
SZENCZI FEKETE ISTVÁN 
A HITEHAGYOTT PÜSPÖK 

EGY VIHAROS ÉLETPÁLYA 

I . LIPÓT ÉS THÖKÖLY KORÁBÓL 

I R Í A : 

P A Y R S Á N D O R 
THEOL. AKAD. TANÁR 





SZENCZI FEKETE ISTVÁN 
A HITEHAGYOTT PÜSPÖK 

EGY VIHAROS ÉLETPÁLYA 

I . LIPÓT ÉS THÖKÖLY KORÁBÓL 

I R T A : 

P A Y R S Á N D O R 
THEOL. AKAD. TANÁR 





Még fiatal theologus koromban nagy felháboro
dással olvastam az első történeti feljegyzést egyházunk
nak erről a fekete emberéről. Miként tagadhatja meg 
hitét egy püspök, akit a közbizalom őrállónak, vezér
nek és példaképnek állít a nyáj elé? Később is 
Dunántúl egyháztörténetében sűrűen kellett a nevével 
találkoznom. Szomorú emléke hol a megvetés, hol a 
sajnálat érzését keltette fel bennem. Ha akartam is, 
nem szabadulhattam tőle. A vezető szerep, mely osztály
részéül jutott, az izgalmas kor. (a gályarab lelkészek 
és Thököly kora), melyben élt, a kies Kőszeg, mely
nek papja volt, a Wittnyédyek és Ostffyak, akiknek 
bizalmát és barátságát élvezte, gyászos alakját újra és 
újra a szemem elé hozták. 

Csúfos bukása lélektani rejtély volt előttem, amely 
megoldásra várt. Sokszor kísértett a gondolat, hogy 
kikutatom és megírom az életét. De megérdemli-e ezt 
e gy ily gyarló, hálátlan ember, midőn oly sok jelesünk 
pályája marad még homályban ? És lehet-e egy ily élet
rajz épületes, tanulságos? Használok vagy inkább 
ártok-e vele egyházamnak? 

Végre sem tudtam ellenállani. Legyen igazság és 
világosság! Izgatott a kérdés és azt kellett látnom: 
ha mi meg nem tesszük, lefestik őt mások és pedig 
hamis világításban. Alakja, minden nagy jellemhibája 
mellett is, érdekes. Chernél Kálmán már 1876-ban írt 
róla „Egy áttérés története 1681-ben" cím alatt (Száza
dok X. 209). Hahnekamp György győri kanonok is 
„Magyar konvertiták" című művében (Bpest 1900. 66.1.) 
külön fejezetet szentel neki. Legutóbb pedig egy lap
szerkesztő a soproni Volkskalender 1914. évfolyamában 
már a nép számára is megírta életrajzát „Des Günser 



Feketés Glück und Ende" címen. Régebbi iróink is 
(Burius, Schmal, Ribini, Klein, Zárka, Vietoris, Hra-
bovszky) mind szólnak a bukásáról. 

Hírneves papi apostatát, sajnos, többet is isme
rünk. Ilyen volt Veresmarty Mihály komjáti lelkész és. 
Otrokocsi Fóris Ferenc, a volt gályarab, a reformátu
soknál és ilyen Brunswick Tóbiás dunáninneni püspök 
az evang. egyházban. De még több előkelő hitehagyott 
papot számlál a r. kath. egyház. Nem is szólva arról, 
hogy legkiválóbb magyar reformátoraink, Dévay, 
Sztáray, Szkárosi Horvát, Kálmáncsehi stb. majd mind 
áttért papok és szerzetesek voltak, ott van például a 
három püspök: Dudics András pécsi, Thurzó Ferenc 
nyitrai, Kechety Márton veszprémi püspök; a három 
prépost: Horváth János, Bebek Imre, Bátsi Ferenc; 
ott van Ludányi György apát. És ilyen nevezetes hite-
hagyott Fessler Ignác is, a volt kapucinus, a tudós 
történetíró és később evang. püspök Szentpétervárott. 
Sőt éppen Feketének egyik előde is, Gödi Imre kőszegi 
evang. magyar lelkész, előbb győri kanonok és szanyi 
plebánus volt. Tiszta meggyőződésből tért át hozzánk s 
igen buzgó lelkészünk volt több mint húsz évig Légrádon, 
Csepregen, Bozsokon és Kőszegen. Esperesnek is meg
választották. Leányát egyik derék papunk, Ensel János 
meszleni lelkész vette feleségül kőszegi tanár korában. 
Áttért Krátzer Gáspár volt jezsuita is Kassán 1580. 

A gyenge lelkeket nemcsak Róma fénye és 
gazdagsága vonzotta, hanem mikor a hatalom reánk 
mosolygott, például Thurzó György, az evang. nádor 
idejében, nálunk is sűrűen jelentkeztek az áttérők 
papi körökből is. Thurzó udvari papja, a nemesi 
családból való Diósy András ev. püspök is előbb 
kanonok volt. Még a mult században is Mária Dorottya 
evang. nádorasszonynál Budán annyi pap és szerzetes 
jelentkezett áttérésre, hogy velük szemben bizalmasá
nak, Bauhofer budai lelkésznek a legnagyobb óvatos
ságot ajánlotta. 

A gyászos évtizedben (1671—1681) a római 
egyház sütkérezett a hatalom fényében. Erőszakos 
foglalásait és térítéseit a kormány és katonaság is 



támogatta. Nem csoda, ha a gályarabok hősi alakjai 
mellett vottak gyenge lelkek is, kik a szenvedések és 
kísértések tűzpróbáját megállani nem birták és el
buktak. Ebben a korban élt és a hírhedt nagy apos-
taták közül való Szenczi Fekete István is. Fényes 
tehetségei korán szerzik meg számára a közbizalmat 
és népszerűséget. Erős magyar érzése viszi Zrinyi 
táborába és a rebellis Wittnyédy mellé. Harminchárom 
éves korában már püspök. A száműzetés hat évét 
még erős lélekkel tűri. Visszatérte, után Rábaköz és 
Kemenesalja felzendül, fegyvert fog érte, Ostffy Miklós 
az asszonyfai várát áldozza fel és bujdosó lesz miatta. 
És akiben ennyire biztak, akit ennyire szerettek, el-
bukhatik az mégis ? Miként lesz a püspökből inkvizítor 
városbíró és a nagy magyarból Kollonics barátja? 
Miként lesz árulója egyházának és hazájának egy
szerre? És mily hatással volt e botrány az egyház 
tagjaira? E kérdésekre keressük a feleletet. 

I . Szá rmazása és t anu ló évei Szenczen, Kassán 
és Wittenbergben. 

Fekete bölcsője ugyanabban a kis pozsonymegyei 
mezővároskában ringott, amelyben nemzeti irodalmunk 
kiváló alakja, Szenczi Molnár Albert is született. 
Szencz (Szempcz, Wartberg) még a reformáció korából 
való ősi magyar kis gyülekezetünk volt, melyben 
vegyesen laktak egymás mellett lutheránusok és kál
vinisták. Régebben németek is lehettek Szenczen, 
mert a város pecsétjén 1610-ben is „Sigillum Wardperg" 
volt a felirat. Hírneves evang. lelkésze volt Szencznek 
Sibolti Demeter, akit 1570 körül még Salm Gyula 
gróf hivott ide Csepregről a Nádasdyak iskolájából. 
Sibolti keresztapja volt Szenczi Molnár Albertnek, ami 
a két felekezet között való jó viszonyra mutat. Később" 
azonban Cziczak István evang. lelkész idejében 1596. 
már itt is sokat vitatkoztak az úrvacsora felett. Thurzó 
Szaniszlót, az új földesurat azzal vádolták a kálvinisták, 
hogy az „ubiquitáriusoknak" kedvez. Csatári Gergely 
ref. prédikátor két évig prédikált a szenczieknek, de 
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— miként Szenczi Molnárnak 1608. írja az egyik 
atyjafia — „az korporisták addig futak az urat, ki
veszték közülünk." Szenczi Szíjgyártó Lukács még 
1610. is arról panaszkodik, hogy szülővárosában „az 
szegény nép ubiquitariorum contagiosa lue confectus." 
(Sz. Molnár A. napi. 5. 97. 283. 310. 335. 358.) 

Szenczrőí a hírneves Molnár Alberten kívül is 
több tanult ember került ki, így Szenczi Csene Péter 
somorjai püspök-lelkész, Szenczi Szíjgyártó Lukács 
nagymegyeri ref. lelkész, Szenczi Kertész Ábrahám 
váradi nyomdász. És Wechelius András bécsi könyv
árus és nyomdász is sokszor megfordult Szenczen, aki 
1650. Somorján nyomatta ki a dunántúli evangélikusok 
agendáját, később pedig Kőszegre vitte át a könyv
nyomdáját. A kis protestáns városkában tehát eléggé 
élénk volt a szellemi élet. 

Szencz is Szered, Sempte, Majtény, Felsőszeli, 
Németgurab, "Pataháza stb. evang. gyülekezetekkel a 
pozsonymegyei magyar esperességhez tartozott. Pál
házi Göncz Miklós püspöksége idején Udvary Miklós 
volt a lelkésze, kis gimnáziumának pedig a fiatal, tudós 
Csajkay Mihály a rektora. (Fabó, Cod. dipl. 76. 104. 
130. 134). Végzetes lőn azonban Szenczre nézve is 
földesurainak, Thurzó Ádámnak és Mihálynak hite
hagyása (1628), akiket, hogy a botrány még nagyobb 
legyen, ezen a csúfos uton 1630 a kerület püspöke, 
Brunswick Tóbiás szeredi lelkész is követett. Bruns-
wicket harmincadosnak tette be Pázmány Galgóczra, 
a vele áttért Pintér Márton lelkészt pedig éppen 
Szenczen a jegyzőséggel jutalmazták. A két Thurzó 
azután elűzte uradalmaiból a lelkészeket, Klanicza 
szerint Szencznek sem volt 1635 körül lelkésze. 

Ilyen szomorú, botrányos dolgok történtek Pozsony 
és Nyitra megyében, midőn Fekete Márton szenczi 
nemes polgárnak és nejének Poór Katalinnak 1636-ban 
fiúgyermeke született, akinek a szent keresztségben 
István nevet adtak. Evang. lelkész nem lévén a város
ban, ott helyben, vagy valamelyik szomszédos község
ben egy nagyratörő plebánus, Szelepcsényi György, a 
későbbi hírhedt esztergomi érsek keresztelte meg a 



kisdedet. Fekete az áttérésekor a pozsonyi Szent 
Márton-templomban mondott neki ezért köszönetet. 
(Archiepiscopo Szelepcsényi pro favore, quod ipsum 
baptizarit infantem... prorupit in gratiarum actionem. 
Burius, Micae 116). 

Két ilyen hírhedt név a bölcsője körül: Bruns
wick Tóbiás és Szelepcsényi György, — rossz ómen 
volt az újszülöttre. Szülőiről alig valamit tudunk, éppen 
csak a nevüket. Szenczi Molnár Albertnek molnár volt 
az édesapja, de nemes ember. Az élénk forgalmú 
Szenczen sok volt a jól iskolázott iparos és -kereskedő, 
akik ambíciójuknak tartották, hogy fiaikat iskoláztassák. 
Valami ilyenféle család lehetett Fekete Márton uramé 
is, akinek fia később szintén nemes embernek vallotta 
magát. A szülők neve egy kőszegi kihallgatás jegyző
könyvében fordul elő. Ez mondja Feketét 1663-ban 
27 évesnek és Fekete maga is 1676-ban kiadott prédi
kációjában 40 évesnek mondja magát.*) 

Fekete gyermekkorában később Sárosy Bálint 
volt Szenczen a lelkész és a püspök, akit 1631. jun. 25. 
a csepregi zsinaton avattak fel az egyházi pályára. Az 
1647. évi országgyűlésen ugyanis Szencz is visszakapta 
szabad vallásgyakorlatát, új imaházat építettek. Csak 
Esterházy Pál és Ferenc grófok idejében 1660 körül 
kellett Sárosynak ismét Majtényba menekülnie, amikor 
templomukat elvették és a szenczieket is nagy kegyet
lenséggel üldözték és térítették. (Ribini II . 108. Fabó, 
Monum. III. 203, 216. Zsilinszky M. III. 219. Payr, 
Eht. Emi. 73.) 

Ifjú éveiről Fekete maga csak annyit mond, hogy 
16 éves korában mint tanuló Krisztus ellenségei között 
nagy veszedelemben forgott. A német nyelvet, bármily 
tehetséges és szorgalmas volt is különben, nem értette, 
ezt csak a külföldön 40 éves korában tanulta meg. 
(Symbolum grati animi, Jena 1676.). Elemi iskoláit 
bizonyára otthon Szenczen végezte, azután pedig, nem 

*) Beyer Teofil főesperes úr a kőszegi jegyzőkönyvekből és 
levéltárakból mintegy 80 darab értékes kivonatot szíveskedett ren
delkezésemre, bocsátani. Lekötelező szívességéért e helyen is hálás 
köszönetet mondok. 



tudjuk, mily úton, Kassára került s tanulmányait az 
itteni jóhirnevű iskolában folytatta. 

Kassának a német mellett kiváló magyar lelkészei 
is voltak. Ebben az időben éppen két dunántúli papot 
találunk itt egymásután. Az egyik Zvonarics István 
volt, a sárvári Zvonarics Mihály püspök fia s ennek az 
utóda is, Kis Adám magister, ki még az 1668. évi 
zsinaton is szerepel, szintén a dunántúli püspöknek, 
Kis Bertalan sárvári lelkésznek volt a jeles készült-
ségű fia. (Klein S. I . 196. 200.). Ez utóbbiról határo
zottan tudjuk, hogy pártfogója volt Feketének. És a 
kiváló lelkészek mellett voltak jó tanítók is Kassán, 
így például 1635. Szüney István volt a magyar kántor, 
aki igen értékes könyvtárat hagyott maga után. (Tört. 
Tár. 1892. 573. és 1893. 188.) 

Feketét, a jó tehetségű ifjút itt maga a kassai 
tanács és Szentkirályi Ferenc és Sebestyén kiváló kassai 
pátrónusok vették pártfogásukba. Kassa város rendesen 
szokott jelesebb ifjakat külföldi akadémiákra is kikül
deni, akik (mint például 1647. aug. 7. Osztropataki 
Mátyás is) külön reverzálissal kötelezték magukat, hogy 
visszatértük után az iskolában vagy más hivatalban 
fognak a kassai tanácsnak szolgálni. (Tört. Tár. 1892. 
575.) Hogy Feketét a kassaiak taníttatták s nekik ily 
reverzálissal volt lekötelezve, azt Wittnyédy István s a 
püspökválasztáskor maga Fekete is említi. A két Szent
királyi mellett más buzgó pátrónusok is voltak a Fel
vidéken, akik dunántúli ifjakat is segélyeztek, mint a 
zemplénmegyei Battyánból való Tárkány István, k i a 
komáromi Kövesdy Pált, a későbbi jeles soproni tanárt 
és lelkészt és a Pusóczon (Muraszombat mellett) szüle
tett Pusóczi Fiiszár Mihály eperjesi tanárt, majd battyáni 
lelkészt taníttatta Wittenbergben. (Fabó, Mon. I . 94. 
Sopr. eht. 398.) 

Fekete így a középiskoláit Kassán végezte s 
azután az evang. diákok szokása szerint ő is Witten
bergbe készült. Sárosy Bálint, a szenczi püspök-lelkész 
1657. dec, 17. ajánlott tanuló ifjakat Wittnyédy István 
soproni buzgó lutheránus prókátornak, akinek mindig 
több alumnusa volt külföldön. És Armpruszter János 



pozsonyi polgár is beszélt vele ez ügyben. De Witt
nyédy dec. 30. írja Sárosy püspöknek, hogy Witten
bergben már két alumnusa van, Eperjesen pedig egy. 
„Kegyelmed maga Ítéletire hagyom — írja — egy 
nemes ember, mint én, cselekedhetik-e többet, mind 
azon által, ha Kegyelmed más patrónust nekik nem 
talál és isten boraim eladásához szerencsét adna, két 
esztendőre mindenikének ötven-ötven tallért adnék, 
semmi obligatiót nem kívánván tőlük, hanem hogy az 
én dispositiómból szolgálnának az istennek anyaszent
egyházának." (Payr, Eht. Emi. 228). 

A szenczi lelkész ajánlottjai között volt már 
bizonyára Fekete. István is. Wittnyédy őt ezóta ismeri. 
De neki a levél szerint még várnia kellett volna. Idő
közben azonban Szentkirályi Sebestyén személyében 
más patrónust talált s igy már a következő ősszel 
kimehetett Wittenbergbe. Itt ugyanis 1658. szept. 28. 
irta nevét az egyetem albumába Sennert Mihály pro
rektor igazgatósága idejében. Wittenbergnek akkor 
Calov Ábrahám orthodox theologus, a kiváló dogmatikus 
volt legnagyobb tekintélye, aki hazai egyházunk iránt 
is érdeklődött, Pomarius Sámuelt Eperjesre például ő 
küldötte hozzánk. Mellette még Deutschmann, Kirch
mayer és Quenstedt voltak a kiválóbb wittenbergi 
tanárok. Ezeknek hatása alatt Fekete is, miként későbbi 
iratai mutatják, a XVII. század hagyományos hithű 
theologiájának volt a követője. (Bartholom. Memoria 
Ung. in Viteberg.) 

A magyarországi ifjak közül Wittenbergben találta 
Fekete az eperjesi Beyer Jánost, aki mint magister 
már sok disputáción elnökölt. Itt volt a Selmecbányái 
Hellenbach János is, a későbbi orvos, ki családjának 
a báróságot is megszerezte. Itt volt a pozsonyszent-
györgyi Galli János Kristóf, a későbbi harkai lelkész, 
a szepesbélai Erythraeus János, a három soproni ifjú: 
Föggler János, Rosner Mátyás és Fridelius János, a 
németujvári Unger Mihály és a szakonyi születésű 
Ensel János, Wittnyédy alumnusa, később Fekete 
kollegája Kőszegen. Ezeknek majd mindegyike adott 
ki Wittenbergben akkori szokás szerint egy-egy dis-



putatiót vagy dissertatiót (Szabó K. Rmk. III. 2039— 
2149. sz.) Feketétől azonban nem ismerünk ilyent. 
Ő legfeljebb mások művei elé irt üdvözlő verseket, 
mint például Unger Mihály phil. exercitatiója elé egy 
nyolc soros latin verset. (Fabó, Mon. IV. 337.) És 
Wittnyédy István feleségének, Rädel Zsuzsannának 
halálára Ensel és Unger társaságában egy gyászverset. 
(Epicedium, Wittenb. 1660. Szabó K. III. 2121.) 

E versből is látjuk, hogy Feketének már ekkor 
nem csak a dunántúli ifjakkal, hanem Wittnyédy István 
soproni ügyvéddel is közelebbi ismeretsége volt. Ez 
egyengette útját Dunántúlra. Wittnyédy valószínűleg 
már Kassán is segélyezte őt. Volt egy másik alumnusa 
is, az árvamegyei, dobrai születésű Fabricius János, 
aki szintén Kassán tanult, mint Fekete. (Payr, Eht. 
Emi. 232.) 

Wittenbergből 1661-ben jött vissza Fekete, tehát 
három évet töltött külföldön. 1661. február 2-án még 
Wittenbergben írt emlékverset Günther Dávid theologus 
albumába. (Iglói főgimn. kvtára.) Kassára patrónusai 
körébe tért vissza, de egyelőre nem volt hivatala, a 
mint ezt barátjának Ensel Jánosnak és Wittnyédy 
Istvánnak is megírta. Ez utóbbinál az év végén maga 
ajánlkozott a szolgálatra és Wittnyédy nyomban kapott 
is a jó alkalmon. 1661. dec. 31-én kelt válaszában 
szívélyes hangon bizalommal hivja meg Feketét 
Kőszegre „mivel Kassán nincs occupatiója és módja 
miképen az istentől adott talentomit hasznosan mások
kal közölhesse." Wittnyédy ugyanekkor Kiss Ádám 
kassai lelkésznek is írt, kérve őt, hogy Szentkirályi 
Sebestyénnél és a kassai tanácsnál, akiknek Fekete 
lekötelezve volt, eszközölje ki elbocsátását. 

Valóban dicséretes és őseink egyetemes papságára 
nézve jellemző, hogy ez a buzgó prókátor, mikor a 
mágnások seregestül hagyták el egyházunkat hűtlenül, 
mennyire szivén viselte nemcsak a soproni, hanem a 
kőszegi, sőt az eperjesi iskolák ügyét is. Szintén 
december 31-én írja Kiss Ádámnak: „Majd csak nem 
utolsó exterminiumra jutunk ennyi persecutio között 
adversariusaink miatt. Nekik pedig jobban nem is 



resistálhatunk, hogy ha az scholáinkra jó gondot 
viseljünk, az melyek mind igen kevesek s mind pedig 
fogyatkozott állapotban vannak." A kőszegi scholát 
akarná gyarapítani, akinek már a maga alumnusát, 
Ensel Jánost is odaadta „de egy nagy erdőben az 
mint egy kakuk nagyon kevés, úgy sok ifjak között 
egy mester"... „Fekete István uram, úgy esett érté
sünkre, mind eddig conditio nélkül haszontalanul töl
tötte idejét, kire valóban nagy szükségünk volna." 
Bocsássák el tehát „hadd szolgáljon itt az ő persecutió-
ban levő anyaszentegyházának és conserválja az vesze
delemre menendő szép ifjúságot, amennyire lehet." 
(Payr, Eht. Emi. 232.) 

I I . Fekete, a kőszegi rektor és magyar lelkész. 

Kőszegen nagy is volt a szükség Feketére. Mióta 
ifjabb Nádasdy Ferenc gróf 1643. áttért és a csepregi 
felső templommal együtt a régi hires magyar iskolát 
is elfoglalta, azóta a közeli Kőszeg virágzó gyüleke
zete vállalta magára a szép egyházi és nemzeti misz-
sziót, hogy a csepregi iskolát pótolja. Kis Bertalan 
püspök még 1641. márc. 12. kelt körlevele szerint is 
Csepregen a düledező régi iskola helyett ujat és 
nagyobbat akart építeni „egy öreg auditóriumot, pitvart, 
a tanító mestereknek és tanuló diákoknak házakat és 
kamarákat kőből és téglából . . . mivelhogy eleitől 
fogva Dunán innen az Magyar scholák között legfőbb 
és nevezetesb az Csepregi schola volt, kiben nagyságos 
uraknak, nemzetes nemes főfő rendeknek fiai német 
gyermekekkel egyetemben tanultának, alacsony rendek
nek fiók is itt tanulván". (Adattár V. 47.) 

Egy ilyen nagy múltú iskolát kellett most 
Kőszegnek pótolni. Jeles tanárai voltak ennek is. Sár
melléki Nagy Benedek a század elején nemcsak Páz
mány Péterrel mérte össze fegyverét, hanem Szenczi 
Molnár Alberttel is. (Gúnyverse, Czvittinger D. 254). 
Kiváló kőszegi rektorok voltak még Piscator János, 
Vajda György és különösen Perennyey Bálint. Ez 
utóbbi kőszegi fi és Wittenbergből jött ide 1652. után s 



eleinte annyira szerette a kőszegieket, hogy 1657. a 
soproniak hívására sem hagyta el a helyét, de később 
Wittnyédy levele szerint valamivel megbántották s 
1661. nov. 1. Pössére avattatta fel magát, később pe
dig a Telekesi Török család lelkésze volt a vasmegyei 
Szécsényben. Perennyeynek vagyona is volt Kőszegen, 
melyet a fiskus 1680. okt. 13, mint reverzálisa ellen 
cselekvő prédikátorét lefoglalt. (Vár. jkönyv 1680). 

S a kis gimnázium tanítói mellett egyszersmind 
kiváló lelkészei is voltak Kőszegnek. Ilyen az iglói 
születésű M. Klesch Dániel, (1659—1662) előbb soproni 
tanár, most itt esperes is. A városbíró és a tanács 
megsértették, azért távozott el hirtelen. Wittnyédy több 
levélben is marasztalja. „Nincsen az egész consistorium-
ban ilyen emberünk, — irja — félő, ha elmegyen, 
megromlanak az Battyányi jószágában levő ecclesiák". 
Őt magát is kérleli, ne tegyen úgy, mint holmi „nyakas 
kálvinista". (Eht. Emi. 233. Sopr. Eht. 364.) 

Kiváló férfiú volt Perennyei mellett a magyar 
lelkész is, a veszprémi születésű Gödi Imre. Előbb 
szanyi plebánus és győri kanonok, aki 1639. térvén 
át, erős -hitre mutató szavakkal irta alá szimbolikus 
könyveinket. Először Légrádon, 1641. Csepregen, 1646. 
Bozsokon, majd pedig 1661. bekövetkezett haláláig 
Kőszegen volt magyar lelkész. 1651. aug. 5. már mint 
kőszegi lelkész irt levelet az üldözött csepregiek érde
kében Musay Gergely püspöknek s 1661. még espere
sük volt a Kőszeg vidékén levő magyar egyházaknak. 
Özvegye Kecskés Kata 1679. kelt végrendeletében 
mondja, hogy veje Ensel János már kikapta az osztály
részét. (Eht. Emi. 77. 133. 146. 195. 212. 225. 230). 
Utódjául Fisztrovich Györgyöt hivták meg Egyházas-
faluról. 

Gödi és Perennyey buzgalmából új iskola'épült 
Kőszegen, amelyre az egész kerületben gyűjtöttek. 
Musay püspök már 1653. nov. 11. á röjtöki gyűlés
ből bocsátott ki egy eleemosynalis levelet, amelyben 
azt irja, hogy „az kőszegi szabad városban az scholá-
nak aedificiumja fundamentumból nagyobb részre fel
építtetett s most summát akarnak gyűjteni a mesterek 



és alumnusok eltartására s az építés tovább folytatá
sára". (Gyül. levt'ár). 

Az egyházkerület ezt az iskolát nagyobb összeg
gel segélyezte s ezen a réven félig-meddig a magáé
nak is vallotta, mert 1659. febr. 5. a kerület képviselői 
(Musay, Fisztrovich, Fábri Gergely) és a kőszegi gyü
lekezet vezetői, M. Danielis János József német lelkész, 
Gödi Imre magyar lelkész, Pamer Mihály városbíró és 
Szvetics András, Somogyi András, Imresics Mihály 
szenátorok között oly értelmű szerződés jött létre, a 
„kőszegi gimnasium" ügyében hogy 1. Perennyey 
maradjon ezután is a primarius rector, 2. kollaboratort 
pedig Ladiver Illés zsolnai lelkésztől kell kérni, aki 
egyszersmind a magyar kórust is vezesse (praeesse 
choro hungarico), 3. német tanítót és orgonistát a 
soproniaktól kérjenek, 4. Pererínyey 100 forintot kap
jon a kerület tőkéjének kamatjaiból, 5. az eleemosy-
nalis pénz kamatait az adósok Szent Pál és Szent 
Jakab napján fizessék, 6. Bálint uramnak (Perennyei) 
a város fizet a consistoriummal (kerülettel) együtt, 
7. a typographiához .három mázsa betű is kell, melyet 
Somogyi András uram hozat meg stb. (Gyül. lev.). 

íme az újjászervezett gimnázium, melyet a város 
és a kerület együttesen tartott fenn. S az iskola mellé 
protestáns szokás szerint könyvnyomdát is állítottak. 
Wechelius András volt bécsi nyomdászt hivták meg, 
akinek legutóbb Somorján volt műhelye. Ott nyomatta 
ki a dunántúli evangélikusok ágendáját és törvény
könyvét 1650. Ennek a kőszegi nyomdának eddig 
csak egyetlen termékét ismerjük, az 1659. évre szóló 
naptárt. (Könyvszemle 1879). így szülte meg az új 
iskola a könyvnyomdát is. Nemrégiben még Német-
újvárott (1619) Bernhard Máté és Csepregen 1621 óta 
Farkas Imre volt a könyvnyomtató. 

Az így újjászervezett kőszegi gimnáziumba került 
rektornak Fekete István is. Az 1661. eltávozott Pe
rennyei helyébe Wittnyédy Ensel Jánost, a maga 
alumnusát, adta oda és mindent elkövetett, hogy e 
mellé kollegának Feketét hívják meg, aki iránt a leg
jobb reménységgel volt eleitől fogva. Már 1661. dec. 27. 



üzente Ensel által a tanácsnak s levelében „Istenre is 
kény szenté" a kőszegieket, hogy a Kassán tartózkodó 
Fekete Istvánt hívják meg. Ő maga három esztendőre 
50—50 forintot ajánlott fel Fekete fizetésére, sőt holta 
után is meghagyja gyermekeinek, hogy ezt megadják. 
Sietteti is Wittnyédy ezt a meghívást, mert Fekete 
csak január 20-ig rendelkezik magával, azután hivatalja 
leszen. így a tanács nyomban elküldte a vokatóriát és 
irt a kassai tanácsnak és Szentkirályi Sebestyénnek is, 
hogy bocsássák el Feketét. (Vár. jkönyv.) 

A városbíró 1662. márc. 3. jelenti a tanács előtt, 
hogy Fekete uram megérkezett, magával hozván Kassa 
városának és Szentkirályi Sebestyén uramnak febr. 2. 
kelt levelét, mely szerint „a mostani üldözésnek idején" 
elbocsátják ugyan Feketét, de ha szükség lesz reá, 
vissza kell térnie. Március 24. Fekete már Ensellel 
együtt mutatta be a tanácsnak a leckerendet, amely 
szerint tanítanak. Az elöljárók csak azt kívánták, hogy 
egyiküknek állandóan az iskolában legyen a lakása 
az ifjúságnak nagyobb csöndesscge okáért. Ugyanekkor 
inspektorokat is rendeltek az iskolába a két lelkész 
Fisztrovich György és Löhner Kristóf mellé. A két 
magyar tanító mellett német mester is volt s a nagyobb 
német deákoknak is meghagyták, hogy ezek is kolla
boráljanak (segédkezzenek) a német tanító mellett. 
(Vár. jkv.) 

Fekete az özvegy édesanyját is magával hozta 
Szenczről, azért késett az utazása márciusig. És ez 
szép vonás volt jellemében. Az 1663. jan. 15. felvett 
tanúvallomásban honesta domina Catharina Poor 
(annorum circa 50), néhai Fekete Márton özvegye már 
mint kőszegi lakos említtetik. Jó asszony lehetett, 
mert egy Balogh György nevű legényt, házi asszo
nyának a fiát, aki nehéz sebben feküdt a börtönház
ban, háromszor is meglátogatta s mikor a beteget 
hazaszállították, Feketéné a fiával, a rektorral rendel
tetett oda egy diákot, hogy a legényt emelje és 
vezesse. (V. jkv.) 

Fekete, az alig 27 éves fiatal tanító először a 
fizetését rendezte s azután megházasodott hamarosan. 



Az 1662. jul. 4-iki számadás szerint Fekete a kerület 
pénzéből csak 40 forintot kapott, míg Ensel HOfrtot. 
A többit bizonyára a város pótolta. Terményekből 
Ensel is, Fekete is 6—6 köböl gabonát kapott a 
várostól. A nevezett számadásból tudjuk meg, hogy 
ekkor 2450 forint iskolai tőkéje volt a kerületnek, 
melyet a város kezelt s a püspök ellenőrzött. Az 
adósok közt szerepel Hodik György, Gödi Imréné és 
Ensel János is. (Gyülek. lev.) 

Fekete, aki ifjúságában a szegénység terhét talán 
nagyon is érezte, a házasságával most szerencsét akart 
csinálni, egy vagyonos özvegyasszonyt vett el, aki 
nála idősebb is volt és árvákat is hozott magával. Az 
anyagiasság szembeszökő jelét itt látjuk benne először 
s ez lesz később a megölője. Lakodalmára 1663. 
január 29-ikére régi szokás szerint a városi tanácsot 
is meghívta s „mivel a városban pénzen sem vehetne 
jóravaló újbort, azt kéri, hogy Pogányból hozathatna 
lakodalmára való 6—7 akó bort." A tanács ezt ki
vételesen megengedte, a város képében vendégekül 
Mikos Ambrus és Hera György uramat küldte ki s 
az új párnak „ajándék felmutatásra" még egy dupla 
aranyat is küldött. (Vár. jkönyv.) 

Felesége a tekintélyes és vagyonos Kienast csa
ládból való volt, amelynek tagjaival nemcsak Kőszegen, 
hanem Pozsonyban is találkozunk. Kienast Mátyás 
pozsonyi theologus 1673. Wittenbergben tanult, később 
Stralsundban volt lelkész és több értekezést adott ki. 
(Szabó K. III. 2635. 3628. Klein S. III. 339.) Midőn 
Zrínyi Miklós gróf 1661. Kőszege járt, az ifjabbn 
Kienast házában (Belváros 30. sz. a.) volt szálláson s 
az 1663. évi hadi készület idején Kienast János helyét 
az öreg toronyban jelölték ki (Chernél I I . 83. 87). 
Feketéné is Kienast János házában nevelkedett, ennek 
azonban ő csak mostoha leánya volt. Anyja, Erzsébet 
asszony első férjétől való két leányt hozott magával 
Kienast házába, Czenki Évát és Czenki Katát. Az elsőt 
Fekete, az utóbbit Hosztóthy István vette el feleségül. 

Czenki Évának az első férje valami Csór nevű 
polgár volt, akitől való két leányát, .Csór Juditot és 



Csór Erzsébetet hozta magával Fekete házába. Fekete 
maga mondja később, hogy Csór Juditot gyermek
ségétől íegva ő nevelte (V. jkv. 1688). Még a mézes 
hetek sem multak el és Fekete, ki a vagyonos özvegy
asszony jószágába ült bele, már 1663. márc. 10. a 
városi tanács előtt a gazdasági- nehézségekről panasz
kodván, osztályt és tartási díjat követelt az árvákért. 
A tanács azonban a másfelől való atyafiakat, Baranyay 
Istvánt és Hosztóthy István özvegyét, Czenki Kata 
asszonyt is meghallgatta. Ezek azután derekasan meg 
is feleltek Fekete rektor uramnak. Illetlennek és csodá
latosnak találják, amit az új atyafi kivan. „Az ő 
kegyelme gazdaságának sem heti, sem hava, még 
csak meg sem kóstolta." És már is panaszkodik ? „Ki
tetszik az inventáriumból, mennyi kész pénz és ezüst 
mív adatott elő az árváknak előmentségekre. Maradt 
még annyi majorság, hogy az egy esztendőben meg
munkáltathatják az szőlőket belőle és az árvákat is 
eltarthatják a magokéból. Még az ő kegyelme major
ságából keveset ettenek az árvák. Ha az anyjokat 
szerette ő kegyelme, bizony az árvákat is szeretni kell 
ő kegyelmének. Móringot mit emleget ő kegyelme ? 
Még élnek az árvák, azokkal vessen számot a jöven
dőben." A két rokon jól megmosta rektor uram fejét, 
minden követelésének ellenemondottak és ezt a leve
lüket, melyet Fekete alig tett volna az ablakába, jegyző
könyvbe vétették. A fiatal férj mohó anyagiasságára 
nézve ez az eset is eléggé jellemző és az árvák iránt 
való kötelességről szépen kioktatták a pedagógust. 

No de ettől az esettől eltekintve, mely inkább 
csak az aktákban és a rokonok közt maradt elrejtve, 
Fekete a tanítói pályán egyik sikert a másik után 
aratta. Kiváló tehetség, jó szónok, magastermetű, 
mutatós külső alak, telve a magyar nemes ember 
önérzetével, mind ezek olyan hatást biztosítottak fel
lépésének, amellyel különösen a vidéki nemességet 
hódította meg hamarosan (Staturae procerae, auctori-
tatisque non contemnendae. Burius 113.) Kollegája 
Ensel János előbb foglalta el állását, de az iskola
fenntartók kimondták, hogy „egyenlő authoritással" 



tanítsanak. A városi jegyzőkönyv „itt való egyik feő 
Schola Rector" uramnak címezi. Tanítványai is, Pusóczi 
Fiiszár Miklós, a rábaközi Szántó András és Eőry 
Mihály dicsérettel és hálával emlékeznek róla, (Fabó 
IV. 338). Enselt hamar túlszárnyalta. Fekete a már 
öreges és nehézkes Fisztrovich György magyar lelkész 
helyett többször is prédikált. Itt volt csak igazán elemé
ben, a szószéken, ahol beszélni kellett. Korán ébredt 
fel tehát a kőszegiekben a vágy, és ezt maga Fekete 
is felettébb kívánta, hogy Fisztrovich mellé második 
magyar lelkésznek hívják meg. 

Musay Gergely püspök is, Wittnyédy sógora, 
teljes bizodalommal volt Fekete iránt. Az 1663. évi 
acsádi zsinaton (jun. 5.) azzal tüntette ki, hogy a szo
kásos vitatkozásnak elnökéül őt küldötte ki , ahol is 
„az üdvözítő hitről való tudományt védelmezte". 
(Zárka és Vietoris, Ev. Superint. 68.). Erre a. zsinatra 
a kőszegiek is elküldték Somogyi Andrást és Hodik 
Györgyöt, kik itt a püspököt kérték meg, „Fekete 
István uram elméjének kivétele végett, ha acceptálná-e 
a váróstul a prédikátorságra való hivatalt". Musay 
nagyon helyeselte és Feketének is svadeálta. Ez pedig 
keze kiadásával is megígérte szolgálatját, de előbb 
bizonyos kondíciókat fog föltenni. Somogyi és Hodik 
június 8. referáltak a történtekről. (Vár. jkv.) 

Június 22. ismét Svetics sürgette a dolgot. A 
két lelkész is, Fisztrovich és Löhner, szívesen vették, 
hogy hivataluk könnyebbitésére egy-egy kollegát 
kapjanak magok mellé, de előbb a feltételekre nézve 
akartak megegyezni s e célból a tanács követeleket 
is küldött hozzájuk. Schmitt Tóbiás, Pernhardt András, 
Hodikius György és Chirip András uraimék 25-én 
jelentik, hogy a magyar prédikátor a jövendő kolle
gájának a magáéból 12 kőből gabonát és az acciden-
ciák felét kész átengedni. A német prédikátor szintén 
12 kőből gabonát akart átadni, de az accidenciáknak 
csak egyharmad részét. Löhner ezenfelül azt is kívánta, 
hogy az új kollega csak mintegy diakónus legyen 
mellette. De a tanács ezt nem hagyta jóvá, hanem 
úgy határozott, hogy mind a két prédikátornak 



megengedi ugyan in ordine a primatust, de a többiben 
aequalitás legyen közöttük. 

A megegyezésre nézve jó bizodalommal voltak, 
mert Musay püspök a nemeskéri exiliumából (ime a 
püspöknek sem volt gyülekezete, előbb Lövőn szol
gált) már bejelentette, hogy jun. 25-én több szeniorral 
és egyházi atyafival meg fog érkezni Fekete István 
felszentölése végett. A tanács sietve csinálta meg az 
elszállásolást. A püspöknek a magyar parochiális 
házban Fisztrovichnál adtak helyet, a többi lelkészt 
pedig Simon János, Mikos Ambrus és Hera György 
házában szállásolták el. A gazdálkodás estve (a vacsora) 
a magyar prédikátorhoz volt rendelve, a másnapi ebéd 
pedig „derekasabban" Kienast János (Fekete sógora 
és anyósa) házához. Azt is elhatározták, hogy a föl-
szenteltetés a német templomban leszen, mivel az 
téresebb és alkalmasabb a magyar templomnál. Végül 
pedig Fekete uram egyházi tisztihez való instructióját 
is felolvasták, megmagyarázták és sollemniter publi
kálták. A szövegét, sajnos, nem ismerjük. Mind ez 
hétfőn, 25-én történt. 

Másnap kedden jun. 26-án a püspök Svetics 
András uram házában tartott egy kisebb (partikuláris) 
kerületi gyűlést a vele hozott lelkészekkel s a kőszegi 
elöljárókkal. Felavatások alkalmával ez így volt szo
kásos. Jelen voltak az idegeneken kívül Fisztrovich, 
Löhner, Fekete, Svetics, Somogyi, Simon, Nóvák 
János, Grünwald Mihály, Fenth György jegyző és 
Franchich Mihály fiskális. A papi vizsgát Feketének, 
aki az acsádi zsinaton már elnök is volt, jóformán 
egészen el is engedték. De a szimbolikus könyveket 
(Liber Concordiae) régi szokás szerint Fekete is alá
irta. Vele együtt avatta fel Musay ugyanekkor a 
meszleni Soós Pál perennyei lelkészt is. (Eht. Emi. 
94. lap.) 

Musay a gyűlés elején szép áldást mondván, 
bő szókkal adta elő jövetelének okát s azután áttért 
a fizetés módjára. A biró beteg levén Svetics adta 
elő, hogy a város 100 írt készpénzt fizet, a lelkészek 
pedig a magokéból 12 kőből búzát és az accidenciák 



felét fogják az új kollegának átengedni. Musay erre 
megjegyzi, hogy a régi kánonok szerint nem szabad 
a rendes fizetést megcsonkítani. Fisztrovich maga 
kért segítséget maga mellé, a magistratus csak igy 
gondolta reá magát, hogy ő kegyelme könnyebbségére 
legyen kollegája, a minthogy ezután szolgálata is csak 
félannyi lészen, mint eddig volt. Fekete is keveselte 
a 12 köböl gabonát s a tanács megígérte, hogy a 
többire refusiót fog tenni. 

„Mind ezek beő szókkal meglévén, annak utánna 
Svetics uram házától directe közönségesen mentenek 
eő kegyelmek az nemet templomban, a holott Fekete 
uram solemniter az egyházi tisztre inauguráltatott. Kit' 
Isten szent igéjének terjedésére szerencséltessen! 
Ámen". Kőszeg város jegyzőkönyve így örökítette meg 
Fekete felavatási ünnepélyét. S a jó kívánság bizo
nyára őszintén fakadt a szivekből. Kollegája, a jó 
Ensel János továbbra is rektor maradt Kőszegen 
egészen 1667-ig, amikor őt is lelkésznek hívtá.k Mesz-
lenbe. Időközben Löhner is második német lelkészt 
hivott maga mellé Gärtner Menyhért személyében. A 
felavatás költségeit, amint erre később hivatkoznak 
is, a kőszegiek fizették. 

Fekete, az új pap buzgón vette a dolgát és volt 
is elismerés érte. Héra György kőszegi polgár 1663. 
nov. 23. kelt végrendeletében az eladott házának árá
ból fennmaradó összeget oly célra hagyja, hogy állan
dóan két magyar prédikátora lehessen a gyülekezetnek 
és pedig csák is a meg nem változott Augustana 
Confessión levő lutheránus. A Staygerban levő egy 
vödör szőlőjét is, melynek felét elhalt felesége már a 
magyar prédikátornak hagyta, most ő egészen nekik 
testálja; a szőlő árát a mészáros céh kezelje s évenként 
kamatúi annyit érő hus adassék a két magyar prédi
kátornak. Feketének ezenfelül még négy köböl búzát 
is hagy Héra és amivel adós ő kegyelme, azt is oda
engedi neki. (Gyül. lev.) 

Kedves és bizalmas embere maradt Fekete 
Witthyédynek is, aki az 1663. év őszén urának, Zrínyi 
Miklós grófnak hadi készületeivel volt elfoglalva. 



Zrínyi mint fővezér elrendelte a nemesi felkelést és 
szept. 6-án Wittnyédy társaságában járt Kőszegen. 
Wittnyédy maga is elment urával a táborba Várasd 
és Eszék felé. E célból egy öreg ember alá való 
lovat szerzett s ő vezette Zrínyi hadi kancelláriáját. 
Szenczi Fekete Istvánt pedig tábori Jelkészül vitte 
magával. A szép imádságot, melyet Fekete a táborban 
mondani szokott, Wittnyédy még később ís megem 
legette. S a következő év tavaszán ismét egy lelkes 
hangú levélben hivja kedves kőszegi papját a táborba. 
Mintha nem is prókátor hanem poéta szólna benne. 

Sopronból 1664. ápr. 3-án irja Wittnyédy Feke
tének: „Eljött az üdő, melyben az tavaszi szél, mint 
az oktalan állatokban az elevenséget megfuja, mi 
belénk is ütközének az hazánk szolgalatjára való jó 
gondolatok. Megindulunk nem sokára, hogy az sokáig 
való halogatás és az török csalárd hazugságának való 
hiteladás az tavali veszedelemre ne juttasson. írtam 
az nemes tanácsnak, hogy velem Kegyelmedet elbo
csássak, mert az mint az körösztény poéta mondja, 
az szent isten sine tuo numine nihil est in homine, 
az pogány pedig: a Jove princípium; mi is ha ő 
szent felségének áhítatosan esedezünk könyörgésünkkel, 
megáldja az mi kivánságinkat boldog dicsőséges 
és hazánk javára igen hasznos kimenetellel, mert ő 
szent felségével azt a nagy bestiát megszégyenít -
hetjük és futamtathatjuk. Nagy szeretettel kérem 
Kegyelmedet, disponálja úgy maga dolgait, hogy leg
tovább mindjárt az ünnepek után való másod vagy 
harmadnap megindulhassunk. Egy obsidióra való szép 
imádságot csináljon Kegyelmed, az tavali is velünk 
lehet, de első dolgunk obsidio leszen. Én Kegyelmed
nek érdemes jutalmát tavaly sem adtam, ez idén sem 
adhatok, de ugyan adok, az mi lehet, az többit isten
től várja Kegyelmed, én pedig jó válaszát elvárom, 
szolgáló jó akarója." (Wittnyédy lev. II . 181.). 

