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Motto: Emlékezzetek a t i elöljáróitokról, akik szólták nektek az 
Istennek beszédét és figyelmezvén az ő életük végére, 
kövessétek hitüket. Pál Zsid. 13., 7. v. 



I . 

B e v e z e t é s . 
A reformatio jelentősége. — Középkori reformátorok — 
az egyházi visszaélések ellen — és nem az egyházi tanok 
ellen léptek fel. — Hazai állapotok. — Ev. gyülekezetek 

szervezkedése. 

A dunáninneni evangeliomi egyházkerület mél tó
ságos Felügyelőjének szívélyes üdvözlése után és a 
minden áldások kútforrásához intézett buzgó imádság 
hatása alatt, engedtessék meg nekem, hogy az ev. egy
házunkra nézve oly nevezetes zsolnai zsinat a lkalmá
ból egy kegyeletes visszapillantást tegyek a mult idők 
egyházi viszonyaira. 

Csattogtassuk össze emlékezetünk szárnyait és 
lélekben felemelkedve, szálljunk vissza egy perezre 
háromszáz év előtti egyházi és állami, vallási és er
kölcsi közállapotaink nagy és tanulságos korszakába. 

Keressük fel különösen a valláserkölcsi élet ma
gaslatait és innét, ebből a tágabb látkörből igyekezzünk 
megismerni azokat a mozgató erőket, melyek a mi ev. 
egyházunknak akkori sorsát irányították. Hadd lássák 
a küzdelemteljes jelenkor gyermekei őseiknek nemes 
és buzgó törekvéseit, erényeit és tévedéseit, örömeit 
és fájdalmait, hogy soha el ne veszítsék bizalmukat és 
reményeiket a jog, törvény és igazság diadalában. Fá j 
dalom, hogy ami szeretett evang. egyházunknak h á r o m 
száz év előtti küzdelmeiben több volt a szenvedés, mint 
az öröm; több volt a drámai jelenei, mint a kedélyes 
esemény. De több a jelenkor számára levonható hasz-



nos és tanulságos, vigasztaló és felemelő tanulság is! 
S ez az, amiér t m i igaz kegyelettel emlékezünk meg 
őseinkről; és igaz hálával az isteni gondviselés iránt, 
mely nem engedte, hogy az ő evangeliomának igazsá
gait az emberi önkény és gonoszság eltiporhassa. 

Mi volt a vallási reformatio? És kik voltak azok 
a reformátorok, akikről a római bálvány csak nem 
régen büntet lenül azt merte világgá kürtölni, hogy az 
olyan állati érzelmű emberek lázadása, akiknek istenük 
a hasuk volt, és akik a hit és erkölcs perversitását 
nevezték reformátiónak; akik a leginkább korrumpált 
fejedelmeket és népeket félrevezették és a modern idők 
lázadásait is előkészítették! 

Hát igazán ez lenne a tizenhatodik századbeli 
vallási nagy reformatio jelentősége? Ez lenne a XX. 
század köz-meggyőződése ? Erősen hangsúlyozzuk, hogy 
nem! Az ilyen állítás nem egyéb, mint a középkori 
szellemi vakság kiütése és kísértése a haladó századok 
után! íme, a római Vatikán urainak csalatkozó és t é 
velygő észjárása, mely szembe merészel szállani száza
dok műveltségének nagy szellemeivel és az egész m ű 
velt világ józan Ítéletével. Bizonyára az egész művel t 
világ botránkozó és elitélő közszelleme volt az a ha
talom, mely a Vatikán urait arra kényszerítette, hogy 
ezt a sértő is tenkáromlásukat visszavonják. 

Ezzel szemben mi bá t ran hivatkozhatunk arra a 
kétségbevonhatlan történelmi tényre, hogy a XVI . szá
zad reformátiójának nagy okai azon erkölcsi bűnökben 
és vallási visszaélésekben találhatók fel, melyeknek 
megszüntetését a legönzellenebb középkori katholikus 
szerzetesek, bölcsészek, költők, főpapok és egyetemes 
zsinatok hosszú századokon át hiába sürgették, h iába 
követelték. 

