs. Lelkész : a 45 
éves Rojko Mátyás. Tanitó : Hankó György 39 éves. 

Filiái: Gseklő, Zamutó, Agyagos, Zlatnik, Sacsu-
rov, Csemerne, Yechitz. 

1826. Korán keletkezett „eleganti templo". — 2 Epochája van tör-
ténetének. 

Filiái : Agyagos, Aranyos-Patak, Zamutó, Cseklyó, 
Varannó-Csemerne, Yechitz, Poruba, Eudlyó, utóbbi 3-nak 
csak iskolája van. 

A nép a superintendenst „Hrad prepewny"-vel 
fogadta. Üdvözlé őt Vorher g er Márton agyagosi „pró-
visor". jun. 3-án. Nevét a mezőn felbugyogó sós forrá-
soktól vette. Hadermann Adám róm. kath. sókúti paro-
chus üldözte itt az evangélikusokat és az apostata Maxim 
János mattyasóczi parochus és Yicearchidiakonus. — 
(Sókut Protocolluma!) A templom 1793. august. 3-tól 
1801-ig épült. Tranoscinst Vorberger Márton, gróf Des_ 
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sewffy gazdatisztje adott. Felügyelő nincs. A superin-
tendens kérelmére elvállalja a felügyelői tisztet: Wladár 
József. 

Az 1826-ban tartott egyházlátogatás óta több szomorú esemény 
érte; nevezetesen az 1842. évi tűzvész, melyben a paplak s annak 
melléképületei elhamvadtak ; • 1849-ben ismét a lelkész csűrje égett 
meg; az 1831. és 1847. évi cholera az egyháztagok számát 268-al 
csökkenté ; általában az egyháztagok száma részint e miatt, részint 
gyakori vegyes házasságok és a mostani katonai rendszer folytán, az 
utolsó egyházi látogatás óta 1863-ig 1114-ről 878-ra olvadt le. 
De másrészt ez idő óta életének több örvendetes jelét is adta az 
egyház, mert : 

1833-ban uj oltárt építtetett. 
1840-ben templomát csillárral látta el. 
1843-ban uj paplakot emelt. 
1845-ben az egyház telkén ócska épületét ujjal váltotta tel. 
1847-ben orgonát szerzett. 
1849-ben két osztályú csűrt épített. 
1851-ben megtartotta templomának félszázados emlék-ünnepét. 
1860-ban a lelkész számára gabonatárt állított (az uj méhes 

a lelkész tulajdona lévén). 

Az egyház lelkészeinek névsora következő : 
Fábry Jakab 1620. 
Árvay Márton 1646. 
Mollerus György 1663., ki 1676-ban száműzetett ; eleintén 

Zamutóról igazgatta az egyházat, de azután minden 
elveszett, amíg a sókútiak 1784. Fejérváry Károly és Kel-
ler Dávid segélyével újra szervezkedtek s templomépitési 
engedélyt nyervén, papjok lett: 

Kapitány Sámuel 1786. 
Némethy Sámuel 1789. 
Eojko Mátyás 1791. 
Páll András mint káplán 1832. 
Balogh András 1836. 
Kacziány Gusztáv 1869. 
Placsko István 1878-tól. 

Felügyelőkkel az egyház 1826-ig nem birt, ekkor Vladár Jó-
zsef lett azzá. 1836. Kossuth József, 1839. Csáklyay Károly, 1841. 
Trsztánszky Illés, 1860-ban Benczúr József, 1870-től Benczúr Aba, 
1879-től Labath Béla. 
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Tanítói ezek voltak'. 1642-ben Martinus Arvensis, 1786-tól 
Benyo Sámuel, 1789-től Székely János, 1802-től Hanko András, 
1805-től Hanko György, 1818-tól Székely János, 1856-tól Maternyi 
István. Barbjerik Emil 1879—1882. 

10. Felsö-Kemencze. 

Ezen egyházra vonatkozólag a következő megjegyzéseket ta-
láljuk a Can. Vis. jegyzőkönyvekben : 
1743. Lelkésze : Schusnay Tamás (70 éves) tanitó is, mert külön 

tanitó nines. Inspector: Stephanus Gona. Kőtemploma, 
kőoltára van. Templomában nincs lócza, hanem „scriniis 
oppletum est". A parochiát, mint a maga telkén épült 
házat, a hozzá tartozókkal Vorankovits gróf neje 1723-ban 
erőszakkal elvette s azóta a lelkész, az egyház „directora" 
Gona István házában lakik. Az egyház fekvősége elvé-
tetvén, a papi telek a pap eltartására fordittatik. A 3 
szomszéd pap közötti viszályt, mely onnan keletkezett, 
mert Prúnyi A.-Kemenczére jövetelével őt s nem az 
előbbi kettőt hivták a távolabb „in diaspora" lakó ev. 
hivek, ugy egyenlítette ki a superintendens, hogy meg-
hagyta, miszerint : Schusnay, a f.-kemenczei : a kolbá-
sziaknak és harasztiaknak, Sartoris, a ránki : a varannói-
aknak, kladzányiaknak, zamutóiaknak és vechéczieknek, 
Prúnyi, az alsó-kemenczei pedig: a .gálszécsieknek s a 
krananiaknak szolgáljon. 

1806. Filiái : Alsó-Kemencze, Szinye, Györké, Böőd, Regete-Ruszka, 
Csáj, Haraszti, Királynép, Valykócz, Rőzgony, Nagy-
Kázmér. 

Temploma (kő) 1775. javitva. Egy ezüst kelyhén 
ez áll: „Anno 1656. 30. Mártii Lipóczi Clára Ketzer, 
Innék bűnös szolgálója tsináltatta." Egyik harangján ez 
áll : „Fudit me Matthias Ulrich Anno 1676. Eperiesini". 

Matrica 1776-tól. 
Felügyelő: Czékus Gedeon (Barczikán, Miskolcz 

mellett) messze lakván, egy másodfelügyelő választása 
ajánl tátott. 

Lelkész: Greczár Mihály, 1804. jul. 24-én Nicolai 
által szenteltetett fel. 36 éves, 1789-től pazdicsi tanitó 
volt. — 

Kántor : Szabó György. 
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1826. F.-Kemencze (Abauj). 1600 körül A.-Kemenczével való válta-
kozása megszűnt, itt építtetvén az állandó paplak. 

Filiái vannak : Sáros-, Abauj-, Zemplénmegyékben. 
Lelkésze : Zimmermann Pál 1825-től. 
Tanitó : Mráz Sámuel 1810—1826. (iszákos). 
A templomnak fundust egykor Szinyey Merse Zsig-

mond örökösei adtak : 1804. oct. 8-án. Felügyelő ugyan 
az, a ki Ránkon : Szontágh Sámuel, gróf Forgách József 
ügyvédje. 

Filiái : 1. Alsó-KemenczTe, 2. Szinye, 3. Kelecsény. 
4. Borda, 5. Györké, 6. Regete-Ruszka, 7. Böőd, 8. Dargó, 
9. Nagy- és Kis-Szaláncz, 10. Vajkócz, 11. Rozgony, 
12. Haraszti, 13. Királynép, 

14. Nagy-Kázméron az iskolának és templomnak 
telket gróf Törökék adták. — A reformátusok is ebbe 
járnak s ezért évenként a templomra 3 frtot fizetnek. 

15. Cselőn a református templomban tartják éven-
ként 4-szer istenitiszteletöket. 

A Kolozsyak családja tartja lel ; azok közül egy Ko-
lozsy özvegye : Boronkay leány, adott aranyozott kelyhet, 
mert gyermekei részben reformátusok, részben evangé-
likusok voltak. 

A Szinyei-család volt az, mely ez egyházat az enyészettől meg-
óvta. 1804-től bir alkalmasabb papi lakkal, 1835-től bővített temp-
lommal és toronynyal, 1856-tól rendes iskolával és a templomhoz 
épitett sekrestyével. 

Az egyháznak eddig következő félügyélői voltak: 
Czékus Gida, Bárczikáról 1805. 
Dessewffy Gáspár Tamás, csakanóczi közbirtokos 1825. 
Szontagh Sámuel, rozhanóczi közbirtókos 1841. 
Knógler László, Alsó-Kemenczén 1845. 
Zimmermann Arnold 1851—1876. 
Pazar Károly, 1876—1881., azóta senki. — Nincs felügyelője. 

« 

Lelkészei pedig ezek : 

1. Sigismundi Márton 1614-től. 
2. Pribisch Dániel 1645-től. 
3. Nemsta Keresztély 1646-tól. 
4. Cziaper Lőrincz 1654-től, 
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5. Péntekius Isák 1655-től. 
6. Kazar András 1668-tól. 
7. Bonis Menyhért 1681-től. 
8. Susnay Tamás 1725-től. 
9. iíj. Prunyi János (alsó-kemenczei pap) 1741-től. 

10. Szalay János 1744-től. 
11. Szartorisz János 1754-től. 
12. Sztrecskó Sámuel 1768-tól. 
13. Fabriczius Dániel 1776-tól. 
14. Schulek János 1783-tól. 
15. Jurák János 1785-től. 
16. Demeter István 1787-től. 
17. Pettyko János 1793-tól. 
18. Greczár Mihály 1804-től. 
19. Czapkay Sámuel 1808-tól. 
20. Markus András 1821-től. 
21. Zimmermann Pál 1825-től. 
22. Páll Endre 1841—1884-ig 
23. Jungmann Géza 1884-től. 

Tanítói ezek voltak: 
1. Pruny János 1741-ig. 
2. Migyelka György 1750-ig. 
3. Szabó György 1774-ig. 
4. Bucsko György 1793-ig. 
5. Ismét Szabó György. 1810-ig. 
6. Mráz Sámuel. 1810—1836. 
7. Szabó György 1836—1863. 
8. Gdovim András 1863—1868. 
9. Szereday Method 1868—1879. 

10. Loyko Pál 1879-től mostanáig. 

11. M e r n y i k . 

A mernyiki egyházról az 1666/7-ki C. V. jkönyvében ez áll : 
(Filia). Van fakápolnája, kőoltára, 3 harangja. A pap fizetése jó. 

Különben pedig ezt olvassuk a C. V. jegyzőkönyvekben. 
1806. 1784-től anya. Sokáig Szulyovszky házában tartotta isteni-

tiszteletét. Ev. lakói egykor K.-Keresztesre, majd Giráltra, 
majd Kapi-Németfaluba jártak templomba. 

Filiái: Mihalkó, Tóth-Izsép, Komarócz, Kvakóez, Va-
rannó, Varan nó-Hosszumező, Tóth-Jesztreb, Mogyoróska. 

A templom, Szulyovszky Melchior fundusán épült. 
Matrica: 1784-től. 
Egyik ostyasütöjén : (1 old.) Wolfgang Melinger 

(2 old.) Lif. Got állain Die Er MDX áll. 
Felügyelő az alapító, fentartó patrónus: karomi és 

szulyovi Melchior Szirmiensis. 
Lelkésze: Kaczian Márton, 56 éves. 1784-től 11 évig 

pazdicsi tanitó. 
Kántor-tanító: Sándor András 1794-től. 

1826. Eégente fatemploma volt, majd Tóth-Izséphez, majd Agya-
goshoz tartozott ; ezek elpusztulván, K.-Kereszteshez csat-

. lakozott ; anyává szulyói Szulyovszky Melchior telekaján-
dékozásai (templom, paplak, tanitó) által lett 1784. Sok 
baja volt 1805-től, mert Varannó-Hosszumező elakart 
szakadni tőle s Kladzányhoz csatlakozni-; az 1818. eper-
jesi Distr. Conv. mig a lelkész él, eltiltotta ettől. 

Régi lelkészei: Martinus Nicolaides tót-izsépi 1660., 
Matthias Liborcenus, agyagosi 1667., s a komlós-keresztesi 
egyház lelkészei 1670—1784-ig. 

Filiái: Tóth-Izsép, Mihalkó, Kvakóez, Tóth-Jesz-
treb, Komarócz, Varannó-Hosszumező. (Templom, iskola 
nélkül :) Dobra, Kajnya, Mogyoróska. 

Tanítója: Andreas Sándor 1795—1826. Non pauci 
fuere anni, quibus in schola solus fere cantare debuit, 
vix unum alterumve nactus discipulum. 

„JosephusFranciscusKaczián pastor ipse manuducere 
discipulos coeperat, evenit ut 36 discipuli anno labente 
in schola numerarentur". Kacziány buzgólkodása az iskola 
benépesítése körül. 

Szulyovszky Melchior házába szállt a superinten-
dens, a ki az egyháznak keletkezése óta, az egyház 
felügyelője. 

A mernyiki egyház tehát mint anya 1784-től áll fenn. — 
Ilyenné leginkább néh. Szulyovszky Menyhért közreműködése foly-
tán lett, kit méltán nevezhetni az egyház alapitójának. A Jozeffy-féle 
egyházlátogatás óta leginkább a következő mozzanatok említhetők 
az egyház, életéből : 1833-ban Varannó-Hosszumező elszakadván, 
Kladzányhoz csatlakozott; 1862-ben a paplak uj fedéllel látta-
tott el, 1863-ban a megrepedezett templom sarkvasakkal megerősít-
tetvén, kivakoltatott és kimeszeltetett. Uj orgona szereztetett, melyet 



348 

Melicsko Pál sáros-zempléni esperes adott át ünnepélyes szertar-
tással, a közhasználatnak; a paplak udvarán ólak és csűr építtetett, 
a tanitólak kijavíttatott. 

Első lelkésze volt az egyháznak: 
Kaczián Márton 1784r—1812. ; ezt Kaqzián József Ferencz vál-

totta fel, ki 1831-ben a cholera folytán fellázadt saját 
hivei által megyilkoltatott; erre 1843-ig Lojko Mátyás, 
majd Ehn Károly 1851-ig és Nóvák Mihály 1859-ig kö-
vetkezett, kinek helyét 1860. apr. 5-én a később elbete-
gedett Bodiczky Márk foglalta el. Ideiglenesen Placsko 
István, sókuti lelkész, gondozta az egyházat, s most 
1884-től lelkésze: Varga János. 
Az egyház felügyelői eddig ezek voltak: 

Szulyovszky Menyhért. 
Boronkay Albert. 
Szeghy Ferencz. 
Czibur András és 1863. jan. 23 óta: 
Vladár Tamás, kinek oldala mellett mint felügyelóhelyettes : 

Kéler Eduárd működött; — s 1879. év végétől 
Benczúr Aba. 
Tanitók: Paltyik János, Kazsley András, Székely Lajos 1860. 