Wittnyédy levelét a kőszegi tanácsban ápr. 4-én 
olvasták fel s látván, „hogy Bán uramnak egy nagy 
intentiója vagyon az pogány török ellen" a kért hadi 
segítséget is megadták és Fekete prédikátort is el-



bocsátották. Wittnyédy ápr. 5-én mondott mind kettőért 
köszönetet. (Vár. jkv.) Fekete így másodszor is részt 
vett mint tábori lelkész Zrínyi hadjárataiban. (A téli 
hadjárat leírása, Consignatio Synopt. ha nem Wittnyédy 
akkor valószínűleg Fekete műve. Századok 1886. 253.) 

Megismerkedett most a bánnal s a többi mágná
sokkal és nemesekkel. Wittnyédy értette a módját, 
hogy ékesszavú papja a háttérben ne maradjon. A kü
lönben is nagyratörő fiatal papnak ambícióját ez a 
háborús katonai élet és a nagyokkal való érintkezés 
még jobban megnövelte. Hiúságát, miként egy kőszegi 
nagy diák beszélte a külföldön, már a gyülekezetben 
is észrevették. (Erat et hoc piorum Günsiensium de 
eo Judicium: quod in juventute studiis addictus, nimis 
fuisset superbus, talisque in rectoratu et pastoratu 
etiam compertus. Burius 115.) 

Fekete a táborból való visszatérése után ismét 
otthon végezte tovább lelkészi teendőit és az öreg 
Fisztrovich mellett, akit időközben püspöknek is meg
választottak, elég dolga akadt. Musay Gergely a szám
kivetett püspök nemeskéri exiliumában már 1664. 
febr. havában elhalt, de az üldöztetések akkori viha
rai között csak a következő év elején tölthették be 
helyét. Bükön 1665. febr. 11. volt a püspökválasztó 
gyűlés. Az, előző napon Fisztrovich Kőszegen beszél
getett Zvonarich Sámuel mihályi, Szily Ferenc ujkéri, 
Perennyei Bálint szécsényi és Balika Benedek vathi 
lelkészekkel a választás dolgáról. Feketét is magokkal 
akarták vinni, de ennek a városbíró a tanács akaratá
ból ellenmondott. Fekete tehát febr.' 10. levélben 
irta meg a szavazatát, melyben így emlékezik a kol
legájáról : „Noha idejére, értelmére és magaviselésére 
nézve célozhatnék mindenekelőtt Fisztrovics Uramra; 
de mivel mind szemeiben levő fogyatkozások napon
ként öregbülnek, mind keze igen alkalmatlan az 
expeditiókra s mind peniglen maga személyében is 
nem nemes ember: ezekre és több ezekhez hasonló 
okokra nézve az én ítéletem szerint azon súlyos és 
munkás püspöki tiszttül teljesen ment lehet." (Eht. 
Emi. 303). 



Szóval, nem kőszegi kollegájára szavazott, hanem 
Deselvics István egyházasfalvai lelkészre, aki előbb 
Murányban és Légrádon lelkészkedett. És jellemző, 
hogy Deselvics Istvánban a jámborságot emeli ki, 
mint olyan tulajdonságot, mely őt a püspökségre 
érdemessé teszi. Ki gondolta volna ekkor, hogy négy 
év múlva már Fekete lesz a püspök és kvalifikáció
jából éppen a jámborságot fogja alaposan kifeledni. 

A szavazatok többsége Fisztrovichra esett, ki 
azonban már a választáskor is szemeinek gyengesé
gére s majdnem teljesen kimerült erejére hivatkozva 
könnyhullatás között kérte, hogy kiméljék meg a 
terhes hivataltól s mint az Ostffyak kedves embere 
csak a legnagyobb kényszerítésnek engedve fogadta 
el mégis a püspökséget. A nehéz időkben valóban 
terhes feladat is várakozott reá. Nádasdy Ferenc és 
Esterházy Pál grófok a legnagyobb kegyetlenséggel 
üldözték a gyülekezeteket, amelyeknek száma napról
napra fogyott. Wittnyédy a legnagyobb felháboro
dással szól a főurak dolgairól és Zrínyinél keresett 
oltalmat. A soproniakkal is, kik a kerület főhatóságát 
nem akarták elismerni, Fisztrovichnak egy igen kelle
metlen peres ügyet kellett eligazítania, amelybe mint 
békeközvetitők Kalinka Joakim és Tarnóczy Márton 
dunáninneni püspökök is beleavatkoztak. (Sopron 
eht. 410.) 

Sok vesződséget okozott a kőszegi lelkészeknek 
a közös gimnázium ügye is. Ensel János 1667. eltá
vozott s utána Ivánkovics Dániel és Sárossy András 
(talán a szenczi püspök fia) volt a két tanító. A gond
viselők 1668. febr. 6. Fisztrovich előtt számoltak el a 
pénzről s kimondták, hogy a tanítóknak a várostól 
és a kerülettől is legyen meghívó levelük. A locs-
mándi gyűlés pedig ez évi június 5. kikötötte, hogy 
a nagyobb iskolára gyűjtött pénz mindig a kerület 
tulajdona maradjon. (In hac Provincia Cisdanubiana 
ut schola quaedam amplior erigeretur.) A pénzt 
Kőszeg városa kezelje, a kötelezvények pedig az 
ellenőrnél (contrascriba) legyenek. (Gyül. lev.) 

Az öreg és beteges Fisztrovich mellett tehát 



Feketének is kijutott a munkából. Ő volt a püspök 
jobb keze. Wittnyédy és az Ostffyak őt tartották a 
jövendő emberének. Volt tanítványai már lelkész 
korában is megbecsülték. Pusóczi Fiiszár Miklós, ki 
Eperjesen Pomarius Sámuel elnöklete alatt vitatkozott 
„De natura peccafl originális" (Kassa 1669), ezt nem 
csak Fisztrovichnak, hanem Feketének is ajánlotta. 
(Klein II . 152.). 

Anyagi ügyek miatt ekkor is többször volt baja. 
Már az 1663. év végén dec. 3. kérte a tanácstól, 
hogy gabona járandóságát 12 köbölről 24-re emeljék íel 
(mivelhogy reíusiót ígértek neki), és a tanács azt 
meg is adta. 1665. nov. 16. Zámbó Pétert idézte 
Fekete^a tanács elé. Zámbónak a háza saját gondat
lansága miatt kigyuladt és Fekete is mintegy 300 
forintnyi kárt szenvedett, de csak 75, majd szegény
sége miatt csak 50 frt kártérítést követelt tőle, amit 
a tanács meg is itélt neki. 

Anyósa, Erzsébet asszony, idősb Kienast János 
özvegye, 1666 elhalálozván, felesége Czenki Éva a 
mostoha testvérével ifj. Kienast Jánossal „bizonyos 
attyoktól és anyjoktól maradott" javakra nézve osz
tozkodni akart. Az egyességi pontokat írásba is fog
lalták, de Kienast János két pontnak ellenmondott és 
Fekete ezt az ügyet is 1666. márc. 4. a tanács elé 
vitte, ahonnan törvényes processusra utasították őket. 
Tehát Feketének a sógorával ismét az örökség miatt 
kellett pereskedni. 'Anyósa, Kienast Erzsébet asszony 
a német templomra is 1Ö0 forintot hagyott s ebből 
a sógor, ifj. Kienast János a maga részét, 75 forintot 
le is fizetett, de Feketéné (ihr Tochter, des Herrn 
Fekete ungrischen Pfarrherns Hausfrau) az 1667. évi 
egyházi számadás szerint még mindig adós volt a 
maga részével. 

Feketének másfelé is volt adóssága. Vagyon
szerzésre vett-e fel kölcsönt, vagy pedig anyagi erején 
fölül költekezett, nem tudjuk. Tartozott, mint láttuk, 
a fentebbi Héra György mészáros mesternek. És tar
tozott az egyházkerületnek is az eleemosynalis pén
zekből felvett kölcsönnel. 1663-ban vette fel azt a 



100 forintot, mely előbb Schmidt Tóbiásnál volt s 
részletekben törlesztve a kamatokkal együtt 1667. 
fizette le teljesen. (Gyül. lev.) 

Lelkészkedésének első hat évéből részletesebb 
adatokat nem ismerünk. 

I I I . R büki püspökválasz tó gyűlés. 
Fekete, a nap bőse . 

Fisztrovichot alig négy évi püspöksége alatt a 
betegség és az öregség teljesen megtörte. Családi 
bajok is járultak hozzá. Másodszor szakadt már reá 
az özvegység és a második feleségétől két árva leánya 
is maradt. A szükség és gyámoltalanság vitte-e reá, 
vagy öregkori gyengeségnek és botlásnak tekintsük-e, 
nem tudjuk; de bizonyos, hogy harmadik házassága 
miatt a város, sőt paptársai is felettébb elitélték, mert 
nem is állásához méltó nőt, hanem eddigi házvezető 
asszonyát vette el feleségül. S a városi pletyka még 
gonosz tréfát is űzött az öreggel, olyan formán ter
jesztvén a hirt, mintha sietős is lett volna az egybe
kelés. A megtört öreg a városi tanács előtt, ahol szin
tén szóba hozták, felháborodással utasította vissza az 
alaptalan és méltatlan vádat. 

A kőszegiek, úgy látszik, a munkabíró, fiatal 
Fekete mellett már megunták a tehetetlen öreget és 
szabadulni akartak tőle. Lemondási ügyét a tanács a 
legnagyobb kíméletlenséggel tárgyalta. Még azt is 
határozatba foglalták, hogy többé szószékre ne lépjen. 
Pedig a szegény öreg maga is sietett elhagyni'" a 
várost. íme ily csapás volt az öreg, már szinte világ
talan emberre a harmadik házasság. (Hivatkozhatott 
volna wittenbergi hires mesterükre, az orthodoxia erős 
bajnokára, Calov Ábrahámra, aki 74^éves korában halt 
meg s két évvel halála előtt házasodott meg hatodszor 
(Kurtz III. 248). Egy második merész VIII. Henrik a 
theologusok között. Az ilyen bátor esetekből származ
hatott Barkóczy Krisztina grófné közmondása : „Olyan 
mint lutheránusnak az asszonyember, aki nélkül: el 
nem lehet". Századok 1898. 548). 



Gyengeségét és tarthatatlan helyzetét látva irta 
meg Fisztrovich a lemondólevelét 1669-ben máj. 13-án. 
A püspökséget, úgymond, már a választáskor is csak 
a nagy erőszaknak engedve "fogadta el, de most tel
jesen kimerült s erőinek visszatérését nem várhatja, 
Őriszigetbe akar visszavonulni, hol a savanyuviztől 
némi könnyebbülést vár. (Pagum Szigeth, ad acidulas 
situm elégi.) Az itteni lelkész, Fábri Mihály valószínű
leg rokona volt. Lemondását az egyházkerületi gyűlés 
Bükön 1669. máj. 21-én tárgyalta és el is fogadta. 
Ugyanitt püspöki helyetteseknek Lang Mátyás soproni 
esperes-lelkészt és Fekete Istvánt választották meg, 
akiket egyszersmind a püspökségre is már ekkor jelöl
tek. A ptispökválasztás helyét és idejét pedig Bükre 
június hó 27-ikére tűzték ki. A választás eredménye— 
felöl bizonyosak lehettek, mert a gyűlésre Feketének 
régi lelki atyját és patronusát, az öreg Sárosy Bálint 
pozsonymegyei magyar püspököt is meghívták. (Egyet, 
levt. I . a. 7. 111.) 

A kőszegi tanács már május 17-én tárgyalta 
Fisztrovich ügyét s jóllehet lelkészi hivataláról is le
mondott, mégis igen sértően bántak vele. Hodik György 
prókátort, Csirip Andrást, Hérics Mihályt és Marton 
Gergelyt küldték hozzá követségbe igen szigorú uta
sítással : házasságával megbotránkoztatta az augustana 
confession levő összes híveket, az elmenetelét tehát 
ne halogassa, a kathedrára többé ne menjen fel, a 
templom pénzét és az egyház javait adja át, a középső 
feleségétől maradt ruhákat, vánkosokat és aranygyűrű
ket is adja ki az árváknak és Pernhardt Andrásnak is 
fizesse meg, amivel tartozik. A szegény öreg mindent 
megígért s kész volt elmenni a legelső alkalmatosság
gal, íme, mily kár, hogy annak idején, mikor már 
érezte tehetetlenségét s amikor még tisztességgel távoz
hatott volna, el nem bocsátották. 

A magyar parochiális házat, a magyar templom 
szent edényeit és a könyveket most Feketére bízták; 
nyomban kimondták azt is, hogy ezután nem tartanak 
két magyar lelkészt; nem bánják, ha egy héten csak 
egyszer vagy kétszer lesz is „caput-olvasás" (irás-



magyarázat), csak a reggeli és estvéli könyörgéseket 
tartsa meg rendesen. Feketének adták át haszonélve
zetre a magyar parochiához tartozó szőlőt, kerteket és 
a malombeli járandóságot is. Feketét bizták meg azzal 
is, hogy az iskolába Dibacius István helyett mást, 
lehetőleg magyar legényt szerezzen. (Vár. jkv.) 

A magyar lelkészséget így a kőszegi tanács 
Feketére bizta egymagára, de a püspöki hivatalban 
már nem látták volna őt örömmel. Május 24-én tár
gyalták a kerület levelét, mely szerint a püspökségre 
Lang Mátyást és Feketét jelölték s egyszersmind utó
lagos jóváhagyásukat kérik, hogy a püspök helyette
sítésével is Feketét bizták meg. A tanács azonban 
már ekkor kereken kimondta, hogy „az nemes város 
ennek utánna az püspöknek itt residentiát nem enged." 
Ennélfogva Fekete jelöléséhez sem adták meg bele
egyezésüket „mert ők más prédikátort nem fognak 
tartani a püspök helyett". Feketével ezt már korábban 
is közölték s most újra emlékeztetik reá. Fekete meg 
is nyugtatta őket, hogy a nemes tanács hire nélkül ő 
semmit sem cselekszik. Lelkészi tisztében el fog járni, 
de hogy vasárnap délest is prédikáljon, arra nem 
érkezhetik. Dibacius rektor helyett az eperjesi iskolában 
tanuló Ivánkovics Dánielt ajánlotta nekik, akinek a 
tanács irni is fog. 

Június 25-én a büki püspökválasztó gyűlésre 
Simon Jánost és Hodikius Györgyöt küldték ki köve
tül és pedig oly instrukcióval, hogy a város „sok 
okokra nézve" két magyar prédikátort nem tarthat és 
ha Feketét püspöknek választják, akkor az a rendes 
lelkészi tisztének nem fog megfelelni. Ők a szavazatu
kat Destlvics Istvánra vagy Lang Mátyásra adják. 
Szóval Kőszeg nem kapott rajta, hogy továbbra is 
püspöki székhely maradjon, sőt egyenesen tiltakozott 
ellene. És jellemző, hogy a püspökválasztásnál a maga 
gyülekezete nem adta Feketére a szavazatát. Bevallott 
oka ennek az volt, hogy sokalják a kettős lelkésztar
tás költségeit (régebben is csak egy magyar lelkészük 
volt); de lehet, hogy a „sok okok" között már Fekete 
személye ellen is volt kifogásuk. Jóindulatukat külön-



ben a kerület iránt azzal mutatták meg, hogy more 
patrio két akó bort küldöttek a synodusnak. 

A püspökválasztó kerületi gyűlés a sopronmegyei 
Bükön 1669. jun. 27-én ült össze. Lefolyásáról hű 
képet nyújt a jegyzőkönyv, melyet Perennyei Bálint 
kerületi jegyző irt ékes latinsággal. Szószerint is kö
vethetjük oly élénk és tartalmas. A püspöki beiktatásra 
való tekintettel a kerület meghívására eljött Tarnóczy 
Márton is, Nyitra, Bars és Pozsony vármegyék püspöke, 
divékujfalui lelkész, Kalinka püspök veje. Vele jöttek 
Pozsonyból Titius Dávid esperes-lelkész, Thomae 
Illés igazgató, Auer Ernő szenátor és Pirgler Gáspár 
közgyám, Bazinból Löhner Kristóf lelkész (előbb Fekete 
kollegája Kőszegen) és Wie Fülöp polgármester, 
Modorból Schedius Kristóf lelkész és Schreiber Dániel 
szenátor, Pozsonyszentgyörgyből Galli Pál lelkész és 
Kecskés István városbíró (talán Gödi Imréné fivére), 
Sopronból jelenvoltak: Sovitsch Kristóf és Kövesdy 
Pál lelkészek és Nátl Lipót polgármester több polgár
ral, Kőszegről Simon János és Hodik György, Győrből 
Bognár György lelkész és Szappanosy István, Trestyén 
András és Sömberger Mihály világi küldöttek. Az 
esperesek közül : Szentmiklósi János sokorókajári, 
Fábri Gergely büki, Zvonarics Sámuel mihályi, De
selvics István egyházasfalvai lelkész stb. A nemesek 
közül ott voltak: Ostffy Miklós, Vittnyédy István, 
Svetics András, Telekesi Török János és Pál, Palásty 
(de Felső-Palást) István és Sándor, mankóbüki Hor
váth Péter, András és Balázs, Francsics Ádám, 
Batthyány Kristóf gróf várkapitánya (dux aulae) és 
Francsics János, Fodor András, Szemerey György, 
Chernél István, Sághi Miklós, Batthyány Kristóf gróf 
seregkapitánya (dux campestris), Mesterházy Mátyás 
és Péter, Meledenczy István, Kis Miklós, Nagy Pál 
és még igen sokan. 

Tarnóczy püspök már hajnali öt órakor kísére
tével a parochiális ház pajtájába jött az itt nagy 
számmal összegyülekezett lelkészek közé, ahol őt 
Perennyei jegyző üdvözölte. Tarnóczy köszönő és 
üdvözlő szavaira Fekete válaszolt, megköszönvén a 



püspöknek szíves fáradságát, hogy ily hosszú utat is 
megtett, csakhogy a synodust jelenlétével ékesítse 
és tanácsával támogathassa. Az egész püspökválasztó 
kerületi gyűlésnek elnöke és vezetője tényleg az 
idegen dunáninneni püspök volt, ami mai egyház
alkotmányunk szerint már lehetetlen volna. A világi 
felügyelői hivatal, (ikerelnökség stb.) ismeretlen volt 
még akkor, az egyház csak patrónusokat ismert, a 
paritás a lelkészek és világiak között még nem volt 
meg, az egyházkerületet majdnem kizárólag a lelkészek 
kormányozták. Más volt azonban a viszony a váro
sokban, hol a tanács rendelkezett a lelkészek felett is. 

A püspök a pajtában a lelkészekkel együtt le
ülvén, tanácskozni kezdtek, hogy miként fogjanak a 
választáshoz s elhatározták, hogy valamelyik házban 
a pátronusokkal és a többi világiakkal közösen fog
nak összegyülekezni és együttesen ejtik meg a jelölést, 
ami úgy is történt. Mankóbüki Horváth András házá
ban gyűltek össze s itt több intő beszéd hangzott el, 
hogy mindenki jó lelkiismerettel a személyekre való 
tekintet nélkül arra adja szavazatát, akit a püspökségre 
legalkalmasabbnak tart. A beteg Lang Mátyásról azt 
mondották a soproni követek, hogy az már csak a 
halál kandidátusa és nincs remény, hogy felépüljön, 
tehát Sowitsch Kristóf másik soproni lelkészt jelölték 
helyette. Második helyen Fekete Istvánt, harmadik és 
negyedik helyen pedig Fábri Gergely büki és Bognár 
György győri lelkészt jelölték. 

Erre Fekete felállott és szabadkozni kezdett. A mi 
kerületünkben, úgymond, ember emlékezet óta nem 
volt gyakorlatban és hallatlan is, hogy valakit a lelkész 
testvérek közrendjéből jelöltek volna püspöknek, hanem 
amint a jegyzőkönyvek is bizonyítják, mindig az espe
resek közül választották. Arra az ellenvetésre, hogy 
Kis Bertalan nem volt esperes és mégis püspöknek 
választották, Fekete azt felelte, hogy Kis, ha esperes 
nem is, de kerületi jegyző volt. Minthogy pedig ő sem 
nem esperes, sem nem jegyző, hanem csak a közrend
ből való lelkész, (ex communi ordine), azért őt sem 
nem lehet, sem nem szabad a jelöltek közé felvenni, 



mert megsértetnék általa az ősöknek dicséretes és 
hosszú gyakorlat által szentesített szokása, amelyet 
törvénynek kell tartani. 

Erre Tarnóczy püspök feleié: már eo ipso, hogy 
Feketét helyettes püspöknek rendelték, méltónak Ítél
ték őt arra mindenek, hogy a kandidátusok közül való 
legyen és ilyen mentegetődzéssel nem kell tovább az 
időt tölteni. 

Tiltakoztak a győri őrsereg küldöttei is: nekik 
utasításukban van, hogy Bognár György lelkészük 
jelölésének ellenmondjanak, amit Sömberger Mihály 
erélyesen meg is tett. De Wittnyédy Istvántól ilyen 
feleletet kapott reá: sem ő nem tudja, mit beszél, sem 
a küldői nem tudták, hogy mit adtak neki utasításul 
az instructióban, ennek az ellenmondásnak tehát nincs 
sülya és nem kell neki helyet adni. A jelölteket is „ 
megkérték, hogy álljanak el az ilyenféle mentségektől. 

Erre azután a templomba mentek. A régi bük, 
templom, a püspökválasztás színhelye mai napig is áll. 
Egyszerű kőtornyos templom, amilyen ezen a vidéken 
sok van. A vasútról is jól látni, ma a r. katholikusoké. 
Magyar és német éneklés és imádkozás után Ensel 
János meszleni lelkész mondott beszédet. IV. Móz. 27, 
16—17. volt a találó, szép textusa: „Az Úr, a lelkek
nek és minden testnek Istene, rendeljen férjfiat a Gyü
lekezetnek. Aki kimenjen ő előttök és aki bemenjen 
ő elöttök; aki kivigye őket és aki bevigye őket, hogy 
ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, 
melyeknek nincsen pásztorok." Ujabb éneklés után 
Tarnóczy püspök, ki az esperesekkel és a máskerület-
beli vendégekkel az oltár elé állított asztalnál foglalt 
helyet, a súlyos beteg Lang Mátyás nevében lemon
dott a helyettes püspökségről. A példát követte Fekete 
is. A helyettességről való lemondás előtt rövid beszé
det mondott Máté 16, 18. alapján a kősziklán épült 
anyaszentegyházról, melyen a pokol kapui sem vehet
nek diadalmat. Bocsánatot kért ha időközben valami 
hiba esett s igéri, hogy szolgálatát ezután sem fogja 
a kerülettől megtagadni. 

Tarnóczy ezután megkérdé a lelkészeket: meg-



maradnak-e az előbbi jelölés mellett, vagy talán más 
jelölteket is akarnak megnevezni? Egyhangúlag felel
ték: megmaradunk, nem kívánunk mást jelölni. A 
jelölteket tehát felhívták, hogy menjenek ki a templom
ból. De felállott erre Fekete s az egész közgyűlés
hez szólva újra kezdi magát mentegetni. Ismétli az 
előbbi okokat s ujakat is tesz hozzá: nincs meg e 
hivatalhoz a kellő életkora (aetas competens), nincs 
érett ítélőképessége, nincs az ügyek vitelében szerzett, 
hosszabb tapasztalata; s minthogy mind ezek hiányoz
nak, kéri, vegyék ki őt a jelöltek sorából. Azt is meg-
említé harmadsorban, hogy gyülekezete megtagadta 
tőle a másodlelkészt, most kettős teher esik reá s így 
a még nagyobb terhet nem tudná elviselni. De a lel
készek és világiak egyhangúlag kiabálták: nem elég
séges okok ezek, amelyek miatt Fekete ki akar maradni 
a jelöltek sorából. S újra kérték, hogy a jelöltek men
jenek ki a templomból. 

Még egy negyedik oka is volt Feketének, ezt 
már nem is akarta nyilvánosan elmondani, hanem 
csak úgy súgta Tarnóczy püspöknek és az esperesek
nek fülébe. És hogy az emberek lelkét annál inkább 
megindítsa vele, az asztal mellől, ahol állt, hangosan 
kiállt ott fel a karzaton levő Wittnyédy Istvánnak és 
Svetics Andrásnak, alázatosan kérvén őket, jöjjenek 
le egy kevés időre a karzatból, mert valami súlyos 
és megdönthetlen mentő oka van, melyet csak priva
tim akar velük közölni. A két világi úr enged a ké
résnek, lejönnek, Fekete pedig elibök megy és'fülökbe 
súgja: neki nagy kötelezettsége van a kassai urak 
iránt, akiknek költségén tanult Wittenbergben és 
írásban kötelezte magát, hogy ha hivatalt ajánlanak 
fel neki, első sorban nekik fog szolgálni, vagy pedig a 
reá fordított költséget kell visszafizetnie. Fekete még 
azt is monda: „Rövid idő alatt megöltök t i engem 
ezzel a nagy és elviselhetlen teherrel." 

Erre Wittnyédy feleié: „Nem lesznek oly szívte
lenek és kíméletlenek a kassai urak, hogy azt a költ
séget többé visszaköveteljék." Tarnóczy püspök pedig 
még azt tette hozzá: „Sőt nem is követelhetik vissza. 



Fekete tisztelendő úr többé már nincs lekötve irántuk." 
És ezt a zsolnai cikkelyekkel bizonyítá. A másik mon
dására nézve pedig Wittnyédy most már az asztalhoz 
ülve feleié: „Tisztelendő Fekete uram, ha püspök 
nem leszel is, azért a halálnak hatalmában maradsz." 
Hasonlóképen intc őt Svetics András is: „Engedjen 
Tisztelendőséged az isteni intézkedésnek és ne szegül
jön ellene; aki hivatalt ád, az erőt is ád annak be
töltésére." Erre nézve Fekete azt jegyzé meg: „Ebben 
a dologban mindenkinek lelkiismerete szerint kell csele
kednie, és ne tekintsék az én személyemet olyan érté
kesnek (quantitatem personae), mert én bennem igazán 
nincsenek meg azok az adományok, amelyeket sokan 
feltételeznek bennem". Fekete ezzel nagyobb igazságot 
mondott, mint akár csak maga is gondolta volna. De 
sok baráti és atyai intés után a jelöltek s köztük 
Fekete is végre kimentek a templomból. 

Most a kőszegi követek, Simon János és Hadik 
György állanak elő s megbizó levelüket átadván az 
espereseknek, elíenmondanak Fekete megválasztásának. 
El lehet gondolni a felháborodást, amellyel ezt a 
közgyűlés fogadta. Wittnyédy adott szót a közmeg
botránkozásnak: „Szégyeneljétek magatokat protes-
tációtok és ellenmondástok miatt. Nem tudjátok-e 
hogy Fekete tisztelendő úr már az által, hogy a lel
készi hivatalra felavattatott, esküvel is kötelezte magát, 
hogy mindig engedelmes fia lesz az egyházkerületnek. 
Tehát ti az ő tartozó engedelmességének mondatok 
ellen és arra törekesztek, hogy esküszegő legyen?" 

Svetics András kőszegi nemes városuk mentségére 
jegyezte meg: „Fekete tisztelendő úr most is igen 
sok munkával van terhelve, minthogy a magyar gyü
lekezetben egymaga végzi az összes teendőket, hogyan 
vállalhatna tehát még többet*. 

„Hát oly szegények vagytok ti kőszegiek — 
kérdi ismét Wittnyédy — hogy Fekete tisztelendő úr 
mellett egy másodlelkészt nem tudtok eltartani ? Ha 
úgy van, ime én megígérem, hogy évenként száz 
forintot adok egy második lelkész eltartására, sőt kész 
vagyok az alumnusomat is hozzátok adni, hogy 



Fekete tisztelendő uramnak segítségére legyen és 
iskolátokban is legalább három évig taníthasson. A 
kőszegiek a felajánlott jótéteményért köszönetet mond
tak s ellenmondásukkal elhallgattak. 

Ezután Tarnóczy püspök állott fel a szólásra. 
„Bognár lelkész úr is, úgymond, méltó volna a 
püspökségre, de mégis több akadálya lehet a reá való 
szavazásnak. Ilyenek, hogy a győri őrség gyülekezetét 
veszedelem érheti, ha Bognár lelkészt onnan elvesszük, 
nincs is olyan minőségű lelkészünk, akivel őt pótol
hatnánk; a lába is köszvényes a tisztelendő urnák és 
más hasonló bajok is vannak. Azért gondolják meg 
a lelkész testvérek, hogy kire kelljen szavazniok." 

Majd a szavazás módjáról tanácskozván a lel
készek a világiakkal, Tarnóczy püspök azt ajánlja, 
hogy a jegyző irja papirosra a jelöltek neveit s mind
egyik alá annyi vonást húzzon, ahány szavazat esett 
rajok. A lelkészek egyenként haladtak el az asztal 
előtt, amelynél a püspök ült, s így adták le szavaza
tukat, melyet Perennyei jegyző, az említett módon 
vett jegyzékbe. A szavazás után mindenkinek nyomban 
ki kellett mennie a templomból, hogy senki kétszer 
vagy háromszor ne szavazhasson (amint ez Fisztrovich 
megválasztásakor történt és utólag kitudódott). A 
lelkészek szavazása után azt kívánta a gyűlés, hogy 
a pátrónusok és az egész nemesség is egyenként 
vagy közösen adja le a szavazatát, ami meg is tőrtént. 
Hasonlóképen szavazott a köznép is. S az eredmény 
az lön, hogy Feketére 89, Sowitschra 4 és Fábrira 
2 lelkész szavazott, a nemesség és a nép pedig egy
hangúlag szavazott Feketére. Bognár egy szavazatot 
sem kapott. 

Ez megtörténvén, behívták a jelölteket, akik az 
asztal mellett állva hallgatták meg a szavazásnak ered
ményét. Tarnóczy rövid beszéd kiséretében hirdette 
ki, ezt mondván: „Minthogy Istennek különös gond
viselése és rendelkezése folytán e püspökválasztásban 
a lelkek úgy egyesültek össze, hogy a szavazatok 
többségével Sopron, Vas és a hozzácsatolt többi 
vármegyék püspökéül tisztelendő, tudós Fekete István 



úr választatott meg, ennél fogva ez a törvényesen 
megejtett választás érvényes és változhatatlan marad 
s immár nincs egyéb hátra, minthogy az újonnan 
választott püspök urat az ágostai hitv. egyházak ritusa 
és szokása szerint megerősítsük és beiktassuk (con-
firmetur et consecretur)." 

Ezek hallatára Fekete megrendülten áll ott, 
könnyező és verejtékező arca szomorú s míg a hall
gatóság egész nagy gyülekezete szemeit reászegezve, 
sőt sokan könnyezve is várják, hogy mit fog felelni, 
végre némi szünet után így szól: „Ha az Úristennek 
így tetszett, legyen meg Istennek áldásával". Erre 
tapsolni kezdett az egész közönség és gratuláltak 
kölcsönösen, hogy ily békésen, minden zavar és 
háborúság nélkül történt meg a választás. Ezután Tar
nóczy az oltárhoz ment s Fekete is követvén őt, 
térdre borulva hallgatta meg a püspöki hivatal köve
telményeit s a jegyző által felolvasott dunántúli 
kánonokat. Majd pedig Tarnóczy olvasta fel előtte, 
Fekete pedig utána monda az ünnepélyes eskü szavait; 
„Ego Stephanus Fekete, superintendens ac director, 
juro aeterno et vivo Deo. . . " 

Perennyei egész szövegében jegyzőkönyvbe 
vette Fekete esküjét. Pedig nem is gondolta, mily 
iszonyú vád lesz ez egykor a most körülrajongott 
férfiú ellen. A szentháromságra esküdve mondta itt, 
hogy életének végéig (ad terminum vitae meae) 
semmi más hittételt nem fogad el és nem védelmez 
sem magánosan, sem nyilvánosan azon kívül, ami a 
prófétai és apostoli könyvekben az ágostai hitvallásban 
és a szent Egyesség könyvében (in Sancto Concordiae 
Libro) foglaltatik. Szorgalmasan felügyel arra, hogy 
az esperesek és többi lelkészek is csak ezt vallják és 
tanítsák. Egyébként is mint hű és jó pásztor fog 
tisztében eljárni, az egyházi törvényeket megtartja. 
Ehhez kéri az Atya, Fiu és Szentlélek segedelmét! 
Amen. Az eskü elhangzása után Tarnóczy őt kézrá-
tétellel mint az egyházkerület törvényesen megválasz
tott püspökét ünnepélyesen megerősíti és hivatalába 
iktatja. 



Majd a Tedeumot kezdték énekelni s az új 
püspöknek az első helyet engedték át az asztalnál. A 
kiválóbb lelkészek és pátrónusok már éneklés közben 
odajárultak az asztalhoz és jobbjukat nyújtva jókivána-
tokkal üdvözölték a püspököt. Az éneklés végeztével 
Tarnóczy püspök az egyházkerület ládáját, pecsétjét, 
jegyzőkönyveit és más irományait nyilvánosan átadta 
az újonnan választott és beiktatott püspöknek, aki 
ezeket átvévén, megígérte, hogy hiven fogja megőrizni. 
Fekete itt, ha formális programmbeszédet nem mondott 
is, de az egyházat napról-napra fenyegető üldöztetésekre 
vonatkozólag mégis tett valamely ünnepélyes fogadal
mat, mert valószínűleg erre céloz Csányi János soproni 
polgár megjegyzése, melyet később a püspök hite
hagyása után naplójába i r t : „Item der Fegete... er 
hat sich hören lassen, er heist Steffanus, er wils mit 
der Tath beweisen, und umb des Evangellium willen 
sich auch steinichen lassen, aber das Fleisch ist zu 
schwach gewest." (Csányi krón. 50. 1.) 

Most az új lelkészek felavatására került volna a 
sor, de a püspök hivatkozva arra, hogy nagyon fel 
van izgatva, az ordinálás formulája sincs kezei között 
és készülnie is kell, a felavatásnak más napra való 
halasztását kérte, amibe a gyűlés bele is nyugodott. 

Ezután még Wittnyédy szólott a püspökhöz. 
Mindenben felajánlotta neki segítségét, amiben csak 
kérni fogja. És megígérte, hogy az engedetlen, dölyfös 
és javíthatatlan egyházi emberekkel szemben, ha a 
püspök kívánja, a bebörtönzést és más fenyítő eszkö
zöket is fog alkalmazni. Fekete ezt a készséget és 
támogatást nagy köszönettel vette. Ha Wittnyédy össze
esküvést szőtt volna a lelkészekkel, amint hamisított 
levelei alapján Pozsonyban vádolták, akkor itt és ekkor 
nem ily fenyegetőleg szólott volna róluk. 

Tarnóczy püspök ezután köszönetet mondván 
megjelenésükért a patrónusoknak s a gyűlés összes 
tagjainak, felhívta őket, hogy az annyira fárasztó és 
kimerítő munka után a parochiális házba menjenek át 
s a szerény viszonyaik szerint készített étellel és itallal 
üdítsék fel magukat. A világiak Horváth Balázs és 



Horváth Péter házában gyűltek össze, a lelkészek 
Feketével és Tarnóczyval a paplakba mentek, ahol 
délután 3 órakor volt az ebéd. De sokan étkeztek 
más helyeken is. Az ebédnek egy óra múlva vége 
levén, Tarnóczy püspöknek a magára vállalt fáradság
ért nagy köszönetet mondtak s útiköltségét és tisztelet
díját is megadták. Tarnóczy és a szab. kir. városok 
követei még ezen a napon jun. 27-én eltávoztak. 

Másnap ismét a templomba gyülekeztek. Buzgó 
ének után a három lelkészjelölt egyházi beszédet mon
dott. Fekete pedig I . Kor. 14, 40 alapján latin nyelven 
mondott avató beszédet: „Omnia decenter et ordine 
fiant in Ecclesia". Ezután volt a lelkészi vizsgálat, 
melyen Ensel János meszleni lelkész elnökölt. A kandi
dátusok felváltva hol magyarul, hol latinul feleltek. A 
vizsgálat után volt az avatás. A püspök Lendvay Jánost a 
csikvándi, Tonsoris Mihályt a banki, Szudovszky Mihályt 
a sikátori gyülekezetbe avatta fel. 

A szent cselek vény után a kerületi gyűlés vagy 
inkább csak a püspök és az egyháztanácsosok (az 
esperesek és a papi presbyterek) mint egyházi tör
vényszék (sedes spirituális), a házassági pereket kezdték 
tárgyalni és pedig a szalonaki Kaycsenauer Borbála 
perét, akit a kőszegi Hodik György prókátor (procu-
rator) képviselt a soproni Zuána János György nemes 
ellen, aki eljegyzett mátkáját cserben hagyta és az 
acsádi Csidey György perét felesége Ábrahám Judit 
ellen, aki urát elhagyván, Asboth Györggyel élt pa
ráznaságban s végül a miskei Ágoston György perét, 
aki feleségét a házasságra való képtelensége miatt 
vádolta be. 

Azután lelkész választási ügyekben Ítélkezett 
Fekete az esperesekkel. A söpteiek, mivel a kerület 
által nekik rendelt papot el nem fogadták, mindaddig 
lelkész nélkül maradnak, míg a kerület határozatát 
végre nem hajtják. Homoky Mihály gyórói lelkész 
ügyében Deselvics István esperes fogja megkérni 
Kisfaludy Istvánt, hogy újabb jogi Ítéletet hozzanak 
az ügyében. Mivel Rhabecius János koltai lelkész a ' 
náraiakhoz Ígérkezett, azért Koltára Gall János 
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bögötei testvér menjen, ennek helyére pedig Fábri 
Mihály őriszigeti lelkész. 

Végül pedig Fekete püspök indítványára még a 
következőket határozták e l : 1. Rábaközben augusztus 
26-án püspöki egyházlátogatás lesz. 2. A püspöknek 
minden lelkész a gyülekezet pénztárából évi 1 forint 
tiszteletdíjat fizet. 3. A kerületi pénztáros (perceptor) 
évenként a püspök és az esperesek előtt adjon számot 
a bevételekről és kiadásokról. 4. A lelkészek súlyos 
feddésnek a terhe alatt tartózkodjanak a rút uzsorás-
kodástól, minthogy az országos törvény csak hat 
százalékot enged meg. 5. Senki más lelki tanító 
megyéjébe ne hágjon s az ilyen supplantator a 26. 
és 27. kánon (dunántúli) értelmében szigorúan meg
lakoljon. (Az egész jkvet közöltem: Prot. Eht. Adattár 
V. 56.). 

Ilyen prózai, anyagi és közigazgatási ügyekkel 
végződött a büki püspökválasztó gyűlés, melynek oly 
ünnepélyes volt az eleje. Feledhetlen szép napja volt 
ez Feketének. Bizalom és büszke öröm sugárzott a 
deli termetű, fiatal főpásztor felé minden oldalról a 
szemekből. Az üldöztetés nehéz napjaiban, mikor 
Wittnyédy is a kegyetlen perszekucióról panaszkodik, 
midőn egyik gyülekezet után a másikban szűnik meg 
a templomi igehirdetés és napról-napra növekszik az 
elűzött (exul) lelkészek száma: újra felragyog a re
ménység csillaga s az ifjú lelkivezértől várják minde
nek a diadalt. Feltűnő korán nyerte el a nagy fe
lelősséggel járó bizalmi állást. Maga is érezte és ki
mondta, hogy nincs meg a kompetens életkora. 
Harminchárom éves volt mindössze. Utána csak 
Szeniczei Bárány Jánost választották ily fiatalon 
püspöknek, de már ő is a negyvenedik évében járt. 

Szinte megdöbbenve (consternatus) könnyes 
szemekkel és szomorú ábrázattal fogadta a választás 
eredményét. Bevallotta, hogy nincsenek meg benne 
azok az adományok, amelyeket sokan feltételeznek 
benne. Ezt akkor mindenki a fiatal ember szerény
ségének vette. De sajnos, kegyetlenül igazat mondott. 
Majd tiz év múlva a mostani lelkesedés helyett a 



kerület átka zúdul reá, a büszke öröm helyett szégyen 
és gyűlölet tölti el a szíveket. Ostffy az asszonyfai 
várával fizet méltatlanra pazarolt bizalmáért, a szen
vedélyes Wittnyédy, ha ezt megéri, talán fegyverrel 
tör az árulóra. 

De most bűn lett volna erre gondolni. Az egész 
kerület örömárban úszott. * Keublinger Farkas még 
Wittenbergből is üdvözölte az új püspököt. (Egyet, 
levt. I a 7. 112.) Csak Kőszegen voltak már egyes 
kétkedő Tamások, akik mélyebben láttak Fekete lel
kébe. Az új püspök különben buzgón vette a dolgát, 
S az öreg Fisztrovich után sok munka s az üldöztetés 
viharában nehéz próba várakozott reá úgy Kőszegen, 
mint az egész kerületben. 

IV. Négy évi püspöksége az egyházkerü le tben . 

Fekete püspökségének a kőszegiek nem örültek. 
Egyik követük, Hodik György július 5. tett jelentést 
a választás eredményéről a tanácsnak. Ők, úgymond, 
„nem consentiáltak és sok rendek nehezteltek is ez 
aránt", nem fogadták el Wittnyédynek évi száz forint
ját sem, aki Dömötöri Györgyöt, az ő alumnusát akarja 
Fekete mellé adni. A tanács befejezett ténnyel állván 
szemben, követeket küldött Feketéhez „hogy köszönt
sék, ha immár Isten ő kegyelmét püspöki méltóságra 
emelte, noha nem. reménlették ugyan, kiben az aránt 
üdvösséges successust kivannak; de kérik is, hogy 
úgy alkalmaztassa magát és dolgait ő kegyelme 
püspök uram, hogy az egyházi szolgálatban azután az 
városnak ne legyen fogyatkozása se egyképpen, se 
másképpen, kiváltképpen midőn ö kegyelme az eccle-
siák visitatiójára kimegyen, mivel ő kegyelme Ordina
rius praedicatora az városnak és az midőn kimegyen, 
az községnek adja mindenkor hirire". Fekete köszö
nettel vette az üzenetet, megnyugtatta őket, hogy míg 
távol lesz, helyettest fog maga helyett rendelni; de 
arra is kéri a tanácsot, hogy más prédikátor felöl is 
gondolkodnának. Julius 29-én Svetics András adta elő 
ismét Fekete kérelmét, hogy Wittnyédy felajánlott 



alumnusát „Dömötöri ifjú legényt" hivják meg Fekete 
mellé, de a tanács azzal a kifogással, hogy nincsenek 
teljes számmal együtt, nem adott határozott választ. 

Arról, hogy Kőszegen ismét a második magyar 
lelkészi állást szervezték és betöltötték volna, nincs is 
tudomásunk. De időnként, különösen a püspöki egy
házlátogatások idején bizonyára volt helyettes lelkészük. 
Dömötöri György, aki mint tübingeni theologus már 
1664. szép magyar verset irt Zrínyi Miklós halálára s 
aki később az eperjesi kollégiumnak volt jeles tanára, 
ha Kőszegre kerülhetett, bizonyára jól meg is felelt 
helyettesi tisztének. Később pedig a Győrből elűzött 
Bognár György lelkészt hivta meg a tanács Fekete 
mellé segítségül. 

Fekete püspök így most helyettest nyervén Kő
szegre, az egyházlátogató körútra, miként azt már a 
püspökválasztó gyűlésen is bejelentette, még az 1669. 
évi augusztus havában elindult. És nemcsak a Rába
közre szorítkozott, hanem meglátogatott Sopron, Vas 
és Győr megyében más gyülekezeteket is. Erre a 
püspöki körútra az öreg Fisztrovich után és most az 
üldöztetések idején valóban nagy szükség is volt. 
Magával vitte Fekete a kerületi jegyzőt, Perennyei 
Bálintot is, ki a gyülekezetek anyagi és szellemi álla
potára vonatkozó adatokat röviden jegyzőkönyvbe is 
vette. (Egyet. levt. V. 10). 

Volt ez útjában többek közt Szakonyban, ahol 
Laurentius János lelkész számolt be a gyülekezetről. 
Meszlenben régi kollegáját, Ensel Jánost, Faradon Aáchs 
Ferencet, Szilisárkányban Nagy Andrást, Mórichidán 
Stephanides Sámuelt, Szentandráson Holéczy Andrást, 
Egyeden Andreáé Györgyöt, Téthen Mendel Tamást 
találta a lelkészi hivatalban. 

Járt Fekete már ekkor a reá nézve később oly 
végzetessé vált Ostffyasszonyfán is. Egyik ősi anya-
egyházunk volt ez. Az Ostffyak még a Nádasdyakkal 
és Batthyányakkal egyidőben fogadták el az evang. 
hitet. Ostffy Jakab sopronmegyei alispán (1563—79) 
már buzgó híve volt egyházunknak. Asszonyfának már 
a XVI. század óta vannak evang. lelkészei. A régi 



templom harangját Ostffy Tamás és neje Nádasdy 
Orsolya öntetté 1620 körül, amikor Geregyei Gergely 
volt az asszonyfai lelkész. Ezek fiai voltak László és 
Miklós, kik most Fekete püspököt ősi várkastélyukban 
magyar vendégszeretettel fogadták. Ostffy Miklós, mint 
láttuk, ott volt Bükön is a püspökválasztáson. 