Ám nyissa meg bárki az idők tan ujának, az élet 
nagy mesterének, a hamisítat lan tör ténelemnek köny
vét, és keresse meg a vallási reformátiónak kezdetét 



és valódi okait. Hol és miben fogja azokat feltalálni ? 
Az igazságot őszintén kereső lelkek nyugtalanságában, 
a szent érzelmek és erkölcsi tettek öszhangját meg
zavaró gonoszságban; az észnek, a szabad gondolat
nak a vak hittel való összeütközésében és az egyházi 
főhatóságok esztelen erőszakosságában. 

Mióta emberek laknak e földön, azóta eltérő né
zetek is vannak és lesznek mindig, amig az ész és szív 
a tökéletesség után vágyódni fog. Minden kornak 
reformátorai összeütközésbe kerültek koruk romlott
ságával; s a történelmi tanulság az, hogy az emberi
ségnek még nem volt apostola, kit meg nem kövezett, 
vagy keresztre nem feszített volna. 

Ez a szomorú tapasztalás vonul végig Krisztus 
egyházában is. A Megváltó maga nem foglalta írásba 
tanait, mert nem dogmákat hanem jámbor, kegyes 
életet akart megteremteni — kifogyhatatlan szeretet 
által. Utódai és méltat lan «helytartoi» a szeretet taná t 
a gyűlölség és türelmetlenség tanává tették. Ő világos
ságot hozott a földre és a gonosz emberek tüzet és 
máglyát csináltak belőle. 

Kik voltak azok a keresztény eretnekek? és kik 
ítéltek felettük? Kik szervezték az inquisilió gyalázatos 
in tézményét? . . . Azok, akik tudat lanságukban és go
noszságukban a kizárólagos igazság bí rhatásának jogát 
bitorolták. 

Ezekkel szemben állottak azok a szerény szer
zetesek, akik zárdáikban őszintén keresték az igazsá
got; akiket a gondolat és érzelem szabadsága ellen
tétbe hozott az életben tapasztalt visszaélésekkel és 
erkölcsi bűnökkel — és az ezeket takaró egyház tekin
télyével. Ezek voltak azok a becsületes eretnekek, 
akiknek csak két útjok vol l : vagy titokban emésztőd
niük, vagy nyjltan fellázadniuk a vallás szent nevében 
űzött bűnök és visszaélések ellen. 

Hála az isteni gondviselésnek, ilyen eretnekek és 



üldözött reformátorok mindig voltak Krisztusnak egy
házában; az apostoloktól kezdve a mai korig. 

A kereszténység első évezredében élt reform
törekvések sorsáról ne beszéljünk most. De a meg-
megujuló római támadásokkal szemben mégis rá kell 
mutatnunk azokra a középkori reformátorokra, akik a 
mostani évezred eleje óta terjesztették a lelki világos
ságot és szembe száltak a római hatalmasságokkal , 
még mielőtt Luther és Kálvin megszülettek volna! 

Mélyen tisztelt hallgatóim közül sokan emlékezni 
fognak Damiani Péter, Canterbury Anselm, Abelárd 
Péter, Bruys Péter, Bresciai Arnold és Vald Péter 
neveire, akiknek legnagyobb része máglyán vagy bör
tönben végezte életét. K i ne ismerné Bacon Rogernek 
reformátori műveit, az angol Occam világi és egyházi 
«monarchiáról» írt bölcsészeti könyvét. Petrarcának 
és Daniénak kitöréseit a pápák ellen, az angol Wik-
liffnek és a cseh Húsznak reformátori műve i t ? Végre 
az olasz Savonarolának tüzes beszédei t? Ki ne 
ismerné az egyetemes zsinatoknak az egész egyházi 
élet á ta lakí tására és a benne felburjánzott bűnök meg
szüntetésére való törekvései t? Cusa Miklós bibornok-
nak és társainak az egyházi fegyelem érdekében való 
fáradozásait? Lehet-e ezek után csodálkozni azon, 
hogy a következett tudománybeli renaissance által 
felélesztett kri t ikai szellem és a könyvnyomtatás fel
találása után még nagyobb eredménnyel dolgozhattak 
azok a X V I . századbeli reformátorok, akiknek emlékét 
Róma még ma is elhomályosítani akarja? 