óta Varmóczy István és Lojkó Sándor, 1872-től Ham-
borszkyPál. 

12. K l a d z á n y . 

Ezen egyházról a következőket találjuk a 0. V. jegyzőköny-
vekben feljegyezve: 
1806. 1805. okt. 20-tól tart, mint anya, istenitiszteletet ; azelőtt 

Pazdics filiája. 
Temploma még nincs, hanem az iskolába járnak 

istenitiszteletre. 
Matrica: 1805. januáriustól. Felügyelő : az áldozat-

kész Vladár András de Nagy-Csepcsény. 
Lelkész: a 37 éves Fabry Sámuel. — 1805. okt. 

15-én Nicolai szentelte fel. J 
Tanítója még nincs. j 

1826. A 18. századtól Pazdics filiája. 1805-től anya. Előbb Kuesin, \ 
majd Hrabócz filiája. — A 17-ik században ezen evan-

> gelikus anyaegyház' elpusztult. 

> ó . 

m 
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Filiái templom s iskola nélkül : 1. Henczócz, 
2. Majorócz, 3. Alsó-Körtvélyes, 4. Alsó-Hrabócz, 5. 
Homonna, 6. Czabóez, 7. Szécs-Polyánka, 8. Szacsúr, 
9. Topoloka, 10. Hazslin, 11. Udva, 12. Nagy-Kemencze, 
13. Eörmező, 14. Szedlicske, 15. Kólcs-Hosszúmező. 

Buzgó felügyelője : nagy csepcsényi és mutnai Vladár 
József. Papja: Fábry Sámuel, épen akkor halt meg. 

A tót matrica helyett, latin behozatala rendeltetett 
• el, mert a tót nyelvet a miveltek nem értik. 

Lelkészei : 
Martinus Caulides, kucsini lelkész, 1665-től. 
Jacobus Zuberinyi, hrabóczi lelkész, 1688-tól. 

1740-től Pazdicshoz- tartozott s levitái ezek voltak : 
Nocoláus Philippus Czapkay, 1786—1805. 
Sámuel Fábry, a ki lelkészszé lett, az 1814-ben ujon épült s 

felszentelt templomban. 1805-1826-ig. 
A kladzányi anyaegyház tehát 1805-ben keletkezett, miután 

azelőtt Pazdicshoz tartozott volna; 1833-ban Hosszumező leányegy-
házat nyert, ennek Mernyiktől történt elválása után. Templo-
mát 1814-ben szentelte fel ; 1848-ban e templom feltöretvén, abból 
a papi ing, ezüst kapcsai kedvéért ellopatott s a pénzes ládácska is 
feltöretett. Paplaka 1833-ban épült, Hlovyk János lelkészsége alatt ; 
1845-ben orgonát szerzett az egyház, s a repedezett templom vas-
kapcsokkal erősíttetett meg, Kaczián Gusztáv lelkész idejében. Ugyan 
csak ezen lelkész alatt uj oltár is építtetett, melynek képét ezen 
lelkész maga festé, s az egyháznak ajándékozá; szintén alatta uj 
csűr is emeltetett. 1856-ban a mostani lelkész, Szabó Mihály alatt, 
a paplak újonnan befedetett, s uj iskola állíttatott, főleg a párt-
fogoló földesuraság segélyével ; 1860-ban leginkább Vladár Kristóf 
és Tamás s több más pártfogó urak segedelmével, a paplak bővítve, 
s az egyházfiiak felállítva lőn. 

Az uj oltár felszentelése 1856-ban történt, Advent első vasár-
nap ján . 1861-ben az egyházi csűr és ólak tűz által emésztettek meg. 

Az egyházban eddig következő lelkészek működtek: 
</>l Fábry Sámuel 1805—1826. 

Hlovyk Ádám 1827—1831. 
Hlovyk János 1832—1845. 
Kaczián Gusztáv 1845—1853. 
Szabó Mihály 1854-től mostanig. 

i . 

• 
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A felügyelői hivatal eddig a Vladár-családban örökös 
volt, mert 1805—1822. Vladár András ; 1824—1841; Yladár Jó-
zsef; 1841-től mostanig, Yladár Kristóf viselte e hivatalt. 

Tanitói voltak: 
Székely János 1806—1808. 
Csorba János 1808—1810. 
Czibulyák Sámuel 1810—1818. 
Szabó Dániel 1818—1845. 
Hámborszky Pál 1846—1872. 
Kovács Géza 1872—1873. 
Kazsley András 1874-től mostanig. 

18. Abos. 

Abos minden esetre a régibb ág. ev. egyházak egyike Magyar-
országon, a mit bizonyít az, hogy 1631-ben Dobrossay Dániel volt a 
papja, de sok viszontagságon kellett keresztül mennie, mig végre 
az elmúlt században, mint anyaegyház, újra megalakulhatott. 

A Canonica Yisitationális jegyzőkönyvekben a következőket ta-
láljuk Abosról feljegyezve: 
1666. (Lemes filiája). Kőtemplom, aranyozott, ezüst kehely tálczával, 

egy kendő, egy harang, van tizedet jövedelmező több 
földje. 

172'/s. Templomát lutheránusok épitették, mindig lutheránusok bír-
ták ; Kolozsváry idejében, a kőszeghi plebánus 4 évig 
szolgált benne ; azelőtt a lemesi, most a kőszeghi eklé-
zsiának filiálisa. 

1743. Egykor Lemesánvhoz tartozott, de midőn ez papjától meg-
fosztatott, a kőszeghi egyházhoz csatlakozott ; midőn 
azonban a földesurak : Szluha, báró Sztárai Imre és 
Semsei Pál a lemesányi, beretovici, habzsáni és janó-
viki egyházakat az evangélikusoktól elvették, mindezek 
papja Kegyer János, a megmaradt háromnak (Abos, 
Kőszegh és Trebejovnak) lett papja, de ez hanyag lévén 
és a 6-ik parancs ellen vétvén, Malaves faluban, hogy 
a büntetést elkerülje, elhagyta egyházait; 1730-ban Kas-
sára ment, kitért katholikusnak és Vidernikben (Szepes) 
„licentiatus"-sá lett. Midőn ez történt, a kőszeghi egy-
ház és Breceiovce „astutia Alexandri Karoli tricesima-
toris Plebano Lodinensi adserta fuit", Károlyi Sándor, 
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30-ad szedő, ravaszsága által a ladnai plébániához csa-
toltatott. Ekkor az abosiak, lelkész hiján, Zsegnyéhez'csat-
lakoztak, mig 1731-ben Platányi Illés, 36 éven át Csá-
csovban tanitó, onnan elűzetvén, ^Héthárson száműzött) 
s Lőcsén felszenteltetvén, Abosra jött papnak. Mielőtt ez 
eljött volna, báró Sztárai Imre, a sárosi kath. Archidia-
konnal (főesperessel) és 3 plebánussal s a maga szol-
gáival eljött, hogy a templomot elvegye. De midőn ezek 
a falutól távol fekvő templom ablakait bevervén, a tem-
plomot elfoglalták és némi dolgaikat az oltáron s a 
szószéken elhelyezték volna, bizonyos Kázmér (Casmirus) 
nevü lengyel ezt megtudván, a Gerda Jánosnál nagy 
számmal összegyülekezett lakosoknak, ezt titkon bejelen-
tette, mire Gerda János, Hlavtur András, Kusnier János 
és István, Dániel fiai, e hirre odafutottak, a plebánusokat 
esperestől, zsiványoknak nevezték el, Sztárai bárót, a ki 
részleges földbirtokos is volt, -a templomból „turpiter" 
kicsapták, („ejecerunt") a bort, melyet ezek magokkal 
hoztak és az oltáron helyeztek volt el, megitták és az 
azok által a templomba hozottaknak kidobása után, azo-
kat szégyenszemre eltávozni kényszeritették, mielőtt 
valami sikert arattak volna. 

Ezért a^nevezetteket a superintendens megdicsérte, 
dicsérvén őket hithüségükért s állandóságukért s egyúttal 
felhiván a hitközséget, hogy mivel papja meghalván, 
lelkésze nincs, mást hivjon, nehogy a sokat szenvedett 
egyháznak valami kára legyen. Ekkor azután szabály-
szerüleg meghivatott Platányi Illés, a ki már 11 év óta 
(1743), tehát 1731-től lelkészkedett ott, mint egyúttal 
tanitó. (Ezt 1731. jun. 29. Lőcsén Pfannschmidt Christian 
szentelte fel abosi pappá, 75 éves). A superintendens 
örvendetes tudomásul vette a nép gyermekeinek kitűnő 
katechetikai oktatását. (Lapisfalván [„vulgo Ploszke"] 
Ketzer Andrásnál mulatott.) 

Bégi templomát 1748 körül vesztette el, új temploma 1789-
ben épült. Legelői 1787. augusztus 5-én vezettetett be 
jelenlegi lelkésze Nicolai által. Sokáig Palkó János 
házában tartották istenitiszteletöket. 

Filiái: Kőszeg, Terebő, Licsért, Orosz-Peklén, Lvu-
bócz, Szucha-Dolina, Somos-Újfalu, Somos, Lemes, Senyék, 
Berettő, Jánocska, Böki és Budamér. 
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Yoltaképeni alapitója: Hulvej János berettŐi molnár, 
mert ez 1000 frtot adott s naturáliákat a templom épí-
tésére. Úrvacsorai korsót 1771-ben Turozer János adott. 
Matrica 1787-től. 

Felügyelő: Ujházy Sámuel inspector et patrónus. 
Lelkész: a 45 éves Schulek János, 1787-től. Dob-

sinán szenteltetett fel. 

Kántor: a 42 éves Mertz Dániel, különben szűcs. 
1826. Anya, H. József türelmi parancsa óta. 1750—1786. meg 

volt fosztva szabad vallásgyakorlatától. Abos azelőtt majd 
Budamérhez, majd Lemeshez tartozott. 

Filiák: Somos-Ujfalu, Somos, Böki, Berettő, Senyék, 
Lyubócz és Peklén, Szucha-Dolina, Budamér, Kőszegh, 
Lemessány, Terebő. 

« 

Az eperjesi Coll. rhet. tanára: Felix Imre, mint 
papjelölt tartá ez egyházban beszédét a visitatiokor. — 
Felügyelő: budaméri Ujházy László. Curator ugyanaz, 
a ki Budaméren, Stehlik András és Mihók György. 
Félix Imre megválasztatik, de ő kiköti, hogy csak akkor 
jön, ha osztályával a vizsgát letette. 

Midőn tehát 1748 körül, Putnok nevű hegyen álló templomát 
elvesztette, egész 1786-ig nyilvános istenitisztelet nélkül volt. II. József 
császár alatt visszanyervén a szabad vallásgyakorlat jogát s anya-
egyháznak ismertetvén el, 1787-ben rendes lelkészt hivott és iskolát 
emelt, ideiglenesen istenitisztelet helyeül is szolgálandót. A Jozeffy-
féle egyházlátogatás óta alig történt az egyházban valami említeni 
való, kivévén azt, hogy ezen idő alatt a lelkek száma csaknem száz 
lélekkel kevesbedett s hogy 1860-ban egyházmegyei visitatioban 
részesült. 

Az egyház isméti megalakulása óta, abban következő papok 
működtek : 

Schulek János 1787—1816. 
Halbschuh Dániel 1816—1818. 
Komjáthy Károly Péter 1818—1821. 
Zimmermann Pál 1821—1825. 
Lojko Mátyás 1826/6-ban hót hónapig, pazdicsi káplán volt s 

oda vissza is tért. 
Felix Imre 1825—1827. 
Pankuch János 1827—1862., mely évben az egyházzal szer-

ződésre lépett s magát egyszáz íorint o. é. és 20 köböl 

363 

gabona évi fizetéssel nyugalmaztatta, mely összegnek 
felét nagylelküleg Ujházy Albert, egyházi felügyelő 
fizette. 

Brocken Lajos 1863—1866. 
Osztermann Pál 1866—1869. 
Fizely Frigyes 1869-től máig. 
Mint felügyelők az egyházban a következők működtek : Ujházy 

Sámuel, Ujházy László, kinek a hazábóli távozta után az egyház 11 
évig felügyelőt nélkülözött. — Ujházy Albert, ki ezen minőségében 
az egyháznak nagylelkű patrónusa volt, mint általában az Ujházy-
család ezen egyházban, számos jótettei által örök érdemeket szerzett. 
1876-tól Jelenik-Almássy István, és 1881-től Dr. Mosánszky Győző. 

Tanitói az egyháznak ezek voltak: 
Mertz Dániel 1787—1808. 
Nóvák András 1808—1809. 
Bácz János 1809—1813. 
Palecsko Márton 1813—1826., utána: 
Váczy Sándor és 

Kalmáry János Tódor, ki jelenleg is tanitó Aboson. 

14. Pazdics. 
A pazdicsi anyaegyház eredetéről, biztos adatok nincsenek, de 

hogy itt már az 1654-ik évben anyaegyház volt, kivehető abból, hogy 
azon évben Caulidesz Márton nevezetű lelkész működött itten és 
Lasztomérban. 

Hornyánszky adatai szerint: 1653-ban papja volt Eliades vagy 
Petroselinus György, előbb keresztesi rector. 

Ezen evangelikus egyház sokáig nem az ágostai, hanem a helvét 
hitvallást követte. 1650-ben a Szirmay-család, mint az ágostai 
hitvallás hive, a romladozó állapotban lévő ref. templomot helyre 
hozván, kegyúri joggal az ág. hitv. egyházat alapította meg s azt 
minden megtámadások ellen védve, fentartotta. 