Aug. 29-én érkezett Fekete Asszonyfára. A lelkész 
ekkor Büki György, a tanító Kelemen Benedek volt. 
A régi templomot, mely fent a várdombon a kastély 
mellett épült, a püspöklátogatás örömére, amint 'az 
ma is szokás, szépen renoválták. (Templum hujus loci, 
situm e regioné Arcis, egregie renovatum est, — irja 
Perennyei). A hivatalos kikérdezésnél a vár urai, 
Ostffy László és Miklós is ott voltak. Micsoda más 
világ lesz az tíz év múlva, midőn Fekete a szám
űzetésből visszatérve, mint üldözött és hontalan keres 
itt menedékhelyet. 

Fekete érdeme volt, hogy ebben az útjában 
Győrött is az első püspöki egyházlátogatást megtart
hatta. A szabad királyi városok ugyanis tiltakoztak ez 
ellen, ők független státus akartak maradni az eklézsiá-
ban éppen úgy, mint politikai téren a vármegyével 
szemben. Sopron például hivatalos látogatás és számon
kérés céljából nem is bocsátotta volna be falai közé a 
püspököt. Erre nézve jellemzően monda 1655. Mankó
büki Horváth Ferenc, Vasvármegye esküdt jegyzője, 
hogy a soproni urak csak mint szomszédok érintkez
nek a kerülettel, de nem függnek tőle. (Sopr. Eht. 
378. és 410). 

Győrött 1669. szept. 9. volt az egyházlátogatás, 
a jegyzőkönyv hozzá is teszi: „prima eaque generalis 
visitatio". E győri sikerére nem ok nélkül volt büszke 
Fekete. A jegyzőkönyvet itt is Perennyei vezette. 
Lelkészük még az öreg podagrás Bognár Wagner 
György, a büki zsinat egyik püspökjelöltje volt, taní
tójuk pedig Aáchs Mihály, a későbbi jeles tábori 
lelkész és énekköltő. A gyülekezetet Semberger Mihály, 
Szappanosy István, Trestyán András, Torkos István, 
Fenth János és Tamássy János postamester képvisel
ték. Templomuk már 80 év előtt is volt. Most (az 



1647. évi törvény alapján) a Szerecsenyfej-utcában 
Boros Márton és Bogárdi Mihály szomszédok háza 
közt volt a templomuk a külvárosban. A királyi ren-. 
delet szerint a kálvinista pap is itt, erről a szószékről 
prédikált. Harangjok nincs. Iskolájuk a belvárosban az 
istentiszteletre rendelt ház mellett volt (loco cultui 
destinato adhaerens). A lelkésznek Pataházán 10 hold 
földje, 12 szekér szénája és 200 forintja volt. A pap 
számára mindig önkéntes volt az adakozás. (Ehlát. 
jkv. 81.). 

Alig végezte be egyházlátogató körútját már 
1669. okt. 9. Lang, Szentmiklósy, Zvonarics, Fábri és 
Deselvics esperesek s Perennyei jegyző aláírásával 
kerületi gyűlést hivott össze a sopronmegyei Lócs 
községbe nov. 13-ára. Itt két lelkészt avatott fel, akik 
Kövesdy Pál soproni magyar lelkész elnöklete alatt 
a keresztségről szóló hat kérdést vitatták meg. (Klein, 
II . 154). S kerületi gyűlést tartott még 1670. jun. 10. 
Ostffyasszonyfalván is, hol a kandidátusok Unger 
Mihály soproni magyar rektor elnöklete alatt vitatkoz
tak az ágostai hitvallás I . artikulusáról (De Deo.) Itt 
avatta fel Hazuka Illést a Kőszeggel szomszédos Nemes-
csóta, s ugyanitt a kerület Perenyei Bálintot esperes
nek választván, a jegyzői tollat Ensel Jánosra bízta. 
Még ez évben nov. 14. egy kis gyűlés is volt a vas
megyei Tissinán. 

A vallási üldözés napról-napra súlyosbodván, az 
1671. jun. 4-re Nagygeresdre hirdetett gyűlést igen 
súlyos okok miatt (ob certas, easque perquam arduas) 
már nem lehetett megtartani. Szept. 16-án csak kis 
gyűlés volt Kőszegen. A következő évben, midőn 
Széchenyi György győri püspök már Győrből is elűzte 
a protestáns lelkészeket és tanítókat, sőt Kőszegen is 
elloglalta a nagyobbik templomot, amelyben Feketét 
lelkésszé avatták, 1672. május 18-án Meszlenben gyüle
keztek össze kerületi gyűlésre. Itt Aáchs Mihály, a 
száműzött győri tanár elnöklete alatt az Aug. Conf. 
III. artikulusának (De Filio Dei) 11 thesiséről vitatko
zott a Koronczóra felavatott Gábor Mátyás. 

Az utolsó kerületi gyűlés, melyen még Fekete 



elnökölt, Szilvágyon Vas megyében folyt le. Ekkor 
már sötét felhők tornyosultak egyházunk felett. Pozsony
ból és a Felvidékről ijesztő dolgok hire érkezett. Sok 
volt a gyűlésen már a számkivetett lelkész. Ilyen volt az 
ünnepi szónok, Bognár György, az elűzött győri lelkész 
is, ki Csel. 4, 12. versét vette alapigéül (És nincsen 
senkiben másban üdvösség.) Bognár kevéssel a gyűlés 
után a török hódoltságba menekült s egész Belgrádig 
eljutott, hol az ehagyatott nép nagy örömmel fogadta 
őt. (Kiesen D. Homagium Sacrum, Hamburg 1676). 
Itt is vitatkoztak még az Aug. Conf. IV. artikulusáról 
(De Justificatione) s itt avatta fel Fekete Aáchs Mihályt 
Faradra és Solnay Istvánt Nagyvázsonyba. Ekkor már 
gyanús szemekkel nézték a protestánsok minden lépé
sét. A szilvágyi gyűlés már Szelepcsényi előtt a pozsonyi 
rendkívüli törvényszéken is szóba került, mintha három 
napig tanácskozott volna itt 500 lelkész és világi 
nemes Bécs elfoglalásáról, holott alig voltak itt többen 
mint ötvenen. A gyűlés meghívó levele és jegyző
könyve megvan az egyetemes levéltárban (I a 4, 25 
és I a 7, 202. Burius 22. Lampe-Ember 763.) 

De a gyűléseken kívül sok dolga volt Feketének ott
hon a püspöki irószobájában is. Az egyetemes levéltárban 
őrzött eredeti levelei mutatják a XVII. század püspöki 
irodájának nagy forgalmát, amikor még egy káplán 
is alig állott a rendelkezésére. Csak néhány aktát 
nézzünk. Az iktatókönyv akkor Fekete memóriája volt. 

A bögöteiek papja, Péczeli Lénárd összeférhetetlen 
ember, mást kérnek (1669. jul. 8.). Viszont Szenczy 
György szentgróti lelkész meg eklézsiát kér másikat 
(aug. 3). A szakonyiak oskolamestere paráznaságban 
találtatott és így az Úr házába be nem mehet (okt. 3). 
Dömölky András Sárvárról Balassa Gergely házassági 
perében keres igazságot (okt. 12). Kemenes alatt a 
sömjéniek egész falustól kérik a „nemzetes nemes fő-
püspököt", hogy prédikátorukat, aki jogtalan követe
lésekkel áll elő, utasítsa rendre (okt. 31). Francsics 
János, a Batthyányak hű embere, kit a grófok nem 
zavartak ki hitéből, Pusztaszentmihályra kér prédikátort 
ismételten is (nov. 2.). A szentmártoniak folyamodnak 



hogy a püspök oldja fel őket az ige-elvonás alól 
(egyházi tilalom) és csak arra a pár személyre ter
jessze ki , akik engedetlenek (1669). Répási István 
nemesíádonyi rektor bizonyos vádak ellen védekezik 
(nov. 13). Fisztrovich, a nyugalomba vonult püspök 
is azt kéri Öriszigetről, hogy adassa el a borait 
Kőszegen és küldjön nekik egy kevéssel is megelégedő 
oskolamestert (1670. jan. 25). Á nagypatyiak a püspök 
joghatóságának illetéktelen kiterjesztése ellen tilta
koznak (máj. 19). A légrádiak őfelségéhez küldenek 
követeket, hogy papjokat, Rakicsáni Istvánt megtart
hassák s a lelkész a püspököt kéri, hogy látogasson 
el Légrádra (aug. 3. szept. 26). Lang Mátyás soproni 
lelkész a jezsuiták üzelmeiről értesíti (okt. 20). Széchenyi 
György győri püspök fenyeget, ha a dereskeiek és 
döbörhegyiek prédikátort hívnak, vasra verve fogja 
őket Szombathelyre kísértetni (okt. 30). Guary Gergely 
azt kéri, hogy hagyják meg papjokat Guarban (nov. 24). 
Francsics Ádám közli, hogy Rissányi György dozmati 
lelkész hirtelen lemondott, mert Doroszlóba akar el
menni (dec 30). Storch János, a pusztaszentmihályi 
lelkész botrányos életet él (1671). A borbolyaiak is 
más papot akarnak, félő, hogy katholizálnak (jan. 22). 
Laky János szentmártoni lelkészt Potyondyné vádolja, 
de a vönöczkiek és Boros István megyei esküdt a 
védelmére kelnek (febr. 3). Dozmaton lakó Palásti 
István és György a templomukra gyűjtőket ajánlják 
(1671). A nemeskériek és szoporiak meg akarják 
tartani papjokat (ápr. 4). A móriczhidai és árpási 
gyülekezet is más papot kér (máj. 16). Ostffy László 
lelkészt kér Asszonyfára, mivel alaptalan neheztelés 
miatt Büki György Szentmártonba távozott (1671. 
jun. 29). Armbruszter János Tétényre Sárosy András 
kőszegi rektort ajánlja, ennek helyébe pedig a Győrből 
elűzött Aáchs Mihályt (1672. márc. 26). A rábahid-
végiek más emberséges papot kérnek (1673. febr. 12). 
Francsics is ismételten más érdemesebb papot kér 
Storch helyett (ápr. 4). Kisfaludy István panaszos 
levele szerint is a mihályiak és a kisfaludiak a lelki
pásztor miatt veszekesznek (ápr. 17). Dömölky György 



Patyra kér prédikátort (ápr. 28). Még a „Tata végház-
beli és Tata városi Aug. Confessión levő hallgatóság" 
is Feketét kéri, hogy időnként prédikátort bocsásson 
hozzájok (1673. máj. 28). Széchenyi győri püspök 
Seynitz császári adminisztrátor által tiltja még, hogy 
a pottendorfi lutheránusok ne járjanak az ágfalvi és 
más környékbeli prédikátorokhoz az igét hallgatni 
(jun. 10) stb. 

A férfiak mellett azután az asszonyokkal is volt 
ügyes-bajos dolga Feketének. Érdekes Telekesi Török 
Anna (Rátky Menyhértné) Acsadon kedden (évszám 
nélkül) kelt bizalmas hangú levele, melyben arra kéri 
„az édes püspök uramat", hogy fogadása szerint ren
deljen egy jó prédikátort Jánosházára, mert a mostanit 
nem tűrheti. Rakicsányi urammal megelégednék. „Ha 
pedig Kegyelmed el nem viszi onnét — írja — bizony 
én sem gondolok vele, ha az jobb urai papot (ple-
bánust) visznek is be, mert édes uram, nem mentheti 
magát kegyelmed avval, hogy nincs, nem adhat, mivel 
elegen vannak szegények, az kiknek helye nincsen." 
A jánosházi pap „most is az korcsma fölött prédikál, 
az én boszumra, isten látja, sok pápista ember vetette 
szememre, hogy korcsmára való hitünk van. Ha 
Kegyelmed jót ád, bizony minden segítséggel leszek 
én is neki, minden ebédem, vacsorám vele leszen." 
így azután nem is lehetett könnyű dolog e buzgó 
„leona lutherana" kegyeiben megmaradni. (Egyet, 
levt. I a 7, 216. Telekesi Török J. 6.) 

De irtak Feketének r. kath. főúri asszonyok is. 
Legtöbb baja volt Széchy Dénes gróf özvegyével, 
Draskovich Sárával, aki Széchy Péternek, Kőszeg 
egyik urának édesanyja és Széchy Máriának, a murányi 
Vénusnak nagynénje volt. Vakbuzgó türelmetlen 
asszony. Wittnyédy ezt, Báthory Zsófiát, Forgách 
Máriát és Pálfy Pálnét (Khuen Franciskát) mint az 
1662. évi országgyűlésen is jelen volt mágnásasszo
nyokat mondja veszedelmes szirénáknak, akiktől a 
protestáns férfiakat félti (W. lev. I . 214). Ez a vesze
delmes sziréna 1671. jan. 7. Felsőlendváról írt Feketé
nek, hogy a szenttrinitási lelkész (Sutták Miklós) 



karácsony előtt éjjel eskette össze a felsőlendvai 
porkoláb öccsének eljegyzett és elgyürűzött mátkáját 
egy más legénnyel, ki a leányt a szülői házból el
ragadta. S követeli a grófné, hogy a püspök szigorúan 
büntesse meg a papot, mert Ő ezt el nem tűri. 
(Wilfinger 43). Anyjához hasonló volt a fia is, Széchy 
Péter gróf, aki 1672. okt. 12. Apátiból irja, hogy 
nem fogja tűrni az evang. prédikátornak a felsőlendvai 
egyházba való visszatérését. (Egyet. levt. I a 7. 196). 

Fekete ekkor még oly buzgó volt, hogy egy 
Visegrádi Mihály nevű dominikánust, aki ez időtájban 
tért át hozzánk, 1670. nov. 14. Szászországba Misniába 
küldött ki, bizonyára az ellenségei köréből való el
távolítás és a hatalmas német protestantizmussal való 
megismerkedés céljából. (Zárka és Vietoris 111.). 
Levelezett Fekete a pápai pálosok vikáriusával, Ber-
zeviczy Lajossal is. 1670. jun. 11. kelt levelében 
megígérte neki, hogy kívánsága szerint a nagyalásonyi 
lelkészt máshová fogja áthelyezni s gyülekezetét mint 
filiát csatolja Dabronyhoz. De a vikárius ezt írta Fekete 
levelére: „Littéra haec promittit postulata, in executione 
vero egregie mentitur. Oportet episcopum irrepre-
hensibilem esse." (Eht. Emi. 205.) 

Egyes leveleiben a fiatal püspök igen kemény 
hangon beszél az esperesekkel is s ami neki anya
giakban jár, azt szigorúan veszi. Dimiakovich Péter 
simonyi alesperesnek 1671. aug. 29. írja, hogy a 
tanítók fizetésük elmaradása miatt panaszkodnak; 
adassa meg tehát nekik és ne molesztálják őt effélével. 
Azután a maga követelésére tér át. „Mind »a két 
esztendőre való censusom vagy honoráriumon kinn 
vagyon (melyet a büki zsinat itélt meg neki), Ke
gyelmed semmit nem vive végre mindannyi requi-
sitiómra. Értesítse a ministereket és rectorokat, hogy 
sub poena dupli 15 nap alatt fizessenek. Ex composjto 
van-e, hogy nem adják meg? Kegyelmed ad diem 
15. Sept. minden okvetlen itt Kőszegen legyen." Ez 
a szigorú, rideg hang az alesperessel szemben leg
alább is feltűnő. 

De különben Fekete a püspöki dolgait, úgy 



látszik, buzgón és szigorúan vette. És nagyobb panasz 
nem merült fel ellene. Csak a nagypatyiak tiltakoztak 
joghatóságának illetéktelen kiterjesztése ellen. A ne
messég továbbra is bizalommal és nagy tisztelettel 
van iránta. Ostffy László a fentebbi levelében „kedve
sivei együtt" (feleségével és mostoha gyermekeivel) 
köszönti. Szántó András rábaközi ifjú „De aeterna 
divinitate et satisfactione Mediatoris" című theol. 
értekezését (Tübingen 1673. Szabó K. III. 2628) 
Feketének, mint püspöknek ajánlotta. De Kőszegen a 
gyülekezetében, ahol közelebbről ismerték, nem volt 
ilyen kedves és ünnepelt ember. 

V. Rz új püspök a gyülekezetében. R kőszegi 
német templom elfoglalása. 

Kőszegen a gyülekezete körében Fekete nem 
volt oly kedvelt és népszerű lelkipásztor, mint az 
egyházkerületben. Püspökségének itt nem örültek. 
Amint láttuk, második lelkészt sem akartak segítségül 
az oldala mellé adni, holott ezt Fisztrovichnak még 
megtették. A vagyonos özveggyel való érdekházassága, 
az elárvult mostohagyermekeivel való bánásmódja, a 
rokonokkal az osztály és örökség miatt való pereske
dése önzőnek; anyagias lelkületűnek és így lelkipász
tori hivatásával ellentétben állónak tüntették fel őt a 
kőszegiek előtt s ezért már sokan elhidegültek tőle. 

Kellemetlen összeütközései a várossal anyagi 
ügyekben ezután is voltak. 1670. június 23-án Hodik 
György városbíró vádolta őt be a tanács előtt, hogy 
a kerületnek a város kezelésére bízott alapítványi 
(eleemosynalis) pénzét, 300 forintot, az ő tudtok 
nélkül „propria authoritate fölszaggatván az bepöcsétel-
tetett pénzt, csak szintén maga kiosztogatta, az mint 
akarta." A tanács felháborodva tárgyalta az ügyet és 
Somogyi András, Simon János, Fayrant (Feyerabend) 
János szenátorokat s a városi fiskálist és jegyzőt küld
vén hozzá követekül, felszólította: „hoay ő kegyelme 
ezen punktumokra nézve, amelyek következnek, resol-
válja magát: 1. Nyilván vagyon, hogy az eleemosy
nalis pénz ezen kőszegi scholához adattatott és az 



nemes tanács directiójára hagyatott, mint az akkorbeli 
aktákból ki fog tetszeni, azért adja ő kegyelme okát, 
mire nézve bocsátkozott azon pénznek dispositiójában 
és a tanács hire nélkül való kiosztogatásában ? 2. Tudta 
azt is püspök uram, hogy a pénz letételekor biró 
uram és a tanács közül Grenbolt (Grünwald) Mihály, 
Simon János, Somogyi András és Haffner Erasmus 
uraimék jelenlévén és a pénzt megolvasván, Simon 
János pöcsétjével be is pöcsételték; és ő kegyelme 
mégis maga authorításábúl, ily közönség ellen elvége
zett dolgot refrigálván, az pöcséteket felszaggatta és 
ahová akarta, a pénzt oda deputálta. 3. Deklarálja ő 
kegyelme magát, ha esméri-e biró uramat és nemes 
tanács uraimékat az itt való kőszegi scholának és 
accessoruminak, sőt maga személyének is patrónusá
nak? 4. Edoceálja ő kegyelme, ha a venerabile con-
sistoriumtól vagyon-e annyi plenipotentiája és lehet-e 
sine praejudicio civilis magistratus, hogy ő kegyelme 
azon eleemosynalis pénznek absoluta gubernatiójában 
bocsátkozhasson ? 5. Mi az oka, hogy azon eleemosy
nalis pénznek vége (célja) az itt való scholán lassan 
vagy semmire sem effektuáltatik ?" (Vár. jkv.) 

Nem tudjuk, mit válaszolt Fekete, de már az 
egész üzenet hangja is mutatja, hogy a város előkelő 
polgárai kevés bizalmat és tiszteletet tanúsítottak lel
készük és püspökük iránt. Ehhez járult, hogy Fekete 
és felesége felettébb ragaszkodván az anyagiakhoz, 
sokszor kis dolgok miatt is nagy háborúságot indí
tottak, amely egyházi állásukhoz éppen nem volt 
méltó. így 1670. szept. 22-én is Fekete Kárász Tóbiás 
által perelte be a tanács előtt az előbb említett 
Haffner Erasmus szenátort. A feleségének ugyanis 
három ludja elveszvén, a fősztisztelendő asszony maga 
ment el azokat keresni és Haffner házában — ha ugyan 
jól ismerte fel őket — meg is találta. De a haragos 
szenátor a püspöknét ez alkalommal „rút böcstelenül 
illette, húzta-vonta és gyalázta is." Szóval összevesztek, 
talán verekedtek is. Feketéék ezt a vidéki idillt a 
három luddal bátran a szolgálójukra bízhatták volna. 
A főtisztelendő asszony ezzel sokat veszített a méltó-



ságából. Fekete méltó büntetést követelt, de a tanács 
elhalasztotta az ügyet azzal, hogy biró uram Haffnert, 
aki nem volt házánál, nem certifikálhatta. (Vár. jkv.). 

Fekete ilyen kicsinyes dolgokkal is elidegenítette 
magától a híveit. Pedig ezeknek szeretetére és vé
delmére annál nagyobb szüksége lett volna, minthogy 
Wittnyédyvel való bizalmas viszonya miatt és a Wesse
lényi-féle összeesküvés ürügye alatt Feketét már nem
csak a klérus, hanem a világi felsőség is elkezdte 
üldözni. A hamis Wittnyédy levelekkel, melyeket állí
tólag 1669. irt Bethlen Miklóshoz és Keczer Ambrus
hoz, könnyű volt Feketét is meggyanúsítani. Ezekben 
irta volna Wittnyédy: „Dunántúl való földet soproni 
és kőszegi főprédikátorokra bíztuk". És ismét: Sopro
niak és kőszegiek igen tartanak lelki direktoruktól, 
oda fordítják, ahová akarják, azok immár meg vannak 
csinálva." (Eht. Emi. 237.) 

Maga Wittnyédy, aki Wesselényi szövetségének 
csakugyan egyik legagilisebb és legmerészebb tagja 
volt, 1670. febr. 13-án meghalt. Ezzel a legkínosabb 
haláltól menekült meg, mert Szelepcsényi, az árulkodó 
prímás már 1668. javasolta, hogy a lutheránus Witt-
nyédyt el kell fogatni s neki nagyobb bűnöket róttak 
fel, mint Nádasdynak, Zrínyinek és Frangepánnak. 
Wittnyédy így kisiklott a kezeikből, de barátait most 
a legnehezebb időkre hagyta itt. Fekete püspököt is 
nyomban gyanúba fogták. 

Még ez évnek a nyarán Fekete Serpilius János 
soproni városbiróval és Sowitsch Kristóf soproni lel
készszel volt együtt Tárcsán „az savanyu víznél" 
bizonyára csak üdülés vagy gyógyulás céljából. Már 
ennek is hamarosan hire ment Bécsbe, amint erről 
gróf Széchy Péter, Felsőlendva és Kőszeg ura tudósitá 
a Dasztifaluban lakozó Pásztory Zsigmondot, ki a 
közölt hirt vacsora felett mondta el a feleségének. 
Jelen volt a vacsorán Eőri Mihály ifjú is, talán 
Pásztory titkára vagy gazdatisztje s ez a hallottakat 
1670. jul. 27. sietve megírta az érdekelt Feketének 
mint egykori jóltevőjének. 

„Kegyelmedet — írja — mint régi s érdemem 
fölött való jóakaró Uramat akarám tudósítanom azon 



dolog felől, melyet tegnap, úgymint 26. praesentis 
Széchy Péter eő Nagysága Pásztori Uramnak írt. Hogy 
tudniillik az elmúlt napokban Kegyelmed Serpilius 
János soproni biró urammal, az tiarmadikat bizonyosan 
nem tudom, de úgy vélem, hogy Szobics soproni 
praedicator urammal az savanyú viznél együtt 
levén, Kegyelmetek magok között arról practicált 
volna, miképen köllessék újabban az Dunántúl való 
végházakban bebocsáttatott Németekre nézve rebellálni, 
az melyért Kegyelmetek eö Fölsége előtt Bécsben 
bizonyosan be vádoltatott." Ir Eőri egyszersmind Híd
végi Mihály nyitramegyei lutheránus ügyvédről is, 
kit a császár Leopold várába záratott és szabadulása 
felől vékony reménység lehet, mivelhogy sub specie 
rebellionis fogták meg; de Keczer uraméknak gratiát 
adott ő fölsége. Széchy Péter, mint a kőszegi vár ura, 
jól ismerte Feketét, Bécsben járt és onnan hozta 
ezeket a híreket. (Egyet. levt. I a 7. 140). 

Lázadásra Fekete ugyan nem gondolhatott, de 
most a puszta gyanúsítás is elég volt arra, hogy egy 
protestáns püspök ellen a hivatalos eljárást meg
indítsák. S ez nem is késett sokáig. A koronaügyész 
már 1670. szept. hava óta küldözte ki királyi rende
lettel a káptalanokat és konventeket, hogy az össze
esküvéssel gyanúsított személyeket hallgassák ki . 
(Pauler II . 252). Ilyennek Kőszegen különösen Feketét 
találták. Tehát Kőszegre is 1671. január 30-án Nagy 
Istvánt és Pap Farkast, a vasvári káptalan tagjait 
küldték ki, hogy Hodik György városbírói és a tanács 
tagjait eskü alatt hallgassák ki a következő kérdésekre 
nézve: Kik gyalázták a királyt? Kik esküdtek ellene 
össze? Kik leveleztek a törökkel? Kik voltak a zűr
zavar okozói? Kik izgatják most is az országbelieket? 
Mikor levelezett Wittnyédy István Wesselényi nádorral, 
hol, minő segéllyel és körülményekkel ? (Chernél I I . 89). 

Kőszeg történetirója szerint a vallatás eredménye 
főként Fekete Istvánt és Széchy György grófot, a 
kőszegi vár urát sújtotta. Ez utóbbinak javait a kir. 
ügyésztől később Széchy Péter váltotta magához. Hogy 
Feketére nézve mi terhelőt vallottak a kőszegiek, arra 



nézve nincsenek adataink. De hogy Wittnyédynek már 
csak a leveleit is terhelőnek vette a vizsgáló bizottság, 
azt Kieseti Dániel olaszi és volt kőszegi lelkésznek az 
esetéből tudjuk, aki szintén levelezett Wittnyédyvel, 
(Hörk, Századok 1907. 516). A kőszegiek Feketét 
eddig sem szerették, de ezután a megijedt kisvárosi 
polgárság (legalább ennek egy része) mint politikailag 
gyanús egyéniségtől, félt is tőle, ottani hivataloskodását 
a városra nézve károsnak, veszedelmesnek tartotta. 

A csapások, ha nem is éppen Fekete miatt, de 
a közel jövőben sűrűen érték a várost. A fentebbi 
vizsgálat alkalmával értesült a tanács arról is, hogy 
Széchenyi György győri püspök, aki azt a bizonyos 
kötelet fonta az evangélikusok nyakába, a Szent Jakab
ról nevezett német templomot el akarja tőlük foglalni. 
A hasonló esetek most napirenden voltak. Wesselényi 
dolgát, jóllehet ő és társai r. katholikusok voltak, jól 
ki akarta használni a klérus. Keglevich Miklós 1671. 
febr. 15. irta Szelepcsényi primásnak: „Az jó alkal
matosságot az catholica Religiónak promotiójára ne 
mulassza el." Tehát Kőszegen sem aludt az ellenség. 
Hiszen Pázmány Péter már 1626» ide akarta hozni a 
jezsuitákat. (Pacher D. 10. 1.). 

A lesújtó hír hallatára a kőszegiek nyomban 
folyamodást Írattak Fodor János prókátorral és Simon 
Jánost „a kőszegi lutheránusok legokosabb fejét" és 
Feyerabendt Jánost „a legbuzgóbb lutheránust" fel
küldtek Bécsbe I . Lipót királyhoz. A követek sok ajtón 
kopogtattak, de sehol sem kaptak biztató választ. 
Simon János a kancellár megérkezését is bevárta, de 
ápr. 13-án ő is csak azzal az üzenettel tért vissza, 
hogy át kell adni a templomot. Eközben a királyi 
rendelet is megérkezett. A pozsonyi és soproni urak 
is azt javasolták Simonnak, hogy „semmi oppositiót 
ne tegyen a város az Istenért, ha a nagy uraktól a 
nagy várakat elvehette ő felsége, itt is nagyobbat 
cselekedhetik; soproni uraimék is azt mondották, ha 
szüntén az Szent Mihályt el akarják is ő kegyelmektől 
venni, csak oda engedik". Nádasdy, Zrínyi és Frange-
pán feje most hullott le Bécsben és Bécsújhelyen, 



nem csuda, ha a kőszegiek is megrémültek. Hodik 
György városbíró megintette a községet, hogy a kancel
lár és győri püspök eljövetelekor „böcsülettel, tisztes
séggel és reverenter viselje kiki magát, ne nyelvesked-
jenek, hagyják a tanácsra a dolgot". (Chernél II. 89). 

Széchenyi György győri püspök ápr. 19. már 
meg is érkezett Kőszegre, a várba szállott s a nála 
tisztelgő küldöttségnek kijelenté, hogy ő a király 
személyét képviseli és az ő nevében követeli a német 
templomot. „Ő felsége feje hajtogatásával értette, 
hogy az itt való katholikusoknak ez ideig exercitiumjok 
nem volt és a küszegieknek sok más kicsapongásairól 
is értesült, többek közt arról, hogy az itten való pré
dikátorok nyilvánosan kiáltották k i : mennyi pápistát 
tettek lutheránussá." A város azonban hivatkozván 
arra, hogy a püspöknek „pöcsétes" utasítása nincs, 
halasztást kért, hogy ő felségéhez folyamodhassanak. 

A püspök ápr. 20. haraggal és fenyegető sza
vakkal hagyta el a várost. Simon és Feyerabendt 
pedig újra felmentek Bécsbe. Még vissza sem tértek, 
midőn máj. 12. esti 7 órakor Széchenyi püspök most 
egy tekintélyes küldöttséggel jött ismét Kőszegre. 
Vele volt Pálfy Tamás nyitrai püspök, mint kir. 
kancellár, gróf Széchy Péter főispán, Falusy András 
Vasmegye, Rátky György Sopron megye alispánja, 
Cziráky Mózes, Niczky Gáspár buzgó r. kath. főurak, 
Nagy Imre pálos, Fissinger János jezsuita, Kovács 
Márton ferenci barát, Zichy György jaáki apát és 
soproni plebánus sat. Ezek most Eperjes, Lőcse és 
Bártfa példájára hivatkozva követelték a templom 
átadását. Özv. Svetics Andrásné háza előtt (Városház
tér 54), melyben a küldöttség tanácskozott, 25 fegy
veres katona állott őrt és a tanácsnak megparancsolták, 
hogy a legközelebb ideérkező 300 katona elszálláso
lásáról is rögtön gondoskodjék. A máj. 13-án meg
érkezett Simon és Feyerabendt is csak ijesztő híreket 
hoztak Bécsből. Pálfy kancellár Hodik birót és a 
tanácsot lázadóknak nevezte, sőt Ujváry András 
jegyzővel együtt el is záratta őket. A tanács hősies 
bátorsággal tiltakozott sok ideig. Az utcán a nép-



tömeg már fegyveres kézzel készült támadni és a 
német katonákat is tüzelésre vezényelték. Kevésen 
mult és csak a város higgadtabb polgárai tudták 
a vérontást elhárítani. A nép még a házukban betegen 
fekvő Pamer János és Mihály véleményét akarta 
hallani. Ezek a templomkulcsok átadását javasolták 
s ez döntött. 

A kőszegiek még késő éjjel is tanácskoztak s 
végre is a kényszerűség előtt meghajolva, hogy a 
város egyéb jogait és szabadságát is el ne veszítse, 
sírás és zokogás között mondottak le templomukról. 
Másnap máj. 14. Hodik biró és a városi tanács d. e. 
11 órakor adta át a kulcsokat Pálfy Tamás kancellárnak, 
aki még azt is megkövetelte, hogy a biró maga nyissa 
fel a templomajtót és vezesse be a bizottságot. Hodik 
a nép gyűlöletétől tartva ezt csak a legnagyobb kény
szerítésre tette meg. Az egykorú forrás szerint: „Láttál 
volna itt nem kevés síró és könnyhullató városi és 
külföldi sok számtalan evangélikust, utriusque sexus 
pios homines, kicsinyeket és mind nagyokat, gyerme
keket és asszonyokat egyenlő keserűséggel, kín, kű 
lett volna is, szíved esett volna és így lőcsei módon, 
az mint akkor mondották ad Signum obedientiae et 
tollenda suspicione rebellionis a királyi parancsnak 
engedelmeskedtek". (Ujváry András kézirata. Vár. jkv. 
Jezsuiták évkönyve. Chernél I I . 100). 

Pálfy püspök-kancellár maga avatta fel újra a 
templomot trombiták harsogása, dobok pergése és 
díszlövések ropogása között. A paplakot (a régi plé
bániát), melyben eddig Gärtner Menyhért német lelkész 
lakott, át kellett adni az új plebánusnak, Kuzmich 
Péter esperes és győri kanonoknak. A kir. bizottság 
Széchy gróf várában tartott gazdag áldomást s zeneszó 
és tarackok durrogása között hagyta el Kőszeget. 

Feltűnő hogy a kőszegi egyház e háborgó gyá
szos napjaiban a város minden kiválóbb és bölcsebb 
polgárának jutott valami szerep, csak Feketéről, a ke
rület helyben lakó püspökéről hallgat a krónika. Sem 
Ujváry jegyző kézirata, sem a jezsuiták évkönyve 
nem szól róla, mintha a veszedelem idején Kőszegen 
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sem lett volna. A máskor oly ékesszóló főpásztor, 
aki István vértanúval akarta magát megköveztetni, 
miért nem szállott perbe a templomfoglalókkal? 
Hiszen az egyház jogainak és vagyonának ő lett 
volna a legfőbb őre. Úgy látszik, az év elején tartott 
vizsgálat őt, ha nem is kompromittálta, de mégis 
megfélemlítette. A felsőség őt politikailag megbélyeg
zettnek tekintette s talán maga a város sem akarta, 
hogy Fekete a királyi és főpapi bizottság előtt mu
tatkozzék. Még az ez évi jun. 4-ére, tehát a kőszegi 
templomfoglalás után három hétre Nagygeresdre 
összehívott kerületi gyűlést is elhalasztották „obcertas, 
easque perquam arduas causas". 

Egy héttel a templom elvétele után azonban 
már Fekete is jelen volt Gärtner kollegájával a városi 
tanácsnak május 22, tartott ülésén, ahol Hodik biró 
jelenti, hogy „a német templomot Isten elvette az 
német natiótúl" s felveti a kérdést, hogy a kisebb 
magyar templomba járjanak-e a németek is, vagy 
pedig a confusiók eltávoztatása végett magánházat 
vegyenek-e német imaházul? A határozat az lőn, 
hogy Küllős Gergely hitelezőivel kell megegyezni és 
ennek a házát vegyék meg, addig pedig míg a házat 
kijavítják és átalakítják, a városházán tartsák a német 
istentiszteleteket. A hitelezők közül (Telekesi) Török 
Imre uramhoz külön követet küldött a város. Pamer 
János és Mihály pedig azt a 300 forintot, mellyel 
nekik Küllős adós volt, a német eklézsiának adták 
ajándékul. Feketének valami vezető vagy indítványozó 
szerepét itt sem említi a jegyzőkönyv.f Csak máj. 28. 
jelenti ismét a városbíró, hogy Fekete és Gärtner a 
jövő vasárnap délesti órára publikálják inkább a pré
dikációkat, mivel akkor vásár is lesz s ilyenkor kevés 
ember szokott templomba jönni s hozzájárul az is, 
hogy a pápisták processiózni fognak „az kik is haran-
gozással (ott a tőszomszédságban) és más alkalmat
lanságokkal nyilván fognak galibáskodni." 

Csak az öreg Fisztrovich tekinti továbbra is 
Feketét a kőszegi gyülekezet vezetőjének. Ez ugyanis 
1671. jul. 5. Őriszigetről közli vele, hogy a kőszegi 



öreg templom javai felől ő felsége mandátumából 
Kuzmich Péter plebánus és Tallián Péter eskü alatt 
őt is kihallgatták. A papi öltözetekről, legatumokról, 
amit keveset tudott, azt el is mondta, azután itallal 
kínálván meg vendégeit, elmentek. El nem mulaszt
hatta, irja, hogy ezt a dolgot „sancta fide sub bono 
ac sobrio conscientiae examine" Feketével ne közölje. 
„Hozza Isten kegyelmedet ki az Savanyuvizhez" —e 
szives meghívással fejezi be levelét. (Egyet, levtár. 
Ia. 7. 177.) 

A kőszegi plebánus tehát még szent edényeket, 
alapítványokat stb. keresett az evangélikusokon. Ezek 
pedig még abban is reménykedtek, hogy talán a 
templomot is visszakaphatják, melyet 117 év óta bírtak. 
Simon János és Sárosy András rektor Fodor Jánossal 
július 12-től 25-ikéig ismét Bécsben voltak az eklézsia 
dolgában. (Tobias Seltenschlag von Friedenfeld ven
déglős 10 írt 52 kros nyugtát állított ki számukra.) 

Feketét azért a magyar hallgatóság a német 
templom elvétele után is megbecsülte. 1671. nov. 
24-én hívták meg hozzá segítségül a Győrből elűzött 
Bognár György lelkészt. Ujváry András jegyző járt 
nála követségben, de csak ideiglenesen fogadta el a 
meghívást, mert remélte, hogy visszatérhet Győrbe. 
A kőszegi magyar hallgatóság, mely a biró házában 
gyülekezett össze, örömmel vette ezt is tudomásul. 
Az iskolában Sárosy András és Ivánkovics Dániel 
oktatták az ifjúságot. Fizetésüket a kerület pénzéből 
mindig Fekete kezéből vették fel. Sárosy, valószínűleg 
a szenczi püspök-lelkészfia volt. 1669-ben Tübingen
ben értekezést is adott ki (Labyrinthus Romanus, 
Szabó K. III. 2497.) Feketének 1670. okt. 7. még azt 
irta, hogy a kassai iskolába megy helyettesnek, de 
1671. óta már Kőszegen van (nyugtája jan. 28.) s 
később Fekete mostoha lányát vette el feleségül. 
(Egyet. lev. I . a 7. 146. 149. 195). 

Ezen 1671. év őszén Simon János Fodor Jánossal 
még egyszer felment Bécsbe a religio dolgában. Fodor 
János bizonyos rabok ügyében is levelez Feketével, 
akiknek kibocsátását a kancellárnál sürgeti. Fodornak 



ekkor már igen sok dunántúli gyülekezettől volt meg
hatalmazó levele (rohonci, sámfalvi, körmendi, gencsi 
légrádi, patyi, bogyoszlói, jákfalvai. rábakövesdi stb.) 
jeléül annak, hogy már ezektől is elfoglalták temp
lomaikat. Fodor János fiatal soproni prókátor volt 
(családi házuk az Élesszögön épült a város fala mellett) 
az 1681. évi országgyűlésen is ő lesz Sopron megye 
evang. követe, igen buzgó és erélyes védője egyhá
zának. Mankóbüki Horváth Péter leányát akarván 
feleségül venni, többször járt Bükön és Fekete Istvánt 
kérte fel közvetítőnek. Ő a legnagyobb tisztelet hang
ján levelez Feketével „atyjaként tisztelendő" urának 
mondja őt. 

Ilyen megtisztelő hangon irja levelét Feketéhez 
Armpruszter János pozsonyi nemes is, Wittnyédy 
István veje. 1672. márc. 26-án irja ez, hogy a tétényi 
lelkészt Pozsonyba fogják magyar-tót lelkésznek meg
választani, azért Téténybe Sárosy András kőszegi 
rektort hivja, ennek helyébe Kőszegre pedig a Győr
ből elűzött Aáchs Mihály rektort ajánlja, aki őt erre 
„nagy fohászkodással és könnyes szemmel" kérte. E 
levelek mutatják, hogy a vidéki nemesség és Fisztro
vich, a nyugalomba vonult püspök is Fekete iránt 
még mindig a régi bizalommal és tisztelettervoltak. 
(Egyet. levt. I a 4. 24 és I a 7. 183—189). 

Az 1672. évben ismét ujabb veszedelem fenye
gette Kőszeget. A király ápril 4. kelt rendelettel paran
csolta meg, hogy a belső és külső tanácsba, melyben 
eddig csak protestánsok voltak.r. katholikusokat is fogad
janak be. S mivel a kőszegiek ennek nem tettek eleget, 
Majláth Miklós kir. ügyész perbe fogta a várost s a 
következő 1673. évben 32,000 forint birsággal súj
tották, melyet csak később a jezsuiták befogadása 
után engedtek el. (Chernél II. 102. Pacher D. 15). 

Mind ezek a dolgok még Fekete lelkészkedése 
idején történtek, ő a'püspök sem tudta az ily csapásokat 
elhárítani. Sőt az üldöző ellenség ebben az évben 
kíméletlenül sújtott le magára Feketére is. 

Pótlólag meg kell még említenem, hogy még 
mielőtt Wittnyédy és Fekete ügyében a vizsgáló bi-



zottságot kiküldték volna, 1670. évi április 16-án 
Zrinyi Péter és Frangepán Ferenc grófok Kőszegen 
utaztak keresztül, de éjjelre már Kaboldon Kéry 
Ferenc grófnál szálltak meg, aki titkon jelentést kül
dött és vendégeit fel is kisérte Bécsbe, ahol azután 
foglyul ejtették őket. Somogyi András, kőszegi evang. 
szenátor, a gyülekezet leggazdagabb és legtekintélye
sebb tagja, Zrínyit ebben az útjában le akarta be
szélni, hogy ne menjenek Bécsbe, de nem hallgatott 
reá. E két főúrnak átutazása és későbbi sorsa is nagy 
izgalmat keltett Kőszegen. (Pauler I . 393.) 

Wittnyédy hütlenségi perét Pozsonyban 1671. 
évi ápr. 20-án kezdték tárgyalni s háromfiának, János
nak, Pálnak és Zsigmondnak ügyét Hérics Tamás és 
Hosztóthy István kőszegi prókátorok képviselték. 
(Pauler I I . 318.) 

VI. Fekete menekülése és a kőszegi magyar 
templom sorsa. 

Harmadfél hónap múlva a szilvágyi kerületi 
gyűlés után, amely miatt lázadással vádolták a dunán
túliakat, már Fekete is megkapta az idéző levelet, 
amellyel egykori keresztelő papja, Szelepcsényi György 
esztergomi prímás, most mint kir. helytartó őt is 
Pozsonyba idézi szept. 25-ikére a rendkívüli törvény
szék elé. Burius János korponai lelkész, ki maga is 
a vádlottak és megjelentek között volt, teljes szöve
gében közli az idéző levelet (Micae 1. 1.). A kir. 
fiskusnak súlyos vádjairól és más nagy kihágásokról 
és merényletekről szólt ez. És hogy a rémület annál 
nagyobb legyen, az idézést a rettegett kir. kamara 
(elnöke Kollonics) utján küldték szét, a kézbesítést 
pedig a káptalan tagjaira vagy éppen a kir. harmin-
cadosra bizták. Burius szerint ekkor csak a Felvidékről 
(Zólyom, Liptó és Turóc megyéből) idéztek meg 31 
evang. lelkészt s ezeken kívül a Dunántúlról csak 
Losonczi Farkas János veszprémi református lelkészt 
és Fekete püspököt. 

Losonczit azonban a hívei nem bocsátották el. 
(Burius 13). És Fekete mellett is állást foglaltak 



Kőszegen nemcsak az evangélikusok, hanem még a 
r. katholikusok is. A pozsonyi idéztetés határnapja 
előtt két nappal 1673. szept. 23. erről az ügyről a 
jegyzőkönyv így emlékezik : „Biró uram (Hodik György) 
proponálja nemzetes szuperintendens Fekete István 
dolgát, hogyha a nemes város ismerné-e ennek utána 
is lölki tanítójának és pásztorának, amint ez ideig, 
mivel hogy a nemes város is szentöltette föl és 
sok esztendeig dicséretesen is szolgálta a nemes 
várost, most penig ő kegyelme az ő Felsége 
fiscusa instantiájára a nemes pozsonyi kamarára 
citáltatott; ha azért a nemes város patrónusának 
tartja magát, szükséges, hogy ilyetén dolgában 
assistentiáját és jóakaratját is mutassa. — Determi-
natum est. A nemes tanáts, mind az evangélikusok, 
mind penig a catholicusok részéről, propter animorum 
unionem, ebben való assistenciáját és jóakaratját szí
vesen ígéri." A város ezzel múltkori hibáját, midőn 
püspök-lelkészét oly sértően vonta kérdőre, jóvátette 
s bizalmáról és pártfogásáról biztosította Feketét. A 
r. katholikusok viselkedése pedig külön dicséretet 
érdemel. 

A megidézettek közül többen elmaradtak, de 
megjelent az öreg Kalinka Joakim püspök, a kiváló 
énekiró, ki már 1671. vizsgálati fogságban volt Po
zsonyban és hitehagyott hirét is költötték és ennek veje 
Tarnóczy Márton püspök is, aki Feketét Bükön hiva
talába iktatta. Fekete, a harmadik megidézett püspök 
nem ment el Pozsonyba. De a vádpontok és peres 
iratok között ott szerepeltek Feketének Wittnyédyhez 
és másokhoz irott levelei, valamint a szilvágyi kerületi 
gyűlést összehívó levele s a két hamis Wittnyédy-féle 
levél, melyek szintén a kőszegi prédikátorokról szól
nak. (Kvacsala, Prot. Szemle 1890. 721. Burius 6. 
18. 22.) 