Meg kell azonban jegyeznünk és különösen hang
súlyoznunk, hogy az említett reformátoroknak egyike 
sem akart egyházi szakadást előidézni. Mindnyájan 
csak bent a római kath. egyház kebelében kívánták 
az egyházi bajokat megszüntetni. Luther az ő hires 95. 
vitatételeiben nem a kath. hitelveket támadta , hanem 
a gyakorlati életben előfordult visszaéléseket, különö-



sen a bűnbocsánatnak pénzért való szemérmetlen á ru
lását t ámadta . A XVI . századbeli reformátoroknak 
egyike sem ostromolt olyan visszaéléseket, melyeket 
m á r elődeik, a középkori reformátorok is nem kár
hoztattak volna! 

Luther és társai csak akkor szakítottak véglegesen 
Rómával , mikor a pápa egyházi átokkal sújtotta és 
mikor minden védekezése hiábavalónak bizonyult. A 
végleges szakadást a tridenti zsinat okozta, mely szin
tén a visszaélések megszüntetése czéljáből volt össze-
híva és mely több félbeszakítással 1545—1563. tarta
tott, s a római egyház tanaitól eltérő nézetű embe
rekre átkot mondott. 

Hazánkban is ál talános volt az erkölcsi sülyedés 
és az ezzel együttjáró pártoskodás. A reformatio ter
jedését még azok a szigorú törvények sem voltak ké
pesek megakadályozni, melyek 1523-ban és 1525-ben 
a lutheránusoknak és ezek pártfogóinak megégetését 
parancsolták. 

A földesurak, a kath. lelkészek és a nép körében 
oly természetesnek találták a kath. egyházban jelent
kező reformtörekvéseket, hogy például a Szepességen 
a kath. vizitátorok kérdéseire a plébánosok meggyőző-
désszerűen rendesen azt felelték, hogy igenis ők hiven 
ragaszkodnak az egyedül üdvözítő róm. kath. egyház
hoz és annak tanaihoz úgy, amint azok az ágostai 
hitvallásban vannak kifejezve! 

Ezt és a szélűben házasodó plébánosok családi 
életét a kath. vizitátorok elfogadták. A reformált gyü
lekezetek száma ekként szemlátomást szaporodott. Sem 
a róm. kath. püspökök fenyegetése., sem a világi hatóság 
üldözése nem volt képes őket visszatéríteni! 

Az önfentartás és önvédelem természetes ösztöne 
és az uj tanokhoz való őszinte ragaszkodás hozta ma
gával, hogy az ily elpártolt gyülekezetek szövetkezni 
kezdtek egymással, hogy könnyebben és erélyesebben 



védekezhessenek, Ezt követte a seniorátusok és contu-
berniumok szervezése. 

Ez azonban az akkori zavaros viszonyok között, 
mikor Magyarországot egyrészt az idegen zsoldos sere
gek, másrészt a török hadak pusztították, nem volt 
könnyű feladat. Nem szabad felednünk, hogy az evan-
geliomi protestáns gyülekezetek végleges szervezését az 
a körülmény is akadályozta, hogy a róm. kath. püs
pökök és vizitátorok folyvást háborgat ták őket; a mel
lett a kálvinista, lu theránus és unitárius papok éles 
dogmatikai vitákat folytattak egymás ellen. Akként a 
néptömegek zavarba hozatlak a keresztény igazságok 
felől. Nem csoda, hogy a szervezkedés á tmeneti kor
szakában az is gyakran megtörtént, bogy az evangé
liumnak hódoló gyülekezetek sokáig megmaradtak a 
róm. kath. hierarchia keretében. De ez az állapot csak 
azt bizonyítja, hogy a szervezetileg kath. lelkésztől függő 
hívek hitelvi tekintetben mégis egészen függetlenekké 
váltak a szorosan vett katholikus hívektől. Sokszor a 
papi járandóság kiszolgáltatásának módja és mennyi
sége volt a döntő ok a szervezkedésben, — kivált a 
falusi gyülekezetekben. A világi elem csak lassan és 
fokozatosan nyerhetett befolyást az egyházi kormány
zatra. Egészen másképpen fejlődtek a dolgok ott, ahol 
a földesúr maga is evangélikus vallású volt, és mint 
patrónus, gyámolí tot ta hitfeleit. 