A Can. Visit, jegyzőkönyvekben ezen egyházról a következő 
megjegyzéseket találjuk : 
1666. Anya; azelőtt kálvinista. A kálvinista pap magyar vocatora 

igy hangzott : 
„Provent. Az Pazdicsak az Mesternek fizetnek min-

den kúlen kenyeres ket-ket garast. Samogy s az Mesternek 
fizet, abbul ket kepe az Pastornak. Zuharul harmad réz 23 d 



az Mesteré. Laski proventusnak fele,az Pazdiezi Pastore, 
felé az Lazoné, hac conditioner Hogy az Lazoni Pastor 
kijárjon Laskotcra gyakorta. Krasznoczi, Moczari proven-
tus egészben Pazdiezi Pastoré. Mindenék Filialisbu'l való 
jobbágyok adnak egész kepét, fél helyes, fél kepét, az 
sellyérek mindennék falubúi, a kiknek vetése vagyon, 
egy keresztet i. e. manipulos 16. Az kinek vetése nincs, 
den. 6. Kerestelistül egy kénir, egy tyúk, kommá pinzt. 
IntroductiotűI egy kenier, egy tyúk, den. 3. Eskütektűl 
veőlegény, náznagy, nyoszolyo azzony egy-egy grast, 
keöz emberek egy-egy pinzt. Halót temetéstűi ha pdical 
f. 1. Ha czak énekel az Mesternek d. 8". Ha Filialisok-
bül halotatt hoznak és az falu végére eleiben mennek 
den. 16. Az Parochiához vágynák 3 Selirek kik minden 
hétten háromnap tartoznak munkálkodni az Pastornak, 
azokat tartozik az Pastor oltalmazni. Szántóföldek az 
felső mezőre hat föld. Az alsó mezőre három kaszaló 
rét. Tiz Föld az Kut nevő Lazonis egy szélföld. Eéttek 
az alsó mezőre három kaszáló rét vagyon. Nemessek 
annak előtte Dézmát adtanak, mostan is jó akaratyok 
szerént, a mint adnak kiket solicitálni kel ut secundum 
antiquiorem usum solvant. 

Descriptae ex Protocollo Ecclico Anno 1656 die 17. 
Junii. Martino Zsitnensio p. t. Mro Ecclae ejus dem sub 
Johanne Gergei Frattis de Ungh Seniore." 

Ekkor Samugy, Krasznócz, Mocsár, Szuha, Lask 
' voltak filiái. Volt kőtemploma, kőtornya, két harangja, 
oltára, ezüst kelyhe tálczával. 

Papja: Petri András; az egyház jövedelme, pap, 
tanitó fizetése fényes. Szuhe filia, Mocsarány filia, Krasz-
nócz filia, Samugy filia, Laskócz filia, némi jövedelmet 
nyújtanak az egyház, pap' és tanítónak. 

1743. A superintendens a csekeházi ecclésiából tisztelendő Lyczy 
István s tekintetes Kovásznay Zsigmond kíséretében má-
jus 15-én jöttek Pazdiesra, a hol Szirmay Melchior őket 
nagyon szívélyesen fogadja a maga házában. A lelkész, 
a superintendensnek az ő prédikáczióját tőről-hegyre meg-
bíráló szavaira — elájul. Ezen egyház száz évvel körülbelől 
ezelőtt református egyház volt, de midőn a Szirmay-család 
evangélikussá lett, a református lelkész, nem lévén miből 
élnie, az egyházat elhagyta. Az elhagyott templomot a 

Szirmay-család az evangélikusoknak adta. Első lelkésze 
volt: Mart. Caulides Zsitnay, utána Plorantius, azután 
Mixat, végül Felicides és 1716-tól Greskovits. 

Lelkésze: a 61 éves Greskovits András (1716-tól); 
orgonász-kántor: FajkoÁbrahám; tanitó nincs. Felügyelők: 
Szirmay Melchior és Kovásznay Zsigmond. A Szirmay-
háznál megtartott gyűlésben a felügyelőkön kivül jelen 
voltak még : Szirmay András, Ádám, Sándor (3 Szirmay), 
Draveczky László, Ladislaus Szirmiensis, Aisdorffer Zsig-
mond és Boronkay László stb. Kőtemplom, 6 változatú 
orgona, 1740-től 'kőtemető. A .superintendens fájlalja, 
hogy a nemesség, nem lévén arra felé iskolája, a sáros-
pataki iskolában nevelteti fiait, a honnan sokan — úgy-
mond — vallási közönyt és a hitezikkek felfogása körül 
nagy szabadelvüséget hoznak. Arra kéri tehát őket, hogy 
állítsanak magasabb iskolát, hogy fiaikat (és másokat is) 
kitanithassák. Erre felbuzdulnak a jelenlevő urak, Mel-
chior Szirmay egy „Eectori Academicoa kit a super-
intendens ajánlani fog, lakásáról és társaival fizetéséről 
gondoskodik és az építendő kőiskolának telket ád, s a 
jelenlevők aláirnak az iskolának : 

Melchior Szirmay 80 magyar frtot, 
Ladislaus Draveczky 50 r> n 
Andreas Szirmay 50 » n 

Adamus Szirmay 50 n w 

Alexander Szirmay 50 n M 

Samuel Aisdorffer 40 » » 

Ladislaus Szirmiensis 20 n 
Sigismundus Kovásznay 30 rt n 
Ladislaus Boronkay 30 » » 

Summa 400 magyar forint. 

A meghívandó „ Rectori Academico "-nak pedig meg-
állapítanak fizetésül évenkint: 

80 r. forintot, 20 öl fát, 
8 köböl (vegyest,) 4 köböl búzát. 

Az iskolát a folyó 1743. évben felállítani Melchior 
Szirmay s Kovásznay, erősen megígérik. 

Matrica nincs. Ezentúl nemcsak ünnepnapokon, de 
közönséges vasárnapokon is szedetni fog az offertorium, 
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még pedig csengetyüvel, mint másutt is szokás („in 
campanulam"). 

A vocator a keresztelési stólát „Komma-pénz"-nek 
hivja (ugy látszik a régi magyar szóval). 

A pap a patronusokat sértegeti. Házi élete ren-
detlen. Neje iszákos. Azért elmozdításáról gondoskod-
nak. De ez nem lehetvén, a leendő „Academicus Rector" -
nak teszik kötelességévé a prédikálást stb. A lelkész 
szigorúan nyilvánosan megdorgáltatott. Szirmay Melchior 
a „papmarosztás' intézményét akarja, mint az a refor-
mátusoknál van, behozni, de a superintendens azt elllenzi. 

A superintendens Zemplénmegyének egy főinspectort 
látván szükségesnek, mindnyájok akaratával, olyanná 
Melchior Szirmay választatott s helyetteséül Aisdorffer 
Sámuel. A tánitóné (kántoráé) ekkor gyermeket szül s 
a keresztelésnél a visitálókuak, mindeniknek akadt szerepe, 
mert koma, kereszt-szüle és tanú hivása (külön-külön) volt 
szokásban. A jeles kántor kedvéért megtették. ' 

Meghagyja a superintendens, hogy Mária Theré-
siáért s fegyverei győzelméért imádkozzanak. 

Maltsitz, filia, melyben az egykor 17 éven át Mar-
gonyán rectorkodó, 1735-ben Aisdórffer. Sámuel által 
idehívott Georgius Yeternyik, kinek nevét a virágzó 
eperjesi Collegium professora, Rezik, Yeteropolisra változ-
tatta, rektoroskodott, a református lelkésznek volt alá-
rendelve, de ugy, hogy az evangélikusok szabadon gya-
korolják vallásukat, mert a tanitó nemcsak tanít, hanem 
ünnep- és vasárnapon prédikál is. Mikor reform, lelkész 
nem volt, akkor az evangélikusok szabadon használták a 
templomot, mikor ref. lelkész jött, váltakozva a refor-
mátusokkal ; de mivel az uj reform, lelkésznek a tanitó 
fizetésének egy harmadát átengedni nem akarták, kizá-
rattak a templomból s ezóta Szinei István házában tart-
ják istenitiszteletöket ; a papi szent eselekvényekben a 
pazdicsi evang. lelkész, a többiben tanitójok szolgálatá-
val élnek. 

Főfőpatronusaik a nemességből : Szinei István, 
Egyegyi András, Lacsny András, Fekete Evé de Marek. 

Jegyzet: Pazdicsról Ránkra tért vissza, a Yisitatio 
. óta keletkezett (pap és tanitó közötti) viszály elintézésére 
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a superintendens, de azt már az 1743. május 15-én 
Komlóson megtartott sárosi esperességi gyűlés elintézte. 
Ekkor felkéretett, hogy a Sartoris és Ocsovinyi közötti 
pert is elintézze, de ez az esperességhez tartozván, annak 
jogaiba vágni nem akart. 

1806. Az urak nagyon előzékenyen fogadják a superintendenst. 
1668-tól anyaegyház. Liszkay Sámuel, az unghi reform, 
tractus jegyzője, ez egyházzal szemben követelésekkel 
lépett fel (a jkvben), mivel 200 éven át részben refor-
mátus volt, részben felváltva használtatott a templom, 
de mivel 1762-ben minden, de minden egyházi épület 
leégett és mivel ezt mind az evangélikusok állították fel 
újra s mivel régebben a református lelkész önként hagyta 
volt el az egyházat, követelései alaptalanoknak mon-
dattak. 

Filiái: Morva, Lasztomér, Krasznócz, Nagy-Mihály, 
Málcza, Rákócz, Berettő, Hoor, Vinna, Körtvélyes, Lassk, 
Vásárhely, Füzessér, Unghvár, Munkács, Nagy-Rásska, 
Vajan, Iska, etc. 

A templomban Szirmay András és neje Róth Julia 
sírjával, 1723, 1733-ból. 

Matrica: 1747-től. 
Főfelügyelő: 1781-től, Szirmay Pál. 
Másodfelügyelő: Szirmay András. 
Lekésze : a jeles Hetsko György (14 évig volt) 1806. 

április 30-án halt meg. 
Tanítója: a 46 éves Czibuliák András. 
Alapítványokat tettek Kálnássy Adám 1765. (200 

frt) Szirmay Lajos 1767. (Rrfrt 340) s mások, mint azt 
a többi C. V. jkve is mutatja. 

Rákóczon 1781-ben alapítványokat tettek : Aisdorffer 
Balthazár, Szirmay Péter, Szirmiensis László, Szirmay 
Sándor, Szirmay Ádám, Szirmay Pál, Melchior Szirmi-
ensis, Szirmay Zsigmond, Boronkay András. 

1826. Korán keletkezett. Eleinte református volt. Ref. egyh. ha-
tóság vizsgálta egész 1666/,-ig. A Szirmay-család evan-
gelikus lett s vele a község, mire a reformátusok által 
elhagyatott templomot a Szirmay-család rendbehozta s az 
egyházat organisálta. 1808. márczius 21-én ellopták ezüst, 
aranyozott kelyhét tálczástól, feltörvén a templomot. 



Filiális igen sok, de csak Munkács, Gálszécs, Ungh-
vár, Felső-Eemete van rendezve. 

Gálszécsen a superintendenst a reformátusok elő-
kelőbbjeí tidvözlék, papjokkal élükön ; Dargóig elébe men-
tek ünnepélyesen fogadni őt. Gálszécsen Kolozsiékhoz 
száll. Ott volt Szirmay Tamás, 1822. márczius 31. óta 
Pazdics felügyelője. Gálszécsen a superintendens üdvözli a 
református templomban, hová az evangélikusok is járnak, a 
reformátusok és katholikusok előkelőit s Rákóczra ment, 
hol őt Melchior Szulyovszky kitűnően fogadja. Majd a 
sáros-zempléni felügyelő: Szirmay András kíséretében 
Pazdicsra jön, annak házába száll. Lazonba is elment 
Szirmay Pálnéhoz. 

Az oltár jobbján, Szirmay Miklós kőemléke áll, a 
ki 1720. szeptember 1-én Bártfán temettetett el. Paro-
chiáját, 1822-ben Szirmay Pálné, Potturnyay Klára 
állittatá fel férje emlékére, ki ez egyház felügyelője volt. 

Gazdag fundátiói vannak, 8548 frtot Szirmay József 
fizetett rájok. Dráveczky József, Szulyovszky Melchior, 
Boronkay Ferencz, Wladár özvegye, Wáhl özvegye és 
Lászlóffy József ajándékai említtetnek. 

Kálnássy Ádám, 1804. márcz 13-án Marecz Mária 
által letett fundatiója elveszett. 

A lelkészi lak 1810. Szirmay Pál kezdeményezése 
folytán, a patronatus által építtetett; a mostani iskola 
pedig 1835- és 36-ban Szirmay Pálné, szül. Poturnyay 
Klára költségén emeltetett, annak melléképületei pedig 
néhai Szirmay Mihályné szül. Szulyovszky Terézia költ-
ségén. A templom 1859-ben közerővel kijavíttatott. 
Az egyházban eddig működött lelkészek: 

1. Oaulidesz (Zsitnai) Márton 1654—1665. Zsitnensis. 
2. Plorantius György 1665—1666. 
3. Petri András 1666—1669. 

Üldözés 1670—1690. Ki volt ekkor lelkész, nem tudatik. 
4. Weinerus Dániel 1690—1704. (Plorantius). 

1705—1707. nem volt lelkésze az egyháznak s azért Ada-
mus Dunay, a morvái lelkész látta el. 

5. Mixadt Mátyás 1707—1709., s ezután az egyház három 
évig ismét lelkész nélkül volt. 

6. Felicidesz János 1712—1716. (Schwarz J. superintendens 
szentelte fel, 1712. márczius 4-én.) 
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7. Greskovits András 1716—1746. 
Fabriczy Dávid 1746—1772. 

9. Csernota Ezekiel 1772—1792. 
10. Hetsko György 1792—1806. 
11. Greskovits Sámuel 1806-1829. ' 
12. Lindtner János 1829—1864. 
13. Farbaky József 1864—1873. 
14. 1873-tól mai napig Simkovits Pál. 