Fekete helyett azonban, talán éppen az ő meg
bízásából, voltak Pozsonyban más dunántúli követek, 
akik látni akarták, mi lesz a megidézettek sorsa. Ezek 
az érdeklődőknek azt beszélték és püspöküket azzal 
mentegeitek, hogy Fekete csak okt. 8-ikára van meg-



idézve és meg is fog jelenni. Ez azonban nem felelt 
meg a valóságnak. Annyi bizonyos, hogy Feketét is 
várták, hiszen Dunántúlról csak is két ilyen kiválóbb 
hírneves vádlott volt megidézve. A rendkívüli törvény
szék egyik világi birája, Illésházy György, Burius 
szerint úgy nyilatkozott előttük, hogy Kalinkán, Tar-
nóczyn és Sinapiuson kivül Feketét is tortura alá 
fogják venni. (Micae 31). Ez elmaradt ugyan, de okt. 
6. a többi vádlottal együtt Feketére is kimondták a 
bizonyítási formák teljes mellőzésével az ismeretes 
felháborító Ítéletet, mely szerint mint vallásháborítók, 
felségsértők és hazaárúlók halálos büntetést érdelmé-

,nek ugyan, de^ő felségétől mégis kegyeimet nyernek, 
ha hivatalukról lemondanak, száműzetésbe mennek 
vagy áttérnek. Feketéről a jelenvolt Burius irja: 
„Nec visus, nec auditus, nec convictns nobiscum 6. 
Octobris est sententionatus et poenam exilii, aliis 
superintendentibus irrogatam, sufferre jussus". (Micae 
22). Kihallgatás és bizonyítás nélkül ítélték el szám
űzetésre. 

Szept. 23-án, midőn a városi tanács foglalkozott 
Fekete ügyével, bizonyára még Kőszegen volt. De 
október 6-án túl, midőn Pozsonyban már elitélték, 
nem volt tanácsos többé a gyülekezetében maradni. 
Ampringen, Kollonics és Szelepcsényi korában, miként 
a pozsonyi véres esetek mutatják, igen könnyen bán
tak el nem csak papokkal, hanem előkelő nemesekkel 
is. Fekete később maga mondja Jenában kiadott egy
házi beszédeiben, hogy titkon menekült el hazájából 
és nem írt alá reverzálist. Feleségét, Czenki Éva 
asszonyt és mostohagyermekeit otthon hagyta. Felesége 
csak később követte őt a száműzetésbe. De árván 
hagyta itt magyar gyülekezetét és az egész dunántúli 
egyházkerületet is. El lehet gondolni, mily megdöb
benést okozott a püspöknek váratlan eltűnése. A többi 
lelkészt Dunántúlról csak a következő év elejére 
idézték Pozsonyba. De már most is sok volt az el
foglalt templom és a földönfutó lelkész és tanító. Az 
ellenség jól számított: „Megverem a pásztort és elszé
lednek a nyájnak juhai." 



Kőszegen Gärtner Menyhért után Vislicenus 
György volt a német pap, aki 1672. Felsőpéterfáról 
menekült ide. Ez és valamely magyar másodlelkész, 
talán Bognár György vagy Sárosy András még ott 
volt a gyülekezetben, de számlálva voltak az ő nap
jaik is. Fekete menekülése után hamar jelentkeztek a 
papi fejedelmek Kőszegen, hogy a magyar templomot 
is elfoglalják. Még ezen 1673. évi nov. 5-én történt 
meg ez és Ujváry András az e napon tartott tanács
ülés jegyzőkönyvében hű képet fest róla. 

November elején Marschall alezredes vezetése 
alatt Woppingen ezredéből való német katonák lepték 
és szállották meg a várost, kik a kapukat és bástyákat 
is elfoglalván, a külvárosból a belvárosba csak a r. 
katholikusoknak engedték meg a bejárást. November 
4-én Pálfy Tamás püspök-kancellár és Széchenyi György 
győri püspök szintén megérkeztek. A tanács még e 
nap megkérdeztette, hogy mi járatban vannak és a 
katonaság szabadságától akarja-e megfosztani a várost ? 
Pálfy azt felelte: „Ő utas ember volna, azért semmit 
sem tudna benne." Széchenyi pedig, hogy „ő sem 
tudná, holnap pedig meglátja". A két ártatlan főpap 
ime „egregie mentitur". Nem akarták a várost már az 
első nap is fellázítani. A katonaság főkapitánya is azt 
füllenté, hogy ők csak „udvarolnak az ármádiával" a 
két főpapnak. Másnap azonban Széchenyi bevallá, 
hogy ő tiszte szerint a templomokat és iskolákat 
vizitálni jött s kivánta, hogy nyissák fel. Erre a tanács 
azt felelte: mivel a szabadság, a templomok és iskolák 
a községé, tehát ő nagyságaik eresztessék be a népet 
a külvárosból is. A két főpap ezt azonban nem en
gedte meg, sőt a tanács követeit Simon Jánost, Feyer
abendt Jánost és Csirip Andrást „arestomba vetette", 
Erdős Jánost pedig a legkomolyabb fenyegetésekkel 
küldöttek vissza a tanácshoz. 

„Biró uram (Hodik György) — mondja tovább 
a jegyzőkönyv — nagy fönszóval az élő Istenre 
háromszor esküdött, hogy föl nem nyitná az tem
plomot, mivel annak előtte is (az első templom el
vételekor) nyughatatlan volt a község miatt és még 



az asszony nép miatt is, azt mondván, hogy annak 
előtte is ő kegyelme rontotta volna el a várost. Azon
ban az egész német armada fegyverben levén, némely 
része a templom környül, némely penig a kapukon 
és egyéb rendelt helyeken, legottan a német templom 
felől, való magas garádicsos ajtó a catholicus statustól 
lerontatott és az utcán a kapu és kút felől való ajtónál 
is a lakat leverettetett és így harangozván nagy solem-
nitással bementek, magokkal együtt a város biráját 
bevivén, és így elfoglalták nemcsak a templomot, ha
nem annak utána a scholákat, parochiális házakat és 
a városnak némely bizonyos házait is, parancsolván a 
mellett serio a prédikátoroknak és oskolamestereknek, 
hogy két óra alatt a városból elmenjenek, amint el is 
köllött menni." Hrabovszky és Michaelis szerint ekkor 
a puchói Vislicenus György és a soproni Eckard 
György voltak az evang. lelkészek Kőszegen. (A két 
kőszegi templom elfoglalása: Uj M. Múz. 1857. 194, 
197. Magyar Tört. Tár. V. 18. 23.) 

E naptól fogva tehát Kőszegen se papjok, se 
tanítójok, se templomuk, se iskolájuk nem volt az 
evangélikusoknak. A német istentiszteletre szolgáló 
Küllős Gergely-féle házat, a két paplakot s a városon 
kivüli temetőben épült kápolnát is elvették tőlük. S 
az evang. lelkészek helyébe régi tervük szerint behoz
ták most a jezsuitákat. Két évvel későbben 1675. okt. 
22-én történt ez meg, amikor Széchenyi püspökkel 
Kollonics Lipót a kamara elnöke is eljött Kőszegre. 
A kierőszakolt szerződés szerint a jezsuiták megkapták 
Szent Jakab templomát s a tőle északra épült régi 
parochiális házat a köztük levő kis közzel együtt. 
Ezenkívül Kollonics megvette számukra (a kamara pénzé
ből) 1500 forinton Frankovics János, Csirip András és 
Zombori házát, kik ezeket akaratuk ellenére voltak 
kénytelenek eladni. A kir. fiskus elengedte a városra 
még 1673. kivetett 32.000 forint bírságot. A plebánus 
számára pedig azt a házat rendelték, amelyben előbb 
Fekete püspök lakott (vagyis a magyar parochiát). Ezt 
a házat, valamint Rádai Mátyás házát is a kir. fiskus 
foglalta le, de ezeket most visszaadta a városnak, 



illetve plébánusnak. Fekete házához, mint leendő 
plébániához hozzácsatolták a plébániai földeket és 
egyéb járandóságokat is. A magyar templom lesz ez
után a plébániai templom s ehhez tartozik a két 
templom közt levő temető is. A város szögletében 
épült iskolák (quas habuit civitas in angulo urbis) ez
után a plebánus hatósága alatt lesznek. A szerződést 
Benők István biró és Hodik György is kénytelen volt 
aláírni. A városi hivatalokban most már r. katholikusok 
ültek s a tanácsban is ők voltak többségben,. ilyen 
módon tehát a város is beleegyezését adta a jezsuiták 
bevonulásához. 

1677-ben azután a régi plébánia és a kisajátított 
három ház helyére új kollégiumot építettek. Az evang. 
rendek 1681. évi emlékirata azt is felpanaszolja, hogy 
építésekor a német templom melletti temetőben nem
csak a régi, hanem az ujabb holttetemeket is felhány
ták. A kollégium tervét a lékai Orsolini Péter készí
tette, ki a lékai ágostonrendü zárda és templom építé
sével szerzett magának hírnevet. (Képét Pacher D. 
közli a címlapon). Draskovich Miklós gróf Sárvárról 
és Zichy István gróf Oroszvárról saját lovaikat is át
engedték az építéshez. (Pacher D. 16.) 

Ebben a lelkész nélkül való gyászos időben tör
tént, hogy 1675. ápr. végén a gályarabok közül Capra-
cottánál megmenekült Lányi György korponai rektor 
Stájerországon, Fürstenfelden és Németujváron át 
Kőszegre jött, hol egyes jóltevők ruhát adtak neki s 
egy emberrel Sopronba Eggenberg hercegnő udvari 
papjához, Lang Mátyáshoz kisértették. (Rácz K. I I . 113.) 

Fekete örökébe így az erélyes Kuzmich plebánus 
és a jezsuiták ültek be, kik a püspöki kancellár és 
kamarai elnök, Pálfy és Kollonics, valamint a nádor, 
Esterházy Pál herceg támogatásával kezdték meg erő
szakos eszközökkel a térítést. A számkivetett evang. 
püspök pedig itt hagyva népét, hivatalát, feleségét s 
a neki felettébb kedves anyagi javait is, ekkor már 
messze járt hazájától idegen földön. 

A magyar templom elvételére nézve pótlólag 
még meg kell említeni, hogy a német templomot ha 



még azon a címen vették el, hogy valaha a r. katho-
likusoké volt, de ehhez semmi jogot sem formálhattak, 
mert tudva volt, hogy ezt protestáns világban csakis 
magok a magyar evangélikusok építették 1615 és 1620 
között. Fabó András még az épitésre adakozó kőszegi 
magyarok 1615. évi jegyzékét is közölte. És Kőszeg 
monográfusa szerint a párkánylombozat közé már 
eredetileg beillesztették Luther, Melanchthon és más 
reformátorok domborművű arcképeit. A német tem
plom közvetlen szomszédságában épült és az elfoglalás 
után Szent Imrének ajánlották fel. 

VII. Fekete a száműzetésben. Németországban 
kiadott és megkezdett munkái. 

Mint fentebb láttuk, Fekete valószínűleg okt. 6. 
körül hagyta el Kőszeget és pedig titkon, hogy zavargást 
ne támasszon a városban. De volt oka félni a letartóz
tatástól is. Nov. 5-én a magyar templom elfoglalásakor 
már nem volt ott. Minthogy Szelepcsényi és társai 
egyelőre nem akartak többet, minthogy a lelkipászto
rokat gyülekezeteikből eltávolítsák, nem lehetetlen, 
hogy Fekete is kapott útlevelet a pozsonyi kamarától, 
mint a többi száműzött püspök és lelkész. Nem hisszük, 
Hogy Fekete oly mélyen keveredett volna bele Wesse
lényi és Wittnyédy dolgába, hogy emiatt tagadták 
volna meg tőle. 

Elképzelhetjük, hogy a lelkes nagy magyar, aki 
a kőszegi németek és a kormányzása alatt levő sok 
német gyülekezet kedvéért sem tanulta meg a német 
nyelvet, mily fájdalmat érezhetett, midőn magyar 
hazáját oly váratlan gyorsan és titkon kellett elhagyni. 
Fájt neki búcsúzás nélkül itt hagyni magyar nemes 
barátait, kőszegi híveit, családi körét és kettős hiva
talát. Bármily nagynak látta is a veszedelmet, mint 
kényszerítő okot, de bizonyára a hűtlen elhagyás 
vádja is ott rágódott a lelkén. Neki a főpásztornak 
meg kellett volna jelenni Pozsonyban is a kir. hely
tartó előtt, bármily elfogult, igazságtalan papi biró 
viselte is ezt a tisztet és vallást tenni hitéről az em
berek és a világ előtt. Püspöktársai, a nála öregebb 



Kalinka és Tarnóczy megjelentek. És itthon kellett 
volna maradni nyája körében, jó reménységgel várva 
a gonosz idők változását. „In spe et silentio est forti-
tudo nostra* — monda Sowitsch Kristóf, midőn a 
soproni szószéktől búcsúzott (Ezs. 30, 15). 

Útját valószínűleg Sopron, Bécsújhely, Bécs, 
Regensburg, Bayreuth, Drezda és Lipcse felé vette. 
Regensburgban sok barátjuk és rokonuk volt a magyar
honi evangélikusoknak, Bayreuthban, a soproni Eggen-
berg hercegné hazájában pedig mindig szives fogad
tatásra számíthattak a magyarok. Ezen az úton ment 
ki például Galli János Kristóf a harkai lelkész, aki 
1675. Zeitzben találkozott Burius János történetírónkkal 
(Micae 167). Trost Henrik soproni kórházi lelkész is 
Bécsújhely, Bécs, Regensburg és Nürnberg felé me
nekült szülőföldére Jenába. (Sopr. Eht. 445). 

A szintén száműzött Burius szerint Fekete már 
az első útjában eljutott Drezdáig és Lipcséig, ahol 
tisztelettel fogadták. Majd tovább költözött Hamburgig, 
sőt átment Dániába és Svédországba is, ahol ezek 
királyai és más jóltevök bőséges alamizsnával látták 
el. Későbbi saját vallomása szerint járt Fekete Kiéiben 
is, hol az akadémián végig hallgatott egy theol. dis-
putatiót is, melyet csúfosan használt fel elhagyott 
egyháza ellen (Burius 115). Tehát közel két év alatt 
(1673—1675) már nagy utat tett, sok idegen országot 
bejárt, midőn Németországba visszatérve Naumburg 
városában hosszabb időre is letelepedett. Időközben a 
felesége, Czenki Éva asszony is kijött utána. Szüksége 
is volt már reá Feketének, hogy kiürült erszényét egy 
kis hazai hozománnyal tölthesse meg. 

Naumburg városa a Saale mellett a szász-zeitzi 
hercegség területén fekszik. A szláv misszió érdekében 
még 768. alapított régi püspöki székhely román stílus
ban épült szép székesegyházzal. A reformáció korában 
Luther jó barátja és kollegája, Amsdorf Miklós volt itt 
az evang püspök 1541. óta, akit innen a schmalkaldeni 
háború idején 1547. űztek el s ekkor a mérsékelt 
irányú Pflugk Gyula r. kath. püspök foglalta el a helyét. 



De ennek halála után az egész káptalan is elfogadta 
a reformációt. 

íme ily szép és nevezetes helyen élt Fekete a 
feleségével 1675. óta mint magánember. Móric szász-
zeitzi herceg és a naumburgi vagyonos polgárok heten
ként adományokkal és bő segítséggel látták el. Ideje 
és nyugalma itt bőven levén, saját szavai szerint most 
negyven éves korában kezdte el a német nyelvet ta
nulni „juxta regulás et praecepta ejusdem lingvae" és 
egy év leforgása alatt oly eredményt értei, hogy már 
egyházi beszédeket is írhatott és mondhatott el „quam-
vis stylo simplici, prout a tyronibus in simili casu 
fieri sólet." 

Időnként tehát a Szent Vencelről nevezett tem
plomban a főlelkész engedelmével prédikálni is szokott 
és pedig nagy hallgatóság előtt. A nevezetesebb német 
városokba is kirándult, így Wittenbergbe, Jenába. Ez 
utóbbi helyen volt tanár régi jó barátja és száműzött 
társa Klesch Dániel magister, aki éppen akkor hagyta 
el kőszegi lelkészi állását, mikor Fekete mint fiatal 
rektor odaérkezett. Kleschnek lehetett érdeme abban 
is, hogy Fekete, a volt püspök á jenai egyetemtől a 
magiszteri grádust 1676. megkapta. Ez évben kiadott 
prédikációja címlapján már ott van neve előtt az M. betű. 

Diakónusi vagy más alsóbb egyházi állást, a volt 
püspök és nemes ember, úgy látszik, nem akart vállalni 
Naumburgban, vagy talán a német nyelvben való jár
tassága sem lett volna ehhez elégséges. Még Fekete 
idejében jött Naumburgba egy másik magyar szám
űzött is a Szepességből, M. Günther András, volt 
káposztafalvi lelkész szintén a feleségével, Alauda 
Zsuzsannával. Ezt a herceg azonnal diakónusnak hívta 
meg és Günther itt is maradt s mint rendes lelkész 
itt halt meg 1709. Egyszerre tehát két menekült 
magyar papi család is tartózkodott Naumburgban 
(Burius 159. Klein I . 103). 

Az itt töltött száműzetési évek emlékei azok a 
német egyházi beszédek, melyeket Fekete 1676—1678 
nyomtatásban is kiadott. Két beszédét, melyeket a 
naumburgi SzentVencel- templomban mondott el, Jena-



ban 1676-ban adta ki „Symbolum Grati Animi, seu 
Par Concionum Sacrarum. Das Denkmal eines dank
baren Gemtiths" cím alatt. Naumburg egyházi és 
világi rendéinek ajánlotta s a város iránt való háláját 
akarta ezzel bebizonyítani. A beszéd elején életrajzi 
adatokat is közöl. Feleségével csak hosszú vándorlás 
után jött 1675. Naumburgba, hol a herceg, a lelkészek 
és a polgárok részéről sok jótéteményt élvez. Negyven 
éves korában kezdte a német nyelvet tanulni stb. 
(Szabó K. III. 2754. Múz. Hung. e. 714.) 

Palumbini Máté, volt zsolnai rektor és most Fekete 
számkivetett társa egy latin üdvözlő verset írt e be
szédekhez s ebben Feketét a haza díszének, Kőszeg 
egykori világító csillagának nevezi, ki most a szám
űzetésben ragyogtatja fényét. Az exilium Feketére 
nézve a német nyelv békóit is megoldotta s arra tanítá 
őt, hogy most e nyelven hirdesse az igét. Tehát az 
avatatlan nép (profanum vulgus) ne kárhoztassa a szám
űzetést, mert ime fény támad a homályból és kedves 
hangú énekszó a szájból. (Klein S. II . 502.) 

A következő évben Fekete egy német bűnbánati 
beszédet adott ki, melyet magyar nyelven írt előszóval 
ajánlott volt kőszegi híveinek. A címe: Trifolium 
sacmm, das ist Geistiges Kleeblatt, vorstellend die 
allernäheste Ursach der Trübsal des Volks Gottes und 
der Verwüstung ihrer Landschaften. Komoly hangú, 
erős bibliai és hitvallási alapon álló beszéd ez, mely 
mély vallásos érzésről és alapos theologiai ismeretről 
tanúskodik. S ezt Feketének többi prédikációjáról is 
elmondhatjuk. Magyar előszava 1677. máj. 5. kelt 
Jenában, ahol éppen e művének kinyomatása végett 
időzött s bizonyára régi barátjának, Kiesen Dánielnek 
volt most is a vendége. Ebben mondja, hogy titkon 
jött el hazulról s reméli, hogy még prédikálni fog 
kőszegi híveinek (Szabó K. HL 2817. 4 r. 24. 1.). 

Ebben az 1677. évben Fekete ismét nagyobb kör
utat tett Németországban, mert barátja, Kiesen Dániel 
említi, hogy vele, mint útitársával volt Regensburgban, 
az előbb Sopronban lakott Regal Borbála bárónőnél, 
akinek fiai Kiesen rektorsága idején jártak a soproni 



gimnáziumba, s aki a két jövevényt most nagy szíves
séggel fogadta és sok jót tett velők. („Nebenst meinem 
Herrn Reise Gefährten — irja Klesch — Herrn M. 
Steph. Fekete, gewesenen Superintendeten in Nieder-
Ungarn, meinem geliebten Kreutz-Bruder in Christo, 
vielfältige hohe Gnad und Wohlthat empfangen." 
Klesch D. Cynosura Peregrinantium. Jena 1677. Elő
szó 2. 1.) Ebben az utjokban Coburg, Nürnberg, Tü
bingen, Stuttgart, Kirchheim, Ulm, Augsburg és Regens
burg városokat érintették. Közelebb jöttek a hazaföld
höz megtudni, vájjon nyilik-e kilátás a hazatérésre. 
Regensburg ugyanis élénk összeköttetésben állott 
Magyarországgal. 

Még 1678-ban is Szentháromság 10. vasárnapján 
Naumburgban prédikált mint vendégszónok („Gast-
predigt"), és pedig Móric szász-zeitzi hercegnek; három 
fiának és az egész udvarnak jelenlétében. A nyomta
tásban is megjelent beszéd címe: Speculutn Lachry-
marum Christi oder der Spiegel der Thränen Jesu 
und der Zerstörung Jerusalems (Jena 1679. Szabó K. 
III. 2976.). Ebben a beszédében még oly erős benne 
az evang. öntudat, hogy nemcsak a r. katholikusokkal, 
hanem a kálvinistákkal is polemizál benne. (Michael 
Ungerus nevéből is „Calvinum reges" című anagram-
mát csinált. Klein S, III. 437). Ezt a beszédet Móric 
hercegnek ajánlotta s barátja Klesch Dániel egy német 
üdvözlő verset irt hozzá. Az előszó 1679. jun. 16. kelt 
Jenában, amikor ismét barátjánál volt látogatóban. 
Fekete ezután már nem sokáig maradt külföldön. 

Naumburgi tartózkodásáról egyéb adatokat nem 
ismerünk. Sem a lelkészi hivatal, sem a városi levéltár 
Naumburgban nem tud Feketéről. (A weimari Luther
kiadók közül D. Albrecht Ottó volt szives ez ügyben 
kutatni és válaszolni). Ellenben Vislicenus György 
magyar exulánsról, ki a szászországi Schönburgban 
(St. Moritz mellett) volt lelkész, van tudomásuk s azt 
hiszik, hogy Fekete Vislicemus közvetítésével került 
Naumburgba. Vislicenus Puchóról való, itthon előbb 
Felsőpéterfán volt lelkész, 1672—73. pedig Kőszegen, 
ahonnan a második templomfoglaláskor űzték el. így 



tehát kollegája volt Feketének s valószínű, hogy ő 
hívta Naumburgba. 

A három nyomtatványon kívül ma már semmi 
emléke sincs annak Naumburgban, hogy ez a hírhedt 
püspökünk több mint három évet töltött itt. Hivatalos 
állása nem volt, csak mint vendég élt itt, azért nem 
szólnak róla a jegyzőkönyvek. Feketének itt a herceg 
és a városi polgárság oltalma és pártfogása alatt arány
lag elég jó dolga volt, ha meggondoljuk, hogy mit 
szenvedtek éppen ez idő alatt elitélt lelkésztársai a 
nápolyi gályákon. De a költségből időnként ő is ki
fogyott, s hogy pénzhez jusson, a kereskedők közve
títésével hazulról kellett kölcsönt kérnie. Fekete még 
kilenc év múlva is szóvá teszi, hogy mostoha lányá
tól Csór Judittól, ki időközben Gömbös Istvánhoz 
ment feleségül, Németországban nyolc tallért vett 
kölcsön a magok szükségéré. Sőt a feleségével Német
országban is csináltak adósságot, melyet később kellett 
letörleszteniök. Másik mostoha leányát, Csór Erzsébetet 
is valószinüleg már csak száműzetése után vette fele
ségül Sárosy András, a kőszegi rektor s később szent-
gróti lelkész. (Vár. jkv. 1688). 

A pénzhiányon és adósságcsináláson kívül uta
zásai és vándorlásai közben bizonyára Fekete is meg
ízlelte a hontalanok és hajléktalanok keserű kenyerét. 
A gyászos évtized magyar exulánsai ugyanis a tapasztalt 
jóindulat és szives fogadtatás elismerése mellett sokat 
szólanak méltatlan bánásmódról és szenvedéseikről is. 
A méltatlan vádakkal szemben való önigazolásuk és 
helyzetüknek javítása céljából több iratot is adtak ki 
a külföldön. Ilyen például: Ungrischer Exulanten Reise-
Gedanken zur Erweckung Christlichen Mit-Leydens, 
Reimweise verfasset. Rom. 8, 28. (Danzig 1674. Szabó 
K. III. 2659). Bizonyára Klesch Dániel műve, ki ugyan
ott 1674. egy más alkalmi iratot is adott ki. És ilyen 
Reiser Antal hamburgi, volt pozsonyi lelkész műve: 
Nothwendige Gedanken der evang. Prediger in Teutsch
land über denen Exulanten aus Ungarn. Aus dem 
Ungarischen ins Teutsche übersetzet von einem, der 
nicht weit davon gewest. (H. n. 1678. Szabó K III. 



2960. Burius 109). Hasonló tárgyú igazoló irat: Hun-
garische Praedicanten-Unschuld. (H. n. 1675. Szabó K. 
III. 2732). 

És ilyen végül: Elend-Klage derer aus Ungarn 
von Anno 1670 bis 1674 vertriebenen und bey acht 
Jahren her noch umbwallenden Prediger etc. (H. n. 
1682. Ruszti gyülek. kvtára). Ez az irat különösen 
sokat beszél az exulánsok szenvedéseiről. Egyes városok, 
mint Boroszló és Augsburg — úgymond — nagy szíves
séggel fogadták őket, és ilyen helyeken sok számki
vetett lelkész össze is gyülekezett. De másutt gyalázták 
és korholták őket: „Ey ihr Ungerische Exulanten 
— mondották — Ihr machet des Landstreichens und 
Umblauffens zu viel! Ja Eurer sind zu viel, und Ihr 
kommet uns zu offt, wer kann Euch gnug geben ? 
Ihr überlauffet uns zu sehr, dass wir endlich Eurer 
müde und überdrüssig werden müssen." (3. 1.). 

Szemükre vetették, hogy hivatalt, munkát nem 
vállalnak. De ezt a magyarok és vendek már csak 
azért sem tehették, mert nem értették a német nyelvet. 
Sok helyen ki is gúnyolták őket. Mivel magas termetű, 
erős férfiak voltak, cséplöknek, hajdúknak, katonáknak 
szánták őket; a nép pedig, mivel hosszú szakáluk és 
hosszú kabátjuk volt, zsidóknak nézte őket és gúnyo
lódott felettük. Különösen egy B. M. nevű exulánssal 
tették meg ezt. Sok helyen már a lelkészek sem bo
csátották őket magok elé, hanem látatlanul eluta
sították. (5. 6. 1.) 

Augsburgot és Ulmot az Elendklage is dicséri. 
Boroszlóban .különösen Acoluthi János lelkész fogadta 
őket szívesen, aki korábban rn^ga is száműzött volt 
s Dido szavaival szólott magáról: „Non ignara mali 
miseris succurrere disco". De Strassburg és más biro
dalmi városok már be sem bocsátották, hanem a város 
kapujától néhány forint vagy garas alamizsnával uta
sították el őket s midőn két exuláns mégis bement a 
városba, hogy a hires székesegyházat és egyetemet 
megnézze, a városi polgárok reájok üzentek, hogy 
egyszer már takarodjanak ki a városból, mit keresnek 
itt oly sokáig. (8. 1.) 



Mások a hírhedt Lapsánszky művét oívasván, 
azzal gyanúsították a bujdosó magyar lelkészeket, 
hogy talán nem is hitük miatt, hanem mint lázadókat 
űzték ki az országból. így vádolta meg őket nyíltan 
is Königsberg legöregebb és legtekintélyesebb theol. 
tanára (32. 1.). Az Elendklage névtelen szerzője ván
dorlás közben sietve írta 1682. őszén ezt a művét és 
egy evang. katonatiszt panaszos énekét csatolta hozzá, 
melyet ez akkor írt, midőn a kassai templomot 1672. 
erőszakkal kellett elíoglalniok. A vers refrainje: „O 
verbosste Pfaffen!" 

Feketének mind ezt a sok panaszt hallani, szám
űzött társainak megalázó sorsát látni kellett. Vándor
lásai közben bizonyára neki is voltak keserű tapasz
talatai. Nem csuda, ha visszakivánkozott hazájába, 
amire Burius szerint, nemcsak a honvágy, hanem a 
száműzetést vele megosztó feleségének türelmetlen
sége is mind jobban nógatta. Kőszegi nyáját, a szép 
Magyarországot, miként második prédikációjának 
magyar előszavából kitűnik, a külföldön sem tudta 
feledni. A hazajövetelre és magyar evang. egyházára 
gondolva kezdte meg még Németországban egy olyan 
műnek lefordítását is, melyet a biblia után legszük
ségesebbnek tartott. „A biblián kívül alig ha mi 
szegény Hazánk és Nemzetünk ennél jobb és hasz
nosabb könyvet soha is látott" — mondja az Előszóban. 

Ez pedig nem volt más, mint a szellemes, tudós 
és kegyes lelkű rostocki tanárnak és szuperintendens
nek, Malier Henriknek „Geistliche Erquickstunden" 
című rövid, velős elmélkedései. Ennek a műnek ki
választásával és értékének felismerésével maga Fekete 

_is kiváló theologusnak mutatja be magát. Lehet, hogy 
vándorlásai közben személyesen is találkozott a fiatalon 
elhalt Müllerrel. S hogy fordítása által egy ilyen íróval 
lépett lelki rokonságba, azért teljes elismerést érdemel. 
(Müller H . arcképét lásd: Drews P. Der ev. Geist
liche 96. 1.). 

Müllernek ez a népszerű munkája igen sok ki 
adást megért. Az eredeti német német nyelven a frank
furti kiadással egyidőben 1681. Brassóban is megjelent. 



(Szabó K. II. 1479.) Németországban ezek a biblikus, 
velős és szellemes elmélkedések oly népszerűek voltak, 
hogy a nürnbergi költők közt az úgynevezett Pegnitz-
parti pásztor- és virágrend tagjait külön énekek köl
tésére hangolták. (Der Geistlichen Erquickstunden 
Dr. Heinrich Müllers Poetischer Andachtsklang von 
denen Pegnitz-Blümengenossen verfasst. Nürnberg 1673 
és 1691. Koch E. Gesch. des Kirchenlieds III. 470). 
Müller életirói méltán emelik ki e melegszívű és szel
lemes theologus elmélkedéseiben és énekeiben a biblia
szerűséget, az igaz mély vallásos érzést és erőt s a 
magvas, tömör stylust, melyet meglepő ellentétek és 
szójátékok tesznek még élénkebbé. Művében nagy 
képzettség és éleselmüség (Sir. 18, 27) s bizonyos 
szelíd keresztyén humor (I. Tim. 3, 2) is felcsillog. 
(Koch E. i . m. IV. 72). 

Fekete e kiváló tulajdonságokat mind felismerte, 
azért vállalkozott a fordításra. A címlap szerint ugyan 
„némely igaz és áhítatos keresztyéneknek kérésekre" 
fordította magyar nyelvre, de első sorban bizonyára ő 
maga kívánta ezzel megajándékozni nemzetét. A szerző 
rendkívül tömör és sajátszerű Írásmódjának jellemzé
sére mondja Fekete az előszóban: „Mivel a Német 
nyelven való Stylus avagy szóllásnak módgya ezen 
tractatusnak exemplárjában felette concisus, rövid és 
mesterséges (művészi), melyet még a természet szerint 
való Németek közül is sokan nehezen érthetnek meg, 
azért a Magyar Stylust is úgy kellett alkalmaztatnom, 
hogy az igaz értelem mellől félre ne lépjek, hanem 
amennyire lehet, mind a szók s mind az értelem mel
lett megmaradgyak. Melyre nézve én sem tzifráztam a 
szókat, sem hosszú környül való Írással nem éltem, 
hanem mennél rövidebben s mind egyenesebben lehe
tett, úgy ejtettem a fordítást, hahol penig oly Német 
szó jött elő, a mellyel a mi Magyar nyelvünkön nem 
szoktunk élni, a helyett mást tettem fel, de olyat, 
mely a szónak értelmét megtartotta". A címek is sok
szor oly rövidek, hogy magukban nincs is értelmük. 
Például a 48-ik: „Minden és mégis semmi". Csak a 
szövegből értjük meg, hogy az ember ilyen. 



Látszik ebből, hogy Fekete Müller stylusának a 
titkát jól elleste s mondhatjuk, annak a kornak Írói
hoz képest mesterien oldotta meg feladatát. Híven 
fordít és jó magyarsággal. Egy kis módosítással ma 
is elfogadható és használható volna a fordítás. Egyik 
egyházi lapunk, a „Jó pásztor" annak idején többször 
közölt belőle szemelvényeket. Egyéb magyar művei 
(levelein kívül) nem maradtak fenn, de ebből a fordí
tásból is látszik, hogy Fekete, földijéhez, Szenczi 
Molnár Alberthez méltóan kiváló jó magyarsággal irt 
s bizonyára jeles szónok is volt. A magyar nemességet 
evvel vesztegette meg. 

Néhol ugyan felettébb az eredetihez szabván 
magát, germanizmusba téved, de azért általánosságban 
igen jó magyarsággal ír. Néhol tájszólással szokatlan 
szavakat is használ. Jellemző mondásai például: „Egy 
sült pogánynak könnyebb Ítéleti lészen, hogy nem 
mint egy elesett keresztyénnek. (28.1.) A gyermekekkel 
höbögni kell az embernek. (A predikálásban való 
„együgyűségről" mondja ezt. 719. 1.). A mi az hibán, 
avagy padláson van. (43. 1.) Ne pipeskedjél a nemes, 
nemzetes és tekintetes titulusokkal. (455). Midőn Isten 
a nagy urakkal deposuit-oi játszik, (leteszi őket. 455). 
Az imádkozásban kerüljük az elszéledést (szórakozott
ságot, 23. 1.). A lependék (pillangók), kik kikelettel 
előjönnek, a téllel ismét elrepülnek (678)." Velős 
mondásai: „Szem oda fel s kéz reá! (45). A só legyen 
együtt a nádmézzel (a dorgálásban 137). Ma piros, 
holnap halálos. Reggeli órának arany a szájában. 
Mennél vénebb, annál fösvényebb. (509). Ha orgazdák 
nem volnának, lopók sem volnának. (4. sz.) A rágal
mazók tisztességlopók. Azok szája a lopó, a te füled 
az orgazda" stb. Feketének az akkori újabb német 
költőkből több énekverset is le kellett fordítani, melyek 
akkor még nem voltak meg magyar énekeskönyvek
ben. Ezek közül is több jól sikerült. 

De a tartalmat illetőleg is, a 300 lefordított elmél
kedés között sok olyan volt, mellyel Fekete eleven 
szenet gyűjtött a fejére. Azok az igék és evangéliomi 
igazságok, melyeket e könyvben magyar nyelven oly 



szépen örökített meg, mint tisztább múltjának vádló 
emlékei égették később a lelkét és földi pokollá tették 
az életét. Mikor később hitehagyása után olvasta az 
ilyen címeket: „A lelki tanítók tisztiről, A hűségről, 
A gonosz lelkiismeretről, A lélek és test tusakodásáról" 
stb. mit kellett akkor éreznie ? Vagy mikor később a 
„hathatós és görjesztő prédikációkról" olvasta: „A 
prédikátorok a gyülekezet dajkái és azért egészséges, 
édes tejet kell adni az ő melleknek. És magoknak 
kell elsőben az Isten igéjének eledelét megkóstolni, 
rágni, megemészteni és életekké változtatni." (565). 
S hogyan tűnhetett szemébe később ez a mondása: 
„Némely Rómába fut és a pápának lábait megcsókolja; 
nem futok én oda ő vele!" (146). 

A könyv teljes címe: Lelki Nyugosztaló Órák, 
avagy háromszáz házi és asztali Elmélkedések, me
lyeket elsőben D. Heinrich Müller, rostocki néhai 
nevezetes professor és lelki tanító német nyelven 
bocsátott ki, most pedig némely igaz és áhítatos 
keresztyéneknek kérésekre, magyar nyelvre fordított 
Szentzi Fekete István, Kőszeg városának néhai lelki 
tanítója és alsó Magyarországban augustana confession 
levő ecclesiáknak superintendense. Lőtsén Breuer 
Sámuel által. Kis nyolcadrétű vaskos könyv 1284 oldal. 

A nyomatás évszáma nincs jelezve, de következ
tetésekkel a megjelenés idejét is megtudhatjuk. Fekete 
a szerzőt néhainak mondja. Müller pedig 1675. szept. 2. 
halt meg. Fekete 1680 őszén már a bécsi börtönben 
ült, azután pedig áttért. így tehát a fordítás csak 1676 
és 1680 között jelenhetett meg. Én azt hiszem, Fekete 
a fordítást már a külföldön megkezdte, ahol erre elég 
ideje volt, de csak hazatérte után fejezte be és itthon 
adta ki. A lőcsei nyomdával csak itthon léphetett 
közelebbi érintkezésbe. És csak itthon voltak körülte 
némely „igaz és áhítatos keresztyének", kik a műnek 
lefordítását és kiadását kérték. 

Itthon láthatta közvetlenül a nagy lelki szükséget, 
melyben „az istennek nagy kereszt alatt vitézkedő 
anyaszentegyháza" szenved. Akkor kezdtek Thököly 
felkelése hirére a lelki tanítók már nemcsak Erdélyben 



és a török hódoltságban (ahol az igehirdetés nem is 
szünetelt), hanem itt a Dunán túl is rejtekhelyeikből 
bátrabban előlépni. Fekete a kis, vaskos könyvét 
„zsebben vagy szablyatarsolyban hordozható postillács-
kának" szánta olyan hívek számára, akik lelkitanítókban 
fogyatkozást látnak. De viszont feltételezi a „tisztben 
levő jó elmés lelkitanítókat is, akik akármely elmél
kedésből is könnyen praedicatiót formálhatnak". A 
fordító hitehagyása, lehetett az oka, hogy az értékes 
könyv több kiadást nem ért. 

Fekete 1679 őszén jött haza, ez a műve tehát 
vagy 1679 végén, vagy 1680 elején jelent meg, amikor 
az evang. nemesség itthon ismét nagy örömmel és 
lelkesedéssel vette körül. 

VIII. Fekete Ostffyasszonyfán. Fegyveres zendülés 
Kemenesalján és a Rábaközben. 

Kőszeg történetirója szerint a Thököly szabadság
harca által felbátorított kemenesaljiak hivták vissza 
Feketét. (Chernél II . 116). Ezt ilyen formában nehéz 
volna bebizonyítani. Talán csak a jezsuita évkönyvek 
ráfogása ez. De lehet, hogy a kurucok győzelmeiről 
szállongó hirek magát Feketét bátorították fel, akit 
türelmetlen felesége is már régóta nógatott a vissza
térésre. A magyar bujdosók Apaffy erdélyi fejedelem
mel és 1677. már XIV. Lajos francia királlyal is szövet
keztek, a török pedig engedélyt is adott a háború 
megkezdésére. 1678 óta már az eszes és vitéz Thököly 
Imre gróf zászlói alatt küzdöttek a felkelők. 

Burius szerint Fekete maga is azt hiresztelé, hogy 
bizonyos pátrónusok hívták őt vissza Magyarországba. 
Hazaérkezése után pedig azt irta innen egyik künn
maradt száműzött társának (talán Klesch Dánielnek), 
hogy itthon nagy szívességgel fogadták s „a nemes 
fajú boroknak és a legfinomabb élelmiszereknek nagy 
bőségével" kedveskednek neki. Még 1680. egy más 
valakinek is azt irta külföldre, hogy visszatérése után 
mint a Messiást fogadták itthon s oly olcsó világ van 
itt Magyarországon, hogy 13 pulykát kapni egy tallé
ron s a bort is potom áron (Micae 116). Az eszem-



iszom ilyen magasztalása bántólag hat egy püspök 
szájából. De Feketére nézve, aki szeretett jól élni, 
jellemző. 

De már a külföldön is, Lipcsében, Drezdában és 
másutt előkelő férfiak óvták a korai visszatéréstől és 
türelemre intették, míg kedvezőbbek lesznek az idők 
(Micae 113). Csányi János soproni krónikás pedig azt 
irja róla, hogy a szász választó fejedelem közvetítésé
vel magától I . Lipót királytól kapott oltalomlevelet, 
mely szerint Magyarországban nem lesz bántódása, sőt 
a Kőszegen lefoglalt jószágát is (Grundstückl) vissza
kapja, de csak mint magános világi ember élhet és 
lelkészi hivatalát nem folytathatja. Később is Csányi 
szerint csak azért üldözték, mert ezt a fogadását nem 
tartotta meg. Ennek azonban a következmények ellen
mondanak. (Csányi krón. 47.). 

Annyi bizonyos, hogy magok a kőszegiek nem 
bátorították a hazajövetelre. Őket az ellenség jobban 
megszállta és féken tartotta, mint sem hogy Feketét 
visszahívhatták volna. Időközben már Újvári András 
jegyző is áttért, hogy hivatalát megtarthassa. A roko
nok sem kívánták vissza Feketét, mert perben állott 
velők. Bármily okok indították is a hazajövetelre, ezek 
közül a honvágyat és a gyülekezetért való aggódást, 
mely a második prédikációja magyar előszavából is 
kitűnik, nem szabad kifelednünk. 1679. június 16-án, 
mikor a harmadik prédikációját sajtó alá adta, még 
Jénában volt Klesch Dániel barátjánál, ezévi november 
havában pedig már váratlanul itthon termett Kőszegen. 

Nem jó időben érkezett. A városban csak nem 
régiben keltett nagy izgalmat Wesselényi özvegye, 
Széchy Mária grófnő, az egykori Murányi Vénus, aki 
férje dolgában szintén kompromittálva levén, bécsi 
fogságából váratlanul érkezett meg rokonaihoz Kőszegre. 
A város megijedt, eleinte csak az evang. Somogyi 
András mert a hires asszonynak szállást adni. De 
azután Széchy Péter gróf fogadta a kastélyába. 1679. 
július havában itt Kőszegen halt meg s két "hónappal 
Fekete megérkezése előtt szept. 20. temették a jezsuiták 
templomába. Kollonics, â kamara elnöke adta ki az 



engedélyt, hogy temessék el „absque omni pompa". 
Ruháit, mivel „nem voltak derekasak", a cselédek 
között osztották szét. (Chernél II . 108). Hitehagyott 
nő volt ő is. Szerelméért nemcsak Murány várát, ha
nem hitét is feladta. íme, aki egykor szépségével 
hódított és szellemi kincseket is könnyelműen áldozott 
fel, öreg napjaiban nagy szegénységben és megaláz
tatásban itt tapasztala: por, hamú, semmi vagyunk. 
Még alig temették el a Murányi Vénust és máris új 
ijedelmet okozott a városban Fekete. 

A következőkre nézve egy kőszegi diák a tudó
sítónk. Csak Jenában is több kőszegi ifjú tanult ekkor, 
úgymint Gärtner Illés 1681. Skaricza Gábor 1683. 
Wutzer János és Vislicenus András 1686-ban. Skaricza 
a kőszegieknek Nemescsón szolgáló első papját 
Rathgeb Mátyást latin versekkel üdvözölte is. (Applausus, 
Jena 1684). Ezek valamelyike (Gärtner és Vislicenus 
papfiak) lehetett az a kőszegi diák, akinek szájából 
Burius még a külföldön hallotta, hogy Fekete a vissza
térése után az ő szüleinek házában rejtőzködött négy 
hétig. Chernél szerint Fekete a nejénél lakott, akinek 
jószágát a kir. fiskus talán csak még sem kobozta el. 
De ez nem hihető, inert Feketéné maga is csak most 
jött haza a férjével, akit a felesége házában az ellenség 
azonnal megtalált volna. Szállhattak volna Feketéék a 
fiatal vejükhöz, Gömbös István kőszegi nemeshez is. 
A városi jegyzőkönyv 1679. febr. 7. még Fekete fő
tisztelendő úr házáról szól, de ezt konfiskálták. (339. 1.) 

A kőszegiek és mások is, akik hazatértéről értesül
tek, inkább megijedtek, mint sem hogy örülhettek 
volna. Azzal a kérdéssel fogadták mindenfelé: vájjon 
őfelsége engedélyével és biztosítólevelével jőtt-e vagy 
sem ? S Feketének be kellett vallani, hogy nem hozott 
ilyent magával s így olyan merészséget követett el, 
amilyent száműzött társai nem mertek volna megkísér 
leni. A klérus és a felsőbb hatóság állítólag keresték, 
de hívei jól elrejtették s így egy ideig még biztonság
ban maradt (Burius 113). 

Kőszegen nem volt tanácsos nyilvánosan mutat
koznia. Ezért még az 1679. év végén elment Kemenes-



aljára és Rábaközbe, ahol buzgó evang. nemesi csalá
dok még nagy számmal voltak s Feketét, a száműzött 
püspököt magyar vendégszeretettel fogadták. Különö
sen Ostffy Miklós látta őt nagy szívességgel, akinek 
nemcsak Asszonyfán, hanem Sopron megyében Mihályi
ban és Faradon is voltak ősi birtokai. Fekete ezekben 
a falvakban elkezdett ismét prédikálni és tanítani, sőt, 
amint ezt összes forrásaink állítják, püspöki tisztéhez 
képest lelkészeket is avatott fel. így például Tamási 
község plebánusa 1680. évi vallomásában azt mondja, 
hogy Beledben, Vásárosfaluban és Vadosfán is van 
egy-egy prédikátor „akiket az idén szültő újonnan 
Fekete István, de alattomban exerceálják tiszteket, az 
mint Vágón is van egy." (Prot. Eht. Adattár III. 17). 
A jezsuta napló szerint Fekete még Kőszegre is kül
dött lelkészeket, de a páterek és az áttért Ujváry 
András városbíró ellenkezése miatt nem foglalhatták el 
állásukat. (Chernél II . 116.) 