Mikor evangeliomi gyülekezetek szervezéséről be
szélünk, akkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy 
a X V I . század végéig az evangeliomi protestáns lelké
szeket külföldön avatták fel. Ezekből lettek aztán a 
seniorok és a superintendensek. Hogy i t t-ot t a római 
kath. megyés püspökök sokáig gyakorolták a főfelügye
letet és igyekeztek joghatóságukat a canonica visitátió 
alakjában kifejteni és fentarlani, az természetes. 

A papi szolgálmányok, a hívek vagyonjogi és adó
zási viszonyai, a papok és tanítók fizetéseinek kiszól-



gáltatásai is sok összeütközésre adtak alkalmat. Olyan 
egyházközségekben, ahol a nép mind az evangeliomi 
egyházhoz tartozott, különösen a felvidéki városokban, 
úgy segítettek magukon, hogy a vagyonkezelést a városi 
elöljáróságra bízták, ami igen bölcs intézménynyé vált. 
A polgárság városi adója az egyházak szükségleteit is 
fedezte. Ez által a világi hívek autonom jogot és be
folyást nyertek az egyház ügyeinek vezetésére, ameny-
nyiben t. i . nemesi előjogokkal bírtak. A jobbágy pa
rasztság semmiféle jogokat nem gyakorolhatott; de a 
papi stólát és offerloriumot ezeknek is fizetniök kellett. 

Az esperességek, a fraternitások, seniorátusok és 
contuberniumok szervezése legnagyobb részben a X V I . 
század második felére esik. A szomszédos lelkészek, 
napi küzdelmeikben szükségét érezték annak, hogy egy
házi közigazgatásuk felmerülő esetei és hittani kérdései 
felett tanácskozzanak egymással. Érezték azt is. hogy 
egyesülésben, egyöntetű és czéltudatos eljárásban van 
az erő. Erre ösztönözte őket a katholicismus erősza
kossága és folytonos zaklatása, s végre az a kötelesség 
is, hogy híveiket a folytonos támadásokkal és üldözé
sekkel szemben védjék — és hitükben erősítsék. 

Gyűléseiket zsinatoknak nevezték, melyeken a 
hozott szabályokat a viszonyok és körülmények szerint 
változtatták, javították és tökéletesítették; i t t magya
rázták a hitvallás kétes helyeit; i t t szabályozták a 
lelkészválasztás és az istenitisztelet rendjét; gondos
kodtak a szegény és megtámadot t gyülekezetekről. El
intézték a lelkész és a hívek közötti panaszokat; t á r 
gyalták a házassági ügyeket és megtorolták a vallás
talanságot és az erkölcstelenséget. A senioroknak 
becsületbeli kötelessége volt a hozott határozatokat 
szigorúan végrehajtani. 

Egykorú történelmi adataink azt bizonyítják, hogy 
a seniorok tényleg szigorúan hajtották végre a ha tá
rozatokat. Ez a szigor olykor szakadást is idézett elő. 



így váltak k i például a kishonti lelkészek 1596-ban a 
murányi fraternitásból s külön esperességet alapítottak. 
Két évvel későbben 1598-ban Dunántúl , Sopron, Vas 
és Zala vármegyék papjai számára egy külön szabály
zat készült, mely seniorokról és superintendensekről 
szól; de ennek nem volt á l ta lános országos jellege. 
Nem is lehetett, mert hiszen akkor a dunántúli részek 
és az egész alföld a török kezében volt. A magyar 
királyok alatt, akik részint Bécsben, részint Prágában 
laktak, tulajdonképpen csak az a tíz vármegye állott, 
melynek területéi a nádorok kormányozták. 



II. 
A zsolnai zsinat előtti egyházi és politikai közállapotok. 
— Rudolf király. — Jezsuita üzelmek. — A bécsi béke, a 
vallás-szabadságról és evang. superintendensekröl szóló 
t.-czikk. — Thurzó György jellemzése. — A zsinat le

folyása. 