Az egyházban eddig működött felügyelök névsora : 

Szirmay Miklós 1705. 
Szirmay Menyhért 1743—1765., s ezzel mint helyettes : 
Aisdorffer Sámuel, Kovásznay Zsigmond 1765—1769. 
Boronkay András 1769—1770. 
Szirmay Péter 1770—1774. 
Kovásznay Mihály 1774—1781. 
Szirmay Pál 1781—1822., az egyház jóltevője. 
Szirmay Tamás 1822—1840., hasonlag az egyház jóltevője s 

patrónusa. 
Szirmay Hugó 1840—1853., helyettese : Fejérváry Ferenczczel, 

jótékonyságban két elődjéhez hasonló. 
Okolicsányi István 1853—1857. 
Boronkay László 1857—1874. 
Szirmay Tamás 1874—1879. 
Zsolnay D. Endre 1879—1881. • s 

Segédlelkészek : 

Némethy Sámuel 1787—1789. 
Czibulyák Ezékiel 1808—1813. 
Czirbesz András 1818—1821. 
Lojko Mátyás 1821—1824. 
Záborszky Jónás 1834—1839. 
Kiszel Mihály 1839—1842. 
Tkácsik András 1842—1847. 
Noszák Theofil 1847. 
Nóvák Mihály 1848—1851. 
Czuker János 1851 — 1854. 
Urbán Adolf 1858—1859. 
Bodiczky Kálmán 1861. 
Dröppa Gyula 1862. 
Philadelfi Manó 1862—1864. 
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Gálfy János 1865—1874. 
Baloghy-Farkas 1884-től. 

Tanítók : 

Eliadesz György, vagy Petroselinus 1647. 
Niklecziusz János. 
Petri Imre. 
Forgách Márton. 
Faj ko Ábrahám. 1743. 
Rohlik Márton. 
Kapitány Pál. » 
Greskovics János 1751. 
Némethy Sámuel. 1787. 
Czibulyák András 1793. 
G-reezár Mihály 1793. 
Czibulyák Ezékiel 1807. 
Fabriczy Dávid. 
Munyai Mátyás. 
Lánczos Mátyás. 
Victor András.. 
Kaczián Márton. 
Demeter István. 
Czibulyák Sámuel 1820. 
Szereday Károly 1833—1839. 
Szereday Tamás 1839—1853. 
Szereday Károly, másodízben, 1854—1878. 
Bogár Samu 1878—1879. 
Kovács Géza 1880-tól maig. 

15. Uj-Klenócz. 
A munkácsi vasgyár Magyarország éjszaki részén Beregme-

gyében fekszik, mintegy órányi távolságra Munkács városától. La-
kossága tót és német ajkú munkásokból áll és Frigyesfalva nevü 
községet képez. Mint e vasgyár, úgy Beregmegyének igen nagy 
része a „Schönborn Büchlein" Bécsben székelő grófi család első 
szülötti tulajdona. Jóllehet e család róm. kath. vallású, mégis az 
evang. hitvallásuak iránti humánus és toleráns gondolkozás mód-
járól ismeretes. 1823. év előtt a munkácsi vasgyárban és a szom-
széd helyeken, sőt magában Beregmegyében is az ág. hitv. ev. 
hivők száma igen csekély volt, elannyira, hogy a hivek templom és 
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iskola híján lévén, vagy a kath. egyházhoz tértek át, vagy legalább 
gyermekeiket a kath. valláson neveltetni valának kénytelenek. 

A vasgyár kezelése, Pazár András igen tevékeny uradalmi 
tiszt kezeibe kerülvén, ez mindjárt hivatalba léptekor javaslatba 
hozta, hogy a vasgyár munkásai megszaporitassanak és a mennyi-
ben (ő is evang. lévén) belátta, miszerint a Magyarhonban élő 
bányamunkások közül épen az ág. hitvallásuak azok, kik jó erkölcsi 
viseletök, ügyességök által ily vállalat sikeres előmozdítására sokat 
tehetnek; arra birá elöljáróit, hogy a szükséges bányamunkások 
évről-évre evangélikusokkal szaporittassanak. Igy lélekszámban meg-
szaporodván, de a gyártulajdonos által is segittetvén, ezek képesekké 
lettek, egy ev. vallású tanitót, névszerint Walder Mihályt alkalmazni 
és neki a szükséges fentartást is megadni. 

Miután az evangélikusok sorsa e vasgyárban ennyire előha-
ladott, 1832-ben Eombauer Tivadar, ki Pazár András után a gyár 
kezelését átvette és szinte mint elődje, evang. volt, az uraság által 
azzal bízatott meg, hogy a vasgyár közelében egy telepitvényt al-
kosson oly czélból, hogy a telepitvényeseket fuvarosokul, kikben a 
gyár szükséget szenvedett, használja; ekkor történt az, hogy a 
Gömör-Kishontmegyebeli Klenócz helységből több család hivatott 
meg az emiitett telepitvényre. Igy lön, hogy az 1827-ik évtől az 
1842-ig évig Klenóczról 48 ág. hitv. család költözött oda a vasgyár 
erületére. Ezeknek a vasgyárhoz közel, tőle éjszakra Selesztó, Runó-
falva, Viznicze, Koczkaszálás és Igléncz ruthén helységek közt fekvő, 
majdnem egészen erdőségekből álló tér mutattatott ki telkesítés 
végett. E telepitvény Uj-Klenócz nevet s az akkori uradalmi tiszt-
főnök, néhai Freiszeifen Dániel közbenjárása folytán, tíz évi adó-
mentességet nyert. 

Az evangelikus lakók ilyetén megszaporodása következtében, egy 
lelkipásztorról gondoskodni égető szükség lőn és Rombauer Tivadar, 
ki az uj-klenócziak körül annyit fáradozott, talált utat és módot, 
hogy Uj-Klenócz községének, mely különben csak tót ajkú lako-
sokkal bir, szinte egy iskolatanitót szerezzen és pedig olyképen, 
hogy a Walder Mihályt hivatalában követő frigyesfalvi tanitó : Ku-
bassy János, levita czim alatt — Uj-Klenócz és Frigyesfalva két 
helység prédikátorául választatott. 

1833-ban fent nevezett Rombauer Tivadar, Freiszeifen Dániel-
től segittetve, fáradhatatlan tevékenységgel igyekvék a hitközség 
lételét erősebb alapra fektetni. Az istenitisztelet ugyanis a frigyes-
falvi kis iskolában tartaték tót és német nyelven, a kisebb lelkészi 
teendők Kubassy levita által, az esketések a Munkácson lakó ref. 
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hitv. lelkész által végeztettek, az Úrvacsora pedig évenként egyszer 
a pazdicsi ev. lelkész által szolgáltatott ki. A papi foglalkozások 
tehát több és különféle helyeken lakó lelkészekre valának bizva. — 
1833-ban egy iskola és egy paplak (mindkettő egy födél alatt) és 
egy templom építéséhez fogtak. Ezen vállalathoz az épületfát a 
földesuraság ajándékozta, az uj-klenócziak fuvart és egyéb gyalog-
munkát teljesitének, külsőktől pedig sikerült 292 frt 46 krt p. p., 
mint kegyes adományt összegyűjteni. Ezen épületek felállítása bükk-
fából terveztetett. 

A paplak és az iskolaház fel is épült és be is végeztetett, de 
a félig elkészült templom az 1835. april 21-én dühöngött rendkí-
vüli szélvész által összedöntetett. 

A templom építése tehát nem sikerült ; az adómentes évek 
lefolytak, ezeket követte több szűk esztendő, minek következtében a 
templom építésével annyival is inkább fel kellett hagyni, a mennyi-
ben Uj-Klenóczra egy rendes felszentelt lelkészt akartak meghívni. 
Hogy ez kivihető legyen, mindenekelőtt szükséges volt a lelkész 
számára a földesuraság által kijelölt tért kiirtani, telkesiteni és a 
község kénytelen lőn uj és állandó terheket (a megválasztandó lelkész 
fentartására) magára vállalni. És ez meg is történt, s igy — miután 
e közben Kubassy János levita leköszönt, — 1842. sept. 4-én felszen-
telt lelkész, Lichtenstein Sámuel, hivatott meg papnak, oly felté-
tellel, hogy egyszersmind Frigyesfalván a gyermekek tanítását is 
magára vállalja. 

Ez időtől fogva Uj-Klenócz lőn az anya, Frigyesfalva és Mun-
kács pedig a fiókegyházak. Az istenitisztelet mai napig tót és min-
den második vasárnapon a frigyesfalviak részére német nyelven' 
tartatik ; a munkácsiak részére évenként egyszer magyar és német 
nyelven, a munkácsi helv. hitv. templomban. 

De miután az említett lelkész testileg gyenge s a lelkészi 
teendőknek kellőképen megfelelni képtelen volt, nem csoda, hogy a 
hivek vele elégedetlenek és tartozásaik lerovásában hanyagok lőnek. 

Lichtenstein Sámuel lelkésznek 1855-ben történt kimúlta után 
helyét 1856-ban Hlavács Imre foglalta el ugy, hogy a frigyesfalvi 
iskolában való tanítástól felmentették, papi illetéke pedig biztosit-
taték. Lichtensteint követte mint lelkész 1873. Gyuris János, 1878. 
Placsko István, 1879. Chotvács Gyula, 1881. Petrenko János. 

Frigyesfalván 1855-ig folyvást voltak ev. tanitók, kiknek utol-
sója Schneider Mihálynak hivatott, azóta ott róm. kath. tanitók van-
nak alkalmazva. Uj-Klenóczon az első tanitó Komora András volt, 
utána következett Jamniczky Károly, ki 1863. febr. 11-én megha-
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lálozván, utána Szabuly János, Engler Sámuel 1876-ig, Szlopov-
szky -Mihály, Jakabsücz Mátyás, Kilik András és jelenleg Antal Pál 
következett. 

Midőn Hlavács Imre 1856. évi sept. 21-én hivatalát elfoglalta, 
mindent a legnagyobb rendetlenségben talált. Az imaház és paplak 
fedél nélkül s oly rongált állapotban volt, hogy eső alkalmával a 
házi bútorokat alig lehetett a megázástól megóvni. Legelső teendője 
volt tehát, a szükséges zsindelyt a földesuraságtól nagy ügygyei-
bajjal megszerezni, ugy, hogy egy hó lefolyta alatt az ima és paplak 
be lőn zsindelyezve és 1856. okt. végén a reformátió ünnepe alkal-
mával, mindenki bámulatra ragadtatott a dolgok ily gyors menetén. 
Nemsokára a falak bevakolva, kimeszelve s az ablakok vasrostély-
lyal ellátva voltak s kamara és pincze építtetett, az iskolaház is 
befedetett s a paplak kideszkáztatott. Hlavács Imre érdeme tehát 
ez egyház körül nagy. 

Mint felügyelök az egyházban eddig a következő urak mű-
ködtek : . . 

Freiszeifen Dániel, Drágonszky, Lavotha, Benkner, Edvi Illés 
Péter, ki ezen hivatalát 1855. óta dicsérettel viseló és jelenleg : 
Kurusta Imre. 

16. Német-Jakabvágás. 
Eccla N.-Jacabfalvensis czim alatt 1636. ez áll : 

Van aranyozott, ezüst kelyhe tálczával, 1 kendővel, 1 albával, mise-
mondó ruhával, 4 földje, rétje, a lelkésznek van regia 
quartája, az uraktól a vetés negyede, kölesből, panicumból 
a harminczada és 5 forintja, ha nekik is prédikál. A 
tanitó több köböl magot és 3 frtot kap. 

1666. Ugyanazon czim alatt. Most filia. Kőtemplom, kőoltár, 2 ha-
rang, paplak, melyben most tanitó lakik. 

172'/s • Templomát mindenkor lutheránusok birták, most is azok 
birják. Több a lutheránus. 

1743. Sok nép. Lelkésze : az 50 éves Lucae András. Kector : a pap. 
Patrónus: Péchy Sámuel. Judex : Joh. Sedlak. Kőtemplom. 
Oltára 1676-ban, Lubovenszky Mátyás lelkész idejében 
állíttatott. Szószéke 1673. szinte Lubovenszky M. idejében 
állíttatott fel. A chorust 1676.- a buzgó ev. Péchy László 
állíttatta fel. Kőkeritésü sírkert. 1739. máj. 20. elveszett 
az egyház pénzével együtt az ezüst,'aranyozott kehely. 
Ezen egyház egykor Keresztfalvához tartozott, de az 



anyaegyház 1735-ben elvétetett, ezen egyház anyává lett 
s a patronusok költségén, még pedig ifj. Péchy Gábor 
telkén parochia épült 1736-ban. 1735-től anyakönyv. 
Péchy Sámuel a pap fizetéséhez nagy mértékben hozzá-
járul. A lelkész indulatos ember s főleg a volt egyházi! 
Szőcs Ádám neje, Anna özvegygyei rosszul bánt; a szó-
székről is megnevezte, üldözte. Nem voltak symbolikus 
könyvei, a miért megdorgáltatott, mint sok más lelkész. 
A „Tedeum" a superintendens meghagyása folytán, ezen-
túl : „eo modo et ordine decantetur, quo in Cantionali 
Kleichiano posteritati exhibetur". 

(NB. Ezen egyház meglátogatásával befejezte volt 
Ambrózy Gy. superintendens Sárosban a Yisitatiót és 
örült, hogy semmi nagyobb bajuk nem történt, mert a 
jegyzőkönyv szerint sokan igen féltek, hogy a róm. és 
gör. katholikusok között járván, valami bajuk esik.) 

1806. Jakabfalva — Németjakab vágás. A superintendensi ide kisér-
ték : Ujházy Sámuel, Péchy Gábor (de Péchujfalu), Bo-
gár András, az alispán, Péchy bérlője, Liptay Mátyás 
eperjesi professor, Greskovits Sámuel szebeni lelkész stb. 