Chernél a jezsuita naplók nyomán azt állítja, 
hogy Fekete a kemenesaljiak ismételt hívására ment 
Ostffy Miklósnak asszonyfai várába. A kőszegi diák 
szerint ellenben Fekete a papi és püspöki munkássá
gát Ostffy akarata ellenére kezdte meg. Annyi bizonyos, 

-hogy egyes kemenesalji pátrónusok is aggódtak Fekete 
és az evangélikusok sorsa miatt. Az öreg Deömölki 
András nemesdömölki birtokosról például, aki minden 
tartózkodás nélkül tesz vallomást a vizsgáló biztosok 
előtt, azt mondja a jegyzőkönyv: „Ezen fátens két
szer vagy ötször is felment Ostffyasszonyfalvára, kérte 
és reménkedett is Fekete Istvánnak, hogy mutassa ki, 
micsoda securitással gyütt és micsoda levelei vadnak, 
az kik mellett kigyött, azokat pareálja vagy hogy 
mutassa meg, de semmit ki nem vehetett tüle, ment
vén azzal magát, hogy némely commissáriusokat vár 
onnéd fölül, az minthogy ezen intésit gróf Draskovich 
Miklós uram ő nagysága parancsolatjából cselekedte 
és vitte végben." (Adattár III. 5). Csányi krónikája 
szerint pedig Fekete azzal áltatta a népet, hogy van 
irása és senki sem titlthatja meg egyházi működését 
(47. 1.) 



Deömölki vallomása szerint Fekete némely kom-
missziáriusokat is várt volna „onnéd föllül", vagyis 
Felső-Magyarországból. Chernél is a jezsuita naplók 
nyomán azzal vádolja Feketét, hogy Kőszegen meg-
megbizottai voltak, kik a lakosságot izgatták és Thököly 
ügyének igyekeztek megnyerni. Kollonics és Ampringen 
idejében, a nemzeti és vallásszabadság teljes elnyoma
tásának ama gyászos évtizedében nem lett volna 
csuda, ha ő is Thököly eljövetelével biztatta volna 
híveit. Valószínű, hogy ő is az evangélikus fejedelem 
diadalába vetette reménységét. 

De politikai izgatással a kihallgatott ellenfél sem 
vádolja, Fekete az egyházi szolgálatot, az igehirdetést 
és a gyülekezetek szervezését tekintette feladatának s 
Kollonics püspök és a klérus éppen ezt nem tűrte. 
Ostffyasszonyfán már elkezdtek iskolát is építeni. 
Németiben lakozó Illés György azt beszélte a szanyi 
plebánusnak, hogy „a rábaköziek is segítséggel lesz
nek Asszonyfalvára az oskola megcsinálásában; Keme
nesalja és Rábaköz, nemes, nemtelen és főrend, aki 
Luther vallásában vannak, mind egy értelemmel vol
tak Fekete tartásában". (Adtár III. 5. 1.) Nemcsak az 
önkéntes adományok érkeztek szekereken mindenfelől, 
hanem rendes egyházi adózással is jutalmazták Fekete 
fáradságát. Római katholikusok vallották, hogy „házan
ként szedtenek huszonöt pénzt is minden háztól neki." 
Fülesy Miklós egyedi plebánus is azt vallotta, hogy 
Feketének „az egész Rábaközben domatim szedtenek 
élést, az mint (Telekesi) Török Pál is (Egyed, Szent
andrás és Sobor földesura) küldött egy pár ártányt és 
egynéhány köböl búzát". (Adtár III. 6.) 

Feketét ezenkívül Kőszegről is segélyezték a 
rokonai és barátai, így a két veje, Gömbös István és 
Sárosy András szentgróti prédikátor. Sibrik György 
jánosházai lakos vallotta, hogy ezek ketten bort szál
lítottak Asszonyfára hordókban. Simon János pedig 
Erdős János kőszegi lakos által 45 forint kölcsönt is 
küldött Feketének még Asszonyfán laktában, s ezt a 
pénzt Simonnak később Fekete Istvánné borai árából 
adták meg, melyet a páter jezsuiták vásároltak meg 
tőle. (Gömbös és Erdős vallomása, Adtár III. 7.) 



Fekete ugyan, mint maga mondja, nem adott 
reverzálist, de Pozsonyban őt is elitélték s ezzel papi 
hivatalától eltiltották. És az I . Lipót uralma alatt levő 
országrészben az egy Sopront s Nagyvázsony, Pápa és 
Légrád véghelyekét kivéve sehol sem engedték meg 
az evang. vallásgyakorlatot. Dunántúl is a magánéletre 
kényszeritett lelkészek csak titkon, néha „paraszti 
ruhában föl s alájárva exerceálták tisztüket". (Adtár 
III. 16). Feketének tanítói, papi és püspöki hármas 
tevékenységét tehát a plebánusok feljelentésére Széchenyi 
György, a vakbuzgó győri püspök sem volt hajlandó 
eltűrni. Kollonics bécsújhelyi püspök is, a kamarai 
elnök ebben teljes erővel támogatta Széchenyit. 

Feketével, míg a nejével Asszonyfán Ostffy Miklós 
kastélyában lakott, összeköttetésben voltak majd az 
összes dunántúli evang. nemesek. így felkeresték őt 
időnként Deömölki András, az ifjabb és idősebb, Nosz-
lopy Ferenc és Tulok János Dömölkről, Mankóbüki 
Horváth Péter, aki egyik legbizalmasabb embere volt 
Ostffynak, Bükről, Telekesi Török Pál és István Egyed
ről, Tevely Miklós és Palonyay István Jobaházáról, 
Radó János Vadosfáról, Simon János, Erdős János és 
Gömbös István Kőszegről, Francsics Ádám, Batthyány 
Kristóf generális kapitánya, Wittnyédy régi jó barátja, 
ki Sopronban az országgyűlés idején 1681. halt meg 
(Sopr. Eht. 497. Wittny. lev. I I . 79), és sokan mások. 
A kenézi plebánus vallomása szerint a kőszegiek és 
soproniak táplálták tanáccsal Ostffy Miklóst, hogy 
Fekete István prédikátort megtartsák, sőt „Sopron, 
Kőszeg, Pozsony, Modor^ és Szentgyörgy gyűlést is 
töttenek felölő és költséggel is táplálták, amint a több 
Rábán túl való lutheránus helységek is élésre és költ
ségre való jót szedtenek nekie; és Feketének meg
tartásában, hogy itten religiójokat jobban exerceál-
hassák, az előljáró lutherista pátrónusok jobb részire 
mind egyesek." (Adtár III. 4.) 

Ostffy Miklóst Kollonics és Széchenyi püspök, 
Draskovich Miklós sárvári gróf és főudvarmester, vala
mint gróf Batthyány Kristóf generális által ismételten 
is felszólították, hogy küldje el kastélyából Feketét. 



Draskovich idősb Deömölki Andrást küldte hozzá 
követül, de Ostffy azt felelte: „készebb jószágától és 
fejétől megválni, hogy sem Feketét elküldgyö". Kü
lönösen Mankóbüki Horváth Péter erősítette meg 
Ostffyt ebben az elhatározásában, azért panaszkodott 
mindjárt a katasztrófa után az asszonyfai Tulok János 
előtt „hogy valamennyi kárban vagyon, ő kiváltképen 
az többi közül Horváth Péter uramnak tulaldonítja". 
Akkor is, mikor Deömölki András Draskovich üzenetét 
átadta, Ostffyv és Horváth együtt levén mondották: 
„Bár Isten ezen bátyánkat ne hozta volna ide, mert 
az szegénységet is elrémíti mellőlünk." (Adtár 4. 5.) 

Dugovics György sárvári nemes is Batthyány 
Kristóf generálistól és Draskovich Miklóstól ez utóbbi
nak asztalánál és udvarában hallotta, hogy Ostffy. az 
ismételt megintésre ezt felelte: „kész lesz életét és 
jószágát is feltenni, hogy sem Fekete Istvánt elbocsássa 
vagy elküldje, mivel az ő religiója azt hozta magával". 
(Adtár 8. 1.). íme, a derék Ostffynak ezt a szép nyi
latkozatát több tanú is megerősíti. 

Ostffy és Fekete helyzete tehát Asszonyfán már 
az 1680. év elején is nehéz volt. Kollonicsot és 
Széchenyit, kik a hetvenes években a templomfogla
lásokat és a lelkészek kiűzését is oly könyörtelenül 
hajtották végre, ismerhették annyira, hogy fenyegetésük 
nem üres szó, mert katonaság is áll a rendelkezésükre. 
A kemenesaljiak ezt tudva 300 főnyi önkéntes nemesi 
őrséggel gondoskodtak Feketének és házi gazdájának 
biztonságáról. Dan Mihály sömjéni licenciátus vallotta, 
hogy mikor Pápoczról jött hazafelé „Asszonyfalván a 
strázsák három helyen jöttének elébe és azt kérdezték: 
hol voltál Dan Mihály, mit jársz most ú ton?" (Jezs. 
nap. Chernél 116. Adtár 8.) 

Kemenesalja és Rábaköz evang. nemessége el 
volt készülve támadás esetén a fegyverfogásra. János
házán puskaport vásároltak, „mivel ezen helyben 
puskaportörő van." A szentgróti tanító (ahol Fekete 
veje volt a lelkész) hozott innen puskaport hol egy 
forintért, hol többet. Magának Ostffynak szolgája is 
Jánosházára menvén, azt monda: „Most az minemű 



félelemben vagyunk, lodingokért és puskaporért megyek 
uram parancsolatjából." Erdődy Sándor gróf is azt 
beszélte (Vépen), hogy a kemenesaljiak mozsárokat 
készítettek, hogy ha lövés leszen Asszonyfán, tehát 
tudják magokat oltalmazni. (Adtár 9. 11.). Kőszegről 
is két hordó port és egy zsák golyóbist hoztak. A 
pápavidékieket és a végházak (Devecser, Vázsony, 
Szegvár) vitézeit is felszólították, hogy szükség esetén 
segítségükre menjenek. Állítólag maga Fekete kérte 
ezt levélben, de ezek semmi segítséget nem adtak. 
(Adtár 8. 11.). 

A védelemre való fegyveres készülődést annál 
bátrabban kezdték el, minthogy Deömölki András 
vallomása szerint erős meggyőződésük volt, hogy 
„győri püspök uram és Kollonics uram csak magoktúl 
cselekszik és meg akarták oltalmazni püspöküket". A 
csöngeiek és a Csényben lakó Siklósy Zsigmond is 
azt mondták: „Ez nem ő felsége akaratja, hogy Fekete 
Istvánt kergetik, hanem csak győri püspök és Kollo-
nich uram akaratja". Fegyveres ellenállásukat tehát 
nem tekintették a király ellen való lázadásnak, hanem 
csak Kollonics, a magyarok ellensége ellen való 
védelemnek. . És e dologban Rábaköz is teljesen 
egyetértett Kemenesaljával. A szillsárkányiak mond
ták és a kapuvári plebánus is vallotta: „Közön
séges hir volt az, hogy Ostffy Miklós oly dispositiót 
tett, hogy ha Asszonyfalván az lövés először hallatik, 
innend Rábaközbül oda siessenek fegyveres kézzel 
Fekete István mellé és viszontag ha itt Rábaközben 
valami lövés esnék, hasonlóképen Kemenesalja ide 
siessen". (Adtár III. 6. 9. 11.) 

És biztak is, ha arra kerül a sor, védelmi harcuk 
sikerében. Ne feledjük, hogy háborús világ volt és 
Thököly kurucai már mind jobban szorongatták, I . Lipót 
hadait. Fekete veje, a 28 éves Gömbös István kőszegi 
polgár kétszer levén Ostffyasszonyfán „svadeálta ipának, 
hogy menjen el, mert békével meg nem maradhat". 
De Fekete és Ostffy azzal biztatták magukat: „elegendő 
példa, hogy Rábaközben Ally (?) Mátyást megölték, 
nem köll tartani, hogy reánk jöjjenek s kiváltképen 



ha Fekete István személyéhez nyúlnának, nem veszte
nek akármely dolgon is hamarabb, mint ezen, ha őtet 
megfognák". (Adtár III. 7. 1.) 

így felkészülve bizalommal várták a történendőket. 
És az első hirre, hogy királyi fegyveres hadak köze
lednek Asszonyfa felé, meg As történt a formális fegy
veres felkelés 1680-ban, húsvét (ápr. 21.) táján. Idősb 
Deömölki András vallomása szerint „midőn hire gyütt 
Kemenes alá, hogy Kollonics uram ő nagysága maga 
népit küldi Asszonyfára Feketének megfogására, egyet
értvén győri püspök urammal, úgy lett az föltámadás 
és az népnek concursusa Ostffyasszonyfára az segít
ségre fegyveres kézzel." Káldy Péter is a vathi kastély
ban azt vallotta, hogy János deák nevű legény Ostffy 
Miklós és a püspök (Fekete) levelét hordozta falukról 
falukra „hogy minden ember füstönként menjen fegy
veresen Asszonyfára". Szerinte lovas és gyalog volt 
együtt legalább 2000, ha nem több. (Adtár 9. 1.). 

Az így vett felhívásra Deömölki András Dömölkön 
félreverétte a harangokat és Sághra is átküldte egyik 
szolgáját „hogy verjék félre a harangot ott is a végre, 
hogy az németek gyünek és menjenek segítségre Fekete 
mellé fegyveres kézzel." Özönlöttek is azután a fegy
verfogható kemenesaljiak mindenünnen dobokkal és 
zászlókkal. Deömölki György Felsőmesteriben azt 
vallotta, hogy ő nem levén otthon, a kastélyában levő 
dobot a két Mesteri-falubeli nemesek hatalmasul el
vitték s mai napig is kinn vagyon náluk. Ennek a 
Deömölkinek neje Patthy Judit Sárvárról jővén hazafelé 
Mesteribe, szemeivel látta, hogy a sitkeiek ugyan sitkei 
Kovács András háza előtt dobbal, zászlóval és fegyveres 
kézzel állottak, az mint kérdvén ezen fátens, talám 
török hír vagyon, azok felelték, nem, hanem Fekete 
István őrzésére mennek." A szentpéteri ispán a hadnak 
csak egy részét látta szemeivel s az ő becslése szerint 
voltak hét vagy nyolcszázán. (Adtár 9. 7. 8.) 

Idősb Deömölki András szerint a zendülők mind 
kemenesaljiak voltak, más helyről valókat nem látott. 
A tanúvallomások szerint voltak szentmártoniak, vö-
nöczkiek, magasiak, mesteriek, sitkeiek, hőgyésziek, 



csörigeiek, zsákfalvaiak, sághiak, dömölkiek stb. Káldy 
azt vállá, hogy Simonyiból és Merséről valók nem 
voltak köztük. A vezetők között, kiket a hatóság 
később külön nyomozott, a dömölki Noszlopi Ferenc 
említtetik, „aki kivont fegyveres kézzel parancsolta a 
kemenesaljiakat Asszonyfára Fekete őrzésére". A mes
teriek felkelésében Menyhért György vasmegyei esküdt 
volt az „eszköz". Az első tumultus után pedig az 
asszonyfai Tulok Miklóst választották vajdának. 
(Adtár. 10. 8.) 

Ez a nagy buzgalom és harci készség mutatja, 
hogy Fekete a száműzetésből való visszatérése után 
is még mily kedves és féltett embere volt az evang. 
nemességnek. De különben ők Feketének nemcsak az 
egyéniségét nézték, hanem az egyházi hivatalát is. 
Ostffy jellemző szép szavai szerint a religio dolgának 
is tekintették, hogy püspöküket megvédjék, ha kell, 
még fegyveres kézzel is. 

Ez az első nagy fegyverkezés, vagy a jegyző
könyv szerint „első tumultus" azonban most április 
havában csak egy álhirre történt és így szükségtelen 
volt. De a helyzetből érthető s a hallatszó fenyegeté
sek is indokolttá tették, hogy a kemenesaljiak komo
lyan vegyék. Diószeghi István csényei plébános sza
vaiból derül ki a tényállás. Siklósi Zsigmond és a 
csöngei polgárok beszélték, „hogy midőn az ő felsége 
népe innét az Rábán általmentek Stájerországba, az 
kemenesaljaiak arra vélték, hogy Ostffyasszonyfa felé 
reájok mennek, akkor azon kemenesaljiak felessen 
összegyűltek fegyverres kézzel, várván az ő felsége 
népét". (Adtár 8.) 

Az első alkalommal tehát a katonaság nem Fe
kete és Ostffy ellen vonult fel, amitől már ekkor is 
komolyan tartottak, hanem a Rábán átkelve Stájeror
szágnak vette útját. A fenyegető hír nem bizonyult 
igaznak és felesleges volt a hadi lárma. De a veszély 
azért még nem mult el. Fekete a felsereglett sitkeiket 
oly válasszal bocsátotta el Asszonyfáról, hogy men
jenek vissza, hanem ha majd levele vagy embere ál
tal értesíteni fogja őket, akkor siessenek vissza Asz-



szonyfára. Tehát maga Fekete és Ostffy akarta, hogy 
a nemesek továbbra is fegyveres készenlétben marad
janak. Hiszen az asszonyfai Tulok Miklóst még csak 
ezen első tumultus után választották vajdának (Adtár 
8. 10.). 

Négy hónapig ezután csend volt, de a felsőség 
már ezt az első zendülést sem hagyta megtorlás nél
kül. Szelepcsényi György érseknek és kir. helytartónak 
már ezen 1680. évi jun. 2-án Nagyszombatban kelt az 
a rendelete, mellyel ebben az ügyben a vasvári káp
talant vizsgálatra küldi ki s a maga részéről biztosokul 
nevezi meg Tallián Pétert, volt soproni harmincadost, 
majd polgármestert, Falusy Miklóst, kinek Sopronban 
volt háza, Ráby István sopronmegyei alispánt, Ujváry 
Andrást, a hitehagyott kőszegi városbirót, Somogyi 
Andrást, Sárkány Jánost, Káldy Pétert stb. De a káp
talan várt a kiküldetéssel, talán abban a reményben, 
hogy hamarosan több oka is lesz a vizsgálatra. És 
ebben a számításában nem is csalódott. 

Fekete az első céltalan zendülés után továbbra 
is Asszonyfán maradt s végezte papi és püspöki dol
gait úgy itt, mint a Rábaközben az 1680. év nyarán 
is. Széchenyi György győri püspök azonban, mint leg
közelebbről érdekelt, ezt nem akarta megtűrni. Az 
öreg, de még mindig igen erélyes és erőszakos főpap 
a nyarat Sopron mellett Rákos nevű falujában szokta 
tölteni. S most arra a hirre, hogy Fekete a Rábaközben 
is több községbe helyezett be evang. lelkészeket, (ami 
csakugyan úgy is volt), a káplánját ezen a nyáron 
néhány huszár kíséretében Mihályiba küldte, hogy az 
itteni prédikátort űzzék el. A mihályi nemesek azonban 
a rákosi káplánt régi jó rábakőzi szokás szerint ala
posan elverték és így megsebesültén bocsátották haza 
az urához. (Csányi 47). 

A büszke főpap ezt a tekintélyén esett erős 
csorbát, káplánjának durva bántalmazását most már 
nem tűrhette boszulatlan. Kolloniccsal mindig jó vi
szonyban volt, vele együtt határozták el, hogy Fekete 
és Ostffy ellen végre példásan fognak eljárni. A rába
közi botrányért is Ostffyt tették felelőssé, akinek itt 



is voltak birtokai Mihályiban és Faradon. Csányi 
soproni krónikája szerint csak most augusztus havában 
jött el a boszuállás órája. Ez volt a „második tumultus", 
melynél azonban már a szervezett rendes kir. hadsereg 
aratott diadalt a hiányosan felszerelt nemesi önkén
tesekkel szemben. 

Kuzmich Péter győri kanonok, előbb kőszegi, 
most mihályi plebánus, a vallomásában ezt a második 
zendülést határozottan megkülönbözteti az elsőtől. A 
tavaszi fegyveres felkelésről ő (távol levén tőle) semmit 
sem tud „hanem most utolszor, amidőn Győr felől 
jött őfelsége hada, akkor hallotta itt Rábaközben, hogy 
minden faluból bizonyos számú emberek lettének 
Ostffyasszonyfalvánál Fekete Istvánnak oltalmazására 
fegyveres kézzel, de látván az ő felségének derekas 
erejét, megtértének". (Adtár 10). Csányi szerint is 
ő felsége augusztus havában 5000 főnyi sereget küldött 
Rábaközbe és innen Asszonyfára. Ezek azután Ostffyt 
és Feketét elűzték, a kastélyt lerombolták, kifosztották 
és felgyújtották. A megszálló sereg három hónapig 
maradt ekkor Rábaközben s ennek minden eleségét 
felélte. (Csányi 47). 

A jezsuita napló szerint is a bécsi kormány 
Győrből a német őrséget sugárágyukkal rendelte Ostffy-
asszonyfára s a várkastély őrsége a túlnvomó erővel 
mérkőzni nem tudván, azonnal szétoszlott, a császári 
had pedig Ostffynak védtelenül hagyott várkastélyát 
földig lerombolta. (Chernél II . 117). Burius a kőszegi 
diák elbeszélése nyomán ehhez még hozzáteszi, hogy 
a kiküldött katonai hadosztály Ostffynak a várát nem
csak bevette, hanem puskaporral fel is robbantotta, a 
levegőbe vettette és fenekestől felforgatta. Ily módon 
esett áldozatul Asszonyfa régi temploma is, mely 

.szintén fent a várhoz épült. Ostffynak minden jószágát 
— mondja Burius — elvették, a felkelők közül pedig, 
akik ellenállottak, sokat megöltek, elfogtak, többet a 
pápistaságra is átkényszerítettek. (Micae 114). 

Forrásaink szerint az evang. nemesek Kemenes
alján és Rábaközben 1680. április havától augusztusig 
várakozó állásban voltak s az első veszedelem elmulta 
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után jobban felbátorodtak, sőt el is bizakodtak. Sár
kányban lakó Tompos. Péter a szanyi biró házában 
mondta: „A németek az Rábán túlvannak, gyüjjenek 
bár az ördögadták és teremtették Fekete István ellen, 
már készen vannak mind kemenesalliak, rábaköziek, 
pápaiak, veszprémiek, az kik segítségére mennek". 
Vég Jancsi, Telekesi Török Pál katonája pedig Egye
den mondta a plebánus házánál: „Bár most gyünnö 
az ördögadta, teremtette püspököd (a győri), hat vagy 
hét zászlóval meg tudnánk tanítani". (Adtár 6.). Sőt 
ilyen bizakodó hangon beszélt Fekete felesége, Czenki 
Éva asszony is, aki e veszedelmes időkben is Asszony
fán és Rábaközben járt az urával. 

Tamási plebánusa vallotta róla: „Tudja és hal
lotta is szájábúl Fekete István feleségétül, midőn ezen 

Jatens az elmúlt pünkösd tájban hivattatott szegény 
Meszlényné asszonyomhoz némely dolgok végett, 
kérdvén tőle, nem fél-e az urad ott Asszonfán, az kire 
felelt, miért félnénk, hiszen ha valami lészen, elég 
népünk vagyon fegyveres kézzel most is asszonfalvai 
malomnál, megfelelhetünk nekik, értvén az ő Felsége 
népét rajta". (Adtár 6.) De ez a nagy elbizakodás 
mégis hiábavaló volt, mert a rendes katonasággal és 
túlnyomó erővel szemben mégis csak tehetetlenek 
voltak. Ezt látva szétoszoltak, Ostffyt és Feketét kény
telenek voltak sorsukra hagyni. 

Feketének sikerült még idején elmenekülni. De 
ez a második futása 1680. évi augusztus havában for
dulópont az életében. Eddig bizalom, szeretet és tisz
telet vette körül mindenfelé. íme, Ostffy és az evang. 
nemesek életüket, vagyonukat is kockára vetették érté. 
Eddig ezt a ragaszkodást és lelkesedést meg is érde
melte, mert veszélyes időkben-a szigorú tilalom elle
nére is teljesíté papi és püspöki kötelességeit. Sőt 
irodalmi téren is szolgálta az egyházát. A fentebb" 
említett „Lelki Nyugasztaló Órák" című igen értékes 
fordítását e veszedelmes időkben fejezte be és adta ki. 
„Némely igaz és áhítatos keresztyének" már itthon, 
most kérték őt erre. 

De a szenvedések igazi tűzpróbája, nélkülözés, 



inség, éhség és a börtön kínjai csak ezután várakoztak 
reá. Eddig aránylag még jól folyt a dolga, sem Német
országban, sem itthon nagyobb ínséget nem látott. 
Ezt a kisebb próbát még megállta, de sajnos, a na
gyobbhoz már nem volt ereje. Szeretett jól élni, Kő
szegen konfiskált javait nem tudta feledni. Bécsben, a 
börtöntorony nyirkos sötét falai között megértették 
vele: csak egy szavába kerül és újra szabad lesz és 
gazdag. Álmatlan kínos éjszakákon ott jár körüle a 
kisértő. De hát elbukhatik-e ő, a püspök, akit az Úr 
őrállóul helyezett Sionnak várába, akire annyiaknak 
szeme tekint bizalommal. A nagyokat és vezéreket 
százszorosan terheli a felelősség. Oh mily sok komoly 
intés van azokban a Lelki Nyugasztaló Órákban. 
„Azért aki magának láttatik állani, meglássa, hogy el 
ne essék." (I. Kor. 10, 12.) 

IX. Fekete második futása, bécsi fogsága 
és á t térése Pozsonyban. 

A győri német őrség ágyúi elől Ostffynak is, 
Feketének is menekülni kellett. De ez a futás az egyik 
hősre dicsőséget hozott, a másikra örök gyalázatot. 
Ostffyt a Fekete védelmében tanúsított hősies elszánt
sága döntötte a veszedelembe. Mint igazi „defensor 
fidei" fogta fel feladatát a király nevét felhasználó 
ellenséggel szemben. Ezért azután megnótázták, min
den jószágát elvették és hajléktalanná tették. Neki is 
a bujdosók közé kellett menekülni, amilyenek akkor 
már oly nagy számmal voltak Erdélyben és Thököly 
zászlói alatt. Tragikus sorsa és hősies viselkedése 
annyira megragadta a nép lelkét, hogy — amire éle
sen látó protestáns népünk különben nem igen haj
landó — Ostffyról mégis egyházi mondák keltek 
szárnyra és élnek ma is a nép ajkán. 

A monda szerint Ostffy Miklós Erdélybe való 
menekülése előtt lova lábára a patkót megfordítva 
verette fel, hogy üldözőit megtévessze. Más verzió 
szerint pedig Lipót király elfogatta Ostffyt és Bécsben 
a kaszaházba vagyis olyan kinzó kamrába záratta, 
melynek falaiból, mint a régi szecskavágókban, nagy 



hosszú kaszák vágódnak össze a kamra közepe felé, 
hogy akit ide bevetnek, azt a kaszák összeaprítsák. 
Ostffynak azonban volt egy r. kath. nagyúri barátja 
(Cziráky gróf), ki titkon azt súgta fülébe, hogy ha 
élete kedves, csak a fal mellé húzódva menjen be a 
kaszaházba. Ostffy úgy is tett, a fal mellett maradt 
egész éjjel és énekelt. Cziráky reggel örömmel hallván 
az éneket, figyelmeztette a királyt Ostffy csudás sza
badulására, őfelsége pedig Isten ujját látván ebben a 
dologban, Ostffyt nemcsak hogy szabadon bocsátotta, 
hanem elkobzott javait is visszaadta. Ostffy azután 
hazatérvén, hálából Czirákynak adta a kecskédi és 
cziráki birtokot. Buzgó atyáink még az Ö-graduálban 
is megjelölték az éneket, melyet Ostffy a kaszaházban 
énekelt: „Lásd meg, Uram, én igyemet". (438. sz.) 
A monda egyes részletei nagyon is eltérnek egymás
tól, de a kaszaház mindegyikben szerepel. (Néhai 
Porkoláb Gyula lelkész Bobán lakó édesanyjának szó
beli közlése, melyet fia jegyzett fel. Lásd még Berecz 
Gábor cikkét: Ostffy Miklós a kaszaházban. Luther
társ. 61. füz.). 

A történeti valóság pedig e mondákban csak 
annyi, hogy Ostffy az 5000 főnyi német sereg elől 
csakugyan menekülni volt kénytelen, de nem Erdély
nek, hanem a Bakonynak vette útját és egyideig ezen 
a vidéken rejtőzött barátainál. De itt is megtalálta őt 
egy Pozsonyból származó és igen szép magyarsággal 
irott névtelen levél „egy jóakarója" aláírással, mely 
erősen kapacitálja Ostffyt, hogy jöjjön Pozsonyba -s 
onnan a császárhoz; ha megtér és meghódol, fe
lettébb megjutalmaztatik hivatallal, címekkel és javai
nak visszaadásával. A levél még arra is inti Ostffyt, 
hogy ne Sopronmegye felé vegye útját, mert tudhatja, 
hogy ott kitört a pestis. Tényleg 1679—1681-ig Sop
ron és Pozsony megyében nagy pestis volt. Az or
szággyűlést is 1681. azért tartották Sopronban, mivel 
Pozsony vidékén a ragály még mindig nem múlt el 
A levél 1680. Kollonics és Széchenyi püspökök köré
ből, papi kézből eredhetett, akik még Ostffy áttéré
sére is számítotttak. (Az Ostffy levéltárból Hutter Zs. 
szives közlése.) 



Thököly hadai Dunántúltól még messze lévén, 
Ostffy nem is zárkózhatott el a felajánlott amnestia 
elől, annyival kevésbbé, minthogy Kollonics Lipót 
kamarai elnök őt Pozsonyba meg is idézte. Nagy
mihályi Ferenc soproni plébános és jaáki apát, a káp
talani küldöttek előtt 1680. nov. 16. tett vallomásában 
említi, hogy Ostffy Kollonics parancsolatjára felment 
Pozsonyba. A plebánus Sopronban Kersnarich Mihály 
szenátorral (később biró és polgármester), éppen a 
Szent Mihály-kapu előtt levő kertjébe ment, amidőn 
Ostffy Miklós Wittnyédy Pál soproni prókátorral, (ki
nek az atyjáról szintén sok peres ügy szakadt a 
nyakába) egy kocsin ülve utazott Pozsony felé. A 
plebánus nem ismerte Ostffyt, de Kersnarich mondta 
neki, t ogy ő az. Francsics Ádám, Batthyány Kristóf 
buzgó evang. várkapitánya s ennek öccse, Francsics 
Zsigmond szintén Pozsonyban jártak akkor, s vissza
térő utjokban Kőszegen szállván meg, Hérics Tamás 
megkérdezte őket hogy mi jó hirrel jöttek Pozsony
ból ? Francsics Zsigmond erre röviden csak azt felelte: 
„Saeculorum nihil." (Adtár III. 22). 

Ostffyt ez alkalommal le is tartóztatták Pozsony
ban s még a soproni országgyűlés idején is fogság
ban volt. Thököly korában a hozzá való átpártolás 
miatt több előkelő magyar is sínylődött börtönben, 
így például Illésházy György gróf, akinek felesége el
jött Sopronba és sirva könyörgött az országgyűlésen 
a rendek előtt, hogy szabadítsák ki a férjét. (Serpilius 
napi.). Ostffy is az országgyűlés elé folyamodott. Kér
vénye, melyben „Tisztelt Haza!" megszólítással fordul 
a rendekhez, megvan az Ostffy-levéltárban. (Hutter Zs 
közi.). Ügyét (destructio ' castelli Ostffy ac direptio 
bonorum) július 8-án vették fel az ország sérelmei 
közé. A rendek el is rendelték Ostffy javainak vissza
adását s ehhez a főrendek is készséggel hozzájárultak. 
Még az országgyűlés folyama alatt az 1681. évi advent 
harmadik keddjén csakugyan ki is szabadult fogságából 
és „in integrum restituáltatott". így visszatérhetett ősi 
jószágába s nem sok idő múlva már a kenyéri plebánus 
ellen protestált, aki Asszonyfán a r. kath. templomot 



a lerombolt vártemplom helyén kezdte építtetni. (Serp. 
86. 90. Zsilinszky' III. 449. és Ostfiy-levtár). 

Ostffy Miklós, a világi patrónus dicső emléket 
hagyott maga után, de nem úgy Fekete, a püspök. 
Minő kegyetlen, lesújtó eset ez egyháztörténetünkben! 
K'ét nagy vidék világi nemessége, mint hőslelkű hit
védők életüket, vagyonukat teszik kockára s éppen 
akkor az egyházi ember, a püspök, akiért mindez tör
ténik, érdemetlennek bizonyul. Mintha Isten a nehéz 
időkben ezzel is próbára akarta volna tenni egyhá
zunkat, hogy megállnak-e híveink evangelmi hitükben 
akkor is, ha a külső ellenségen kívül maguk közt is 
akad a szent ügynek árulója, az apostolok közt egy 
Júdás. És híveink megállották a nehéz próbát. Fekete 
bűnéért csak őt magát tették felelőssé; tudták, hogy 
a megismert és mégis megtagadott evangelmi hitigaz
ság, mint a Szentlélek ellen való bűn száll vissza 
fejére s nem az elbukott püspök szánalmas alakjában, 
hanem a nápolyi gályákon szenvedett és elvérzett egy
szerű lelkészekben látták egyházuknak méltó kép
viselőit. \ 

Ha az asszonyfai kétszeres zendülésért a felsőség 
már Ostffyt is így üldözte, akkor Fekete István, akinek 
egyházi tevékenysége idézte elő az egész háborúságot, 
még kevésbbé kerülhette el sorsát. Kollonics kamarai 
elnök már az első zendülés után 1680. jun. 17. rendeletet 
küldött Kőszegre s ebben szigorúan meghagyta, „hogy 
senki Fekete Istvánnal ne correspondeáljon". (Vár. 
jkv. 444. 1.) De az összeköttetés közöttük azért to
vábbra is megmaradt. Az augusztusi második tumultus 
és Fekete menekülése után azonban az ő ügyét már 
a kőszegiek is elveszettnek tekintették. Csak így ért
hető, hogy 1680. szept. 19-én Simon Jánost és a 
városi kamarást és jegyzőt Kollonicshoz küldöttek 
„Fekete István occupált jószága felkérése végett". S 
a küldöttek szept. 27. jelentették a tanácsban, hogy 
Kollonics „semmire nem resolválta magát, hanem arra 
hogy nem lészen a nemes városnak praejudiciumával 
azon jószágoknak collatiója." Ők ugyanis nem csak 
Feketének, hanem a vejének, Sárosy Andrásnak le-



foglalt jószágát is kérték a város részére. Felmentek 
a követek Pozsonyból Bécsbe is s ott a polgármester 
közbenjárását is kérték, majd pedig az ügynek a kor
mánynál való sürgetését Ferenczi nevű ágensre (solli-
citator) bizták. Kőszegen ekkor még ujabb foglalások 
is történtek. Kollonics ugyanis okt, 13. elrendelte, 
hogy Perennyei Bálint volt kőszegi rektornak (később 
szécsényi lelkész) „mint reversalisa ellen cselekvőnek 
mindennemű javait a kőszegi tanács lefoglalja, conscri-
bálja s annak conscriptióját a nagyságos kamarának 
megküldje. De a tanács nem akarván magát ebbe 
immittálni, a városbiróra bizta a dolgot s emellé 
Csatári Mihályt, Somogyi Andrást és Kőszegi Mihályt 
adjungálta". (Vár. jkvek). Perennyei e szerint bizonyára 
Kőszegen töltötte az exiliumát s miként Fekete, a 
tilalom ellenére ő is egyházi cselekvényeket végzett, 
talán éppen Kőszegen. 

Míg a kamara és város ily hivatalos eljárással 
tárgyalta Fekete ügyeit, azalatt a szerencsétlen ember 
sok veszély és viszontagság között igyekezett mene
külni s ismét Szászországba, előbbi pártfogóihoz kijutni. 
Barátait és már betegeskedni kezdő feleségét itt hagyva; 
Asszonyfáról Sárvári János nevű tanítóval együtt futott 
el s a Rábán átkelvén a Csallóköz és Pozsony felé 
vette útját s a Felvidéken és Felső-Ausztrián át a 
Morvaország határához már közel fekvő Feldsberg 
városáig jutott el. Itt fuvarost akartak a további uta
záshoz felfogadni, akinek azonban "feltűnt az idegenek 
magyar ruhája és latin beszéde (más forrás szerint a 
kialkudott fuvardíj miatt vesztek össze) s mint gyanús, 
veszedelmes embereket az elöljáróságnál feljelentette. 
Fekete ugyan már elhagyta Feldsberg városát, de még 
nem messze járt társával, midőn poroszlók siettek 
utánok, akik letartóztatták és visszakísérték őket. Itt a 
származásuk és utazási céljuk felől kihallgattatván, 
kénytelenek voltak bevallani, hogy magyarországi ev. 
száműzöttek és Szászországba akartak kimenekülni. A 
város vakbuzgó ura, Lichtenstein herceg, magát Lipót 
királyt értesítette a menekülők letartóztatásáról, s erre 



legfelsőbb parancsolat érkezett, mely szerint a foglyokat 
Bécsbe kellett visszakísérni. (Jezs. napi. Chernél II. 117). 

így került Fekete a társával, Sárvári János tanító
val együtt ismét Kollonics hatalmába, aki elől éppen 
menekülni akart. Már Bécsbe is fegyveres őrizet alatt 
hozták, itt pedig súlyos börtön, szenvedés és megaláz
tatás várt reá. Kinos próba volt ez, amilyent Fekete 
eddig még nem ismert. Szeretett jól élni s most az 
éhség és a sötét börtön dohos levegője testileg, 
lelkileg megtöri. Kollonics a jezsuitákra bízta, akiknek 
kitűnő módszere van. Először megkínozták, rémít
gették, azután pedig fényes ígéretekkel csalogatták. 

Csányi krónikája szerint Bécsben bilincsekbe verve 
a „Pöllerthor" alatti börtönbe zárták el őt és a tanítót 
is, de egymástól elkülönítve, hogy a kínos egyedüllét 
által is súlyosbítsák helyzetüket. Félévig sínylődtek itt 
a szabadulás reménysége nélkül. Otthon senki sem tudta, 
merre vannak. Börtönében kivégzéssel és a legkínosabb 
halálnemekkel ijesztgették Feketét. De áttérése esetén 
szabadulást, hazájába való visszatérést, sőt jószágainak 
visszaadását és világi hivatalt is Ígértek neki. Egy 
Signiorani nevű ravasz olasz jezsuita suttogta ezeket 
a fülébe, aki vigasztalan börtönében sokszor felkereste. 
Kollonics pedig, aki Bécsújhelyről és Pozsonyból 
sűrűen feljárt Bécsbe, mohón várta, hogy mikor fog 
a kuruc magyar főeretnek megtörni. A nagy buzgalmú 
térítő bizonyára személyesen is felkereste Feketét a 
börtönében. Szelepcsényi prímás és Széchenyi győri 
püspök, kik a pozsonyi törvénykezés és az asszonyfai 
zendülés révén legközelebbről voltak érdekelve, szintén 
tudtak a fogoly szuperintendens sorsáról. Volt akkor 
Bécsnek egy Sinelli Imre nevű érseke is (előbb 
kapucinus), aki szintén komáromi születésű volt, miként 
Kollonics is; ez nagy jóindulatot mutatott a magyarok, 
sőt a protestánsok iránt is, de édesszájú beszédével 
annál veszedelmesebb volt mint térítő. Ezek és a ravasz 
Signiorani páter ostromolták és éheztették ki Feketét. 
Három év múlva a török sem szorongatta jobban Bécs 
városát, mint ezek itt a lutheránus püspököt. És a 
vastag humorú Abraham a Sancta Clara is akkor 



mondogatta Bécsben szójátékos, élcelődő beszédeit, 
midőn Szenczi Fekete Istvánt ugyanott a Mozsár-kapu 
börtönében ugyancsak kegyetlen játékkal törekedtek 
eltántorítani a hitétől. 

Végsőig fokozott gyötrelmekkel és csábító ígére
tekkel, melyek kialvó életvágyát újra-újra felélesztek, 
kicsikarták belőle végtére is a kínos elhatározást, hogy 
megtagadva múltját, egyházát és barátait, nem gon
dolva a szégyennel és megvetéssel, mellyel őt minden 
jó magyar és minden evangélikus sújtani fogja, átpártol 
Kollonics táborához. Ezzel nemcsak evang. egyházától 
pártolt el, melynek főpásztori esküvel fogadott örök 
hűséget, hanem megtagadta eddig vallott független, 
magyar hazafiságát is és az osztrák zsoldos Kollonics-
nak adta el magát eszközül. 

Megkínzott lelke, mikor a végzetes szót kimondta, 
talán maga sem tudta, mit cselekszik, bűnének súlyát 
nem fogta fel. A szót kicsikarták szájából s azután 
lejtőre jutva többé nem állhatott meg. A szót a tett 
is követte. Földhöz tapadt testisége győzött szellemi 
ereje felett. Pedig mit használ az embernek, ha mind 
e világot megnyerné is, a leikében pedig kárt vall. 
Aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. 
Gal. 6, 8. 

Mihelyt a hitehagyó Ígéretet kivették belőle, 
azonnal lehulltak bilincsei, szelíden, hízelgőén bántak 
vele, a böjtölés helyett terített asztal várta s hazájába 
is az út nyitva állt előtte. Kollonics az előkelő hadi
foglyával diadalmasan indult Pozsony felé. Hogy 
Fekete mit erezett magában, midőn most a magyarok 
és protestánsok ádáz ellenségének meghódolva lépett 
ismét a hazaföldre, az örök titka maradt vergődő 
lelkének. A helyet, ahová hozták, a protestáns Po
zsonyt, kegyetlenül szemelték ki számára. Itt állottak 
biráik előtt hét év előtt a gályarab lelkészek, itt Po
zsonyban sínylődött börtönében hőslelkü patrónusa is, 
Ostffy Miklós; itt ha mutatkozni mert, hithű protes
tánsok szemrehányása és megvetése kisérte minden
felé. Mint hitvalló az idézéskor nem jelent meg, de 
mint hitehagyó most itt volt Pozsonyban. 



A jezsuita napló és egy gyógyszerész bizonysága 
szerint Feketét még bilincsekben hozták volna Po
zsonyba és Signiorani páter csak itt csikarta ki belőle 
az áttérési Ígéretet. De én megbízhatóbbnak tartom 
a kőszegi diák tudósítását, aki szerint Fekete már 
Bécsben adta meg magát s Pozsonyba csak az áttérési 
szertartás céljából hozták, amellyel tüntetni akartak. A 
féléves" bécsi fogság és az áttérés napja között már 
idő sem lett volna arra, hogy Feketét még csak itt 
kezdjék megpuhítani és hitszegővé tenni. Az ilyen 
erkölcstelen elhatározás színhelye csak az idegen Bécs 
lehetett, nem az ismerős hazaföld, ^nem Pozsony, ahol 
már e protestáns város emlékei tiltakoztak volna Fekete 
árulása ellen. Itt Pozsonyban értesülhetett feleségének, 
Czenki Éva asszonynak haláláról is, aki időközben 
hunyt el Kőszegen. Ezzel is egy oly kapocs szakadt 
el, mely a végzetes lépéstől talán még visszatarthatta 
volna. 

Pozsonyban már most mint kedves vendéget a 
jezsuiták székházában szállásolták el „kellő kénye
lemmel". Ez volt Fekete gyenge oldala: a kellő 
kényelem, a jó élet. E világ szeretete nagyobb volt 
benne az Úr háza iránt való szerelemnél. Kollonics a 
börtönviselt férfiúnak veresszinű világi díszmagyar 
ruhát csináltatott ezüst gombokkal és 100 tallérral 
ajándékozta meg. Erre is telt a kamara pénzéből. 
Azután pro forma könyveket is adtak a kezébe, hogy 
ismerje meg a pápákat és a szenteket. Theologiai 
okokat is kerestek utólag, mert az igazat csak nem 
lehetett a világ előtt bevallani. Mosolyognunk kell, 
midőn Chernél Kálmán az áttérés leírását jezsuita 
forrás nyomán e szavakkal kezdi: „Miután a püspök 
a katholikus vallás ágazataiba elegendőképen be lőn 
avatva . . . " Régóta és jobban ismerte azokat Fekete 
mint maga Kollonics, aki előbb katona, máltai lovag 
volt s csak mint kinevezett püspök 35 éves korában 
tanulta utólag a theologiát. 