Mielőtt az első országos jellegű zsinatnak lefolyá
sát elbeszélném, ki kell t é rnem az országos siralmas 
közállapotok festésére, hogy megértsük a zsolnai zsinat 
összehívásának okait és határozatai t . Ekkor fonódott 
össze szorosabban a magyar haza sorsa a hazai Pro
testantismus sorsával. Együtt véreztek, együtt küzdöt
tek alkotmányos szabadságukért századokon át. Hogy 
világos képet nyerjünk az ezenkori állami és egyházi 
állapotokról, olvassuk meg csak a magyar országos 
rendek keserves panaszát az 1602-iki országyülésen. 
«Kétféle fegyverek, ú. m. honiak és idegenek egyiránt 
bántják a parasztok, urak és papok javait; feltörik a 
templomokat, felássák a sírokat, hogy a halottakon 
található ékszereket elrabolják; gazdáikat veréssel, 
sebekkel illetik, sőt gyakran mégis ölik . . . Dühök 
egyiránt kiterjed minden nemre, korra osztályra. Még 
az adószedőket is kirabolják . . . így lőn, hogy szám
talanok, kik nemes vérből származtak s egykor bir to
kaikon bőségben éltek, most rongyokkal fedve, éhesen 
koldulva kénytelenek bujdosni* Egész falvak kirabol
tatnak anélkül, hogy a tettesek kérdőre vona tnának: 
Castaldok, Belgiójosok és Karaffák senkinek sem voltak 
felelősek. 

* L. Horváth Mih. Magyarország Tört. 1871. kiad. IV. 479.1. 



És mi tör lént egyházi téren az evangélikusokkal? 
Ezt híven leírni majdnem lehetetlen. 

Itt nem az idegen zsoldosok, hanem a hazai római 
főpapok dühe adott i rányt az eseményeknek. Maga a 
római pápa VIII . Kelemen volt az. aki az európai feje
delmeket a prolestantismus kiir tására buzdította. Ezek 
között kiváló szerepet játszott a vallási fanatizmusban 
nevelt, beteg kedélyű Rudolf császár és király, aki. alatt 
hazánkban az erkölcsi romlottság tetőpontját érte el. 

Rudolf király jellemének és gondolkodásmódjának 
megismeréséhez tudnunk kell, hogy ő Spanyolországban, 
a vallási inquisitió hazájában, I I . Fülöp udvarában ne
velkedett és lelke teljesen a jezsuiták kezében volt. Ez 
a tény megmagyarázza egész politikai i rányát ; meg
magyarázza azt is, hogy sem a németek, sem a ma
gyarok nem szerették, mivel ellentétbe került egyrészt 
a germán szellemnek egyik jeles szülöttjével, Lutherrel; 
másrészt pedig a magyarok szabadságszeretetével is. 
Mint német császár birodalmi egységre, mint katho-
likus egyházi egységre törekedett. Mint német csá
szárnak, megvoltak idegen zsoldosai, akik Magyar
ország népét pusztították; mint katholikusnak, meg
voltak jezsuitái, akik a hazai protestáns népet pusztí
tották. 

Ha ehez hozzá vesszük, hogy ez a szerencsétlen 
Magyarország politikailag darabokra volt törve, vallá
silag pedig felekezetekre szakgatva: akkor elöltünk áll 
az ország közügyei züllötlségének teljes szomorú képe. 

A hazai jezsuiták és a velük tar tó külföldi kath. 
theologusok kifogyhatatlanok voltak az uj meg uj üldö
zési módok kitalálásában és a kath. fejedelmek izgatá
sában. Külön iratokban óvták és intették őket, hogy 
ne alkudozzanak az eretnekekkel, mert azok a kirá
lyok és fejedelmek, akik ú. m. vallási dolgokban enge
dékenyek, nem részesülhetnek az isten áldásaiban! Ezek
nek nézete szerint az aki a nyájat meg akarja tartani, 



nem barátkozhatik a farkasokkal. Aki gyümölcsös kert
jét megóvni akarja, annak nem szabad odabocsátania 
a vadakat, oroszlánokat, medvéket, rókákat és disznó
kat. . . . Az eretnekek rosszabbak, mint a török rab
szolgaság . . . Ezért a jezsuitákat nem szabad kiűzni 
Magyarországból, mert ezek leghívebb őrzői az Úr gyü
mölcsös- kertjének! 