Egykor Keresztfalva filiája. Az 1735. körül elvé-
tetvén, ez azóta anya. 1776. jun. 27-én leégett a tem-
plom minden belső berendezésével, orgonástól (8 egy-
házi méhessel). Ezután a templomot elakarták venni, 
mert hogy itt minden elpusztult s megbotránkoztak azon, 
hogy a jakabfalviak három évig a szabad ég alatt tar-
tották istenitiszteleteiket. De ez egyház feléledt ifjabb 
péchujfalusi Péchy Gábor kegyéből s a türelmi rende-
let kiadása előtt, idejártak a szepesi evangélikusok is. — 
Ezen- ifj. Péchy Gábor 1778-ban a maga költségén ja-
víttatta ki a leégett templomot. Ezüst kelyhén ez áll : 
Anna Máriássy de Markusfalva anno 1700. A templom-
ban síremlék áll, melyet Péchy Pál, anyjának született: 
Dóczy Máriának és saját gyermekeinek :- András, Klára, 
János és Mártonnak állított, 1637-ben. 

Egyik harangját 1778. péchujfalusi Péchy Klára, 
Dessewffy Tamás özvegye ön tette át. 

Bégi Matricája elégett ; .az uj 1753-ban kezdődik. 
Felügyelő nem volt, de a superintendens s a nép 

kérésére e tisztet elvállalta Péchy Gábor. Szinye Lipócz 
filia számára ilyenül Sárosmegye ügyészét, Várady Szak-
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máry Dániel odavaló földbirtokost kérte fel a superin-
tendens. 

Lelkésze: Pankuch János, a ki Eperjesről, hol isko-
láit végezte, hivatott ide 1793. márcz. 25-én s Nicolai 
által fölszenteltetett. 41 éves. 

Kántor: a csizmadia Boszmann Jakab, 41 éves. 
1826. Sorsa a megelőző C. V. jkvben (1806) van leirva. 1823. máj. 

4-én iszonyú tűz pusztitá. 
Lelkészei : 
Math. Kauderi 1646—1659. 
Valér. Berlinius 1659—1666. 
Joh. Andriczius 1666—1670. 
Matthaeus Lyubovenszky 1670—1701. 
Joh. junior Pertisz 1701—1707. 
Georgius Bredeczky 1707—1729. 
Mathaeus Korjenko 1729—1735. 
Andreas Lucae 1735—1754. 
Philippus Jacob. Czapkay prius Stásztny dictus 1754—1785. 
Elias Czapkay 1785—1793. 
Johannes Pankuch 1793—1826. 

Tanitói : 
Joh. junior Pertisz, a későbbi lelkész 1695—1701. 
Andreas. Nóvák 1704. 
Georgius Némethy 1731. • 
Matthias Bredeczky 1776. 
Sámuel Czapkay 1785. 
Joh. Grayszinger 1787. 
Joh. Gall 1788. 
Jacobus Boszmann 1795. 
Michael Jaskovszky 1807. 
Andreas Balveczky 1814. 
Alexander Szalmovszky 1822-től. (Jeles, magasabb képzettségű.) 
Filiái: Szent-Kereszt, Mochnya, Szinye-Ujfalu, Buják, András-

Vágás, Izsép, Hrapkó, Nagy-Vitéz, Singlir, Szinye-Lipócz, Pries, 
Hedri, Berthót. 

Inspector : Péchy Gábor. Jelen : Sárossy Tamás szolgabíró, 
Várady Szakmáry Antal (előbbi Can. Vis. jkv. ! ! !) Szinyey Gábor 
s több evangelikus lelkész. 

Temploma igen régi. 1816. újra fedetett 
Andreas Straka molitor Szt.-Keresztiensis, legatuma 200 Eft. 
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Péchujfalusi Péchy Gábor 180S-tól inspector már. Ez a jelen-
legi papnak, mikor elakarták vinni, míg ott marad, 1 telket adott 
használatra. 

A német-jakabvágási ág. hitv. ev. egyház, tehát ujolag anyává 
alakult az 1735-ik évben ; azelőtt mint leányegyház, Szent-Kereszt 
anyához tartozott. 

1776-ik év junius 27-én a templommal együtt leégett minden 
egyházi épülete, ugy, hogy az ev. nép istenitiszteletét három évig a 
szabad ég alatt volt kénytelen végezni. Nélkülözés s nagy inség 
miatt a más felekezetüeknél általános volt azon hiedelem, hogy ezen 
egyház közönsége tán egy más, nem ág. hitv. ev. egyház kebelébe 
tér át. De nagy az Isten ! felébresztett ez anyaegyházban egy lelkes 
szivet, Péchy Gábor személyében. Ezen kegyes lelkű ember felépit-
teté saját költségén a mostani templomot iskolájával s lelkószlaká-
val. Szükség volt e templomra ezen egész vidéken, mert még a 
szepesmegyei krompachi, göllniczi ág. hitv. ev. hivek is ide jártak 
lelki szomjuk oltására s evang. szertartás szerint Istennek itt áldoz-
tak. Legújabb eseményei közül nevezetes az, hogy ezen egyházban 
1860-ban esperességi cánoni visitatio tartatott. 

Lelkészek voltak ezen egyházban újraéledése óta: 
1. Lucae András 1735—1753. 
2. Josephus Dlhányi 1754. jan. 15. 
3. Czapkay Fülöp 1754—1785. 
4. Czapkay Elias 1785—1793. 
5. Pankuch János 1793—1841. 
6. Pankuch Tamás 1841—1873. 
7. Pankuch Gusztáv 1873—1880. 
8. Gyurkovics Gyula 1881-től mostanáig. 

Ezen egyházban félügy élősködtek : 
•Péchy Gábor 1806—1850. 
Faix János 1857—1860. 
Dessewffy Lajos 1860-tól jelen időig. 
Iskolafelügyelő: Faix József 1862-től. 

Tanitók : • 
Bredeczky Mátyás 1776—1785-ig, a nép közt hagyományos név. 
Czapkay Sámuel 1785—1787. 
Joh. Grayszinger 1787—1788. 
Joh. Gall 1788—1795. 
Koszmann Jakab 1795—1807. 

Jaskovszky Mihály 1807—1814. 
Balveczky András 1814—1822. 
Szalmovszky Sándor 1822—1834. 
Perko János 1834—1881. < 
Nóvák Mátyás 1881—1883. 
Nandrásy D. Aurél 1884-től. 

17. Ránk. 

A ránki ev. egyház mindjárt a reformátió után keletkezett. 
1628-ban már ev. lelkésze is volt : Vydra Mihály. Legbuzgóbb 

pártolója volt elejétől fogva, a nemes Keczer de Lipócz család. — 
A Can. Vis. jegyzőkönyvek ezt mondják róla: 
1743. April 28-án jöttek ide, hogy bizton utazhassanak Abaujban 

Keczer András kisérte őket. A lelkész : a jeles Szartoris 
János, 38 éves; a tanitó: Terray György, 50 éves. 

Kőtemplom teli szekrényekkel, a melyeken, mert 
lóczák nincsenek, a hallgatók ülnek, a jegyzőkönyv sza-
vai szerint; — idegenek nagy megbotránkozására („magno 
spectaculo"). Két paplak van, mindkettő szük, kicsiny s 
rut. • Az egyikben él, a betegsége miatt már nem lel-
készkedő, egykor itteni pap: Ocsovinyi György. Matrica 
nem volt. A tanitólakot, maga költségén egészí-
tette ki Terray György. (Sartoris Ocsovinyi veje, de per-
ben élnek, a superintendens inti, dorgálja, kibékíti őket, 
bár Ocsovinyi neje nagyon nyelves). A tanitó kitűnő. 
Pünkösdtől Szt.-Lőrincz napig minden szombat délután 
(mint másutt is) mulat a nép. 

Csákány filia. Van kőtemploma. Oltára, 1719-ből. 
Templom tele „scriniis". Matrica nincs.—Panaszkodnak, 
hogy lelkészök a szomszéd lelkészeket nem tiszteli, igy 
nem az alsó-kemenczei Prunyi Jánost. 

Báttyok (Batskov) „sub filialisé Templomuk nem 
lévén, az egyházfi lakásán tartják istenitiszteletöket. 

Zsir, filia. Semmi egyházi épülete nincs. 
1806. Matrica 1795-től. Felügyelő: Gáspár, Tamás Dessewffy. Lel-

kész : Csupka András, kit Eperjesről az-iskolából hivtak 
el s Nicolai 1795. márczius 20-án szentelt fel, 40 éves. 
Rector : Jesztrebinyi Gábriel. Filiái : Báttyok, Csákány 
1796-ban javított templommal, Zsir, Bolyár, Mudrócz, 
Nádaska, Herlány, Gyurgyessik. 



1826. 1600-tól filiáinak temploma elvétetett, övé nem. A sárosi se-
nior, a felső-kemenczei lelkész, Zimmermann Pál, együtt 
íungál Jozeffy superintendenssel az oltárnál. 

Filiái: Zsir, Herlány, Bolyár, Mudrócz, templom 
nélkül, az anyával egyesültek. Csákány, Bátyók, Nádaska, 
Györgye templommal, önálló, de közös pap. 

Csákány filiában a kőtemplomban a Dessewffy Gás-
pár családi sírboltja. Ő adott 1810-ben csilláros gyertya-
tartót is az egyháznak. 

Az iskolának telket s a tanítónak fizetést gróf For-
gách József adott, 1825. földet hasittatván ki néki. 

Ránk felügyelője: Szontagh Sámuel, a ki cserneki 
és tarkői Dessewffy Gáspárral ide kisérte a superinten-
densi; Dessewffy szül. Kubinyi Julia urvacsorai arany-
hímzésű kendőt ajándékozott az egyháznak. 1821-ben 
akkori felügyelője : Dessewffy Gáspár, a ki aggkora 
miatt mondott le ezen tisztről, harangot öntetett az egy-
háznak. 

Ránk ujabb történetéből kiemelendő, hogy: .1841. 
év május 23-án paplaka, iskolája, temploma tornyostól 
leégett. Azonban nemsokára részint az egyházhivek ada-
kozása, de nagyobbrészint külső segély folytán, ezen egy-
házi épületeket felépítette. 

Az 1859-ik év sept. 1-én kiadott csász. kir. pátenst 
ezen egyház elfogadta, de nemsokára ismét az autonom 
egyházi testület kebelébe tért. 1872. uj iskolát építtetett. 
1875. templomát javította. 1876. harangot szerzett, s 
azóta is többet épített, állított az egyház lelkésze, tanítója 
kényelmére. Nagy pátronusa ezen egyháznak most is a 
keczer-lipóczi Keczer család. 
Az ezen egyházban működött lelkészek nevei : 

Yydra (Horny, szerint Yider) Mihály 1628—1668. előbb.szi-
nyei tanitó. 

Belussi (Hornyánszky szerint) Beluszky Miklós 1668—1680. 
Hedry Mihály 1680—1686. 
Brussko Mihály (Hornyánszky szerint) Menyhért 1686—1704. 
Gyöngyössy Gábor 1704—1709, előbb itt tanitó. 
Hedry György 1709—1724. 
Ocsovinyi György 1724—1734. 
Sartoris György 1734—1754. 

m 

Ölhányi József 1754—1755. 
Pabriczy András 1755—1773. 
Dráskóczy Krasznecz János 1773—1775. 
Jesztrebényi (Hornyánszky szerint Jesztrabinyi) Sámuel, előbb 

osgyáni tanitó, 1775—1795. f február 20. 
Csupka András 1795—1807. 
Strecsko Sámuel 1807—1808. 
Greczár Mihály 1808—1840. (Hornyánszky szerint 1807-től.) 
Záborszky Jónás 1840—1842. 
Zimmermann Károly 1842—1845. 
Hlovyk János 1845—1862. 
Chotvács András 1862—1869. 
Osztermann Pál 1869-től mostanáig. 
A felügyélök nevei: 

Szirmay István 1789-ben. 
Keczer Miklós 1798-ban. 
Dessewffy Gáspár 1803—1821. 
Dessewffy Tamás 1821—1824. 
Szontagh Sámuel 1824—1842. 
Keczer Tamás 1842—1860. 
Ujházy József 1860—1869. 
Zimmermann Pál 1869—1877. 
Zimmermann Arnold 1877-től mostanáig. 

Az ezen egyházban működött tanitók nevei : 
Sztanik György 1665—1670., később lelkész. 
Leonhardy András 1670—1702. 
Gyöngyössy Gábor 1702-1704 . később lelkész. 
Terray György 1704—1740. 
Ifj. Terray György 1740—1754. 
Terray Márton 1754—1803. 
Jesztrebényi Gábor 1803—1845. 
Okályi András 1845-1850 . 
Jesztrebényi Lajos 1850—1874. 
Chotvács Mihály 1874-től mostanáig. 

18. Ó-Falu. 
Ezen egyházra vonatkozólag a régi okmányokban a következő 

megjegyzéseket találjuk: 
172%. Prot. not. inquis. jegyzőkönyve. Templomát lutheránusok 

építették. Tököly-háboruban egy hónápig római katho-
U 
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likusok birták, de azután újra a lutheránusoké volt, 
mig most 6 esztendeje Keczer Sándor, Bornemisza J. 
viczispánnal el nem foglalta, a királyi parancsot előmu-
tatni kérőknek, pálczát (botot) Ígérvén. Több a lutheránus 
mint a római katholikus (ilyen csak 10 van). A temp-
lomot Keczer György lutheránus anyja építette. 

1806. Az 1783. nov. 3-kán kelt kir. engedélylyel O-Falu 1784-től 
márcz. 8-tól újra kezdi mint anya, életét. Keczer An-
drásné házában 3 évig. Ekkor templomot kezdtek építeni, 
de a megye a róm. kath. papság kérelmére akadályozta 
azt, mert közel építették a róm. kath. templomhoz s már 
az összehordott anyagkészlet romlani kezdett, midőn 
szerencsére Il-ik József Eperjesre jött. — Ekkor ezen 
gyülekezett küldöttsége a felügyelővel : Keczer Andrással 
élén, uj kérelmet intéz a királyhoz, mire az eltiltja a tem-
plomépítés akadályozását s a templom felépül 1792-ben. 

Filiái: Yeresvágás, Hüvisz, Tuhrina, Bunyita, Pa-
tacsko, Tiszite, 1799-től fatemplommal, Keczer-Peklén, 
Keczer-Kosztolán, Keczer-Lipócz. 