Nem theologiai tanulmányok, hanem dorbézolás 
között teltek a pozsonyi napok. Egy szemtanú beszéli, 
hogy a boldogtalan Fekete e világi boldogságtól el-



kapatva (aliqua felicitate mundana illusus) majd 
Szelepcsényi érsek, majd pedig Kollonics püspök 
hintóján hordoztatta magát a városban és sokszor oly 
részegen szállott le, hogy a maga lábán megállani sem 
tudott. Máskor pedig, világosabb órájában a lelkiis
meret furdalása közben annyira kétségbe esett, hogy 
mély vizbe (a Dunába) ugrott, nyakig elmerült és bele 
is veszett volna, ha még idején ki nem vonják. (Burius, 
Micae 116). Szegény Feketét, mikor Kollonics lát
ványosságul használta fel Pozsonyban, már nem is a 
józan ész vezette, hanem az átkos szenvedélyének 
esett áldozatul és a tettét teljesen beszámíthatónak már 
alig vehetjük. Egy ev. püspök életében, aki két évvel 
előbb még oly mesteri nyelven irt, a pápaságot osto
rozta és oly szigorú, lesújtó Ítéletet mondott a hűtlen 
egyházi szolgákról, az ily fordulatot, hogy Pálból 
Saullá változzék, nem is lehet másként megérteni. _ 

Az áttérés ünnepélyes aktusa, ez a nagy tüntető 
látványosság az 1681. év virágvasárnapjára (márc. 30.) 
volt kitűzve. Nagy, ördögi színjáték kínálkozott a 
pozsonyiaknak. Egy hitelhagyó püspök és rebellis 
kuruc magyar Kollonics markában, nem mindennapi 
látvány. Nagy kíváncsi tömeg tódult össze Pozsony 
legnagyobb templomába, a Szent Mártonról nevezett 
székesegyházba. Titkon protestánsok is voltak köztük, 
akik talán még remélték, hogy az utolsó percben 
mint egy Cranmer Tamás, Fekete is észretér. Egy 
strassburgi fiatal gyógyszerész, Scheid Boldizsár, 
„kegyes és hitelt érdemlő ifjú", aki akkor éppen 
Pozsonyban tartózkodott, szemtanuja volt az áttérés
nek s még 1681-ben, tehát egészen friss emlékezet
ből beszélte el ennek lefolyását Burius Jánosnak, 
midőn Poroszországban együttutaztak Thorn felé. A 
leirást tehát hitelesnek vehetjük. (Micae 115.). 

Scheid és a többi források szerint is Szent 
Márton temploma volt a csúfos esemény színhelye. 
Jelen volt Kollonics, Signiorani jezsuita, talán a prí
más is, és a papság nagy számmal. Fekete a fentebb 
emiitett cifra magyar ruhában jelent meg. Szakállát, 
mely a börtönben hosszura nőtt, most egy részében lebo-



rotváltatta. Arról letett Fekete, hogy új egyházát más 
apostaták (Veresmarty, Otrokocsi) példája szerint a papi 
pályán szolgálja. Erre már Kollonics és Szelepcsényi 
sem tartotta alkalmasnak. Ez is bevilágít Fekete jellé-

'mébe, hogy a volt püspök, többé nem az igét akarja 
hirdetni, pedig ha meggyőződésből tért át, ez lett 
volna természetes; hanem ő világi hivatalt keres, hogy 
abban élhesse világát. Még csak 45 éves férfiú volt 
ekkor is és özvegy, a világ neki még sokat ígért. 

Ily tervekkel lépett a templomba, ahol most 
minden szem, mint valami cirkuszi mutatvány hősét, 
őt kereste. Előzőleg bizonyára volt mise, ami nélkül 
Rómában semmi sem történik. Azután néhány szóval 
Kollonics is bemutathatta az előkelő foglyot, melyet 
a szent harcban jezsuitákhoz méltó fegyverekkel a 
nagy I . Lipót korában ejtettek, amikor se nemzeti, se 
vallásszabadságnak nyoma sem volt az országban. 
Fekete, előtt talán még azt is eltitkolták, hogy Lipót 
királyt Thököly már a soproni országgyűlés össze
hívására kényszerítette. Sopronban kevéssel előbb 
prédikálta egy jezsuita: „Sokat beszelnek az ország
gyűlésről, de én a nyakamat teszem rá, hogy nem 
lesz meg." Ha Fekete sejti, hogy husz évi szünet után 
ismét összejöhetnek az ország rendéi; akik Ostffynak 
és neki elégtételt adhatnak, talán még lett volna erő 
benne, hogy a jezsuiták hálóját széttépje. De így 
közvetlen az alkotmányos rend visszaállítása előtt 
követte el a csúfos árulást. 

A bevezető szertartások után következett a fő-
jelenet. Feketének is beszélni kellett. A volt lutheránus 
püspök díszmagyarban az ősi boltíves templomban 
minisztráló papok és tömjénfüst között szól a néphez. 
A szószéken ugyan Signiorani páter állott, de mellette 
Feketének is valamely emelvényen, talán a szentély 
lépcsőjén adtak helyet. És beszélni kezd magyarul, 
németül majd latinul. Tagadja mindazt, amit józan 
ésszel és szent lelkesedéssel háromnegyed év előtt 
még szent igazságnak hirdetett. Melyik jött szívből, 
igaz meggyőződésből? Erre nézve maga Kollonics 
sem lehetett kétségben. De botrány kellett a népnek. 



És ők a bilincset, börtönt, egy megtört idegzetű 
magyarnak szánalmas vergődését is alkalmas térítő 
eszköznek vették „ad majorem Dei glóriám." 

Virágvasárnapja levén a pálmáról beszélt. Nagy 
vakmerőséggel magát merte a pálmához hasonlítani, 
mely elnyomatik, de ismét felegyenesedik. íme őt is 
elnyomták súlyos száműzetéssel és börtönnel, de 
mégis felegyenesedik, mert ily eszközök által ismerte 
meg a régi igazságot. Igazán bámulatos eretnek, aki 
ilyen eszközei miatt szeret bele a római egyházba. 
És programmszerűen azután elhagyott egyházát kellett 
gyalázni. Jelen volt ő, úgymond, a kiéli akadémiának 
egy disputációján, ahol az elnök és a felelő a poly-
gamiát, a többnejüséget védte. Hogy Fekete az áttéré
sekor ezt csakugyan mondta, nemcsak Burius beszéli 
el, hanem irodalmi emléke is van ennek a vádnak. A 
magyarok ugyanis hirül adták ezt a kiéli theologiai 
fakultásnak s ennek kiváló tanára, Korthold Keresz-
tély a vakmerő rágalmat nem is hagyta szó nélkül, 
hanem már a következő évben felelt reá ily című 
iratában: Christiani Korthold Sendschreiben, worin die 
verleumderische Anklage, ob sollte auf der Kielschen 
Universität die Polygamie öffentlich bewilligt und be
hauptet worden, gründlich abgelehnt wird. (Kiel 1682. 
Hrabovszky György szerint ez a mű megvolna a Szé
chenyi-könyvtárban, de én hiában kerestem ott.) íme, 
külföldi theol. munka, mely Feketét cáfolja. 

Azután szemükre hányta beszédében még Fekete 
a lutheránusoknak, hogy nem egyetértők, amint ezt 
Calixtus pártja és mások példája is mutatja. „Ő füge
falevél! — szól közbe Burius — mást tanultál te 
boldogtalan Fekete a preceptoraidtól!" De mindezt 
oly reszketéssel mondta el, aki máskor oly kiváló 
szónok volt, hogy a keresztvetést is, amit az ilyen 
pápista újoncokra rákényszerítettek, alig tudta illő 
módon végezni. Nem is csuda, szokatlan volt "neki. 
Majd azután az új hitvallást kellett nyilvánosan le
tennie. Rácz Károly szerint Fekete is az úgynevezett 
„magyar átokformulát" mondta volna itt el, amelyben 
nemcsak egyházát, hanem szüleit és tanítóit is meg 



kellett átkoznia, akik őt eretnekségben nevelték. (Pozs, 
vértörvszék I . 32. II . 44. III. 63). A jezsuiták tudva
levőképen tagadják az átokformula hitelességét, de 
erős érvek szólnak mellette. 

Végre azután bevett szokás szerint Feketének is 
hálálkodni és köszönetet kellett mondani. Ezt latinul 
cselekedte. Hálát adott Istennek, hogy kora ifjúságától 
fogva őt csodálatosan vezette s az igazságot vele meg
ismertette. Köszönetet mondott a császári felségnek 
kegyelmességeért, hogy őt börtönéből szabadon bo
csátotta. Megköszönte Szelepcsényi érseknek is azt a 
kegyességét, hogy őt csecsemő korában mekeresztelte. 
(Szenczen a Thurzók áttérése után 1635 körül nem 
volt evang. lelkész). Köszönetet mondott gróf Kollo
nics Lipót püspöknek is, mint kamarai elnöknek, hogy 
neki nyomorultnak (ei misero) 100 tallért ajándékozott 
(a kamara pénzéből). Megköszönte végül az oldala 
mellett álló Signiorani olasz jezsuitának is, hogy őt 
áttérítette, olyan könyvet adván kezébe, amelyből az 
igazságot megismerhette. Az utolsó szava nem Ámen 
volt, hanem „Dixi". A szemtanú Scheid gyógyszerész 
ismételten is megjegyzi, hogy az egész beszédet, észre
vehető félelemmel és reszketéssel mondta el. Az átté
rés befejezéséül az urvacsorát egy szin alatt magának 
Kollonicsnak kezéből vette. Vele együtt gyónt át 
ugyanakkor egy kovács, egy szolgaember és egy városi 
szolga (lictor). Ezek Kollonicstól új hitüknek nagyobb 
erősségére csak 25 forintot kaptak fejenként. Feketét 
többre takszálták. Hasonló tüntetéssel rendezték 1694. 
Otrokocsi Fóris Ferenc áttérését is Nagyszombatban. 
(Hahnekamp 167. 1. 

Végig nézte ezt a botrányos ünnepélyt, melyen 
magok a r. katholikus is alig épültek, fogolytáTSa 
Sárvári János tanító is, de ő még nem volt hajlandó 
áttérni. Különb legény volt a püspökénél. A szertar
tásra éppen azért rendelték oda, hogy Fekete példája 
hasson reá. S csakugyan hatott is, a fogságot egyedül 
többé ő sem tudta tűrni. Nyolc nap múlva Fekete rá
beszélésére ő is áttért. A 25 forint Judás-díj a kamara 



pénztárából neki is kijárt. További sorsáról nem tudunk. 
Talán adószedőnek tették be ezt is valahová. 

A jelenvolt Scheid gyógyszerész szerint Fekete 
példája a pozsonyiakra csábító hatással éppen nem 
volt, ami nagyon is érthető. Azt mondták közönségesen 
az emberek: „Ő tudja, mit cselekszik, mi nem füg
günk az ő példájától." Felháborodással és megvetéssel 
beszélt esetéről az egész város. A távolabb levő Csányi 
János soproni polgár is tudomást vévén róla, e sza
vakat jegyzé krónikájába: „An diesen menschen wirt 
uns fir gebilt, wie willig unser Geist ist, er hat sich 
hören lassen, er heist Steffanus, er wils mit der Tath 
beweisen, und um des Evangellium willen sich auch 
steinichen lassen, aber das Fleisch ist zu schwach 
gewest." (Cs. 50. 1.) 

Lesz-e történetíró, aki ezt az áttérést őszinte 
vallásos meggyőződésnek és nem a durva kényszerítő 
eszközöknek (bilincs, börtön, éheztetés, kínos halállal 
fenyegetés) és egy élni szerető, sőt már bűnös szen
vedélyeknek is rabul esett gyarló ember erkölcsi nagy 
megtévelyedésének fogja tulajdonítani? Lesz és már 
van is. Hahnekamp György győri kanonok, aki „Magyar 
konvertiták" cimű művében a pénzen vásárolt árulókat 
is majdnem hogy félszentekké avatja, Fekete áttérését 
is e szavakkal vezeti be: „Az erős buzgó lelkeket 
szereti a jó Isten. Nem egy lélek, aki jóhiszemben 
buzgón fáradozott a hamis vallás érdekében, nyert az 
Istentől malasztot a megtérésre és hogy a megtérés 
után még nagyobb buzgósággal szolgálja az igaz hit 
ügyét. Fekete István élete is ezt bizonyítja". (I. m. 66. 1.) 

Lássuk ezzel szemben a kortársakat. Fekete hite-
hagyása nagy feltűnést keltett, nyomban szóvá tették 
mind a két részen. Gubasóczy János nyitrai püspök 
és kancellár Sopronban az országgyűlési szállásán 
fogadván Bartók r. kath. városbirót és Serpilius János 
soproni evang. követet, a kiváló jogtudóst, dicsérettel 
emlékezett meg a másfél hónap előtt történt esemény
ről, Fekete Istvánnak „az igaz katholikus hitre" való 
áttéréséről. Bartók biró is egyetértett vele, Serpilius 
azonban, aki Feketét még az előző időkből jól ismerte 



(hiszen együttvoltak a tárcsái savanyuviznél és a 
gyűléseken is elégszer), rebellisnek mondta Feketét, 
aki nem a saját jószántából, hanem bécsi fogsága által 
megtörve s a karóba vonástól vagy más kinos és 
gyalázatos halálnemtől félve hagyta el igaz evang. 
hitét. S Fekete jellemére nézve találóan idézte Horatius 
szatíráját (I. 4, 85): „Hic niger est hunc tu Romane, 
caveto!" (Fekete gonosz ember ez, ettől, te római, 
óvakodjál! Serp. nap. 13. 1.. Sopr. Eht. 483). Csányi 
is a fenyegetésnek tulajdonítá áttérését: „Aldorth haben 
sie ihme mit Bethroung so zue gesezet, wie sie ihme 
wollen auss warten, ist er endlichen Kartollisch worten." 
íme igy ítéltek róla, akik közelebb állottak hozzá, 
nyomban áttérése után. 

Teljesen kizártnak is tartom, hogy hitbeli meg
győződése változott volna meg Feketének és ez vitte 
volna át a római egyházba, amint Hahnekamp mondja. 
A pozsonyi törvényszék, a száműzetés és gályarabság, 
Asszonyfa feldulatása, a zsaroló német sereg Rába
közben, a bécsi börtön, a bilincs, éheztetés és Róma 
akkori képviselőinek, Szelepcsényinek, Széchenyinek és 
Kollonicsnak személyisége, jelleme és egész eljárása 
nem olyan volt, hogy egy hazáját szerető magyar 
emberrel és tehetséges, képzett evang. theologussal és 
püspökkel a r. kath. egyházat megkedveltetni, annak 
hittanát és erkölcsi elveit elfogadtatni tudták volna. 
Mások itt az áttérés okai: a testnek a lélek felett való 
győzelme, a gyarló bűnös emberi természet, mely az 
igazságért nagyobb martirságra nem volt képes, sőt a 
visszaadott anyagi javakért a legszentebbet, hitét is 
áldozatul vetette. Nagy Lutherünk éppen a magyar 
Dévay Mátyásra hivatkozva hirdette: „A mi embereink 
bátran mennek (hitükért) a tűzbe, sőt a halálba is". 
(Prot. Szemle 1917. 634). S a magyar gályarabok ezt 
fényesen igazolták. Sajnos, hogy Fekete is volt köz
tük, Júdás az apostolok között. 

E világ szerelme ejtette meg őt, mely nagyobb 
volt benne az égiek után való vágyódásnál. Míg jó 
napokat látott, míg volt gazdag felesége, családi va
gyona, mig az Ostffyak és a többi nemesek szekér 



számra hordták neki a sok földi jót: addig rendben 
volt minden, még serény és buzgó is volt hivatalában. 
Neki még a száműzetésben is Móric szász herceg 
és a naumburgiak oltalma alatt a gályarabokhoz képest 
könnyű volt a dolga. S maga árulja ei leveleiben, hogy 
mennyire szerelett jól élni, mennyire izlett neki a sok 
jó izes falat, a pulyka és nemes fajú borok. Pozsony
ban már a részegség is erőt vesz rajta (uralkodó bűne 
annak a kornak, Szelepcsényi prímással sem lehetett 
már ebéd után az ittasság miatt beszélni) s későbbi 
élete még nagyobb züllöttséget fog mutatni. Mikor 
azután családi javait mind konfiskálták, mikor a bécsi 
börtönben mind azt megvonták tőle, ami szájának, 
ínyének eddig oly kedves és drága volt; mikor a 
korábbi vigan élésnek megjött a böjtje, a börtön nyir
kos falai közt víz és száraz kenyér; s mikor másfelől 
meg jött a kisértő: mindeneket visszaadok, ha le
borulva imádasz engemet, hivatal, királyi kegy lesz a 
jutalmad; jöszte hamar, már is a jezsuita refektorium-
ban vár reád a terített asztal és jó bor: akkor, akf 
láttatott magának állani, elesett. 

És az ilyen püspöki állásban levő ember, akit 
kétszeres felelősség terhel, csak nagyot eshetett. Még 
is a megvetést felülmúlja lelkünkben a részvét, a szá
nalom. Mennyit szenvedhetett és sirhatott ez az ember 
titkon, ahol senki sem látta. És egyetértünk kortársá
val, Burius János történetíróval, aki Fekete észretéré
sét még lehetőnek tartja és bukásának leírását e sza
vakkal végzi: „Uram Jézus, ha van valami ereje kö
nyörgésemnek, te ki Saulból Pált formáltál, könyörülj 
rajta. Nem zokogás nélkül mondom el, mint mástól 
hallottakat és előbbi méltóságáról megemlékezve ikta
tom ide". És már fentebb is e szavakkal emlékezett 
róla: „Ne vélje senki, hogy gyűlöletből mondom el 
ezeket, mert bizonyára keresztyén részvéttel vagyok a 
hozzá hasonlók iránt, hogy annyira elvakultan rohan
nak egyik bűnből a másikba, sőt néha ^jjel is Nazianci 
Gergellyel fohászkodom: oh vajha senki el ne veszne 
közülünk. Uram Jézus, ne engedd, hogy mi és a mi
eink ilyen kísérletbe essünk. De fel kell mégis jegyezni 
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az ilyeneket az utódokra való tekintettel, hogy annál 
jobban kikerülhessék az ördög köteleit és hálóit." 
(Micae 115. és 116). 

Nem a'theológia szülte ezt az áttérést, hanem a 
test és a vér. Jól mondta Csányi, a soproni krónikás 
hegymester természetes józan eszével és egyszerű 
bibliás gondolkodásával: „Aber das Fleisch ist zu 
schwach gewest." Egyházunknak, az evang. tannak ezt 
a bukást betudni, miként az ellenség tette, nem lehet-
Sőt éppen az teszi Fekete vétkét oly súlyossá, való
sággal a Szentlélek ellen való bűnné, hogy mint a 
szentíráson alapuló hitünknek őre és ismerője, jobb 
meggyőződése ellenére tagadta meg az igazságot. Csú
fos példája a mi hű népünket nem is tántorította meg 
egy percre sem. „Ő tudja mit cselekszik, ő felel érte 
Istennek" — ez volt a felelet. A megvetést szánalom 
válta fel s Isten irgalmát kérték számára. 

A buzgó, lelkes Wittnyédy mennyi hévvel tolta 
a tehetséges ifjűt a püspöki székbe. De ez esetben 
nem volt meg benne a lelkek ismeretének karizmája. 
Jó, hogy ezt a nagy csalódást meg nem érte. És 
Feketével sem a puszta szerénység mondatta meg
választásakor: „In me enim revera non sunt ea dona, 
quae multi praesupponunt". (Bennem valóban nincse
nek meg azok az adományok, amelyeket sokan fel
tételeznek. Adtár V. 60). 

X. Visszatérése Kőszegre. Mint városi tanácsos 
üldözi elhagyott biveit. 

Kollonicsnak nem volt elég, hogy Feketével 
Pozsonyban ezt a templomi színjátékot rendezte, ha
nem — hogy a botrány még nagyobb legyen — 
igazi jezsuita lélekkel azt eszelte ki, hogy a hitehagyott 
püspököt a nagy árulás és gyalázat után előbbi hívei 
közé városbírónak erőszakolja be Kőszegre. Kegyetlen 
dolog volt ez Fekete ellen is. A nyomorult ember, 
gonosz játékaik vak eszköze ezt nem érdemelte meg tő
lük. Feketének a konfiskált jószágai ugyan Kőszegen 
voltak, de nem tehetjük fel, hogy ezek miatt kíván-



kozott volna oda vissza, ahol csak égető szégyen és 
megvetés várakozott reá. 

1681. márc. 30-án volt az áttérés, a tisztújítás 
pedig a városokban Szent György napján (ápr. 24) 
szokott lenni évenként, tehát sietni kellett az utazás
sal. Fekete a virágvasárnapi parádé után már nem 
sokat kocsikázhatott Pozsonyban a prímás és Kollonics 
hintóján. Útra kellett készülni. A jó Csányi, soproni 
polgár, ki felettébb felháborodott püspökének esetén, 
kőszegi útját is feljegyezte krónikájába: „Und haben 
Ihme die Kartollischen auffs Statlichste ein ung. welt
liches Kleidt lassen machen und mit Muschkatierer von 
Presburg nach Günss auff einen Landtgutschy wagen 
lassen fieren und am S. Georgen Tag aldort zu einen 
Kartollischen Stathrichter die Ung. Kammer mith gan
zen Gewalt wollen einsezen, vorher ist er ihr Evan-
gellischer herr Pfahrer und zugleich Bischoff gewest, 
iezt aber solt er ihr Stathrichter werten". (Csányi 
krón. 50). Fekete Sopronnak vette az útját s talán 
már itteni szállásán felismerték. Azért tud róla Csányi 
mindent ilyen jól. A fegyveres muskatérosok Feketét, 
mint a kamara emberét, azért kisérték, hogy bántódása 
ne legyen útközben, de talán attól is féltek, hogy a 
jó fogás utólag még kisiklik a kezükből. 

Fekete megérkezvén Kőszegre, a jezsuiták rend
házában kapott szállást. Hova is szállhatott volna 
méltóbb helyre. A polgárok alig adtak volna neki 
helyet. A jezsuitáké volt 1675 óta Fekete egykori 
lakása, a magyar evang. paplak, tehát ismerős helyre 
érkezett. A falak itt azóta nem változtak meg annyira, 
mint Fekete, a régi gazdájok. Amíg csak száműzetése
kor elkobzott javait vissza nem kapta, Fekete a je
zsuiták szívesen látott vendége volt. A nagy árulásból 
ennek a költsége is kitellett és Kollonics volt a fizető 
gazda. 

Hogy a régi ismerősök, a hivek, rokonok és 
barátok milyen arccal fogadhatták Kőszegen, azt el 
lehet gondolni. Ők megtartották, amit Fekete nekik 
hűségről, becsületről prédikált; evang. hitükben, magyar 
hazafiságukban a gyászos évtizedben is minden fénye-



getés és kísértés ellenére megmaradtak, hanem papjok 
és püspökük esküjét szegte, gyáva volt, elbukott. 
Fekete csak szemlesütve, vagy elvetemült daccal áll
hatott a kőszegiek elé. 

Egy lélek azonban, ki hozzá közelebb állt, akivel 
itt Kőszegen kötötte össze életsorsát, aki vele járt a 
külföldi száműzetésben s majd az asszonyfai és rába
közi bujdosásban is, már nem fogadta őt. Felesége, a 
szegény Czenki Éva asszony már nem élt. Férjének 
második futása után. hamarosan elhalt, a nagy szé
gyent már nem érte meg. No de Fekete ezen is ha
mar megvigasztalódik, második asszonyt keres, az idős 
helyett fiatalt és ismét gazdagot, 

Életben volt azonban két mostoha lánya, Csór 
Judit és Erzsébet s két veje, Gömbös István, tekin
télyes kőszegi polgár és Sárosy András, előbb kőszegi 
rektor, most a szentgróti őrsereg prédikátora. Göm
bössel az anyagi ügyek hamar érintkezésbe hozták 
Feketét. Rendezni kellett a feleségéről maradt hagya
tékot. Konfiskált javait Kollonics hamar visszarendelte 
és már április 24-én szerződésileg egyezkedett vejével. 

Gömbös nemcsak a felesége, hanem mint meg
hatalmazott, sógornője, Sárosy Andrásné nevében is 
szerződött. Az elhalt Feketéné asszonynak állítólag 
férjével együtt szerzett jószágáról volt szó, melyet 
Csór Judit és Erzsébet mostoha atyjuknak, Feketének 
engedtek át. A szerződés szerint Fekete azt vállá, 
hogy neki Németországban is van néhány száz tallér 
követelése (pedig csak adósságot hagyott künn maga 
után) és ebből, ha megkapja, Sárosynénak is ígért 
100 tallért. Az alku oly szigorú volt, hogy a szerző
désszegőnek 100 arany kötbért (vinculum) kellett 
volna fizetni. De Sárosy a szerződésnek felesége nevé
ben a szentgróti sereg és tisztviselők hivatalos átira
tával mégis már július 1-én ellenmondott és „felesége 
jószágának abalienatiójától Fekete István uramat inhi-
beálta." Sárosy azóta Feketét még jobban megvetette 
és vele „ujjat vont". (Vár, jkv. 1681. 15. 1.) 

Pedig Feketét, aki mint a hatalom embere tért 
vissza Kőszegre, ekkor már nagy tisztesség érte és a 



második házassága is közel volt. A szab. kir. városok
ban a tisztújításokat ezekben az években különösen 
ott, hol a protestánsok többségben voltak, vagy maga 
Kollonics, vagy valamelyik kiküldöttje vezette. Kő
szegen is ápr. 24-én Mednyánszky Pál kamarai ki
küldött volt a választás elnöke, ki már a városbírói 
hivatalra is Feketét kandidálta (Somogyi András és 
Csatári Mihály mellett), de a város, amint várni lehetett, 
nem őt, hanem Nagy Istvánt, a helyettes birót válasz
totta meg. Mednyánszky tehát most legalább a belső 
tanács tagjául „denominálta" Feketét. így erőszakkal 
és nem a város akaratából került bele Fekete a belső 
tanácsba. Alkotmányos jogérzéke ez ellen nem tilta
kozott, sőt ilyen úton pályázott a bíróságra is. A 
jegyzőkönyv szerint a község annuált Fekete receptió-
jának. Igen, mert városaink, miként Sopron példája 
is mutatja, igen nagy nyomás alatt állottak. A kamara 
bíráskodott is felettük és egész önkényesen vethetett 
ki reájok engedetlenség miatt pénzbírságot; ettől pedig 
a polgárok igen féltek. S már a tanácsban is a r. 
katholikusok voltak többségben. 

Fekete ekkor 45 éves volt, alig egy év óta özvegy 
s mint a felsőbb hatalom embere a szenátori új dísz
ben hamar gondolt az újabb házasságra. Jó katholikus 
családból egy fiatal hajadont, Meskó Évát szemelte ki 
s már ezen 1681. évi július 8-án egybe is kelt vele. 
A plébánia anyakönyve szerint: „D. Fekete István e 
Superintendente factus catholicus hoc anno duxit in 
Conjugem Virginem Catholicam Evam Mesko." (Matric. 
II . 417). Buriusnak a kőszegi diák úgy beszélte, hogy 
a leány, akit Fekete elvett, csak 13 éves volt. (Micae 
115). Ha túlzás van is ebben, de Fekete második 
jegyese bizonyára igen fiatal volt hozzá képest. Hamar 
akad majd a nőnek is második kérője, mihelyt Fekete 
a szemét behunyja. Kőszeg előkelőbb lakói közt volt 
egy Meskó Ádám nevű, valószínűleg ennek volt a 
leánya. . 

A visszaszerzett jószág és gazdaság is kívánta 
az asszonyt a házba, de nem az ilyen fiatalt. Maga 
Fekete legszívesebben járt ki a szőlőkbe pincézni, ahol 



elázott hangulatában néha csodálatos látomásai voltak. 
Kifecsegte és a városbeliek is beszéltek róla. Még az 
elhalt felesége által eladott szőlő miatt is pert indított 
(1682. január 5-én) Pien Ádám ellen, aki megvette. 
Azt a szőlőt, úgymond, ő szerezte s felesége azalatt 
adta el, míg ő „kinn volt az országbul" (Bécsben) és 
pedig olcsóbban, mint ő vette; most ő lefizeti a vétel
árt, Pien pedig adja vissza a szőlőt (V. jkv. 23. 1.) 

Mint kőszegi szenátor elég vakmerő volt arra is, 
hogy felmenjen Sopronba az időközben összeült ország
gyűlésre. Ostffy Miklós, akit ő döntött' veszedelembe, 
még Pozsonyban ült a börtönében, a sérelmi ügyét 
most tárgyalták az országgyűlésen; Fekete pedig 
szabadon jár, jószágát visszakapta s Kollonics, Ester
házy nádor és az udvar kegyeikkel halmozzák el. Nem 
félt-e ez az ember, hogy valamelyik elkeseredett kuruc 
magyar nyilt utcán fogja insultálni? A hitehagyás 
ennyire megvastagítja az emberek arcbőrét? 

Fekete június 6-án jött meg Sopronból. E napon 
közölte a tanáccsal a róm. kath. Nagy István bírónak 
és országgyűlési követnek üzenetét, hogy atyja, Nagy 
György halálos beteg levén, fiúi kötelességből haza 
kell jönnie s kéri, hogy ideiglenesen más követtel 
helyettesítsék. Fekete, aki hívatlanul is Sopronban 
járt, bizonyára a követséget is ambicionálta volna 
magának. De ennyire a város sem bélyegezte meg 
magát, nem őt, hanem a vejét, Gömbös Istvánt küld
ték fel a biró helyett ideiglenesen. Néhány történet
írónk tévesen tette meg Feketét már ekkor ország
gyűlési követnek. Burius is a kőszegi diák nyomán 
azt mondja, hogy Fekete a soproni országgyűlésen 
jelenlevén, főként ő akadályozta meg (talán a római 
kath. rendek közt való agitálással), hogy Kőszegnek is 
kifejezetten a vallásszabadság biztosíttassák. És a val
lásügyi 25. és 26. törvénycikkek nem is említik Kőszeg 
nevét csakugyan. (Micae 115). Az evang. rendek 
országgyűlési lelkésze Ensel János volt, az egykori 
kőszegi rektor, Fekete volt kollegája, az elűzött mesz-
leni lelkész. És Feketének volt elég vakmerősége arra, 
hogy az ilyen tisztes papi emberek előtt is mutatkoz-



zék. Azt hitte, Kollonics hatalma, aki szintén itt volt 
Sopronban, őt erkölcsileg is fedezi. 

Feketének helyzetét és ujabb szereplését Kőszegen 
csak a jezsuiták, a kir kamara, élén Kolloniccsal és a 
városban is mind jobban szaporodó r. kath. párt tette 
lehetővé. A tanácsban ez utóbbiak a kir. kamara 
akarata szerint már többségben voltak. Velők szem
ben az evangélikusok gyengék, a felsőbb körökben 
nincs barátjok, pártfogójuk. A felsőségnek száz eszköz 
is volt hatalmában, hogy az evangélikusokat megfélem
lítse. Feketének pedig jó barátja Kollonics, a jezsuiták, 
Eszterházy Pál, az új nádor és az egész udvar. O a 
legnevezetesebb és legbefolyásosabb ember a kis 
vidéki városban. A város érdekében is pártfogói által 
sokat tehet. Ha valamit elérni akarnak, őt küldik 
követül. így csak 1682-ben is háromszor járt Bécsben 
és Bécsújhelyen (V. jkönyv 48. 55). így akiknek bajuk 
volt, anyagi érdekből még evangélikusok is folyamod
tak hozzá. De voltak önérzetes, bátor férfiak is az 
eklézsiában (Simon János, Gombossy Dániel stb.), 
akik mélyen megvetették és gyűlölték Feketét. Ezekkel 
azután a hatalmát akarta éreztetni. Nagy önzése és 
kapzsisága amúgy is könnyen hajtotta az erőszakos 
tiltott utakra. 

Jókai Mór „Szép Mikhál" című regényében 
Kaczenreiter Henrikről, a lelkészből lett hóhérról 
mondja: „Az az érzés, hogy az egész világ megveti 
az embert, felkölti a dacos ösztönt, ezt a megvetést 
visszatorolni az egész világon". "Valami efféle dacos 
ösztön vett erőt Feketén, a hitehagyott püspökön is, 
ki előbbi hivei körében most a poroszló és inkvizítor 
szerepére vállalkozik. S ezzel nemcsak Rómának, ha
nem a magyargyűlölő és alkotmányfosztó Kollonics-
nak is s vele az osztrák udvari pártnak adja magát 
szolgálatába, szomorú bizonyságot tevén arról, hogy 
aki könnyelműen megtagadja hitét, nem marad az hű 
hazájához sem. 

így kezdi el tehát üldözni elhagyott hitrokonait. 
A nagy apostaták rendes szokása szerint Fekete is így 
akarta elhitetni a világgal, hogy nem gyávaságból és 



nem érdekből, hanem meggyőződésből tért át. Burius 
kőszegi diákja beszéli el, hogy ezen nyolcvanas évek
ben (anno hocce mitiore) a kamara szabad választást 
engedvén Kőszegnek is, valami Bökesch N. (talán 
Benők István) nevű polgárt választottak meg város
bírónak s midőn ennek evangélikus neje gyermeket szült, 
Fekete beszélte rá a jezsuitákat, hogy ne kereszteljék 
meg a csecsemőt, hacsak az anyja előbb a pápisták
hoz át nem tér. És az anya nagy aggodalmában (hogy 
kereszteletlenül hal el a gyermeke) ezt meg is tette. 
(Micae 115). 

Evang. lelkészt ugyanis az 1681. évi ország
gyűlés után sem bocsátottak be Kőszegre. S éppen 
Fekete ellenezte ezt is legjobban, ami érthető, mert a 
legkisebb prédikátor is élő vád és orcapirító szem
tanú lett volna itt a hitehagyott püspök ellen. Kollo
nics 1682. jun. 14. irta Széchenyi György győri püspök
nek, hogy Lipót király nem fogja megtartani az új 
vallásügyi törvényt (Sopr. Eht. 507). És csakugyan 
már 1682. okt. 8-án gróf Draskovich Miklós ország
bíró elnöklete alatt kir. bizottság (Zichy István gróf, 
Erdődy Kristóf gróf, Szenté Bálint alnádor és Szapáry 
Péter alországbiró) jött Kőszegre s ezek az evangéli
kusok lelkészválasztó szándékával szemben kijelen
tették, hogy az 1681. évi 25. törvénycikk ugyan uni-
versaliter megengedi a vallásgyakorlatot, de a 26. cikk 
ezt az universalitást restringálja és csak a megnevezett 
helyeken engedi meg tényleg a vallásgyakorlatot; 
mivel pedig az utóbbi cikkben Kőszeg név szerint 
nem említtetik, tehát nincs is joga a szabad vallás
gyakorlathoz. Meg is tiltották nekik, hogy semmi szin 
alatt se merjenek prédikátort hozni vagy a katholiku-
sokat vexálni (Chernél II . 119). Draskovich az evan
gélikusok kérelmére csak annyit engedett meg, hogy 
súlyos betegnek a lelki vigasztalására egy-két órára 
bejöhessen valamely evang. lelkész, de éjjelre már nem 
maradhat a városban. 

Mind ezek Fekete kedve szerint történtek, ő 
szívesen játszott kezére a királyi küldötteknek és 
jezsuitáknak, Hiszen kőszegi jószágában és az evang. 



polgárok között csak ezek támogatásával maradhatott 
meg. Volt vagyona, pénze, háza, szőleje és fiatal fele
sége. A belső tanácsban is a r. katholikusokkal ő volt 
többségben. Nem lehetett mellőzni. Még az 1683. évi 
tisztujításkor is ápr. 24. Nagy István városbiró a ka
tholikusok közül őt és Erdős Jánost választotta titkos 
tanácsosul maga mellé (V. jk. 77). Ha valami baja 
akadt, azt Pozsonyban, Bécsben a hatalmas új barátai 
könnyen eligazították. Persze mind ezért nagy árt 
fizetett. Megtagadta evang. hitét és jó magyar hazafi
ságát. Tűrnie kellett a becsület utján megmaradt régi 
jó ismerőseinek megvető tekintetét. A lelkiismeret 
szavát, ha világosabb óráiban erősebben szólalt meg, 
boritalba fojtotta. Ettől a szenvedélytől fiatal felesége 
sem tudta megszabadítani. Az egykor oly szép magas 
férfialak külsőleg is eltorzult. A kőszegi diák beszéli 
róla Buriusnak: „Dicitur adspectu horridus esse ac 
quotidie vino ad ebrietatem madidus." (Micae 115). 

De külső nyugalma sem maradt zavartalan. 
Thököly hadai közelednek Kőszeg felé s neki a kurucok, 
akik három évvel előbb Kemenesalján és Rábaközben 
fegyvert fogtak érte, most már nem kellenek. Retteg 
a gyászmagyar és gyáván elfut előlök. 

XI. Thököly hadai Kőszegen és Fekete menekülése 
Máriacellbe. 

Az 1681. évi országgyűlés nem elégíthette ki a 
felkelőket. Izdenczy, Thököly titkára korán és elége
detlenül távozott Sopronból. Látták, hogy a király 
csak kényszerűségből engedett és nem is akarja az új 
törvényt végrehajtani. A gyászos évtized, az alkotmány 
felfüggesztése és a protestánsok embertelen üldözése 
annyira elidegenítette a magyarokat Ausztriától, hogy 
most is az volt a jelszó: „Százszor inkább egyezünk 
ki a törökkel, mint a némettel." És e véleményt — 
jól mondja Varga Ottó — nem Thököly teremtette, 
hanem ez a vélemény teremtette Thökölyt. 

Ezt a hangulatot felhasználva készült fel Kara 
Musztafa a török nagyvezér, hogy Béccsel és Ausztriá
val végleg leszámoljon. Thökölyt elismerte egész 



Magyarország fejedelmének és Eszékre hívta magához. 
Már 1683. jun. 15-én kiáltványt tett közzé, melyben 
oltalmat biztosít azoknak, akik Thökölynek meghódol
nak. Barkóczy Ferenc gróf, Szepesy Pál és Szalay Pál 
a török táborban maradtak, hogy a meghódolóknak 
oltalomlevelet szerezzenek. A török fővezér Somogy 
és Zala megyének, majd Székesfejérvárnak vette útját. 
Veszprémet, Pápát könnyű szerrel bevette. Julius 2-án 
Mórichidán már a Rába folyón is átkelt és 5-én Győrt 
is ostrom alá vette. 

A német csapatokat Bécs védelmére vonták 
vissza az országból s így Dunántúlt a maga sorsának 
engedték át. Rábaközben a török hamarosan 42 falut 
elpusztított s ilyen sors várt Mosón megyére is. 
Eszterházy Pál nádor már jun. 18. rimánkodva kérte 
Lipót királyt, ne hagyja cserben Magyarországot. De 
Károly lotharingiai hercegnek, mint fővezérnek az volt 
az utasítása, hogy csak az örökös tartományok védel
mére szorítkozzék. Maga I . Lipót is Lincbe, Esterházy 
nádor és a főpapok Ausztriába menekültek. Széchenyi 
György győri püspök Sopron városánál levő 60.000 
forintját is magához véve futott Ausztriába (Csányi 72). 
De megjárták a főpapok. Kollonics Lipót Bécsben 
maradt és Szelepcsényi prímásnak félmillió forintját 
arany és ezüstnemüit, Széchenyi püspöknek is több 
mint 60,000 forintját foglalta le Bécs városának vé
delmére. (Szilágyi VII. 416.) 

Az ország így el levén hagyatva királyától, több 
főúr, a nemesek és a városok már csak kénytelenség
ből is, hogy vagyonuk, feleségük és leányuk a török 
kezébe ne jusson, meghódoltak Thökölynek. S Lipót 
később mégis szigorúan büntette őket. így hódolt meg 
Draskovich Miklós országbíró, Sárvár ura, Batthyány 
Kristóf főkapitány és fia Ádám Németujvárott, Széchy 
Péter Vasmegye főispánja Kőszegen és a vidéken is 
Deömölky András, Káldy Péter stb. 

Thököly hadainak közeledése Kőszegen Feketét 
ejtette legnagyobb rémületbe. Asszonyfán még nehéz 
szívvel várta Thökölyt, de most nem kellett neki. És 
az egykori protestáns püspök mit tehetett volna hozzá 



méltóbb dolgot, minthogy búcsújárás címén a többi 
megrémült kőszegi katholikusok élén Máriacellbe, 
Stájerországba futott. Ő vezette őket, mint holmi 
jámbor páter a kereszttel és zászlóval. Hogy Máriának 
oltalma most a stájer hegyek között csakugyan erő-
sebb, mint a védtelenül hagyott Magyarországon, azt 
Fekete bölcsen tudta és elég korán észrevette. A 
jezsuita napló szép kenetesen ezt úgy írja meg, hogy 
Fekete, az öreg ember (?) mit sem tudván a törökök 
közeledéséről (?) tisztán vallásos buzgóságból Péter 
Pál napján (jun. 29) ment el Máriacellbe (in Cellás 
Marianas) gyalog és pedig a feleségével. 

A kőszegi jezsuiták is, Fekete barátai, látván a 
veszélyt és olvasván Batthyány főkapitány rendeletét, 
mely szerint Kőszegnek a törököktől kiváltott 500 
fogoly számára kell szállásról és szekerekről gondos
kodni, a tanítást azonnal abban hagyták s becsesebb 
ingóságaikat, egyházi kincseiket és könyvtárukat öt 
szekérre felrakva Stájerország Thalberg nevű városa 
felé indították el, ahol rendházuk volt s ahová maguk 
is menekülni akartak. (Chernél II. 120). Az elindult 
négy boros szekeret azonban Batthyánynak Augustinus 
nevű tiszttartója Rohoncon letartóztatta, az ötödiket 
pedig, melyen különféle ingóságok voltak, Pinkafőn 
állította meg és Németújvárra vitette. A jezsuiták erről 
értesülvén, nyomban egy kőszegi tanácsost küldtek 
Bathyányhoz a lefoglalt szekerek kiadása céljából, de 
mindhiába volt. Batthyány a követet is börtönbe záratta, 
ahonnan csak az őrök vigyázatlansága miatt tudott 
kiszabadulni. A szekerek, ingóságok s ezek közt állí
tólag a tanácsos száz forintja is mind kárba vesztek. 

Kőszeg városa is, miként Sopron, július 12-én 
hódolt meg Thökölynek. Simon Jánost, Somogyi 
Andrást, Erdős Jánost és idősb Tullmann Jánost 
küldték követekül a fejedelem biztosaihoz Sárvárra. 
Egyidejűleg pedig ifjabb Tullmann János és Benők 
János egy emlékirattal Bécsben jártak, amelyben bizo
nyára meghódolásukat mentegették. Ennek megtörténte 
után sűrűen kellett az élelmet és ajándékokat Sopronba 
és Bécsbe szállítani a fejedelemnek és a töröknek. 



Thököly emberei különösen a jezsuitákkal érez
tették haragjukat, mert a vallási üldözések okainak 
őket tartották. Nagymihályi Ferenc, a fejedelem biz
tosa ezt a kőszegi házfőnöknek nyíltan a szemébe is 
mondta s már jul. 18-án tudtokra adta, hogy el kell 
hagyniok a várost, sőt az országot is. Két városi 
polgárt, Csirip Andrást, a jezsuita forrás szerint „e 
megrögzött nyakas lutheránust" és Svetics Jánost 
„e neveletlen, de magát mindenkinél műveltebbnek 
tartó szószátyár fecsegőt" küldte Nagymihályi a tem
plom és a székház kulcsáért a házfőnökhöz. Ezeknek 
azonban nem adta ki. Majd 19-én a biztos a jezsuiták 
kincseit kérte számon. De a házfőnök erre azt felelte, 
hogy a székház új épületébe van befalazva, vagyis 
arra fordították. Künnlevő követeléseiket és adósleve
leiket is letagadták. S midőn az evangélikusok el
árulták, hogy Somogyi Andrásnál is 300 forintjok van 
kamatra, azt felelték, hogy ez nem a kőszegi, hanem 
a soproni rendház tulajdona. A vallatás végén Nagy
mihályi e szavakra fakadt: „Amint látom, ti csekély 
gazdagságot hagytok hátra Thököly fejedelemnek." 
(Chernél II. 123). 

Nagy István városbíró a Stájerországból visszatért 
Kőszegi Mihálytól és feleségétől hallván, hogy már 
ott is portyázó törökök járnak, megengedte a jezsuiták
nak, hogy még egy nap a városban maradhatnak, de 
a kulcsokat át kellett adniok. Most tehát a templo
mokat a temetői kápolnával együtt s mind azt, amit 
1672 óta az evangélikusoktól elvettek, az egykori 
német és magyar paplakkal együtt kénytelenek voltak 
visszaadni. Előbb a magyar, azután a német evang. 
lelkészt maga a fejedelmi biztos vezette be Szent Jakab 
templomába, ahol hálaadó istentiszteletet mondottak. 
Hogy kik voltak az itt fungáló lelkészek, sajnos, nem 
tudjuk. Talán Perennyei vagy Ensel. Sopronban Aáchs 
Mihály, az énekiró tábori lelkész mondta ugyanekkor 
Szent György templomában a magyar beszédet. A 
jezsuitáknak nemcsak székházát, hanem három magán
házát és ingóságait is lefoglalták. Az utóbbiakat 
Olischer János városi ügyész egy külön szobába hor-



datta és elzáratta. Az összes elkobzott javak gond
viselőjévé a biztos Gombosy Dánielt rendelte. Emiatt 
kellett később meglakolnia. Széchy Péter gróf, Kőszeg 
várának ura, világi papi ruhában akart egy jezsuitát 
magánál ott fogni, de a vele mulatozó Szentmihályi 
kijelentette: „Ha ezt megteszed, megszűnsz Thököly 
barátja lenni." (Chernél II. 125). 