A magyar trón birtokosa teljesen a jezsuiták ke
zében volt. Ezeknek befolyása alá kerültek azok a róm. 
kath. magyar egyházi főméltóságok, akik prol. nemesi 
családokból származván, kétszeres buzgósággal fanati
zálták a különben is beteg kedélyű Rudolf királyt. Ezek 
között kivált Forgách Ferencz püspök és kancellár, aki 
belevitte a gyenge királyt törvénytelen erőszakosságokba, 
és az országot á belháború pusztító tüzébe Ez volt az, 
aki Bocskay Istvánt és társai t arra kényszerítette, hogy 
az arany-bulla cllentállási jogára támaszkodva, fegyvert 
fogjanak a vallási és politikai szabadság kivívására. 

Önök tudják, tisztelt hallgatóim, hogy ezúttal a 
hadi szerencse Bocskayéknak kedvezett és a király 
kénytelen volt békét kölni vele. De a békealkudozások 
ideje alatt is Forgách érsek volt az, aki a gyenge k i 
rálynak azt merte tanácsolni, hogy inkább vesszen el 
az ország, semhogy az eretnekeknek szabad vallásgya
korlatot engedjen Ő Felsége. 

De a fegyveres erő és az egymás után követke
zett szerencsi és korponai országgyűléseken lapasztalt 
kedvezőtlen hangulat arra kényszerítetle az uralkodó 
családot, hogy komolyan gondoskodjék a békéről, mert 
a magyar korona veszedelembe került. 

Bocskay, kinek a magyar koronát a török szultán 
felajánlotta a béketanácskozások folyamán a «magyar 
nemzet nevében* azt követelte, hogy Ő Felsége min
den várban, városban, falun és mindenüt t egész Ma
gyarországban, szabad vallásában mindenkit megtart
son és abban senkit meg ne háborítson. A Lajos király 



ismeretes decretumából a lutheránusok megégetéséről 
szóló két t.-czikk, valamint az 1604-diki becsúsztatott 
22. t.-czikk a törvény könyvből kitörűltessék. A jezsui
ták pedig, akik az ország békéjét felzavarták, örökre 
száműzessenek az országból s ál talában az ország sé
relmei orvosoltassanak. 

Azt hiszem, alig van e teremben ember, aki ne 
tudná, hogy az e békefellételek feletti tanácskozásban 
minő érdemeket szereztek magoknak Illésházy István, 
az evang vallású nádor, s mellette Homonnai Drugeth 
Bálint és Thurzó György. Sok vitatkozás u tán végre 
létre jöt t a béke, mely 1608. jun. 25-én Rudolf király 
lemondásával megköttetett , s utódja Mátyás még meg-
koronázta tása előtt elfogadta annak pontjait. Hiába 
tiltakozott ez ellen V. Pál római pápa; a béke pontjai 
törvénnyé lettek. 

Ezeknek elseje a vallás szabad gyakorlatának jogát 
nem csak az országnagyok, nemesek és városok, hanem 
a falvak és jobbágynép számára is biztosította. Ami 
pedig az ev. egyház önálló szervezésére és jövő fejlő
désére nézve a legfontosabb az, hogy a további gyű
lölködés megszűntelése czéljából megengedtetett, hogy 
minden vallásfelekezetnek saját feljebbvalói, saját 
superintendensei legyenek. 

Ezzel az evangélikusok felszabadultak a római 
püspökök hatósága alól, jogot nyervén arra, hogy 
saját egyházuk szervezetének felépítéseden saját hi t 
elveik szerint jár janak el. Ez képezi a mi hazai ev. 
egyházunk önkormányzatának első törvényes alapját. 

Ugyanezen törvényben mondatott k i az is. hogy 
ezentúl Ő Felsége két-két személyt nevezzen a római 
katholikusokból és az evangeliomi vallásuakból, akik 
közül aztán az országgyűlés lesz hivatva a legalkal
masabbat nádorul megválasztani. A sok bajt okozott 
jezsui tákra nézve pedig az mondatott ki , hogy azok 
Magyarországon semmiféle állandó birtokokat és birtok-



jogokat ne bírhassanak. Végre különös figyelemre méltó 
az a határozat is, hogy a kormányzás vitelénél a ma
gyar tanácsban csak magyarok alkalmaztassanak s a 
végvárak felügyelőségeit és kapitányságait is arra érde
mes magyaroknak fogja adományozni a király, és pedig 
valláskülömbség nélkül. (X. és XI . p.) 