Ezen egyház tagjai egykor két egyházhoz tartoztak : 
Keczer-Feklénhez, melyhez Ó-Falu is, mint filia tartozott 
és Veresvágáshoz. De 1717-ben templomaik elvétet-
tek s isteni tiszteletök beszüntettetett. Később újra akar-
ván egyházas életöket folytatni, Ó-Falut választották közép-
pontul, mert a Keczer-családtól sokat vártak e helyütt. És 
csakugyan Keczer András özvegye : Anna, Mária, Polixéna, 
Spielenberg fiai: András, Miklós, Márk és Tamás be-
leegyezésével a telket, birtokot, melyet már meghalt fiá-
nak Antalnak hasittatott volt ki, a templom, parochia 
s iskolának adta s igy az egyház létét örökre bizto-
sitotta. 

Oltárát s szószékét Szinyei Sándor neje : Keczer 
Ilona állíttatta. — A keresztelő medenczét Keczer Márk 
neje : Halmágyi Ágnes adta. 

Matrica: 1784-től. — Felügyelő régóta Szinyei 
Sándor. 

Lelkész: Ceabkay Illés, 43 éves, eperjesi tanuló, 
Dobsinán szenteltetett fel 1785-ben. 

Hector \ Hanko András, 26 éves. 
1826. Templomát veszti Keczer András és Bornemisza alispán ál-

tal 1716-ban, állítólag kir. parancsra. Anna, Mária, Po-

lixena Spielenberg, Keczer András özvegye s gyermekei 
gyámja által 1784-ben visszanyeri. 

Filiái: Tuhrina, Tiszite. 
Halmágyi Agnes, Keczer Márk volt felügyelője, özve-

gyénél száll a superintendens. Ide kisérte: Keczer Ta-
más és Sárossy Imre, a tarczai járás szolgabirája. Tor-
nyát 1807-ben lipóezi Keczer Márk építtető, egyik harangját 
özvegye önteté. 

Ennek filiáját: Tuhrinát, Keczer Márk és neje s 
majd^ özvegye s Anna, Mária, Polixéna Spielenberg tartja 
fel. Állit neki imaházat, iskolát. 

A pekléni és vörösvágási templom 1717. a római 
katholikusoktól tehát elfoglaltatván, ezen időtől fogva 
1783-ig a tuhrinai, huvizi, vörösvágási, ó-falusi, lipóezi, 
kosztolányi, keczer-pekléni, tiszite!, patacskói, bunyitai, 
mudróczi és bolyári ág. hitv. ev. hivek, mint pásztortól 
megfosztott nyáj, egyházi egységet nem képezvén, istenitisz-
teletre a közelfekvő ev. egyházakba jártak; 1783-ban azon-
ban néhai KeczerAndrás vezetése alatt a fentebbi helységek-
ben lakó ev. hivek elhatározták a kegyelmesen uralkodó 
Il-ik József császárhoz folyamodni templomépítés végett. 
Ezen folyamodványuk kihallgattatván, egy templom épí-
tése számukra megengedtetett. Ezen templomot ők előbb 
Lipóczon vagy Vörösvágáson akarták építeni, de félvén, 
hogy templomuk ismét elvétetik, a templom építését 
Ó-Falvára határozták, annál is inkább, mert Keczer 
András e czélra saját kastélya körüli kertjéből felaján-
lotta a helyet, s a templomépitéshez minden szükséges 
anyagot (fa stb.) adott. Ezenfelül a lelkészi lakhoz s 
lelkészi jövedelmi használatra, az egyháznak Ihnatovka 
nevezetű (belső és külső telek) területet ajándékozta. 

Ezen előzmények után, s minekutána még ezenfelül a 
hivek a sárosmegyei hatóság felszólítására — a lelkésznek 
évi jövedelmét aláírás utján biztositották volna, legfelsőbb 
engedélylyel 1784-ben Ó-Falun templomépitéshez fogtak, 
s Ó-Falun az anyaegyház alapját megvetették ; a fent 
nevezett helységek hiveit, mint leánygyülekezeteket ke-
belezvén be, (a mudróczi, meg bolyári hivek későbben 
a ránki anyaegyházba tértek.) 

Azonban a mint 1784-ben a templom falait a föld-
től már vagy egy ölnyire emelték volna, a római katho-. 
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likusok egyháza részéről bepanaszoltattak, hogy ez utóbbi 
az 5 ölnyi közelség miatt, melyben az evangélikusok 
templomukat épitik, az istenitiszteletben majd akadályoztatni 
fognak. Mire a sárosmegyei hatóság a templom további 
építését az evangélikusoknak betiltotta. Nem maradt 
egyéb hátra, mint ismét a felséges császárhoz folya-
modni. Folyamodásukra azon kedvező választ kapták, 
hogy a mi megkezdetett, az végeztessék is be. 

A templom tehát szép áldozatokkal, mind az ura-
ság mind a köznép részéről, tovább építtetett s eleinte 
fapadlással tetőztetek. Ezen templom 1792-ben, Nico-
lay Sámuel, akkori superintendens által felszenteltetett, 
Ehn János, helyi és Jesztrebinyi Sámuel, ránki lelké-
szek közreműködése mellett. Jelen volt a felszentelésnél 
több ezerre menő közönség, élén Keczer András, hely-
beli felügyelővel. 1784—1792. az istenitisztelet Ó-Falun 
Keczer András kastélyának termében tartatott. 

1802-ben a fapadlás helyett a templomra kő bolt-
hajtást emeltek, hogy a tüz ellen jobban biztosítsák, 
okulván az 1788-ban szenvedett káron, elégvén Eperje-
sen egy egész rakás deszkájuk. 

1807-ben, a tornyot építették ; 1808-ban, az orgo-
nát szerezték ; 1842-ben, a templomszentelés 50 évi ju-
bileumát ünnepelték meg; 1860-ban, az esperességi cánoni 
visitatio tartatott meg ; 1861-ben elfogadtatott az egyházi 

törvényeink ellenére kiadott cs. k. pátens ; de rövid idő 
eltelte után ezen egyház ismét az autonom egyházak 
kebelébe tért. 

Ezen egyház lelkészei voltak : 

Ehn János 1784—1793. 
Czapkay Éliás 1793—1831. 
Bálint János 1831—1866. 
Benyó János 1866—1885. 

Ezen egyház felügyelői voltak : 
Keczer András 1784—1792. 
Szinyei Merse András, Szinyéről 1792—1812. 
Keczer Márk 1812-1813 . 
Tomka István, ideiglenes, 1813—1816. 
Kükemezey András 1816—1823. 
Keczer Tamás 1823—1863. 
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Másodfelügyelő: Keczer Miklós I860—1863. majd felügyelő 1880. 
Both Gyula 1880-tól máig. 
Tanítók voltak : 

^ Benyo Sámuel 1784—1787. 
Zathureczky Tóbiás, alias Molnár 1787—1790. 
Sándor András, alias Kalivoda 1790—1794. 
Benkovics György 1794—1797. 
Gáli János 1797—1805. 
Hanko András 1805-1814. 
Tkátsik András 1814—1860. 
Tkátsik Sámuel 1860-tól mostanig. 

19- Budamér. 
Budamérről a régibb időből a következő feljegyzéseket találjuk : 

1666. Filia. Van roskatag kőtemploma, 3 kőoltára képek nélkül, 
kelyhe a német háborúban elveszett. A bogdányi pap 
Marcy János jár a hívekhez. 

1721/Templomát egykor kálvinisták és lutheránusok egyaránt bir-
ták „mivel egy résznek a pap reggel, más résznek 
délután tett prédikácziót benne". Azután pedig Szuhay 
idejében lutheránusok birták, azután elfoglalták a róm. 
katholikusok, azután ismét 14 évig a lutheránusok, újra 
9 évig a katholikusok, azután ismét lutheránusok birták-; 
8 éve, hogy a r. katholikusok részére elfoglaltatott. — 
Gazda van 9 lutheránus, 3 katholikus, 2 kálvinista. Kurucz-
világ előtt báró Fischer foglalta el a róm. katholikusok 
részére. 

1806. Abos filiája. Templomának, mely az Ujházyak beltelkén, a 
kertben az országútra nyiló ajtóval áll, alapját 1797-ben 
tették le. Épült Ujházy Dániel özvegye : Anna Rosina 
Pulszky kegyéből. 1798. aug. 26-án szenteltetett fel a 
templom. Benne az Ujházyak kryptája. Kelyhét (dús ara-
nyozású) 1800-ban Ujházy Sámuel ajándékozá. Harang-
ját özv. Ujházy Rosina adta. 

A templomban a hős Ujházy Pál, Sándor, lovas-
alezredes síremléke, a ki 1799-ben esett el, 31 éves 
korában, hősiesen küzdve Olaszországban (Verona mellett) 
Ferencz császár seregében, a francziák ellen. 

Felügyelő: Ujházy Sámuel. 
1826. Filia. Ujházy Rosina vetette meg a templom alapját, 1797-

ben máj. 1798. befejezte. 
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Aranyozott kelyhét Ujházy Sámueltől kapta 1800-ban. 
Ujházy Máriássy Theresia urvacsorai aranyhimzetü ken-
dőt adott. Ujházy Polixéna aranyhimzetü albdt adott. — 
Inspector : budaméri Ujházy László. 

Evangélikusok lehettek tehát reformátusokkal vegyest Buda-
méren már mindjárt a reformátió idejében, amennyiben ezen vidé-
ken, a mint arról a sárosmegyei evang. egyház általános története 
tanúskodik: az evangyélmi hit korán kezdett terjedni. Későbbi idők-
ben, különösen a nemes Ujházy családban találta buzgó védőit. — 
Ezen egyház főbb eseményei közé számitható, mint láttuk az, hogy 
temploma 1798-ik évben felépíttetett s felszenteltetett. 1849-ben 
ellenséges kéz által kipusztíttatott. 1866-ban újra (valamely gonosz-
tevő által) kiraboltatott. 1879-ben azonban azon rendbe, melyben 
jelenleg van, lőn hozva. De mindenesetre legfőbb eseménye ezen 
egyháznak az, hogy az 1869-ik évben anyaegyházzá lett. Jutott 
pedig az egyház ezen ujabbkori önállóságához azon nagylelkű ala-
pítvány folytán, melyet Ujházy József s az ő kedves neje : Ujházy 
szül. Priesznicz Zsófia 1867-ik év okt. 20-án szeretett egyetlen egy 
1867-ik év septemb. 27-én elhalálozott Árpád nevü fiók emlékére 
„Ujházy Árpád alapítvány" czim alatt tettek. Ezen fontos alapít-
ványi oklevél a püspök által is megerősítve, egyik hiteles példány-
ban ezen egyháznál, egy másik szintén hiteles példányban pedig 
az ev. sáros-zempléni esperesség levéltárában van letéteményezve. 
Tartalma ezen nagyfontosságú okmánynak ez: „Alapítványi oklevél. 
Melynélfogva mi alól Írottak t. i. én Ujházy József és én Ujházy 
Józsefné, szül. Priesnicz Zsófia, minthogy egyetlen figyermekünk : 
Árpád a kérlelhetlen sors által oly hőn szeretett szülői karjaink 
közül kiragadtatott s benne az Ujházy család jelenlegi fisarjadéka is 
kioltatott, hogy a Budamérben őseink által alakított evangelikus 
egyház fenmararadása biztosíttassák, Budamér helységében egy 
állandó önálló ág. hitv. ' evangyélmi anyaegyházat alapítunk, mely 
boldogult gyermekünk emlékére Ujházy Árpád alapítványnak nevez-
tessék, mely szerint az illető s arra hivatott egyházi hatóságok utján 
eszközlendő kikebeleztetés után : 1. A budaméri evangyélmi lelkész-
nek évenkénti fizetése leend hatszáz, szám szerint 600 o. é. forint; 
husz, szám szerint 20 hold szántóföld; tizenkét, szám szerint 12 
hasogatott bécsi öl tűzi fa; nyaranta három azaz 3 tehén szabad' 
legeltetése az urasági marhákkal, végre rendes lakás a szükségei j 
gazdasági épületekkel. 2. A budaméri ev. iskolatanitó fizetése háromig 
száz, szám szerint 300 o. é. forint; hat, szám szerint 6 hold szántódé 
föld; hat, szám szerint 6 bécsi öl hasogatott tűzi fa, lakás egy 
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külön tanteremmel és végre egy tehén legeltetése az urasági mar-
hákkal. 3. A budaméri evangyélmi templomnak s az alatta lévő 
Ujházy család sírboltjának főképeni jó karban tartására s a lel-
kész és tanitó épületeinek, de csak az épületeknek jó karban 
tartására alapítunk háromszáz, szám szerint 300 o. é. forint éven-
kenti jövedelmet. Ezen 300 forint az évnegyedenkénti fizetéskor 
mindig a kassai takarékpénztárba vagy zálogházba tétessék le ka-
matozás végett és az első nagyobb tőkéből a torony rézzel fedessék, 
a templom pedig bádoggal vagy cseréppel. A takarékpénztári vagy 
zálogházi könyvecske, mig budaméri birtokunk családunk kezelése 
alatt leend, a családi tagok egyikénél, azután pedig a sáros-zem-
pléni esperesnél leend, a ki évnegyedenként a budaméri gazda-
tiszthez küldendi a betétel eszközlése végett. A fentebbi három 
rendbeli, összesen egyezer kétszáz, számszerint 1200 forintot tevő 
évenkénti fizetést, budaméri birtokunk jövedelméből Isten segedel-
mével, a mint mágunk megkezdjük fizetni, ugy örök időkre évne-
gyedenkénti részletekben pontosan abból fizettetni kivánjuk és pedig 
ugy, hogy ezen ezerkétszáz forint számszerinti mennyisége minden pénz-
változás avagy devolvatio közt is megmaradván a mostani ezüstből 
vert egy forintos érczpénzhez arányítva, mindig egyenlő értékű ma-
radjon, agio számitás nélkül. Ezen 1200 frt fizetését, mint örökös 
terhet budaméri birtokunk telekkönyvébe is, a tizennyolcz bécsi ölfa 
és a 4 darab marha legeltetés szolgalmával együtt, magunk beke-
beleztetjük, a beltelek és földek kihasítva, külön okirat által fognak 
a lelkészi és tanitó-alapul átíratni. A mindenkori lelkész és tanitó 
kötelmeinek kitűzzük: a) A lelkész köteles a rendes lelkészi köte-
lességeket hiven teljesíteni, a nép előtt erkölcsi jó magaviselet által 
jó példát adni. b) Köteles a lelkész a templomon, családi sírbol-
tunkon, avagy a magunk épületein felmerülő romlásokat családunk 
még életben leendő tagjánál, ennek kimultával pedig az illető espe-
resnél bejelenteni, hogy az évenkénti 300 frtból azonnal megigazít-
tassanak. Az évenkénti igazításokról az esperességi gyűlésnek rendes 
számadást adni és még akkor is jelentést tenni tartozik evidentia 
tekintetéből, ha semmi igazítás nem történt, c) A lelkész köteles a 
családunk sírboltjában nyugvó és még odajutandó családunk tag-
jainak kimulásuk napjain tartandó istenitisztelet alkalmával, egy-egy 
alkalmi imát mondani. 