A jezsuiták végre július 20-án Nagy István biró, 
öt előkelő lovas, 12 jól felfegyverzett gyalogos és 
28 más polgár kíséretében vonultak ki a városból. De 
alig hogy a Gyöngyös hidján áthaladtak, egy ember 
utánok futott és tudatta velők, hogy Battyhány 3000 
fegyverest indított el Németujvárról Thalberg irányá
ban és el akarja őket fogatni. Erre Thalberg helyett 
Kirchschlagnak vették utjokat, itt kőszegi kisérőik el
váltak tőlök, ők pedig éjjeli szállásra Kirchbergbe 
mentek át. Innen csak harmadnap folytatták utjokat a 
közbeeső helységek lakóinak gúnyolódása, fenyegetése 
és bántalmazásai között. Spitalon, Mürzzuschlagon át 
Bruckba, innen pedig tartományi főnökük rendeletére 
Lincen át Passauba mentek. (Jezs. napi. Chernél II . 
126). Mennyivel okosabb volt Fekete, hogy ő három 
héttel előbb jámbor bucsujárókkal békében tette meg 
ezt az utat. 

A jezsuiták távozása után Széchy Péter gróf egy 
plebánust hivott udvarába s a várkápolnában akart a 
r. katholikusok számára miséztetni. De Simon János, 
mint Thököly biztosa azzal tett óvást ez ellen is, hogy 
a reformáció előtt sem volt ott vallásgyakorlatuk, an
nál kevésbbé engedhető meg ez most. Széchy erre 
magához Thökölyhez fordult, aki közzétett kiáltványai
ban minden felekezetnek vallásszabadságot igért. 

Thököly biztosai Feketét már nem érték Kőszegen, 
A fejedelem őt, mint notórius megbízhatlan embert és 
Kollonics barátját, el is fogatta volna. A jezsuita év
könyvek szerint az elfogatási parancs Batthyány Kristóf 
főkapitányhoz már meg is érkezett ellene. Fekete, míg 
otthon keresték, Máriacellben volt, innen Thalbergbe 
és később a feleségével még beljebb menekült Stájer
országba. Mivel hazáját elhagyta, Thököly biztosai a 



Kőszegen hagyott javait, házát, szőlejét, borait, ruháit, 
ezüstnemüit és egyéb ingóságait is mintegy 500 forint 
értékben lefoglalták. Erre a hírre, de meg mivel már 
a költségből is kifogyott, Fekete mást gondolt. Egy 
merész Pálfordulással akart ismét magán segíteni. 
Haza jön, gondola magában, meghódol Thökölynek, 
ha kell, hitet is cserél másodszor,hiszen csak harmad
fél éve, hogy pápista és lesz újra háza, bora és szőleje. 
Ha nem segíthetnek rajta, hát mit neki a páterok. Jól 
mondta Serpilius soproni biró a nyitrai püspöknek: 
Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! 

De kettőn állt a vásár. Visszatérte után — miként 
a kőszegi diák beszéli ismét Buriusnak — Fekete 
ajánlatot tett a fejedelem biztosainak, hogy ismét a 
lutheránusokhoz és Thökölyhöz tér át, ha lefoglalt 
javait visszakapja. Ekkor a biztosok egyike Feketének 
az arcába köpött és ezt feleié: „Gonosz ember, tartsd 
meg a javaidat, senki sem kívánja, hogy azoknak 
visszaadásáért térj hozzánk vissza". (Tunc unus, in 
faciem ipsius exonerato sputo, dixit: Pessime homo, 
habeto tibi tua bona, ob quorum restitutionem, ut re-
sipiscas, nemo postulat. Micae 114). Hiszen igaz, Krisztus 
Urunk szenvedésében is megtörtént „hogy pökdösének 
az ő orcájára és arcúi csapdosák" (Máté 26, 67), de 
istenkáromlás volna azt mondani, hogy Fekete gyalá
zata Jézus követése (imitatio Christi) volna. 

E csúfos megalázás után, mellyel a megtérés 
útját is elzárták előle, gyulladt fel csak igazán Fekete 
gyűlölete az evangélikusok ellen. Kőszegen maradt, 
boszut lihegve várta, míg a kuruc királyság rövid 
napjai elmúlnak. Bizott a császár hadi erejében. Valaki 
Batthyány gróf udvarából megintette titkon: gondos
kodjék magáról, mert megjött az elfogató parancsolat, 
de „az álhatatos férfiú" (vir constans, irja a jezsuita 
napló) azt feleié: „A generális urat (Batthyányi) majd 
előbb viszik fogságba, mint engemet". És néhány 
nap múlva már meg is jött Bécs felmentésének hire. 
(Mise. Sopr. IX. 210. Egyet, levtár IV. e. 13). 

Fekete tehát jól számított. Thököly uralma Kő
szegen két hónapig sem tartott. E rövid idő alatt 



történt, hogy aug. 28-án Gombosy Dániel gondviselő
nek kérelmére a Thököly részére lefoglalt javaknak 
leltárát Csirip András, id. Pammer János és Olischer 
János v. ügyész elkészítették és beadták. Szept. 7-én 
pedig Gombosy Dániel és Erdős János fejedelmi 
parancsolatra és Batthyány Ádám kiséretében követ
ségben jártak Thökölynél. Még talán vissza sem ér
keztek, midőn váratlanul megérkezett a nagy esemény 
hire. Bécs sorsa szept. 12. eldőlt. Károly lotharingiai 
herceg és Sobiesky János lengyel király e napon teljes 
diadalt arattak Kara Musztafa hadai felett. A törökök 
vad futással menekültek Győr felé, az egész tábor 
roppant kincseivel és hadiszereivel a győzők kezébe 
került. (Szilágyi VII. 421). 

A hír gyorsan futott végig az országon. A jezsuita 
napló szerint: a lutheránusok megijedtek, a katho
likusok örültek. A dunántúli nemesek és a városok 
most sietve hódoltak meg ismét I . Lipótnak. Kis
marton, Ruszt, Sopron, Kőszeg egymás után tűzték 
ki a fehér zászlót. Á jezsuiták siettek vissza elhagyott 
állomásaikra. Kőszegen Gödi Péter és Görgey Sándor 
voltak az első páterek, akik Esterházy nádor levelével 
kérték elvett javaikba való visszahelyeztetésüket. De 
a tanács még nem adta £t nekik a kulcsokat és több
féle ellenvetéssel igyekezett visszatelepedésüket meg
akadályozni. De mind hiába volt. Most ők lettek 
ismét az urak Kőszegen. 

Felvirult újra Feketének is. Ütött a boszú órája. 
Hatalmas patrónust talált egy durva katona-papban, 
a hirhedt Radonay Mátyás zalavári apátban, ki a 
kurucok menekülése után mint deus ex machina ló
háton jelent meg Kőszeg piacán. Fekete ennek lesz 
a csatlósa. Par nobile fratrum. 

X I I . Radonay apá t dühöngése Kőszegen. Fekete 
a csatlósa. 

A vallási üldözések régi gonosz idejében pap és 
katona egymással kezet fogva sok vakmerő dologra 
engedte magát ragadtatni. Draskovich György győri 
püspök katonasággal vonult ki Szarvkő és Rákos ellen 



dézsmát szedni. Kollonics előbb máltai lovag, katona 
volt és sokszor vette igénybe a katonaságot. Széchenyi 
püspök durva hadfiak módjára lépett fel Lórántfy 
Zsuzsanna s a győri Bognár György és Aáchs Mihály 
ellen. Bársony, Szegedy, Pálffy püspökök is katonák
kal jártak városról városra templomot foglalni és papot 
kergetni. Ilyen durva katonás papi alak volt Radonay 
Mátyás, a nagyratörő zalavári apát is, később pécsi 
püspök. Feketének a legutóbbi lesújtó megbélyegzés 
után ilyen szövetségesre volt szüksége. Az is lehet
séges, hogy ő hivta az apátot Kőszegre, de hogy 
Radonay cinkosa és bűnös csatlósa Fekete volt, az 
bizonyos. (Földváry II. 35). 

Míg a kurucok Kőszegen jártak, Radonay is, 
mint a többi főpap, Stájerba vagy Ausztriába menekült. 
Most a török futás után pedig a nádorhoz Kismartonba 
igyekezvén, csakis személyének nagyobb biztonságára 
kért Ittichen katonai parancsnoktól kíséretül egy csapat 
német lovast. Radonay ezekkel szeptember 23-án be
rontott Kőszeg piacára, ő maga is lóháton ülve kezé
ben pisztollyal járt a csapat élén. A kurucok elvonu
lása után könnyű volt hősködni, de jött volna előbb. 
Nagy álnoksággal most azt állítá, hogy a király paran
csolatára jött Thököly párthíveit megfenyíteni és még 
két ezred lovas jön utána a soproni hegyek mögül. 
(Pacher D. 25). Majd egyenesen a két legtekintélye
sebb evang. szenátornak Simon Jánosnak és Gombosy 
Dánielnek, Fekete legbátrabb ellenfeleinek háza elé 
vágtatott és fegyveres katonák által elfogatván, saját 
házukban bilincsekbe verette őket. 

Az összecsődült polgárok első meglepetésükből 
csak nehezen ocsúdtak fel s midőn egy közülök meg 
merte kérdezni az apátot: minő tekintély és micsoda 
megbízatás alapján meri a szab. kir. város polgárait 
saját hajlékaikban bilincsekbe veretni, az apát úr pisz
tolyt emelve nagy dölyfösen felelt vissza: „Jöjjön ide 
az, ki még egyszer szememben kérdezősködni mer és 
pisztolyommal fogok neki válaszolni." (Chernél II. 129). 
Nyilt utcán verette bilincsekbe Lányi német lelkészt 
is, aki ideiglenesen szolgált a gyülekezetben. Később 



csak nejének és más nőknek kértére vétette le bilin
cseit s 1000 tallér biztosítékot tétetett le, hogy a lelkész 
24 óra alatt elhagyja a várost és többé vissza nem tér. 
A magyar lelkész és még egy szenátor is igy járt 
volna, de ezek elmenekültek. (Csányi 94. Micae 115. 
Hist. Dipl. 128). 

Ilyen fellépéssel Radonay annyira megfélemlíté 
a kőszegieket, hogy amit előbb nem akartak megtenni, 
most kiadták a jezsuita székháznak és a templomok
nak kulcsait. De az apát ezzel nem érte be, hanem 
Fekete és a katonaság segítségével valósággal foszto
gatni kezdte az evang. polgárságot. Megzsarolta kisebb 
mértékben a r. katholikusokat is. Ezeknek salva guardia 
címen 15 krajcár díjért írott cédulákat osztogatott ki 
ily szöveggel: „Salva guardia Suae Maiestatis pro N. 
N. Matthias Ignatius Radonay, Abbas et Supremus 
Capitaneus Szalavariensis". S azt a hírt terjesztette 
Kőszegen, hogy azokat, akiknek ilyen levele nincs, 
vagyis a lutheránusokat, a bevonuló tartalékkatonaság 
mind foglyokúl fogja elhurcolni. Igen sokan azért házu
kat, vagyonukat ott hagyva a közeli erdőkbe és más 
rejtekhelyekbe menekültek ki. Ezek közt volt a tekin
télyes Hérics Tamás is, akinek minden vagyonát el
kobozták. (Hist. Dipl. 128). 

Mind ezekben a dolgokban Radonay mellett 
Feketének volt főrésze, aki most látta elérkezettnek a 
boszuállás óráját. A kőszegi diák nem is az apátnak, 
hanem egyenesen Feketének tulajdonítja az evangéli
kusok elfogatását és kifosztását. Egy más szavahihető 
forrásunk szerint is Radonaynak igazi cinkosa és csat
lósa Fekete volt. Az apát katonáival ő járta be az 
utcákat, ő kutatta fel az evangélikusok házait és csűreit 
s mint egy őrjöngő (vagy a bortól mámoros), aki csak 
elibe akadt, azt megtámadta, véresre verette és bör
tönbe záratta. A kőszegi diák (Skaricza, Gärtner vagy 
Vislicenus) szerint az ő atyját is, ki Feketét hazajöve
tele után a házában rejtegette, elfogatta és bilincsekbe 
verette. Mikor már nem volt elég bilincs és kötél, 
akkor egy külön szobába záratta össze az evang. pol
gárokat. A foglyok közül egyet vörös kutyának szidal-
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mázott s midőn ennek felesége kérte, hogy szelídebben 
bánjék az urával, Fekete azt felelte: csak akkor, ha 
katholikussá lesz. Az evang. híveket különösen az 
háborította fel, hogy Fekete az utcán, uton és útfélen 
kiabálta fennhangon: „Oh átkos ördögi vallás az a 
mohammedánizmussal kevert lutheránus!" Radonay 
mind ezekért megdicsérte és áldását adta reá. (Burius 
114., 115. Hist. Dipl. 120., 128.). 

Több napig azonban még sem mert Radonay 
Kőszegen késni, mert félt, hogy a turpissága kitudódik. 
Aminthogy néhány nap múlva úgy is lett. Ittichen 
katonai parancsnok is Kőszegre jött és maga szörnyül
ködött legjobban a zalavárí apát vakmerő és kegyetlen 
dolgain. Ő maga monda, hogy a katonákat az apát
nak csak személye biztonságára kíséretül és nem ilyen 
betörő és rabló kalandra adta. (Hist. Dipl. 128). 

Radonay már másnap szeptember 24-én elhagyta 
Kőszeget, de Simon János és Gombosy Dániel szená
torokat, Fekete legbátrabb ellenfeleit, megkötözve 
katonai őrizet alatt vitte magával Kismartonba Ester
házy Pál nádorhoz és innen Bécsújhelyre Kollonics 
püspökhöz. Sopronon át vették utjokat. Csányi, a buzgó 
soproni krónikás, úgy látszik, találkozott is velük, mert 
igen pontos a feljegyzése: „Item den 24. September 
seyn umb 2 Uhr Nachmittag zwen Evangellische 
herrn, die Vornembsten von der Stath Günss allhier 
durch gefirth worten ihn Eissen, welche teutsche 
reyter nnd ein Capitelherr (Radonay) connfuet haben, 
und solche zu dem fürsten Balletinum ihn die Eyssen-
stath gefirth." Csányi szól a kőszegi magyar és német 
lelkész sorsáról is. Az utóbbi, kinek Radonay csak 
24 órai időt engedett, szept. 26. este érkezett Sop
ronba. A kőszegiek minden ingóságágával együtt ide 
szállították. (Csányi 94). 

Radonay apát jól ismerhette embereit, Esterházy 
Pál herceget, a nádort és Kollonicsot, a kamara 
püspöki elnökét, hogy ily hősi cselekedet után vitézül 
ejtett foglyaival oly bátran utazott hozzájok. És Róma 
az ily vitézül viselkedő, pisztollyal és lóháton járó 
lelkipásztorait méltóan is szokta jutalmazni. Radonay 



is hamarosan a pécsi püspökséget nyerte el. Új állá
sában is kegyetlenül üldözte a protestánsokat. A sik
lósi reformátuknak irta: eretneket, zsidót, rablót kál
vinistát, istenkáromlót nem tűr meg az egyházmegyé
jében. S a nádasdi és mohácsi ref. lelkészeknek szin
tén ilyen jámborul adta tudtára, hogy „ökör, szamár, 
minden csúszómászó és vizben élő állatt, sőt még az 
eltiport alvilági ördög is előbb fog üdvözölni, mint egy 
kálvinista." (Warga L. Eht. I I . 623. 631. Földv. 11.36). 

Csudákat beszéltek róla, többek közt, hogy ő 
maga harmincezer áriánust (unitáriust) térített meg. 
De valamiért mégis bevádolták Rómában a pápa előtt. 
Sennyey Istvánt és Zichy Pált küldték ki ellene vizs
gálatra. De mikor ezek megérkeztek, a püspököt akkor 
is buzgó prédikálás közben találták és e szavakra 
fakadtak: „O deus adonai, — Da plures Radonay". 
És a pápa megerősítette püspöki székében. Arcképe, 
melyet halála után egy hozzá igen hasonlító koldusé 
után festettek meg, a pécsi püspöki könyvtárban lát
ható. Mikor Péteri Takáts József poéta 1797-ben Pécsett 
járt, megmutatták neki és sok csudás dolgot beszéltek 
róla. (Füssy T. A zalavári konvent. Századok 1891. 
813. Takáts S. Péteri Takáts J. 58. 1.). Ha majd szentté 
avatják, a kőszegiek is szolgálni fognak csodás ada
tokkal : olyan két ezred katonát varázsolt a soproni 
hegyek mögé, amilyen ott soha sem volt. De a szelíd 
lelkűek és igazmondók patrónusa nehezen lesz belőle. 

A mélyen megalázott, megvetett s emiatt a boszu 
és gyűlölet tüzével dühöngő Feketének az ilyen kato
nás főpap imponált, e mellé szegődött s később is ezt 
utánozta. A História Diplomatica hitelt érdemlő irója 
(Halberstadt 1710) mondja róla: „Hic ergo furentem 
Abbatem imitaturus adversus Evangelicos non leviter 
insanivit". (Hist. D. 129). És bő alkalma lesz erre, 
midőn a kamara őt öt nappal Radonay távozása után 
a városbíró székébe is erőszakkal beülteti. Rajta igazán 
beteljesült, amit az írás az erőszakosan térítő zsidók
ról mond: „Azt a gyehennának fijává teszitek, két
szerte inkább hogy nem mint ti volnátok." Máté 23, 15. 



XIII. Fekete törvénytelen és rövid életű 
városbirósága. 

Thököly rövid uralmáért Kőszeg, Sopron és a 
többi meghódolt város kegyetlenül meglakolt. Pedig a 
Lincbe menekült Lipót király -minden hadsereget 
Ausztria oltalmára vonván össze, védtelenül hagyta 
Magyarországot s így kénytelenek voltak meghódolni. 
Nem mindenki követhette, Esterházy nádor és a főpa
pok példáját, akik Ausztriába menekültek biztos helyre. 

Szeptember végén még ezen 1683. évben Pave-
sicz kamarai biztos és Fabiankovics, Esterházy egyik 
főtisztje jártak Sopronban és Kőszegen, hogy Thököly 
párthíveit megbüntessék, a templomokat visszafoglal
ják, a jezsuitákat visszahelyezzék s a városi tanácsot 
r. katholikusokkal rakják meg. Kőszegen ez a Pavesicz 
vezette a tisztújítást is, szept. 29-én. Őfelsége nevében 
jelent meg más kommisszáriusokkal s hűtlenségük 
miatt követelte a törvényes tisztikar lemondását, ami 
meg is történt. S most a rendkívüli időben állított új 
elöljárókat a város élére, még pedig „nem a község sza
vazata, hanem őfelsége kegyes rendelkezése szerint". 
Vagyis a szab. kir. város választói jogát egyszerűen 
elkobozták. Ilyen erőszakos módon szállott Fekete 
fejére a rég óhajtott dicsőség, miként a jegyzőkönyv 
mondja: „Fekete uram biróvá declaráltatott és instal-
láltatott". De ugyanakkor a belső tanácsot is csupa 
r. katholikusokból alakította meg a kir. biztos. Bizony 
voltak köztük már érdekből vagy félelemből áttértek 
is. Fekete és a jezsuiták nem hiában dolgoztak. Ilyen 
volt Gömbös István, aki apósa példáját követte. Jegyző
nek Nagy István tanácsost tették meg. Az egész város 
tudta, hogy az ilyen tisztújítás törvénytelen, de nem 
mertek szólni. Csak később vetik majd Fekete szemére. 
Az új biró pedig, aki protestáns korából jól ismerte 
az alkotmányos formákat, most ilyen módon is elfo
gadta a bíróságot, sőt nem szégyenelte dicsekedni 
vele, hogy ő nem a község által választott, hanem a 
király által kinevezett városbíró s ezért neki több is 
szabad. Vele szemben figyelmet érdemel, hogy Tele-
kessi Pál ilyen körülmények között nem fogadta el a 



szenátorságot s e miatt „száz forint depositióra obli-
gáltatott és pro interim ad arestum tétetett". 

Láttuk Feketét tíz cv előtt Kőszegen a püspöki 
hivatalban, lássuk most, hogy ugyanott városbírónak 
is miként válik be. A város nagy többsége nem biza
lommal és szeretettel, hanem megvetéssel és gyűlö
lettel látta őt új állásában, amelyre őt, ha rajtok áll, 
még a r. katholikusok sem választották volna meg. 
Hiszen Fekete szolgáltatta kezébe Radonaynak Kőszeg 
két tekintélyes polgárát, Simon Jánost és Gombossy 
Dánielt, akik két hétig Fraknón, azután pedig Bécs
újhelyen sínylődtek a fogságban, s most is ott voltak 
még. Egy önérzetes város miként tudta volna Feketé
nek csak ezt az egy dolgát is megbocsátani. 

Mint „királyi városbíró" régi protestáns szoká
saival ellentétben igen sokat adott a külső formákra, 
rangfokozatokra és szinte az émelygésig emlegette az 
akkori törvénytiprások között is a felsőség kegyelmes 
jóindulatát és az iránta való hódolatot, engedelmessé
get. Mindjárt másnap szept. 30. az első ülésen pro
ponálja : „mivel koronás király urunk ő felsége ingyen 
való kegyelmességéből az itt való városi tiszteket 
gradatim conferálta", azért ő is a kegyelmes collatio 
szerint mindenkinek helyét kimutatta a tanácsteremben, 
hogy ahhoz alkalmaztatván magát, közöttük egyenet
lenség ne származzék. S mivel nem ok nélkül félt 
attól, hogy hívására a szenátorok nem jelennek meg, 
azért kimondotta, hogy minden tanácsbeli, ha a tanács
házra certifikáltatik, 25 pénzbüntetés alatt kompareáljon 
télen 8, nyáron pedig 7 órakor. 

Az új bíró most már szívesen fogadta vissza a 
jezsuitákat. Kecskeméthy János házfőnök Kun Ferenc 
és Fischer János rendtagokkal már szept. végén vissza
tért és megkezdték a tanítást. Az evangélikusok ellen
ben most is sokat szenvedtek Feketétől. A sérelmek
nek egy hivatalos jegyzéke szerint Fekete nem 
csak a foglyul vitt Simon és Gombosy javait foglalta 
el és tartotta meg, hanem a rejtekhelyeikből visszatért 
gazdagabb kőszegi polgárokat is bilincsekbe verette s 
1Ö00, sőt 2000 forint óvadék lefizetésével Kollonics 



elé kísértette., Hiában hivatkoztak arra, hogy nekik 
első fokú hatóságuk a városi magisztrátus. Megtette 
Fekete azt is, hogy a katonák zsoldját s a téli elszál
lásolásukra szedett adót és egyéb porciót csakis az 
evangélikusokra vetette ki, a r. katholikusokat pedig 
ezektől megkímélte. Nagy visszaéléseket követett el az 
erdőkben is a város fájával. S a város lakóit mezei 
munkára, fahordásra kényszerílette, mintha nem birájok, 
hanem földesurok volna. (Hist. D. 129). 

Igazolják ezt a városi jegyzőkönyvek is, amelyek 
pedig érthető kímélettel szólanak Feketéről. Okt. 2-án 
jelenté a tanácsban, hogy herceg Esterházy Pál nádor 
fog átmenni a városon, tehát méltóképen fogadják 
„lövésekkel s fegyverben lévén az község". 4-én az
után katonaállítási ügyben meg is jelent a magas ven
dég. Fekete fogadta a tanács élén, Somogyi András 
külvárosi házánál várták be, ott Fekete üdvözlő beszé
det mondott s hintóját azután jobb és balfelől födet
len fővel kísérték be a városba. Esterházy a jezsuiták
hoz szállott s azoknál étkezett, A nádor maga is nagy 
térítő, Fekete néki kedves embere volt. (Chernél 130. 
Pacher D. 26). 

Esterházy ottlétét használták fel az evangélikusok, 
hogy Simon és Gombosy szabadonbocsátását is kérel
mezzék. A két fogoly bécsújhelyi börtönéből irt levelet, 
melyet okt. 2. olvastak fel a tanácsban. Gombossynak 
a felesége is külön folyamodott. A tanács Feketére 
bizta, hogy szóljon a nádornak. Jóra bizták. Már 
okt. 4-én jelenté Fekete Esterházy válaszát: hogy nem 
ő nagysága rabjai, hanem ő felségéé, azért ő nagy
sága nem disponálhat felölök. Kifogásnak jó volt ez is. 

A két kőszegi tanácsos továbbra is a bécsújhelyi 
várban sínylődött, ahol egykor Perényi Péter, utóbb 
pedig II . Rákóczi Ferenc is raboskodott. Időközben 
okt. 17. Sopronból is érkeztek fogolytársak és pedig 
köztök jó ismerősök: Serpilius János biró, az európai 
hírnevű jogtudós és ifj. Tulmann János, aki Kőszeg
ről származott Sopronba és Sziléziával volt borkeres
kedése. Azzal vádolták, hogy a nádor uradalmából el
hajtott ökröket vett Thököly embereitől s azokat a 



bátyjának adta tovább, aki mészáros volt Kőszegen. 
A soproni foglyok a kőszegieket még mindig bilin
csekben találták. (Csányi 95. 98). 

Fekete nem feledte a foglyokat, hiszen eleget 
hallott miattuk. De időközben mást gondolt. Ő több
ször járt Bécsújhelyre Kollonicshoz és egy ilyen útjá
ban elég merész volt arra, hogy Simont és Gombosyt 
is meglátogassa börtönükben. Részvétet mutatott irán
tuk s beszéd közben megkérdezé őket: vájjon a fog
ság sanyaruságát és a halál veszedelmét többre becsü
lik-e az áttérésnél? És a maga szép példájára hivat
kozván, rábeszélni, téríteni kezdte őket. A két fogoly 
ekkor tömlöctartóiknak, a jezsuitáknak moráljához 
folyamodott. Gondolatbeli fenntartással feleltek. Hogy 
szabadulhassanak, színleg beleegyeztek az áttérésbe, 
csak azt kötötték kí, hogy a r. kath. vallásgyakorlatok
ban ne kelljen addig .részt venniök, míg hazájukba 
vissza nem térhetnek; különben is, mivel ők az evang. 
vallásban nevelkedtek és meggyőződésükben ez a hit 
vert gyökeret, idő kell hozzá, míg az új vallást meg
ismerhetik és megszokhatják. Fekete Kollonicsot érte
sítvén, a püspök ily feltétellel is szívesen vette a két 
férfiú áttérő] szándékát s egy városi tanácsost küldött 
hozzájok, hogy ezt az Ígéretüket tanú előtt is kijelent
sék. Erre nyomban levették bilincseiket, de reverzálist 
kellett aláirniok, hogy Kőszegen lefoglalt javaikat 
visszanyervén, azokat eladják, szülővárosukat elhagyják 
és Sopron, Ruszt és Pozsony kivételével valamely 
más helyen telepesznek le. (Csányi 98. Hist. D. 128. 
Chernél 130). No lám, őket kitiltják Kőszegről, Feketét 
pedig a hitehagyása után hintón vitték vissza. Persze 
ez más eset, itt Fekete pályázott a két fogoly jószágára. 

Simon és Gombosy aláirta a reverzálist s erre 
Csányi szerint már nov. 7. szabadon bocsátották őket. 
Nov. 12-én maga Fekete jelentette a tanácsban, hogy 
a két fogoly hazaérkezett, de egy hónap alatt tartoz
nak mindenüket eladni és a városból kimenni. Ez 
azonban nem úgy lett. A király kegyelmesebb volt 
irántuk, mint egykori papjok és püspökjük. Simon és 
Gombosy továbbra is Kőszegen maradtak, rendületlen 



ragaszkodtak evang. egyházukhoz és felvették a harcot 
Feketével szemben, akinek bírósága nem tarthat örökké. 

Fekete egyébként is oly gonosz időkben vállalta 
a város vezetését, hogy Feneion mondása szerint csak 
a bolond kívánhatott volna ilyenkor biró lenni. Más 
népszerű ember is hamar lejárta volna magát. Okt. 
15-én a tanácsülésen a királynak köszöni és Istennek 
ad hálát, „hogy az mostani szüretelést meg engedte 
érnünk." Szívből beszélt, mert szőlei voltak és szerette 
is a hegy levét. De sok keserűt kellett utána nyomban 
beadni. Ő felsége szigorúan tiltja a konventikulumo-
kat s Fekete meghagyja, ha valami lakodalom vagy 
céhbeli gyülekezet lesz is, a gyanú elkerülése végett 
valamely belsJ vagy külső tanácsbeli hütös embert 
hívjanak maguk közé nagyobb bizonyság okáért. Azután 
a kivetett katonai adót zúgolódás nélkül fizessék. Ő 
felsége pedig bizonyos németeket is rendelt a városra 
(katonákat téli szállásra), ezeket is szívesen fogadják 
„és experiálni fogják hogy ő kegyelme nem birája, 
hanem atyja lészen az községnek". Az evangélikusok 
ezt bizony kötve hitték. 

A püspökből lett biró igen melegen érdeklődött 
az egyházkerület pénze iránt is. Mindjárt a két fogoly 
visszatérte után már a nov. 12-iki tanácsülésből köve
teket küldött Simon Jánoshoz, hogy a consistorium 
obligatóriáit, az erszénypénzről szóló adósleveleket és 
Hera György legátumát is adja ki a tanácsnak. De 
Simon csak az utóbbit vállalta, hogy 2—3 nap alatt 
lefizeti, de az adóslevelekről mit sem tud. 1684. jan. 
jan. 4-én ismét sürgette Fekete, hogy a consistoriális 
(egyházkerületi) pénz beszedetvén az adósoktól, a 
város szükségére fordíttassék. Beidézték az adósokat, 
Hodik György nem is tagadta, hogy ő 100 írttal 
adós; de ezek a pénzek, úgymond, az evang. státust 
illetik s ezért a tanács nem is szedheti be. Jan. 14-én 
ujabb hat heti halasztást engedtek az adósoknak, de 
aki akkor sem fizet, annak jószágából a dupláját fogják 
behajtani, a pontos fizetőknek ellenben elengedik az 
1674. óta járó kamatokat is. 

1684. jan. 8-án I . Lipót király külön oltalom-



levelet adott a kőszegieknek, melyben meghagyta, 
hogy se személyükben, se vagyonúkban, se kegyes 
célra szolgáló javaikban semmi módon ne háborgat
tassanak, bebörtönözéssel vagy foglalásokkal ne üldöz
tessenek, sőt mindenben és minden módon megoltal
maztassanak (Hist. Dipl. 128). Erre támaszkodva az 
evang. polgárok is bátrabban léptek fel. Azt követelték 
ugyanis, hogy a Pozsonyban ülésező kir. bizottság 
elé, mely a Thököly-féle felkelés vitás kérdéseit fogja 
elintézni, evang. követeket is küldjenek fel, s ezek 
költségeit is a város fizesse. Fekete ellenben csakis 
r. kath. követeket akart felküldeni. 

Február 20-án jelenté Fekete a tanács előtt, hogy 
némelyek az evangélikusok közül Hodik György 
házánál konventikulumot tartottak s Marton Gergely, 
Szvetics János, Thulman Mihály, Gombosy Dániel és 
Péter Deák, magukhoz vévén Vasdinnyei János szolga
bírót is, oly kijelentéssel jöttek el hozzá, hogy ha a 
község (vagyis külső nagy tanács, melyben evangéli
kusok is voltak) által választott követeket is a város 
költségén fel nem küldik, akkor ők a mostani ma
gisztrátust törvényesnek el nem ismerik, hanem azokat 
tekintik elöljáróiknak, kiket a szokott időben Szent 
György napkor választottak. A tanács erre a nevezett 
evangélikusokat, mint a szakadás pártolóit megidézte 
s elsőben Gombosy Dánielt vonták kérdőre: „hogy 
merészlenek conventicuiumot tartani és az magistrátus 
ellen rebellálni." Gombossy azzal menté magát /hogy 
ő nem magától, hanem mint az itt való evangélikus 
státus követe mondta, hogy a magisztrátust törvé
nyesnek el nem ismerik. De a tanács ezt nem fogadta 
el s Gombosyt Hodik, Thulman és Péter Deákkal 
együtt, mint a magisztrátus ellen támadó személyeket 
„a királyi városbíró" börtönbe (arestum) záratta. 
(Vár. jkv. 114. 1.) 

Február 26-án a tanács és község közös gyűlése 
„vívat" kiáltással fogadta ő felségének a pozsonyi 
bizottságról szóló rendeletét és a község azt kívánta, 
hogy az evangélikusok részéről is küldjenek ki (a külső 
tanácsból) követeket, de a belső tanács, „mely egészen 



catholikusokból áll", ezt nem fogadta el. A község 
azután külön gyűlést tartott s itt Hodik Györgyöt és 
Thulman Jánost is megválasztotta követnek, de a 
belső tanács nem ismerte el őket s Feketét, Dugovics 
Györgyöt és Kőszeghi Mihályt küldte ki Pozsonyba. 
Bizonyos azonban, hogy az evang. követek is meg
jelentek a bizottság előtt, melynek elnöke Károly 
lotharingiai herceg volt. Ez a pozsonyi kir. bizottság
nak 1684. márc. 4. kelt és Kőszeg városához intézett 
leiratából is kitűnik. 

E leirat a sérelmek és a panaszlevél egyes pont
jaira nézve elrendeli, hogy a vallási ügyben Drasko
vich Miklós gróf elnöklete alatt 1682. már bizottság 
járt Kőszegen, tehát annak intézkedéseihez és a soproni 
törvénycikkekhez tartsák magokat. A consistorialis pénz 
és az erszénypénz dolgába, melyet az evangélikusok a 
templomok elvétele előtt és után gyűjtöttek, Fekete 
biró és a r. kath. tanácsosok ne avatkozzanak bele, 
hanem az egyház szükségletére az előbbi felügyelet 
és kezelés alatt maradjanak. A városi elöljáróság a 
legközelebbi tisztújítás napjáig (ápr. 24.) most már 
csak maradjon meg, de azután a vallásra való tekin
tet nélkül kell az elöljárókat a soproni artikulusok 
értelmében megválasztani. A zalavári apát és Fekete 
István ellen emelt panaszokat illetőleg az elvett javak 
előbbi tulajdonosaiknak adassanak vissza. Úgy Fekete, 
valamint a panaszosok megintetnek, hogy ne táplálja
nak titkos gyűlöletet egymás iránt, hanem adják meg 
a tartozó tiszteletet és az egész város egyetértésre 
törekedjék. (Gyülek. levtár). 

A városbiróra, a volt püspökre nézve eddigi patró
nusai, a világi hatóság részéről ez az Ítélet felettébb 
lesújtó volt. A lotharingiai herceg jobban felismerte a 
baj okát és igazságosabban itélt, mint akár Kollonics, 
akár Esterházy. Márc. 22-én már a kőszegi tanács 
szólítja fel Feketét, (a lotharingiai herceg dekrétumára 
hivatkozva), hogy Gombosy Dánielnek, ami szőlejét és 
borait elfoglalta, halogatás nélkül adja vissza. De 
Fekete biró halasztást kér Dugovics követ visszatértéig, 
mert ő is folyamodott a pozsonyi bizottsághoz. Április 



7-én Hérics Tamás is visszaköveteli a tőle elfoglalt 
jószágot és a Rémes szőlőt. Úgyszintén Simon János 
és Gombosy Dániel is ismételten sürgetik jószágaik 

- visszaadását, de Fekete még két hétig akar várni 
ő felsége válaszára, akihez külön folyamodott. Addig 
munkáltatni akarja a szőlőket, de Simon és Gombosy 
protestálnak ellene. (Vár. jkv. 121. 1.). 

Eközben Feketének is letelt a törvénytelen bíró
sága. Április 24-én, mint a szokott választási napon 
felgyülekezett a városházára az egész belső és külső 
tanács. A hangulat amúgy is nyomasztó volt, mert 
három nappal előbb a fürdőkutnál esti 8 órakor tűz 
ütvén ki, a Sziget elővárosban 242 házat elhamvasz
tott (Chernél 132). Fekete nem jelent meg. Elküldték 
tehát hozzá Hodik Györgyöt negyedmagával s felkér
ték, alkalmazkodjék a város privilégiumaihoz, „melyek
nek oltalmazására hüttel is köteles" és a régi szokás 
szerint jöjjön fel és tegye le tisztét. Fekete azonban 
azt feleié, hogy őt ő felsége komisszáriusai tették 
bíróvá, tehát azokat várja; ha megjönnek, csak azok
nak mond Je, a község ám lássa, mitévő leszen, de ő 
nem kompareál, a kulcsokat sem adja ki, hanem ám 
lássa, aki a szegről leveszi. A gyűlés ennek hallatára 
másodszor is elküldte követeit és Fekete ugyanezt 
válaszolta. Erre megbízták Reinthaler uramat, hogy 
hozza el a város kulcsait. Ez el is hozta és felnyitotta 
a tanácsházat. Azután a tanácsterembe felvonulva az 
összes elöljárók lemondtak hivatalukról s a bíróságra 
a r. katholikusok részéről Nagy Istvánt és Erdős Jánost, 
az evangélikusok részéről pedig Hodik Györgyöt és 
Simon Jánost kandidálták. Imé igy rehabilitálták az 
Üldözött és megszenvedi evangélikusokat is. Fekete 
pedig otthon a házában várta, hogy nem jön-e ismét 
Kollonics embere tisztújítást csinálni. De hiában várta, 
az ő távoztával új alkotmányos rend következett Kőszeg 
életében. A tanácsba is most már ismét bekerültek a 
többségben levő evangélikusok, kik műveltségben és 
vagyonosságban még mindig felülmúlták a másik 
egyház tagjait. 

Május 3-án Simon János és Gombosy Dániel 



már az új biró és tanács előtt kérték elfoglalt javaik 
visszaadását. Június 13-án pedig ismét Gombosy 
sürgeti, hogy a pozsonyi bizottság által visszaítél 
Eger nevti szőlejét, melyet Fekete foglalt el, adják 
vissza. Erre feláll Fekete (kit meghagytak a tanácsban 
és felmutatja Esterházy nádornak 1684. jun. 12. Kis
martonban kelt levelét, melyben meghagyja a város
nak, hogy a „mostani felháborodott időre nézve" ez 
az ügyet Ő felsége további rendelkezéséig hagyják 
függőben és Feketét a jószág visszaadására ne kény
szerítsék. Tehát Fekete az előző napon tudott még 
a nádortól személyesen vagy követ által ilyen írást-
kicsikarni. A hitehagyás árán még ez is sikerült neki. 
Jogos ellenfeleit ez az álnokság kínosan lepte meg és 
Gombosy nem is maradt adós a szóval. A jegyzőkönyv 
szelíden csak azt mondja: „Fekete István és Gombosy 
Dániel közt levén pro és contra izetlenség és nem 
tanácsházat illető szók, azonban a pártok kiküldettenek". 
A tanács nem mert a nádor ellen cselekedni, „hogy 
valamikép disgratiáhan főképpen az mostani időre 
nézve ne essék." Gombosy protestált, Fekete pedig 
avval vádolta, hogy hamisan informálta a kommíssziót 
és „beste lélek, kurvasszony tolvaj prédáló fiának" 
szidalmazta Gombosyt, amit természetesen ez sem 
hagyott szónélkül. Ilyen csúfos jelenetekben járatja le 
magát a volt püspök. 

Julius 7-én Simon és Gombosy már olyan királyt 
parancsolattal állottak a tanács elé, hogy ha elvett 
szőleiket és boraikat Feketétől a magok authoritásával 
akarják visszafoglalni, ebben a város is segítségükre 
legyen. De Fekete nem volt Kőszegen, ellendekre-
tumért szaladgált ismét. És jul. 11-ére meg is hozta. 
A király e szerint amicabilis egyességre inti őket, ami 
ha nem succedálna, akkor a Gombosyék javára eső 
előbbi parancsolatot nem kell végrehajtani. A két ev. 
polgár talán soha sem kapta vissza javait, Fekete 
annyi álutat ismert s annyi jó barátja volt a jezsuiták 
révén. 



XIV. fl kőszegiek nemescsói szent háza. Fekete 
utolsó évei és balála. 

A megátalkodott hitehagyott ember minél inkább 
dühöngött és minél több okot adott a gyűlöletre, az 
általa elhagyott és megcsúfolt evang, egyházhoz a 
kőszegiek annál hívebben ragaszkodtak. Fekete visel
kedése az áttérés után nem olyan volt, hogy bárkire 
is vonzó hatást gyakorolt volna. Néhányan, akik az ő 
rábeszélésére mégis áttértek, azok ezt csak számító 
önzésből vagy félelemből tették. A kőszegi evangé
likusok pap és templom nélkül is szorgalmasan olvas
ták bibliájokat és éppen ennek zsinórmértéke szerint 
Ítélték el és vetették meg' hitehagyott püspöküket, jól 
tudván, hogy a reájok erőszakolt földi bírónak egykor 
szigorú számadása leszen az égi biró előtt. 

Az 1681. évi soproni országgyűlés után ők is 
újjá akarták szervezni gyülekezetüket, de mint fentebb 
láttuk, az 1682. évi bizottság, Draskovich és társai 
igazi jezsuita törvénymagyarázattal tiltották meg szabad 
vallásgyakorlatukat. Thököly biztosai 1683-ban csak 
igen rövid időre adták vissza nékik a templomokat. 
Nem is tudjuk e rövid két hónapban, kik voltak a 
lelkészeik. Talán nekik is az énekköltő Aáchs Mihály 
tábori lelkész prédikált, aki hamarosan a szomszédos 
Nemescsóban kapott rendes lelkészi állomást. 

Nemescsónak, mint artikuláris helynek, a törvény 
biztosította a szabad vallásgyakorlatot és így a kőszegi 
evangélikusok is csak erre gondolhattak. Hiszen Sopron 
is mily soká járt Nyékre és Keresztúrra templomba. 
A protestánsoknak könnyű volt vigasztalásul szenvedő 
társakat találni. És Nemescsóban sem építhettek valami 
szép új templomot. 1684-től 1702-ig bizony csak egy 
pajtában tartották istentiszteletüket. De nekik ez a hely 
is kedves és szent ház volt, mert imádságuk innen 
szabadon szárnyalt fel a mindenható Istenhez. És ez 
a hely az övék volt, Feketék ide nem tehették be a 
lábukat. 

A tűzvész és a sok zsarolás, pereskedés után 
szegények is voltak. Az erszénypénzt és az egyház
kerület (consistorium) pénzét Fekete ugyan behajtotta 



az adósoktól, de az evangélikusok a királyi rendelet 
ellenére sem kapták azt többé soha vissza. (Hist. 
Dipl. 130. 1.). Lelkészt azért az ily szegénységükben 
is kaptak, még pedig kiváló embert, a soproni szüle
tésű Rathgeb Mátyás személyében, aki már 1677 óta 
tanult Jenában s ott tudós értekezést is adott ki (De 
ubiquitate operationis divinae, Jena 1678, Szabó K. 
III. 2906). Midőn a kőszegiek meghívására 1684. szept. 
28. Jenában lelkésszé avatták, barátai, a kőszegi 
Skaricza Gábor, a beszterczebányai Peucker György, 
a pozsonyi Haberland Gottfried és a lőcsei Wachsmann 
Zsigmond, külön latin költeményben üdvözölték. 
(Applausus, Jena 1684. Szabó K. III. 3289). A cím
lapon azt is megemlítik, hogy a kőszegiek és a környék
beliek „hoc tempore in Nemes Csó Sacra frequentantes." 

De Rathgeb csak a német papjok volt, aki mellé 
kiváló magyar lelkészt is kaptak Nemescsóra a jeles 
Aáchs Mihály énekköltő és imakönyviró személyében. 
Aáchsot mint fiatal rektort űzték ki Győrből és Solnay 
Istvánnal együtt utolsó volt azok közül, akiket még 
Fekete avatott fel lelkésznek. Micsoda élő vád és tanú
bizonyság volt Aáchs is ott a közelben Fekete ellen. 
Ő, a tanítvány a sok szenvedés között is hű maradt, ~ 
de a mester, a püspök elbukott. Bizony itt a tanítvány 
különb volt az ö mesterénél. Bizonyára találkoztak, 
talán szót is váltottak. Aáchs ott lesz majd Feketének 
a halottas ágyánál is. Fekete szemtanuja volt vasár
naponként, amint elhagyott hitíelei kicsinyek és nagyok, 
szegények és gazdagok, szekéren és gyalog siettek 
seregestől Nemescsó felé, hogy a templommá avatott 
pajtában dicsérjék az Urat. Jezsuita barátai között 
ördögi lélekkel talán ki is nevette őket. Ő tudott 
magán segíteni, mikor a bécsi Pöllerthor mozsarában 
törték, zúzták. De hát ehhez a hű kőszegiek nem 
értettek. 

A levitézlett „királyi" városbíró azonban, akit 
a polgárságnak erőszakkal kellett lerázni a nyakáról, 
továbbra is felszínen tartotta magát és felülről 
támogatott hatalmasság maradt a városban. Olyan 
időkben, mikor egy Caraffa rendezi Eperjesen a vér-
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törvényszéket, mikor egy Esterházy nádor is inkább 
kijátssza, mint védi az alkotmányosságot, mikor egy 
Kollonics a hírhedt „Einrichtungswerk" és a nem
különben nevezetes „Leopoldina explanatio" által 
akar megszüntetni Magyarországban minden polgári 
és vallásszabadságot, ilyen időkben a Feketékre még 
nagy szükség volt. Az önkényuralom az ilyeneket 
használta fel eszközül, a kisvárosi polgárság pedig 
félt tőlük, megvetésüket irántuk nem merte mutatni, 
sőt önző érdekből inkább pártfogásukat kereste. 