Nagyjelentőségű határozatok ezek mélyen tisztelt 
hallgatóim! Becsületes végrehajtásuktól függött az or
szág jövendő békéje és boldogulása. A protestánsok 
nyugodt lélekkel vár ták a jobb jövő bekövetkezését. 
Boldogok voltak azon tudatban, hogy törvényes alapot 
nyertek egyházuk önnálló szervezésére és valláserkölcsi 
közéletüknek szabad fejlesztésére. 

Az isteni gondviselés különös kedvezését kell lát
nunk abban is, hogy 1609-ben az országos rendek az 
elhalt jeles lllésházy István helyére — a kath. főpapság 
ellenkezése daczára — Thurzó Györgyöt választották 
meg Magyarország nádorául . Azt a jeles férfiút, aki 
korát messze túlhaladó széles látkörrel bírt, s akinek 
figyelme az ország minden' szellemi és anyagi érdekeire 
kiterjedt. 

Mint nádor, alkotmányőri magas tisztében, higgadt 
és erélyes védője volt az ország törvényeinek és alkot
mányos szabadságainak; anélkül, hogy királya iránti 
hűségében megingott volna. Az ország tanácsában 
bölcs és megfontoló; elhatározásaiban óvatos és körül
tekintő; cselekvésében határozot t és kitartó. Mint csa
ládfő gyöngéd és önfeláldozó. Az evangeliomi egyház
nak nem volt bá t rabb és határozot tabb híve és baj
noka, mint gr. Thurzó György. E mellett más vallásúak 
i ránt türe lmes és részrehajlatlan. Csak olyankor hasz
nálta fel hivatalos tekintélyének hatalmát , ha valaki 
erőszakosságával másoknak békéjét zavarta, vagy a 
törvényt megsértet te . 

Bátran mondhatjuk róla, hogy hasonló nagy tekin
téllyel biró evang. férfiú sem előtte, sem u tána nem 



volt e hazában. Ő volt az, aki a belbékét megzavaró 
és a királyi udvarnál settenkedő erőszakos róm. kath, 
főpapokkal, különösen a protes táns családból szá rma
zott túlbuzgó Forgács Ferencz biböros érsekkel szembe 
szállt és a bécsi béke határozata inak becsületes végre
hajtását követelte. Minden esetre legtöbbet tett arra 
nézve is, hogy a superinlendensekre vonatkozó jog, ne 
maradjon csak a papiroson, hanem minél elébb az 
életben is megvalósítassék. 

Mihelyest a törvény szentesítést nyert, Thurzó 
azonnal gondoskodott arról, hogy az egyes seniorátusok 
külön értekezleteket tartsanak a törvényes jognak m i 
kénti megvalósítása és gyakorlása ügyében. 

így Vágbeszterczén az 1609. j anuár 16-án össze 
jöttek a lelkészek; arról tanácskoztak, hogy ki tegye 
meg az első kezdeményező lépés t? A lelkészi kar-e, 
vagy pedig a világi rendek? Láni Illés az akkor élt ev. 
lelkészek legjelesebbike. ez utóbbit ajánlotta. Ehhez 
képest első sorban gr. Thurzó Györgynek tanácsá t kér
ték ki . Azután Balassa Zsigmondét és Szúnyog Mózesét. 
Egyúttal megválasztották a papság részéről azokat a 
tagokat, akik a felső treneséni seniorátus részéről részt 
vegyenek majd az összehívandó superintendens választó 
gyűlésen. Ezek pedig a következők voltak: Láni Illés, 
Paulinyi Sámuel és Kruspér István 

Ugyanezen kérdésben tanácskoztak 1609. július 
15-én Zsolnán is. Jelen voltak: Doroticius Tamás 
rózsahegyi, Schrott Boldizsár szentendrei és Mokosini 
Márton teplai lelkészek. Voltak más megyebeliek is, 
egyházi és világi részről egyiránt. 