A már eddig családi sírboltunkban nyugvó kedveseink — 
meghalálozásuk feljegyzésével — a következők: január 6-án 1826. 
Ujházy József; jan. 11-én 1834. Ujházyné szül. Dessewffy Teréz; 
márcz. 26-án 1845. Ujházy Antal; márcz. 27-én 1846. Ujházy 
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Lajos; május 8-án 1845. Ujházy Erzsébet; sept. 25-én 1803. Uj-
házy Anna Eosina és 1830. Ujházyné szül. Máriássy Teréz; sept. 
27-én 1867. Ujházy Árpád nov. 6. 1862. Ujházy Mária Eeisz Szi-
lárdné és nov. 28-án 1843. Ujházy Gusztáv, d) Köteles a lelkész 
vasárnaponként a rendes istenitisztelet után mindkét nembeli ifjú-
ságnak erkölcsi oktatásokat s a magyar nyelvben tanítást adni 
elméletileg és gyakorlatilag, e) Köteles felügyelni az iskolai tanításra, 
hogy a tanitó szorgalmasan teljesítse tanitói hivatásai 

A tanitó kötelmei lesznek: 
a) A lelkész és többi egyházi elöljárói iránt tis?telettel visel-

tetni, s törvényes rendeleteiket ügyszeretettel teljesíteni, b) Ugy 
a templombeli, mint tanítási tisztében buzgón és hiven eljárni, c) 
Az iskolában a rendes tanrend szerint, főképen a vallásos érzelme-
ket, erkölcsi jó viseletet és a magyar nyelvet növendékeivel meg-
kedveltetni és terjeszteni. Miután a budaméri fiókegyház az abosi 
anyaegyházból, hova jelenleg tartozik, annak rendje szerint kike-
belezve lesz : jelen alapítványunk kötelezőleg azonnal életbe lép ; az 
abosi egyház, illetőleg lelkésze pedig a budaméri leányegyháztól 
eddig húzott jövedelmének kárpótlása iránt az illető esperességi ha-
tósággal együtt értekezni s azt a méltányosság alapján elintézni ké-
szek lévén, jelen alapítványunkat a sáros-zempléni esperesség és 
közvetve a tiszai egyházkerület felügyelete, oltalma és védelme 
alá helyezzük azon megbízással, hogy nyilvánított akaratunk telje-
sítése felett őrködni soha ne terheltessenek ; kedves hitrokonainkat 
s budaméri egyházunkat is, a hamvaikban is áldott őseink emléké-
kével együtt Isten kegyelmébe ajánlván. Jelen alapítványi levelünk 
általunk sajátkezüleg aláíratott, s egyik példányban a sáros-zemp-
léni esperesség levéltárába tétetni rendeltetett." 

Kelt Budamért, 1867. (At. 20. 
Ujházy József s. k. Ujházy Zsófia szül. Priesnicz s. k. Bánó 

Miklós és Bánó József mint tanuk. 
967. sz. A tiszai ág. hitvallású evangyélmi superintendens részé-

ről e jelen alapítólevél tudomásul vétetvén, megerősíttetik s a budaméri 
leányegyháznak egyházi hatósági uton leendő anyaegyházzá átalakí-
tása, a kegyes alapítók iránti hálás elismeréssel biztosíttatik. Kelt, 
Dobsinán 1867. évi decz. 6-án, Máday Károly superintendens. P. h. 
Beadvány 1869-ki junius hó 18-án 1168 p. A tulajdonjog megnye-
rése, valamint a szolgalmi zálogjogok biztosítása végett, a buda-
méri evang. egyház részére bejegyzés utján, — s az alapítványi ok-
mányban kitüntetett s évenként fizetendő tőke összegek erejéig, — a 

budaméri 47-ik számú t. j. könyv B. tulajdoni lapján 1., az uj te-
her 0. lapján pedig 1. 2 és 3 sorszámok alatt bekebeleztetett; a 
444. sorszámú földrészletre pedig előjegyeztetett, Sáros m. telekk. 
hivatala Eperjesen. Sztankay László telekkönyvvezető. P. h. Beadvány 
1869-ki sept.. 28. 1730. p. A föltétlen tulajdonjog megnyerése vé-
gett .a 444,'b. c. d. sorszám birtokrészletre nézve is, az 1869-ki okt. 
2. 1730. p. a. k. végzés folytán bekebeleztetett. Sáros m. telekk. 
hivatala. K. m. f. Sztankay László telekkönyvvezető." 

Ezen alapítvány nyomán lett tehát a budaméri egyház önálló 
egyházzá, kivált midőn 1868-ik év nov. 28-án megkötött barátságos 
szerződés alapján az abosi egyháztól elvált s annak 900 o. é. frtot 
mint váltsági dijat lefizetett s az ő önállósága a kerületi elnökség 
1869. decz. hó 17-kén kiállított leiratával végleg megerősítve lőn. Ezen 
alapítványi jövedelemből, mely eléggé biztosítja valamint a papi és 
tanitói fizetést, ugy valamennyi egyházi épületeknek további fenn-
tartását, felállíttattak a templomon kívül, mivel az már létezett, va-
lamennyi mostani egyházi épületek. 

A pap és tanitólak mindjárt az egyház önállósítása alkalmával 
létrehozatott, — a torony azonban csak 1879-ik évben építtetett és 
szenteltetett fel. 

Ezen egyház kitűnőbb történeti, egyházi és világi férfiai vol-
tak, mindenekelőtt néhai Ujházy Dániel, ki 1777 körül azon ki-
váló küldöttségnek tagja volt, mely Ö Felsége Mária Terézia király-
nénál az egyetemes gyűlés létesítése iránt eljárt, s ki azután Zay 
gróf első egyetemes felügyelő mellett, helyettes egyetemes felügyelővé 
választatott volt ; azután néhai Ujházy László, ki az 1848/9-ki 
szabadságharczban magát sokoldalú munkálkodása által kitüntette, 
azután Amerikába költözött, Anconában amerikai consul volt, s ki-
nek hullája 1880-ki évben sok viszontagság után, Amerikából ide-
hozatott, s az itteni családi sirboltba nagy ünnepélyességgel helyez-
tetetett el; végre nevezetes egyházi férfivá vált néhai Ujházy József, 
ki fentnevezett nagyszerű alapítványa által ezen egyházat ön-
állóvá tette, s az eperjesi collégiumnak 10,000 forintnyi összeget 
hagyományozott. 

Egynehány egyént kivéve, valamennyi egyházi tag a fóldmi-
velő osztályhoz tartozik s a községi lakosságnak mintegy 1lb-Aét ké-
pezi; nyelvre nézve az értelmiségen kivül mind tótok, de az ujabb 
nemzedék ért már magyarul is. 

Az egyháznak, mint önállónak, első felügyelője az egybázala-
pitó : Ujházy József volt 1869—1881 jul. 11-éig, a mikor is az Ég 
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- Ura, kinek dicsőségére itt e földön oly Szép szolgálatot tett, magá-
hoz vette. Örök béke az itteni sirboltban nyugvó hamvaira! 

Jelenlegi egyházfelügyelő: Erdélyi Ferencz, eperjesi ügyvéd 
s az Újházi család ügyésze, ki a megboldogult egyházalapitó 
úiellett az itteni egyház alkotása körül nagy érdemeket szerzett ma-
gának. Viszi ezen hivatalát az 1882. év óta. 

Az egyházban működő lelkész és tanitó, kik mint ilyenek, 
itt elsők: 

Lelkész: Herényi Chotvács Endre. 
Tanitó: Lojko Sándor. 

20. Zsegnye. 
Ezen régi egyházról a régi okmányokban a következő meg-

jegyzéseket találjuk : 
1636. Yan aranyozott réz kelyhe hasonló tálczával ; földjét a szom-

szédok elfoglalták, de tizedet fizettek érte, ugy az Ábra-
hámfalvitól is. Van 3 irtványföldje, melytől dézsmát 
huz, van rétje ; a lelkész egész jobbágytelektől 60 marok 
gabonát, 10 marok zabot, féltelektől ennek felét, r egy 
tyúkot és egy kocsi fát húz. A zsellérektől 6 és 4 dé-
nárt. Van 14 földje, 2 rétje ; Ábrahámfalváról minden 
jobbágy fél köböl gabonát, ugyanannyi zabot, 'tyúkot., 
kocsi fát; zsellérek 6 és 4 dénárt fizetnek. A zsellérek 
fillérei napszámmá változtattattak. 

1721!j. Azelőtt lutheránusok birták s most is, mint mindig, azok 
birják, csak Kolozsváry idejében foglaltatott el, a mikor 
is 2—3 izben kath. plebánus szolgált; többször be nem 
bocsátották; egy katholikuson kivül a többi lutheránus. 
Templomát és minden egyházi épületét lutheránusok 
épitették. 

1743. Május 1-én Abosról, a hol 26-ik ápriltól tartózkodott, Plosz-
kán elbocsátván és megáldván az abosiakat, a superin-
tendens Zsegnyére jött. Itt a 30 év óta lelkészkedő, 55 
éves Joannes Prúnyi, (részeges), annyira elhanyagolta a 
vallásos oktatást, hogy a superintendens őt nyilvánosan 
megdorgálta. Oltára 1655., szószéke 1640., kőtemploma 
1714-ből. 

A parochia tüz által elpusztulván, „pastor in habi-
tatione et pecora eius in atrio vivunt. Hinc facile judi-
cari potest, quam pulchre oleat ad parochiam Segnensem 

venientibus". — Iskoláját, mely még teljesen fedve nem 
volt, Keczer András építette. Az egyház birtoka roszul 
kezeltetik, a superintendens maga nevez ki Orgonás 
Ádám és Jachosa Jánosból álló gazdákat. 

Van „judex"-e. 
Erdőcske filiában, bár a lakosok mind evangéli-

kusok, a gör. katholikusokkal ünnepelték az ünnepeket 
mind. Pedig már egyszer, mint A. Keczer elbeszélte, 
„ab, J . Magistratu comitatensi compulsi" az evangéli-
kusokkal kezdték volt ünnepelni az ünnepeket, de mivel 
3 évre reá, vetésöket elverte a jég, azt hivén, hogy ez 
azért történik, újra a régi szokáshoz tértek vissza. 

Ábrahámfalva. A superintendens gazdákat, gond-
nokokat nevez ki. 

1754-ben lelkésze : Mihóky Márton, midőn szent cselek-
vényt végzett, elfogatott a soóvári uradalom tisztjei Zathu-
reczky, Schustrik s mások által, de a meghalt Keczer 
András által erőhatalommal kiszabadittatott. Majd 1766. 
körül, midőn Tapolcsányi volt a lelkész, Flaschkay ka-
nonok, midőn a temetőt kimérte egy küldöttséggel, azt 
állítván, hogy ott van a Balassi-féle telek vége, az ev. 
templom közepébe állította fel a határjelzőt s követelte, 
hogy e telek a katholikusoknak adassék. De Keczer An-
drás sikerrel ellenállt. 

Filiái : Bogdány, Lapispatak, Mérk, Erdőcske, Ab-
rahámfalu, Kakasfalu, Gulyvisz és Mocsármány. 

A templomot a jelenlegi felügyelő atyja : Keczer 
András igazíttatta. Zsegnye szószékét egykor Dessewffy 
Tamásné állíttatta. 

Felüyyelő: lipóczi Keczer Márk (fentartó patrónus). 

Lelkész: Csorba András, 1797-ben Nicolai szen-
telte fel. Eperjesen tanult. 35 éves. 

Kántor: a 66 éves Benya Márton. Matrica 1768-tól. 
Erdőcske filia, templomát elvették 1767. s lepecsé-

telték s igy maradt 20 évig. Ekkor a kijött türelmi pa-
rancs folytán félvén, hogy az újra ev. templom lesz, a 
soóvári parochus, Nóvák, leromboltatta azt. De 1802-ben a 
helytartó-tanács engedélyével ujat építettek. Ebbe oltárt 
a sókúti templomból vettek. 
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1826. Eperjes által evangelizáltatott. A legrégibb egyházak egyike. 
Filiája u Erdőcske. 
A Keczer család sírboltjával templomában. Urva-

csorai dobozát tomkaházi Tomka István ajándékozá 1820. 
Inspector: lipóczi Keczer Tamás, igen buzgó. 

Ezen egyház eredete az adatok hiánya miatt ismeretlen ; hi-
hető azonban, hogy ezen Eperjeshez közel fekvő egyház a Sárosme-
gyében keletkezett első ev. egyházak közé tartozik. Az egyház jelen 
kiterjedését csak a későbbi idők folyamán nyeré. Kezdetben az 
anyaegyházhoz tartoztak: Erdőcske templommal, Ábrány, Mérk, 
Gulyvész és Kakasfalu ; e két utóbbi egykor tiszta ev. leányegyház 
szintén templommal birt, melyek azonban a vallási üldözések korá-
ban (1721—1744.) a róm. katholikusok által tőlük elvétettek, s e 
miatt bennök az evangélikusok száma jelentékenyen megcsökkent. 
— Lapispatak és Bogdány — mindkettő birt egykor templommal, 
az utóbbi község lelkészszel is — és Mocsármány, — mely a kö-
zelfekvő szt.-péteri református egyházhoz tartozott, — csak későbben, 
II. József császár türelmi parancsának kihirdetése után csatlakozott 
az anyaegyházhoz. 