Ez a magyarázata, hogy Fekete Kőszegen még 
újra biró lesz, sőt az országgyűlésre is kiküldik kö
vetnek. Fekete az 1687. évben már betegeskedett 
ugyan, de az ez évi pozsonyi országgyűlésre a rendes 
követek, Erdős János biró és Szvetics János mellé 
helyettesnek Feketét is megválasztották. És Fekete 
fel is ment Pozsonyba, ahol vele hat év előtt azt az 
ördögi színjátékot rendezték, volt képe hozzá, hogy 
a városi lakosság és az evang. rendek előtt mutat
kozzék, nem félt, hogy újra meggyalázzák, miként 
Kőszegen Thököly biztosai, akiknek felkínálkozott. 
Pozsonyban volt ekkor érdemes, de neki kellemetlen 
szomszédja is, Aáchs Mihály nemecsói lelkész, mint 
az evangélikus rendek prédikátora (Hrabovszky, Presby-
terologia). Azon a diétán tehát, hol a szabad király
választási jogot és az arany bulla 31. cikkelyét eltö
rölték, ahol a jezsuita rendet befogadták és a protes
tánsok szabadságát a királyi kegyelemtől tették füg
gővé, Fekete is követ volt. 1687. dec. 23-án tett 
jelentést a kőszegi tanács előtt. Amit az ország az ő 
jelenlétükben végezett, azt írásban is előadták és az 
előbbi követek jelentéséhez csatolták, hogy „egy 
corpus legyen pro futura notitia", de Fekete előbb a 
maga számára leirattá. (Vár. jkv. 211. 1.) 

A következő 1688. év elején a r. katholikus 
Erdős János biró, a rendes követ menvén fel az 
országgyűlésre, helyetteséül Fekete Istvánt hagyta 
itthon bírónak. Január 2-án már ezen tisztében kivánt 
szerencsés új esztendőt a tanácsnak. 6-ikán pedig egy 
igen viharos gyűlése volt. A német sereg részére 
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kivetett porciók alól ugyanis a belső tanács kL akarta 
magát vonni, a külső tanács pedig tiltakozott ez ellen 
Sopronra hivatkozva, hol a szenátorok is fizetik a 
porciót. De Fekete erre azt felelte, hogy a soproni 
tanácsosoknak évi fizetésük (notabilis proventus) van, 
azok tehát fizethetik a porciót, de a kőszegi tanácso
soknak nincsen jövedelmük. A dologból oly nagy 
tumultus lett, hogy néhány külső tanácsbeli Fekete 
engedelme nélkül készíté fel a város kocsiját és lovait 
és felmentek Pozsonyba, hogy a rendes bírótól kér
jenek igazságot. Fekete e miatt jan. 26-án kért elég
tételt, de nem igen kapott, mert Erdős biró szavai 
szerint: elég viz vagyon ugyan a Dunában, de ezen 
dolognak s tűznek megoltására nem elégséges. S 
mivel Gombosy Dániel és Bien János voltak a szó
vivők, őket szólítá fel, hogy oltsák meg a tüzet. 
Megtették-e, nem tudjuk. 

Még ebben az évben egy bonyolult családi pere 
is volt Feketének a két mostoha lányától, Csór Judit
tól (Gömbös lstvánné) és Csór Erzsébettől (Sárosy, 
Andrásné) maradt árvákkal, valamint Hérics Tamás 
feleségével (a Feierabend családból) és ifjabb Kienast 
János özvegyével, Kaczor Judittal. Mind ennek alap
jául a „Németországból való visszajövetele után" 
1681. április 24-én kötött szerződés szolgált, amely
nek Gömbösné és Sárosy András ellenmondott. Fekete 
még azzal is fenyegette őket, hogy az első feleségé
vel Németországban közösen csinált adósságnak a 
felét is megveszi rajtok, valamint kötbér címén is 
száz aranyat követelt tőlük. 

Ebben az ügyben 1688. jul . 6-án Sárosy Andrást, 
a szentgróti sereg prédikátorát is megidézték, aki a 
kétszeri nagy árviz miatt nem jelenhetett meg korábban. 
Sárosy bevallá a tanács előtt, hogy mostoha apósával, 
Fekete Istvánnal eddig ujjat vont, ami érthető is, de 
most gyermekei érdekében meg akarja tartani a szer
ződést. Fekete pedig Sárosy gyermekei, Csór Erzsébet 
árvái iránt némi engedményeket tett. Úgy látszik, az 
akkori időkben Sárosy sem tartá tanácsosnak, hogy 
Feketével pereljen, akinek annyi a hatalmas barátja s 



akivel szemben Simon János és Gombosy Dániel sem 
bizonyultak eléggé erősnek. Kaczor Juditot ez ügyben 
Simon János képviselte, Hérics Tamásnénak pedig a 
férje volt a meghatalmazottja. (Vár. jkv. 231. 240. 269. 
276. 282.) 

Fekete utolsó éveiről két forrás tudósít bennünket. 
Az egyik a kőszegi diák, akinek elbeszélését Burius 
1685 után foglalta írásba, a másik pedig a városi 
jegyzőkönyv. A diák, akinek szüleivel is Fekete igen 
méltatlanul bánt, felettébb visszataszító képet fest 
róla; a város r. kath. jegyzőjétől pedig nem meglepő, 
ha Fekete dolgait szépíti s különben is csak azt jegyez
heti fel, ami ünnepélyes órában a nagy nyilvánosság 
előtt történt. Az igazság a két ellentétes tudósítással 
szemben, azt hisszük, itt is a középen lesz. 

A kőszegi diák Feketének sok kegyetlen és erő
szakos dolgán kívül felrója, hogy másodszor egy 
gyermekleányt vett feleségül. E második házasságról 
a máriacelli menekülésen kívül, ahová Fekete a fele
ségét is magával vitte, nincs más adatunk, mint hogy 
a nő, mint fiatal özvegy hat hónap múlva már újra 
férjhez ment. Annál többet tud azonban a kőszegi diák 
Fekete részegeskedéséről. A mértéktelen borital szerinte 
már az arcát is eltorzította. Egy botrányos furcsa eset 
is, mit a diák elbeszél, a szőlőben s bizonyára ittas 
állapotban történt vele. Birósága idején, tehát 1683. 
vagy 1684-ben történt, hogy midőn egy napon ki
ment a szőlőjébe, az ördög jelent meg előtte az akkor 
élő pápista egyházfinak a képében (tunc viventis 
aeditui, Messner vocant germanice) s a mellét és a 
hátát hátulról oly iszonyúan megrázta és megnyomta, 
hogy ettől megrémülve mintegy villámtól sújtott kalap 
nélkül a legnagyobb gyorsasággal sietett be a városba 
mindeneknek nagy bámulatára egészen a jezsuitáknak 
rendházáig s mikor itt az egyházfi támadását elpana
szolta volna, a páterek azt felelték, hogy az ő egyház-
fiok azon a napon sehova sem ment ki, hanem ott 
forgolódott a szemük előtt s velők evett és ivott. A 
kalapját pedig otthon a házában találták meg, nem 
tudni, ki hozta vissza, de (salva venia) emberi ganaj-
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jal volt bemázolva. Efféle dolog csak ittas emberrel 
történhetett. (Burius 114). 

Kőszeg városa felettébb félhetett Kollonicstól és 
a kamarától, ha ilyen embert, akinek annyi igazság
talan, erőszakos és szégyenletes dolgát ismerték, a 
tanácsban, sőt a városbirói hivatalban is — igaz, hogy 
reájok erőszakoltan — megtűrtek. És az is igaz, hogy 
a részegség bűne iránt a XVI. és XVII. század, me
lyekben ez a baj nagyon elharapódzott, elnézőbb volt. 
Azt különben a jegyzőkönyv sem titkolja, hogy Fekete 
miatt még a tanács előtt is voltak botrányos jelenetek. 
És még Károly lotharingiai hercegnek pozsonyi bizott
sága is megintette Feketét és a kőszegieket, hogy ne 
tápláljanak egymás iránt titkos gyűlöletet. 

Élete végén még egy váratlan kitüntetés érte, de 
most sem a város bizalmából, hanem az őt mindenkor 
támogató és felhasználó Kollonics-féle kormányzatnak 
jóvoltából, 1691. ápr. 2. jelent meg a hírhedt Expla-
natio Leopoldina, mely az 1681. és 1687. évi csekély 
kedvezményt is elcsavarta és processziókra kényszerí
tette a protestáns mesterembereket.1 Kollonics műve 
ez, melyet Timon Ákos csudálatos jogérzékkel „mélyen 
átgondolt hatalmas elaboratumnak" magasztal. (A 
párbér 122, lásd hozzá Warga L. I I . 629). És ebben 
az évben jártak szerteszéjjel a kamarai biztosok is, 
hogy a dicső „Einigungswerk" szerint dolgozzák meg 
a városokat. Kőszegen 1691. ápr. 24-én, a tisztújítás 
napján Medgyesi Mednyánszky Pál ő nagysága, Fekete 
ismert jó barátja jelent meg ismét, mint őfelsége és 
a kamara speciális kiküldötte. Azt akarta megnézni, 
„micsoda gazdálkodással szoktanak lenni a városok", 
ami közelről érinté a kamara érdekét, de egyszersmind 
ő vezette a tisztújítást is. 

Egészen új javaslattal lepte meg a kőszegieket. 
Válasszanak centumvirátust, száz tagból álló képvise
letet „az sok kiáltásoknak, confusióknak és más ím-
portunitásoknak eltávoztatására nézve." Még azt is 
megengedte, hogy a centumvirátus fele evangélikus 
legyen. Erre Bien János uram felbátorodva egyenesen 
polgármestert kért a biró mellé. De a biztos úr azzal 



tért ki, hogy a városnak nincsenek falui vagy más 
örökös jószágai, aminemü három szőleje van, azokat 
pedig a kamarás is megmunkáltathatja, mint eddig. 
Meskó Ádám, Fekete apósa megígérte ugyan, hogy 
meglesz a centumvirátus, de másnapra s talán örök 
időkre is elhalasztották. Mednyánszky jelenlétében és 
ennek nyomása alatt csak a biróválasztást ejtették 
meg. R. kath. részről Fekete Istvánt és Erdős Jánost, 
evang. részről pedig öreg Thulman Jánost és Szvetics 
Jánost kandidálták. A „sors pedig Feketére esett", őt 
választották meg. Mednyánszky ezt igen jó néven vette. 
„Ezzel az község ő Felségéhez való hűségét igen 
megmutatta s mind penig az N . Camarának igen kedves 
dolgot cselekedett és maga részéről is (a kir. biztos) 
nagy kedvesen vette ezen állapotot és Fekete Uramat 
ezen birói tisztében confirmálta". Maga a jegyzőkönyv 
is elárulja, hogy nem is annyira Kőszegé volt az öröm, 
mint inkább a kamaráé. 

Fekete, aki 1684-ben felszólításra sem akart a 
birói székből távozni, most szabadkozott „allegálván 
vén emberségét és mivel vénségén felül egyéb ratiói 
is volnának. De mivel ily vénségének idejében is, 
melyben egyedül az csendességet kívánná, az N. Község 
ily tiszttel megtisztelte, arra nézve felveszi". Erdős 
János, a volt biró, megköszönte, hogy a hét év óta 
viselt súlyos terhet levették a válláról. A tanács pedig 
nemcsak Mednyánszkyt,' hanem Feketét is a maga 
házához kísérte, új tisztében üdvözölte és a város 
kapuinak kulcsait ő kegyelme kezénél hagyta. (Vár. 
jkv. 568.) 

Hogy Fekete, aki előbbi egyházát oly ember
telenül üldözte és annyi garázda dolgot művelt Kő
szegen, a polgárság komolyabb elemeinek és a több
ségben levő evangélikusoknak nem kellett, az kétség
telen. Mednyánszky kedvéért, az ő jelenlétének nyo
mása alatt csak azért választották meg, mivel féltek 
a kamarától, mely a sok bajjal küzdő városra igaz
ságtalan adókat is vethetett ki minden órán s viszont 
kedvezést is várhattak tőle. Ehhez pedig az út, a grata 
persona, Fekete volt. 



Életének még csak az ötvenötödik évét tiporta 
ugyan, de úgy látszik, nem alaptalanul beszélt a vén-
ségéről. Már korábban is betegeskedett. A sok lelki 
izgalom és mértéktelen élet, nem csuda, ha idő előtt 
megőrölte. A hatalomhoz pártolt át, de a jó mód sem 
tudott néki hosszú életet biztosítani. Hogy ilyen idő 
előtt megvénült beteges testtel miként tölte be birói 
tisztét, arra nézve nincsenek adataim. A teljes egy 
évet sem érte meg hivatalában. A rendes évi tiszt-
újításkor már nem volt életben. 

Utolsó napjairól annyit tudunk, hogy az 1692. 
évi április 13-án már „egészségének jó részétől éppen
séggel megfosztatott" s a nála látogatóban levő Erdős 
János volt birót és szenátort kérte fel helyettesbirónak. 
És április 15-én esti 8 és 9 óra kőzött szánalmas, 
viharos életét be is fejezte. „Pacate in Domino obdor-
miens" — mondja róla a jegyzőkönyv a halottakat 
megillető, szokott formában. De hihető-e, hogy ő, a 
hitehagyott egykori püspök, ki egyháza iránt Istennek 
hűséget esküdött, most mint búcsúzó haldokló város
bíró csakugyan oly csendesen és megbékélten ment 
az örök biró elé számadásra? 

Volt hívei és barátai, akiknek egykor nagy 
ékesszólással hirdette Isten igéjét, a lelkészek, kiket 
papi hivatalukra felavatott és felesketett, áttérésének 
hírétől lesújtva abban reménykedtek, hogy ez csak 
pillanatnyi eltévelyedés és kikényszerített ballépés, 
amelyet nagy bűnbánattal sietve fog jóvá tenni. Volt 
kedves tanítványa, Pusóczi Fiiszár Miklós például a 
püspöki matrikulába ezt irá be róla: „Nunc quidem 
apostata, sed deus misereatur ejus et largiatur ipsi 
conversionem Pauli" (Fabó, Monum.IV. 338). Thököly 
idejében, mint láttuk, vissza is akart térni, de ismét 
csak anyagi okokból s azért csúfosán el is utasították. 
És széles körökben el volt terjedve az a vélemény, 
miként Schmal és Klein történetírók feljegyzik, hogy 
Fekete halála előtt ismét visszatért hozzánk. A nemes-
csói Aáchs Mihály személyében még a lelkészt is 
megjelölik, aki őt a szokott módon, urvacsoraosztással 
visszafogadta. S mivel Aáchs csakugyan még Fekete 



halálakor is a szomszédos Nemescsón volt lelkész, ez 
az állítás könnyen hitelre talált. 

Hrabovszky György Haynőczi Dánielre hivat
kozva mondja Aáchs Mihály életrajzában: „Adstitit 
moribundo Stephano Fekete apostatae, sed is aegre 
consolationibus erigebatur ex verbo Dei propositis." 
(Presbyterologia, kézirat). Az ezeknél korábbi Rezik 
és Matthaeides Gymnasiologiájában pedig a kőszegi 
iskolánál (302. 1.) Feketéről ezt olvassuk: „Aliqui, 
opera Michaelis Áts ad nostram reductum fuisse 
Ecclesiam opinantur, at documenta germanica contra-
rium testantur." És mit mond a kőszegi római kath. 
plébánia anyakönyve? „1692. Apr. 16. Ist in Gott 
seeliglich verschieden der Edl Gestrenge Herr Fekete 
Stephan, gewester eyfriger Stadtrichter, welcher dem 
Catholischen Glauben im besten beförderte; Gott der 
allerhöchste wolle Ihm umb seiner so villfältigen 
Verdiensten in der Glikhseeligsten Ewigkeit belohnen. 
Requiescat in pace.f" (Matric. II . pag. 598). Talán 
ezek a Rezik-Matthaeides által említett documenta 
germanica. 

Már most mennyi valóságot lehet ezekből ki
hámozni. Ha nagyon skeptikusok akarnánk lenni, az 
anyakönyvi bejegyzést sem vehetnénk feltétlenül meg
győzőnek. Ismerünk ugyanis hasonló eseteket. Kermann 
Dániel tudós és hőslelkű püspökünket 11 évig tartot
ták fogva a pozsonyi vár börtönében s midőn 1740. 
szept. 17-én a 77 éves aggastyán meghalt, Weissmayr 
József jezsuita hirét költötte az áttérésének. Nagy 
pompával temették el Kermannt a pozsonyi Szent 
Márton-templomba (Fekete is itt követte el az árulását.) 
Weissmayr páter dicsőítő beszédet mondott róla és 
sirkövet is állították a lutheránus püspöknek a templom 
alába e felirattal: „Doctiinam, quam vivens docuit, 
moriens et mortuus revocavit." És mégis ki hiszi el, 
hogy e kőbe vésett szavak igazat mondanak? Mivel 
az evangélikusok azt állították, hogy a két jezsuita 
a halott Kermannak erővel tolta szájába az ostyát, a 
r. katholikusok azzal felelnek, hogy áldozni (urvacso-
rázni) nem birt, mert romlott gyomra mindent kihányt 



de meggyónt és az utolsó kenetet is felvette. (Zsilinszky, 
Kermann D, 112. Hahnekamp, Konvertiták 129). 

így sorozzák a r. katholikusok konvertitáik közé 
másik jeles püspökünket, az énekköltő Kalinka 
Joakimot is. Pedig pozsonyi fogságában csak csábít
gatták, Szelepcsényi primás ebédre hivta, a kertjében 
sétált és vitatkozott vele, de nem tért át. Hiszen 
1673-ban Feketével együtt Ítélték el és Zittauban . 
1678. száműzetésben halt meg 77 éves korában 
(Hahnekamp 106. Kvacsala J.Prot. Szemle 1890. 732.) 

Ha ellenfeleink feljegyzéseiben ennyi a célzatos 
ferdítés, akkor a kőszegi anyakönyv bejegyzését sem 
lehet minden kritika nélkül elfogadnunk. Aáchs Mi
hályról, a szomszédos Nemescsó tudós és buzgó 
papjáról, akinek Fekete egykor felavató püspöke volt 
s aki Fekete dolgait Thököly idejéből is mint volt 
tábori lelkész jól ismerte, feltételezhetjük, hogy a 
megtévedt ember iránt ott a közelben továbbra is 
érdeklődött s midőn őt annyi háborúság után a beteg
ség és a vénség már megtörte, lelkipásztori tiszte 
szerint, de emberi szánalomból a régi ismeretség és 
barátság révén is, betegágya mellett felkereste és 
bűnbánatra, megtérésre intette. Megengedjük, hogy az 
ilyen megátalkodott, elfásult emberre, ki magát már 
régóta a testi érzékiség és a Mammon szolgálatába 
adta, a jó lelkipásztor szavai sem voltak nagyobb 
hatással. Ezért mondja egyik forrásunk: az Isten 
igéjéből vett vigasztalások is csak bajosan tudták a 
lelkét felemelni. 

Hogy Fekete ezen elfásult, megtört állapotában 
formálisan is visszatért volna egyházunkba, ezt a tör
téntek után nem tartom valószínűnek. Öt Thököly 
biztosai, mikor vissza akart térni, nyilvánosan és oly 
botrányosan utasították el, hogy ezután a szakadás 
közte és elhagyott egyháza között többé nem volt 
áthidalható. Szégyenét gyűlöletbe és üldözésbe foj
totta. S a tizenegy év alatt a jezsuitákkal, Kollo-
niccsal és a hatalom többi emberével annyira össze
barátkozott, hogy a visszatérés ujabb árulás, ujabb 
botrány lett volna reá nézve. Az anyakönyvi bejegy-



zés mutatja, hogy a római katholikus egyház szer
tartásai szerint temették el és pedig mint előkelő 
hírneves halottat bizonyára Szent Jakab templomába. 

Halála után való napon ápr. 16-án az öreg, már 
szintén beteges Erdős János, kit Fekete helyettesül 
kért fel, gyűlésre hivta össze a belső és külső tanácsot 
és bejelenté a város birájának halálát. Mivel a város 
fő nélkül nem maradhatott, helyettes biróul Szent 
György napig nyomban megválasztották és felkérték 
Erdős Jánost, aki saját nyavalyás állapotára hivat
kozva ezt csak némi szabadkozás után fogadta el. 

„Ez azért véghez menvén, tehát Erdős János 
substitutus biró uram admoneálta az N. Községet, 
ogy mivel Fekete István uram minden céheknek 
főcéhmestere és városunknak feje volt, azért holnapi 
napon leendő eltemetésére közönségesen eljönni és 
utolsó tisztességét megadni el ne mulassuk." A r. kath. 
Erdős e száraz szavakkal invitálta és kötelezte a ta
nács tagjait a temetésen való részvételre. De az egész 
jegyzőkönyv is feltűnő ridegen emlékezik a város 
elhalt birájáról. Egyetlen melegebb szó sem esik róla*. 
Érdemeinek semmi nyoma. 

Hogy az evangélikusok is megadták-e neki a 
végső tisztességet, az még nagy kérdés. Talán inkább 
a megkönnyebbülés érzése vett erőt a városon. Egy 
erőszakos, félelmes, izgága embertől szabadultak meg. 
Még a felesége is hamar megvigasztalódott. A köteles 
hat hónapot sem várta be s már is férjhez ment 
Szvetics Jánoshoz, férje egykori ellenfeléhez, kit a 
jezsuita évkönyvek, mint láttuk, „neveletlen, de magát 
mindenkinél műveltebbnek tartó fecsegőnek" mon
dottak. A plébánia anyakönyve szerint: „copulati sunt 
1692. 5. Octobris Generosus D. Joannes Szvetics cum 
D. Eva Mesko relicta vidua Domini pie mortui Fekete" 
(Matric. II. 430). 

XV. Összefoglaló jellemzés. Hz áttérés hatása, 
Fekete gyászos emléke. 

íme egy viharos életpálya I. Lipót és Thököly 
korából. Feketét, a gyászmagyart fényes tehetségeit, 



ifjúkori munkás buzgalma, ajánló szép külseje, puritán 
magyar nemes szülei, jeles tanítói, a witttenbergi 
kiváló tanítványi kör, fenkölt lelkű barátai és patró
nusai, Wittnyédy és Ostffy, a buzgó és előkelő kőszegi 
gyülekezet, az egész környezet más pályafutásra és 
jellemfejlcdésre nevelhette volna. De reá nézve korán 
jött és elszédítette a példátlan siker és dicsőség. 
Szerénysége, melyet a büki püspökválasztó gyűlésen 
mutatott, nem volt őszinte. Keresztyén alázat, önismeret 
és önuralom helyett nagy hajlandóság volt benne az 
erőszakra és hatalmaskodásra. 

Dicsőségvágyával párosult jellemében e világ 
szerelme, korán mutatkozó anyagiassága. Nem az 
odafelvalókra nézett, hanem a földiekre. (Kol. 3, 2). 
Szeretett élni, jó napokat látni, de szenvedni vagy 
éppen meghalni az igazságért, erre nem volt ereje. 
Rabja volt az érzékiségnek. A martirság lelkét a 
mutatós testi porhüvely nem rejté magában. Csendes, 
békés időben talán meg tudott volna maradni az 
elért siker magaslatán, de a nehéz próbát nem állta 
meg, elbukott. Aki láttaték magának állani, elesett. 
(I. Kor. 10. 12). 

Hitehagyása csak akkor találna mentséget, ha ez 
hosszabb lelki vivódásnak és komoly tudományos 
vizsgálat szülte erős meggyőződésnek volna az ered
ménye. De ennek nyomait Fekete élete éppen nem 
mutatja. Hirtelen lesz Róma hive, hogy a börtönt jó 
móddal cserélje fel. 1680-ben még nyomtatott műben 
hirdeti, hogy nem megy a pápa lábát csókolni és 
egy év múlva megteszi. S ezt az erkölcstelen lépését 
tetézi és illusztrálja, hogy szintén ilyen váratlan és 
hirtelen fordulattal lesz a kuruc nagy magyarból 
Kollonics barátja. Megtagadja Thökölyt, Ostffyt és 
Ausztria zsoldosainak lesz fizetett eszköze, a nemzet 
és a szabad magyar város jogainak elkobzója. A vá
rosbírói hatalommal visszaélve üldözi előbbi hitroko
nait, fosztogatja, zsarolja, börtönbe hurcolja volt 
patronusait és polgártársait, akiknek néhány évvel 
előbb mint egyházuk felesküdt püspöke hirdette az 
evangéliom igéit. És Rómához való csatlakozása is 



13 9 

csak képmutatás volt. Hiszen két év múlva kész volt 
ismét visszatérni az evang. egyházba. De Thököly 
biztosai látván tisztátalan inditó okait, arcpirító meg
bélyegzéssel utasították vissza. És éppen e mély meg
aláztatás kelté fel benne a gyűlölet és fanatizmus 
ördögét. A visszatérő utat ezzel zárták el előtte örökre. 
Róma ezzel a hódításával nem dicsekedhetik. Jellemző 
a két egyházra nézve, hogy az egyik kapva kap 
rajta, a másik pedig visszautasítja. 

Nehéz, kinos próbaidő, Magyarország legszomo
rúbb korszaka volt ugyan, amelyben Fekete élt. Az 
alkotmánytipró bécsi udvar, hogy a magyar főpapság 
ellenmondását elnémítsa, koncul vetette oda nekik'a 
protestánsokat. A föltűnő áttérési esetek érdekből, 
félelemből majdnem mindennaposak. Nem is szólva 
az áttért mágnásokról, maga Kollonics is az áttért 
komáromi kapitány fia és Keresztély Ágoston győri 
püspök (utóbb prímás) a szász fejedelmi családból, 
előbb protestáns katona volt. Selmecbányán egy ilyen 
napraforgó keresztyén egymás után váltakozva három
szor volt r. katholikus és négyszer lutheránus (Szilágyi 
VII. 521). A vallást, miként a ruhát könnyen cserélték 
fel. De Fekete, mint püspök, aki kettős esküvel volt 
hithűségre kötelezve, a korviszonyokban sem találna 
mentséget. Ebben a korban éltek a gályarab lelkészek 
is, ezeknek mértéke szerint kell Feketét feltétlenül 
elitélnünk. 

Feketének csúfos árulása természetesen lesújtó 
hatással volt a kortársakra. Láttuk Csányi Jánosnak 
az egyszerű soproni hegymesternek felháborodását és 
ózan ítéletét: „Das Fleisch ist aber schwach gewest." 
Serpilius János, a soproni kiváló jogtudós, ki Feketét 
jól ismerte, a kinos haláltól való félelemnek tulaj
donította áttérését s a horatiusi „Hic niger est" sza
vakkal bélyegezte meg. A kőszegi diák (Skaricza, 
Gärtner vagy Vislicenus) visszataszító képet fest és 
felháborodással szót róla. Scheid, a pozsonyi gyógy
szerész a lelki gyötrelmet és reszketést veszi rajt 
észre. Burius, a számkivetett történetíró csak restel
kedve és szánalommal szól róla. A kőszegi hivek, 



miként a pozsonyi hivatalos jelentés mondja, gyűlölték 
Feketét. 

A hitehagyásért mindenki csak magát Feketét, 
az ő gyarló bűnös személyét vádolta. Példájának ha
tása alatt az evangeliom iránt való hitében, egyháza 
iránt való hűségében senki meg nem ingott. Különb
séget tudtak tenni a méltatlan egyházi szolga és az 
evangeliomi igazság szent ügye között. Scheid szerint 
Pozsonyban is azt mondták az evangélikusok: „Ő tudja 
mit cselekszik, mi nem függünk az ő példájától." 
Tudták, hogy jobb meggyőződése ellenére árulta el 
a szent ügyet s ezért az Ítélet felette kétszeresen sújtó 
volt, áttérésében a Szentlélek ellen való bűnt láttak. 

Az egész egyházkerületet, melynek nemessége a 
fegyveres zendüléssel oly súlyos áldozatot hozott 
Feketéért, nagy csalódás érte. Nem lehet tagadni, a 
tisztelet a püspökség, mint legmagasabb egyházi állás 
iránt némileg alább szállott. A soproni országgyűlés 
után, mely az 1608. évi törvényt érvényben hagyván, 
a püspökválasztást sem tiltotta meg, e jogukkal a 
dunántúliak még sem éltek. Csak espereseket válasz
tottak, de püspököt nem. Asbóth János kemenesszent-
mártoni lelkész, a későbbi esperes 1695. ápr. 25. három 
évvel Fekete halála után irja Bártfára Zabler Jakab 
püspöknek: „Nostra haec dioecesis, quae olim super-
intendentis gaudebat residentia, postquam Dominus 
Stephanus Fekete lamentabilem illám commisit apo-
stasiam, nemine illám dirigente et nomen amisit et 
totum régimen." Pedig Asboth véleménye szerint is 
volna joguk ,(quod salvis Diaetae Sopr. Articulis ipsis 
liceret) és a kálvinisták választottak is püspököt. (Payr, 
Eht. Emi. 241.). 

A Károly-féle rendeletek 1731. és 1734. kifeje
zetten is megengedték a püspökválasztást, de a dunán
túliak húzódoztak tőle. 1736. szept. 10. a felpéci 
kerületi gyűlésen megválasztották ugyan Serpilius 
Sámuel soproni lelkészt, de ez meg a konvent és 
Pilgram Zsigmond primarius lelkész ellenmondása 
miatt nem merte hivatalát elfoglalni. így hat évig 
maradtak ismét püspök nélkül. Ostffy Mihályt, az 



1735. évi pesti gyűlésen kijelölt dunántúli felügyelőt, 
Mária Terézia koronázási ünnepélye alkalmával (1741. 
jun. 25.) már felsőbb helyről intették meg, hogy 
idegen vezetés alá helyeztetnek, ha szuperintendenst 
nem választanak. És csakis a kényszerítésnek engedve 
jelentették ki (új választás nélkül) a Serpilius után 
még 1736-ban legtöbb szavazatot nyert Tóth Sipkovits 
János téthi lelkészt püspöknek s hivatalába Vadosfán 
1742. febr. 27, be is iktatták. 

Haynóczi Dániel soproni jeles igazgatónak ez 
alkalomra irt latin ódája is megemlíti, hogy miként 
a zsidó nép Babylóniában, Dunántúl is hetven évig 
gyászolt egyházi vezető nélkül s a régi püspökök 
díszes sorában a méltatlan Feketére rásüti a bélyeget: 

Carbone vei nigro notatus, 
Fekete, vix Stephanus vocandus. 

És csillag alatt is megjegyzi: „Turpissimus 
tandem religionis Evangelicae in ddcennali ecclesiae 
divexationedesertor." (Epistola Gratulatoria, Halle 1742). 
Az idézett két sorból készült a későbbi párvers, is, 
melyet Schmal és Klein közölnek: 

Fekete, per multos atro carbone notatus 
Nunquam cordatis amplius albus erit. 
(Schmal, Vita Superint. 95. Klein S. II. 153). 

Sötét emlékét nem is lehet fehérre mosni. Dunántúl 
ő az egyház gyászmagyarja, a hű tanítványi kör Judása. 
Csekély vigasztalás, hogy nem Dunántúl szülötte, 
hanem messze földről hozta ide Wittnyédy. Felhábo
rodás nélkül senki sem olvassa bűnös árulását. 

S ha századok múlva szélesebb körben is ilyen 
az emléke, mily hatással volt akkor a kortársakra és 
közeliekre, a megcsúfolt kőszegi nyájra? Működése 
színhelyén, amint láttuk, sokat ártott elhagyott egy
házának. A gyűlölettől elvakult, dühöngő embertől a 
kőszegiek sokat szenvedtek. Ilyen undorító bűnös pél
dát ki tartott volna követésre méltónak. Hitehagyását 
elsősorban volt barátai, ismerősei fogadták lesújtó 
ítélettel és megvetéssel. Az a számítás, hogy a hit
szegő főpásztort talán majd a nyáj is tömegesen 
fogja követni, nem vált be. Csak egyes önző lelkek 



akadtak, akik haszonlesésből vagy félelemből Kollonics 
és a hatalom kegyét keresték. Ezekre hatott Fekete 
szava és ezek szivesen takarództak a püspök példájával. 

Buzgón segédkeztek Feketének a jezsuiták, akik 
Kuzmich plébános távozása után 1697-ig maguk látták 
el a plébánia dolgait is. így sikerült áttéríteniök Fekete 
vejét, Gömbös Istvánt, ki a r. katholikusok által mind
járt nagyobb szerepre jutott, országgyűlési követnek 
is megválasztották, de korán elhalt. Feljegyzéseik sze
rint a jezsuiták 1678-ban állítólag 29 evangélikust 
térítettek át ismeretes módszerükkel. 1690-ben mint 
nagy eredményt jegyzik fel, hogy Hodik György is, a 
volt városbíró, „aki nagy tudós volt úgy a theologiában, 
mint a filozófiában", szintén áttért. Pedig róla alig 
tehetjük fel, hogy Feketét kívánta volna utánozni. 
Talán végső elgyengülésben és tehetetlenségében vet
ték le lábáról az öreget. A jezsuiták szerint is beteg 
volt, áttérése után csak öt hónapig élt, de havonként 
gyónt. S állítólag Svetics János is, aki Feketének 
özvegyét, Meskó Évát vette el nagy sietséggel feleségül 
1699-ben szintén áttért. 1701-ben azzal dicsekedtek, 
hogy már 1060 volt az áttértek száma. De ma már ki 
tudná ez adatokat s főként az áttérés okait ellenőrizni. 
(Jezs. napi. és Pacher D. 26.) 

Az evangélikusokat Kőszegen Fekete halála után 
is üldőzték|Igy Rathgeb nemescsói lelkésznek a szolga
gyerekét Huber jezsuita páter 1692. július 21-én meg
állította Kőszegen a vársáncon s midőn megtudta, 
hogy kinek az inasa, azt üzente vele a lelkésznek, 
hogy egy hét múlva kimegy hozzá és felgyújtja a 
pajtájukat (imaházukat). A gyereknek pedig azt ígérte, 
hogy kitaníttatja mesterségre, ha áttér a pápistákhoz. 
Rathgeb ezjt mindjárt másnap megírta egyik pártfogó
jának és komájának, hogy a városbirótól és a jezsuita 
rektortól szerezzen elégtételt. (Gyül. levt. II . fasc. 31. sz.). 

Gombosy Dánielt pedig, aki hite miatt annyit 
szenvedett s emellett Kőszegnek egyik legagilisabb 
polgára maradt, (ő elevenítette fel 1688. ismét a lövész
egyletet), királyi parancsolatra 1697. szept. 20. ismét 
börtönbe záratták. Az volt a bűne, hogy ez évben a 



kőszegi lutheránusok és kálvinisták a várostól távolabb 
eső erdőbe tavaszi mulatság ürügye alatt több kocsin 
kirándultak s itt a nemescsói evang. lelkész hozzá-
járultával titkos értekezletet tartottak, állítólag össze
esküvést is szőttek. Ennek az egybehivásával és rende
zésével is Gombosyt vádolták meg. 

A várostól részletes jelentést követeltek. Pammer 
tanácsos és Krugovics jegyző ment fel Bécsbe. S a 
megejtett vizsgálatból tünt ki, hogy Rathgeb utódának, 
Weissbeck Ferdinánd János nemescsói német lelkész
nek (1693—97) távozása után a kőszegiek a szász 
választó fejedelem segédcsapataival jött tábori lelkészt, 
Mirus Jánost kérték fel, hogy maradjon náluk. Mirus 
a meghívást el is fogadta s hogy híveivel megismer
kedhessek, Gombosy e célból rendezte a városi felső 
erdőben a három pataknál a fentebbi majálist. Gom
bosyt okt. 4-én a kancellária rendeletére 1000 tallér 
kezesség mellett bocsátották ki börtönéből s csak a 
következő évben mentették fel a kezesség alól. Weiss
beck a jeles pozsonyi lelkész fia volt és Minist is 
1701-ben Pozsonyba hivták meg. (Chernél I . 84. II. 136. 
Schmidt K. J. 52. 90). 

Kőszeget Fekete botránya és a hosszú üldöztetés 
sem tudta evang. hitbuzgalmában megingatni. E szab. 
kir. városunknak 110 éven át (1674—1783) nem volt 
evang. temploma. A szomszéd faluba, mint artikuláris 
helyre kellett kijárniok, csak itt tarthattak evang. lel
készt. Eleinte itt is csak egy pajtában dicsérték az 
Urat. Csak 1702-ben építettek fából templomot a sop
roni születésű Fridelius Dániel lelkész idejében. Később 
egy második templom is épült a régi mellé és vend 
nyelven is hirdették benne az igét. I I . Rákóczi Ferenc 
idejében, bár Bercsényi egy Szenczen (Fekete szülő
helyén) 1704. febr. 26. kelt külön rendeletben tiltako
zott ellene, behozták lelkészeiket Kőszegre és az itteni 
evang. istentisztelet csak az 1710. jan. 27. kiadott 
császári parancsolatra szűnt meg ismét. Fridelius lel
készt a kurucok 1705. dec 8. Kőszegen felkoncol
ták. A sok üldözést tovább nem tűrhetvén, 1703. márc. 
23. megtagadták a r. katholikus tanácsnak az enge-



delmességet. Stahremberg Guido osztrák generális 1707. 
szept. 14. nagy haraggal selmáknak nevezte őket, 
mivel lutheránusokat vettek be a tanácsba és a luthe
ránusok regnálnak náluk. (Gyül. levt. Ritter Gy. krón. 
74. Chernél I I . 138. 188. 210). 

Később is a Nemescsón szolgált kőszegi lelkészek 
közt oly kiváló férfiakat találunk, mint Kastenholz, 
Gieseke, Serpilius, Gamauf, Hajnóczy, Asbóth, a ma
gyarok közt pedig Aáchs Mihály után az idősb Asbóth 
János esperes, a körmendi Kis Péter, a rozsnyói Sar-
torius Szabó János, Francke tanítványa és Arndt János 
magyar fordítója, a Vadosfáról elűzött Fábri Gergely 
püspök, Tatay Pál stb. Az elnyomatás korában is ezek 
építik fel azt, amit Fekete lerontott. 

Még 1769-ben is a nemescsói lelkésznek, ha 
bement Kőszegre, jelentkezni kellett a városbirónál és 
hajdút adtak mellé ellenőrül. Ilyen hajdú járt a beteg 
Asbóth János lelkész nyomában még 1773. is, midőn 
Kőszegen gyógyíttatta magát. Mikor azután történelmi 
igazságszolgáltatásul a jezsuitákat űzték ki világszerte, 
1773 után a felvilágosodás korában a kőszegi evan
gélikusokra is szebb napok derültek, 1783-ban már 
templomot is építhettek. A világiak közül oly kiváló 
vezért nyer Kőszeg, mint Matkovich Pál, a kerületi 
tábla elnöke s a theologiában is jártas, buzgó és erélyes 
dunántúli felügyelő. A lelkészek közül pedig Kárász, 
Artner, Schneller, Michaelis, Prőhle, Stráner, Beyer, 
Balikó. Ezek a nevek feledtetik Fekete gyászos em
lékét és elégtételt adnak az egy hűtlen árulóért. 

Fekete árulása és dühöngése, bármily hatalmas 
segédhad állott is rendelkezésére, nem tudta Kőszegen 
a protestantizmus erejét megtörni. Megtisztultan állta 
ki a szenvedések tűzpróbáját. A teher alatt is nőtt a 
pálma. II . József türelmi rendelete után friss erővel 
virult fel az evangeliom egyháza. A szászországi 
Reichard Károly könyvnyomdája Kőszegen lesz 1836 
óta a felsőlövői Wimmer Ágoston vezetése alatt a 
bibliafordítások és egyéb protestáns könyvkiadványok 
terjesztője. Haubner Mátét, a magyar hazafiságáért 
börtönbe hurcolt püspököt az egyházkerület megható 



szép és fényes ünnepély keretében 1860. június 1-én 
Kőszegen helyezi vissza hivatalába. Felsőbb leány
iskolánk, evang. egyházunkban az első ilyen 1899-ben 
Kőszegen nyilt meg. Luther-társaságunk és egyetemes 
gyám intézetünk 1902-ben itt tartotta országos fényes 
ünnepélyét. íme, öröm- és diadalnapok ott, ahol egy
kor Fekete fékevesztett szenvedéllyel akarta egyházunk 
sírját megásni. 

A boldogtalan ember pihenő helyét nem jelöli 
emlékkő. Megrontói, a jezsuiták az ilyen nevezetes 
halottnak bizonyára templomukban adtak helyet. Ez 
a legkevesebb, amit érte megtehettek. Hiszen Kerman 
Dániel püspökünk is a pozsonyi Szent Márton-tem
plomban, az általa igazán meg nem szolgált helyen 
pihen. Feketét is így valószínűleg a régi Szent Jakab 
templomába temették, ugyanoda, hol az egykori hires 
Murányi Vénusnak hamvai is porladnak. 

Ha kiszállhatna sírjából körülnézni, milyen élet 
van itt, hol ő egykor, mint a megtérése előtti Saulus 
dühösködött az Urnák tanítványai ellen, megszégye
nülten kellene visszatérnie, látván ördögi munkájának 
csúfos kudarcát és a szent igéknek igazságát, melyet 
a püspökavatáskor hirdetett: „Az Urnák anyaszent
egyházán a pokol kapui sem vehetnek diadalmat." 

Fekete a hitehagyásával kemény próbára tette 
dunántúli egyházunkat. I . Lipót gyászos korában, midőn 
annyi külső ellenség is már szinte halálra gyötörte az 
Urnák nyáját, az volt a nagy életkérdés, hogy meg 
tud-e egyházunk állani hitében akkor is, ha váratlanul 
a maga körében a vezérek közt támad áruló ellenség, 
egy Júdás a tanítványok között? És egyházunk ezt a 
próbát is megállotta. A reformáció négyszázados jubi
leuma virágzó egyházi életet talált ott, ahol Fekete 
botrányos életével rombolt és pusztított. 

Nem szívesen idéztük fel emlékét. A keringő 
téves hirek és koholmányok kényszerítettek reá. A 
fény mellett az árnyékot is meg kell látnunk s a 
gyászos idők eseményeiben sok szép példa és tanulság 
is rejlik. Magáról Feketéről pedig őszintén mondjuk 
mi is Burius szavaival: „Ne vélje senki, hogy gyűlő-



letböT mondom el ezeket, mert bizonyára keresztyén 
részvéttel vagyok a hozzá hasonlók iránt, hogy annyira 
elvakultan rohannak egyik bűnből a másikba... De 
fel kell mégis jegyezni az ilyeneket az utódokra való 
tekintettel, hogy annál jobban kikerülhessék az ördög 
köteleit és hálóit." (Micae 115). 
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Szerzőnek külön füzetben megjelent egyéb dolgozatai: 
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és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán . Buda
pest, 1894. — Telekesi Török István, Vas és Sopron 
megye táblabírája sat. Budapest, 1896. — Magyar 
pietisták a XVIII . században . Egyháztörténet i mono
gráfia. Budapest, 1898. — Kőszeg és vidéke evang, 
egyházunk tör ténetében. Budapest, 1903. — Nádasdy 
T a m á s nádo r i spán udvara. Történeti kép a refor
máció korából. Sopron, 1903. — Erdős i Sylvester 
J á n o s , sárvári tanító és magyar bibliafordító. Buda
pest, 1903. — Fi Perlakyak n é g y s z á z a d o s á ron i 
háza . Egyháztörténet i monográfia. Budapest, 1905. 
— Mária, a humanista magyar királyné. Budapest, 
1905. — Muzsaji Wittnyédi Is tván soproni prókátor 
és evang. főember. Budapest, 1906. — Hárfabangok. 
Vallásos köl temények gyűj teménye. Budapest, 1906. — 
Negyedfélszázados főiskola Sopronban. Emlékfüzet 
a soproni evang. líceum 350 éves jubi leumára. Sopron, 
1907. — R pietizmus pedagógikája. Spener, Francke 
és a magyar pietista nevelők. Pozsony, 1908. — 
Kanizsai Orsolya Főrangú magyar nő a XVI . szá
zadból. Budapest, 1908. —- Mária Dorottya nádor 
asszony. Egykorú napló és eredeti levelek tükrében. 
Budapest, 1908. — Egyháztörténet i emlékek. For rás 
gyűj temény a dunántúl i ág. h. evang. egyházkerület 
tör ténetéhez. Sopron, 1910. — R vadosfai ar t ikulár is 
egyházközség Rábaközben. Budapest, 1910. — 
Egyházi emlékek Urai^Ujfalunak és v idékének 
múltjából. Budapest, 1910. — Soproni zenetör ténet i 
emlékek. Sopron, 1911. — Magyari István és 
Báthory Erzsébet . Budapest, 1912. — Révay Judit. 
Nádasdy Ferenc édesanyja. Budapest, 1913. — 
Gróf Teleki Józsefné Kirátyfalvi Roth Johanna. 
Sopron. 1913. — Bocskay hadai Sopronban 1605. 
Sopron, 1913. — Pro tes táns volt=e Nádasdy T a m á s ? 
Budapest, 1914. — Fláciánus lelkészek Magyar* 
or szágban . Pozsony, 1916. — Diétái szállás Sop* 
ronban 1681=ben. Sopron, 1916. — Ferenc József 
és a protes tánsok. Sopron, 1917. — Fi régi evan
gélikus temető Sopronban. Sopron, 1917. — fl 
soproni evang. egyházközség tör ténete . A refor
máció négyszázados jubi leumára. I . kötet 76 képpel. 
Sopron, 1917. — Nagy György és a harkai iskola 
II. József korában. Sopron, 1917. — Fi régi soproni 
vá rosház és várostorony. Sopron, 1918. — Szenczi 
Fekete István, a hitehagyott püspök. Sopron 1918. 
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