A zsegnyei egyház történetében legrégibb időktől kiváló he-
lyet foglalt a nemes lipóczi Keczer család. Ezen vallásáért lelkesülő 
nemes család, nemcsak, hogy minden időben anyagilag támogatta 
a zsegnyei egyházat, hanem egyes tagjai válságos időkben, életök 
koczkáztatásával hősileg meg is védték, s magokat az utódok örök 
hálájára érdemesítették, aminek egyik megható példája a követ-
kező esetben maradt fen. 

1754-ben a zsegnyei ev. egyház, az aggkora miatt hivataláról 
leköszönt, de azért állandóan Zsegnyén, leánya mellett, tartózkodó 
Prúnyi János lelkésze helyére Mihóky Mártont hivta meg lelkészül. 
A szomszéd római katholikus földesurak ezen alkalmat felhasználva, 
összebeszéltek, miszerint az újonnan meghívott lelkészt, azon ürügy 
alatt, hogy a zsegnyei jobbágyok két lelkész tartása miatt nem ké-
pesek jobbágyi kötelességöknek eleget tenni, az egyház kitűnő párt-
fogója és felügyelője, Keczer András tudta nélkül, kinek vallásos 
buzgósága és lelkesedése általában ismeretes volt. — hihetőleg Tar-
czára a kegyetlen Szirmayné b. Barkóczy Klára valamely földalatti 
üregébe elviszik. 

Keczer László, hogy az erőszakot előmozdítsa, ebédre hivta 
meg Keczer Andrást O-Falvára, s ez a rokoni meghívást, rosszat 
nem sejtve, elfogadta, 
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Ekkor Zathureczky Harságról, Schustrik és néhány hivatalnok 
Sóvárról, oly időben, midőn a népség mezei munka által legjobban 
volt elfoglalva, Zsegnyén megjelenvén, Mihóky Mártonnak hamis 
iratot mutattak, mely szerint hivatalától felfüggesztetik és a legfel-
sőbb parancs szerint megliagyatik neki, a jelenlevőkkel az egyházból 
azonnal eltávozni. Miután magát nem védhette, s kérelmeit meg-
nem hallgatták, könyezve megadta magát sorsának. A nép azon 
része, mely házi munka miatt otthon maradt, látván, miként akar-
ják lelkészétől megfosztani, — a harangot félreverte, hogy a me-
zőn munkálkodókat haza hívhassa. Ekkor Hajdúk nevezetű lakos s 
kamarai jobbágy, fájdalma s vallásos buzgósága által elragadtatva, 
templomát, melyet az erőszakoskodók erővel akartak kinyitni, és lel-
készét bunkóval akarta megvédeni, de szegényt, mint lázadót meg-
kötözve a szekérre tették s a lelkészszel együtt elvitték. 

Azonban ezen égbekiáltó jogtalanságot a könyörületes és 
igazságos Isten megakadályozta. 

Egy görög katholikus nő megjelenvén Keczer László udvará-
ban s ott az asztal mellett ülő Keczer Andrást észrevevén, e sza-
vakkal szólitá meg : „Uram ony se tu hosca a tam jim v zegni dnes 
koscel odbiraju". (Ön itt mulat és Zsegnyén a templomátveszik el). 
E hir hallatára, rögtön lóra ülve, sebes vágtatással Zsegnyén ter-
mett Keczer András. 

A templom és paplak mellett összegyűlt evangélikusok kö-
nyezve mondák el, hogy a lelkészt már elvitték. Lovát megsarkany-
tyuzva, ismét vágtatva rohan az erőszakoskodók után, s Gulyvész 
felett az erdőben utóiérve őket, hősies merészséggel pisztolyt sze-
gezve nekik, kérdé : kinek parancsából követték el ezen emberi és 
isteni törvényekkel ellenkező cselekedetet? S miután bámulatuk s 
félelmükben felelni nem tudtak, az intésére a szekérről lemenő lelkészt 
kisérő szolgája lovára ülteté, s a megkötözött Hajdukot gyors és 
biztos segélyről megnyugtatva, a lelkészszel együtt visszatért Zseg-
nyére s kegyes örömmel fogadtatott. 

Zsegnyén e században a következő canonica visitatiok tartat-
tak : 1806-ban Nicolay Sámuel, 1826-ban Jozeffy Pál, 1863. Máday 
Károly superintendensek alatt, 1838 és 1860. az esperességi canonica 
visitatio s végül 1884-ben ft. Czékus István püspök ur által. 

Az eddig működött lelkészek közül legmaradandóbb nyomokat 
hagyott maga után Csorba András 1794—1824. Az egyházra vo-
natkozó szétszórt adatokat ő gyüjté egybe; alatta épült a paplak 
1822-ben; az orgona s több templomi edény, az ő idejéből való, 



Az anyaegyház összes hívei földmiveléssel foglalkoznak, tótok, 
a község összes lakosságának kétharmada evangelikus, s 11 úrbéri 
telekből 9V2 telek evangelikus. Ezen úrbéri telkekhez a hivek 1871. 
évtől egyes földesuraktól vétel utján 120 holdat szereztek.. 1868-ban 
épité fel az egyház a mostani iskolai épületet 856 frt 6 krnyi költ-
séggel, melynek felépítéséhez Keczer Tamás és Károly 
120 tölgyfát ajándékoztak nagylelkűen. 1872. a torony és templom 
196 frt 37 kron, a paplak 158 frt 60 kron kijavíttattak. 

1873. Keczer Miklós cs. kir. kamarás kegyességéből a 
lakon uj kályha állíttatott. 

1874. Az iskolai csűr építtetett fel. 126 forint 40 krajczár 
költséggel. 

1875. A parochiális istálók befedettek. 
1877. A templom körüli fal 117 frt 74 kr. költséggel kija-

víttatott, melyhez a lelkész 67 frt 15 krral járult. 
1878. A tanitólak és tanterem kipadlóztattak. 
Ezen egyház filiái: Erdőcske, Bogdány, Ábráuy, Kakasfalva, 

Gulyvész, Mocsármány, Mérk, Lapispatak. 
Ezen egyház lelkészei voltak : 
1. Satranus (H. sz. Tatranus) Bertalan 1614—1631. (Brigából) 
2. Schroeter Sámuel 1631—1644 
3. Csernelius Mátyás 1644-1646 . 
4. Populi Mátyás 1646—1674. 
5. Yietoris Beszterezei Jónás 1674—1698. 

Hornyánszky szerint 1690-benJdősb Prúnyi János s 
utána fia : 

6. Pruui János 1698—1704. 
7. Michnay András 1704—1707. 
8. Sándor János 1707—1712. 
9. Pruny János 1712—1754. 

10. Mihóky Márton 1754—1760. 
11. Topolcsáni György 1760—1768. (Cyrill.) 
12. Migyelka János 1768—1774. 
13. Keller (H. szerint Kellner) Sámuel 1774-1777. 
14. Kapitány Sámuel 1777—1786. 
15. Gabrienyi,(H. szerint Gabriely) György 1786-1797 (a munere 

amotus). 
16. Csorba András 1797—1824. 
17. Czapkay Náthán 1824—1870. 
18. Hajdú János 1870-től jelea ideig. 

FelűgyelSIc voltak: 

1. Kükemezey András 1817—1824. 
2. Keczer Tamás 1824—1863. 
3. Keczer Miklós 1863. jelen ideig. 
Helyettes felügyelők: 

1. Tomka István 1818—1823. 
2. Keczer Miklós 1861—1863. 

Tanitók voltak : 
1. Molitorisz Mihály 1740—1775. 
2. Czapkay Antal 1775—1776. 
3. Benyo Márton 1776—1809. 
4. Balogh András 1809—1822. 
5. Kozmán János 1822—1854. 
6. Kocsik Zsigmond 1854—1859. 
7. Székely Lajos 1860—1867. 
8. Chotvács Mihály 1867—1874. 
9. Zbavitel József 1874—1876. 

10. Zimann Ede 1877—1881. 
11. Barbjerik Emil, 1882-től jelen ideig. 



Javi tandó hibák. 

7. lap 16. sor felülről : zárjelbe zárva. 
23. n 17. „ alulról : Raionya Radomát jelent. 
26. n 11. ». n XIV. helyett, olvass: XVI. 
26. n 20- »» »» XIV. helyett, olvass: XVI. 
27. n 8. „ felülről : aláiratot helyett, olvass: aláíratott. 
29. V 7. ». » gymnasinm helyett, olvass: gymnasium. 
34. n 9. il »» Lénhárd Lénártót jelent. 
36- n 10. „ alulról : földesnrak helyett, olvass: földesurak. 
48. 14. Lodomirszky — Lubomirszkyt jelent. 
79. V 19. il il Töczelmés=Tótselymest jelent. 

102. r) 14—17. il it későbbi megjegyzés. 
107. V 10. „ felülről: némefalvi helyett, olvass: németfalvi. 
149. n 18. „ alulról : Reszik helyett, olvass: Rezik. 
264. fi alsó 9 sora a 267. lap felső 18 sora helyébe teendő, vagyis a két 

Peklény 1636-ki dátuma megcserélendő » 
264. *t 7. sor felülről : Gulyvész gyakran mondatik a források-

ban: Giilviz, Gülvásznak is. 
267. n 12. sor felülről : Tarnow falunak ma nyoma nincs. 
270. »» 9. H il oroszoknak, később r. kath. 
276. ii 6. H r Ovcza magyar neve Kis-Vitéz. 
276. »5 8. il il Vitéz értsd : Nagy-Vitéz. 
290. 11 2. n 'i Bolarov=Bolyár Abaújmegyében. 
290. 11 6. H » Csákány, Abaújmegyében. 
297. 11 9 és 13. il il Béczfalva és Béczalja együvé tartozik. 
299. ;> 7. „ alulról : oroszok, később r. kalholikusok. 
303. ti 5. 1» il Kosztolány (Keczer-Peklény) helyett 

Kosztolány (és Keezer-Peklény) 
303. il • 11—16. it » 165. Bolyár a 290. lapra Bolarowhoz 

tartozik. 
305. lap 7 ji i? j6tt helyett, olvasandó : jött. 
307. il 5 il il miuden kihagyandó. 
308. il 4 il ti olvasd : Szeghy Lároly és Péchy Anna 
309. il 10 ti ti Rezik. olvasd : Rezik, 
320. 55 3 „ felülről egyhaznak, olv. egyháznak. 
320. 11 9 „ alulról: Komlós-Keresztesrö, olvasd: Komlós-Ke-

resztesről. 
323. 1"> 5 „ felülről 1741-ben, olv. 1743-ban. 
3ü7. 11 9 „ alulról : fiókegyházak, olv. leányegyházak. 



341. lap 1 sor alulról : 1670. febr. 12. szót kikezdve. 
348. „ 18 » >» Tanítók; olv. Tanitók : Sándor András. 
349. „ 14 „ felülről ; Noeolaus, olv. Nieolaus. 
352. „ 3 „ alulról : 1825. olv. 1826. 
354. „ 7 Ï7 11 jöttek, olv. jött. 

358. „ 7 „ felülről : üdvözli, olv. üdvözlé. 
358. „ 17 „ alulról : a patronatus által, — nevezetesen Szirmay 

Pálné által, — 
361. „ 19 V " erületére, olv. területére. 
364. „ 1 „ felülről : elvétetett, olv. elvétetett, erre 
368. „ 1 „ alulról : Sartoris György, olv. Szartoris János. 
370 „ 18 J» >» egyházas, olv. egyházias. 
371. „ 11 „ felülről : állit, olv. állított. 
37 i . „ 1 JJ utóbbi, olv. utóbbiak. 
372. „ 5 „ alulról : András, olv. Sándor. 
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A) Superintendensek 
B) Kerületi felügyelők 
Az esperesség jelenlegi elnöksége 
A) Esp. felügyelő 
B) Főesperes 

I. Általános rész. 
A reformatio előtti állapotok 
A reformatio elterjedése 
Reformátorok . . . . 
Patronusok, pártfogók . 
Egyházak száma . . . . 
Gyűlések, zsinatok 
Főispánok. Iskolák 
Az esp. XVI. századbeli esperesei 
A sáros-zempléni ev. esperesség virágkora 
Virágzó egyházak 
A sáros-zempléni esp. virágzott iskolák 
Nyomdák. Könyvek 
A pusztulás icleje 

a) Az első nagy pusztulás 1672—1682. 
b) A második nagy pusztulás 1687—1722. 
e) A harmadik legnagyobb pusztulás 1722—1750. 

A romok összeszedése . 
Királyi rendeletek 
Esperességi gyűlések 
Sárosi és sáros-zempléni esp. felügyelők 
A sáros-zempléni esp. pecsétje 
A sáros-zempléni esp. esperesei 1614-től 
A sáros-zempléni esp. jelen állapota . 
A sáros-zempléni esp. jelenlegi tisztviselői 
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II. vagy is küiönös rész. 
Egykor virágzott, de elpusztult egyházak . 

a) Nagy-Sáros . 
b) Az 1636-iki esp. 0. V. emiitett egyházak 
c) Egyházak, melyek csak 1666-tól említtetnek 
d) Zempléniek . . . . . 
e) Sárosi egyházak, melyek csak 1721/a-ben fordulnak elö 
f ) Hornyánszky adataiban előforduló egyházak 
g) Lelkészek emlittetnek következő egyházakból 

Ma is virágzó egyházak : 
1. Hanusfalva 
2. Girált . 
3. Komlós 
4. Komlós-Keresztes 
5. Kükemező 
6. Kapi-Németfalva 
7. Laposfalu 
8. Margonya 
9. Sókut . 

10. Pelső-Kemencze 
11. Mernyik 
12. Kladzány 
13. Abos . 
34. Pazdics 
15. Uj-Klenócz 
16. Német-Jakabvágás 
17. Ránk . 
18. Ófalu . 
19. Budamér 
20. Zsegnye 
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