Ugyanazon év augusztus 7-kén tartottak gyűlése
ket a turócziak is Szucsánban, ahol maga Thurzó 
György is megjelent Révai Péterrel és Thurzó Miklós
sal együtt. Voltak még m á s nemesek és lelkészek is, 
kiknek neve azonban nincs feljegyezve. Valószínű, hogy 
a felvidék minden seniorátusa előlegesen tanácskozott 



az egyház belügyeinek rendezéséről és a superinten-
densek választásáról. 

Ekként kellő előkészülettel, gr. Thurzó György 
nádor összehívta 1610. márczius 28—30. napjaira 
azt a zsolnai zsinatot, melynek mi most — kegyele
tes szívvel — 300 éves emlékét üljük. 

Kermann Dániel, a XVIII - ik századbeli híres ev. 
püspök „Hungária Evangelica" czímű munkájában 
így írja le annak lefolyását: 

„Mikor a zsinat megnyitásának napja közeledett, 
gr Thurzó nádor márczius 27-én ünnepélyesen vonult 
be Zsolnára. Előtte ment mintegy 40 fegyveres, kopjás 
ember; ezekután maga a nádor kíséretével együtt 15 
kocsin. Az eléje jöt t tíz főúr üdvözlése után az egy
házi rendhez tartozók közül Fabricius János, galgóczi 
lelkész, szép üdvözlő beszédet mondott. Mintegy órai 
pihenés u tán a nádor magához vévén a mágnásokat , 
nemeseket és lelkészeket, a keresztény egyházakban 
szokásos hymnus »Veni sancte spiritus« eléneklése 
u tán , röviden előadta, hogy mi határozta tot t el nem 
régen a szucsáni egyházi gyűlésen; előadta azokat a 
fontos okokat, melyek miatt, ide Zsolnára kellett össze
hívni a közzsinatot. Felhívta a jelenlevőket, hogy isteni 
félelemmel arról gondolkozzanak, ami az egyház j avá ra 
szolgál, amire ő is lehetőleg törekedni fog. És mint
hogy némely kiküldöttek még nem jelentek meg, illő
nek és igazságosnak találta, hogy a tárgyalás a követ
kező napra halasztassék, á m b á r neki ez a halasztás 
nem volt kellemes. 

Mikor aztán a jelenlevő küldöttek a nádornak 
hálás köszönetet mondtak gondosságáért, az egész 
egyházat illető rendér t és bölcseségeért, egyúttal meg
ígérték neki, hogy mindent elfognak követni, hogy az 
Ő várakozásának megfelelhessenek, ezzel mindnyájan 
lakásaikra távoztak. 



Másnap reggel az összes küldöttek a templomban 
gyűltek össze. Itt- ismét elénekelték a fent említett 
hymnust; Lányi Illés pedig imát mondott, kérve Istent, 
hogy mint minden jónak és tökéletes ajándéknak adója, 
mint a rendnek és nem zavarnak, mint a békének és 
nem czivódásnak Istene, aki azt rendeli, hogy az egy
házban mindenek ékesen és rendesen történjenek; az 
ő lelkének világosságával világosítsa meg az ő nevé
ben összegyűlt híveket; s úgy készítse elő mindnyáju
kat: hogy egy szívvel és egy szájjal csak azt kívánják, 
azt határozzák és végezzék, ami az ő isteni nevének 
tetszik, s az egyháznak művelésére és dicsőségére szol
gál. Mindenek felett pedig, hogy az Úristen megszen
telje a jelenlevőket a maga igazságában, hogy egyek 
legyenek úgy, amint Ő egy az ő egyszülött fiával és 
a, szentlélekkel, hogy az ő ha ta lmával eszközölje, hogy 
ebben a gyűlésben minden szerencsésen és üdvösen, 
isteni félelemben történjék, a Krisztus hű követőit ne 
támadhassák azok. kik rosszat gondolnak felőlük, ha
nem hogy hagyjanak fel ellenséges gondolatokkal; az 
isteni igéje pedig terjedjen és az Isten dicsőséges neve 
mindörökké imádtassék. Végül a Miatyánk következett 

Ezen imádság végeztével gr. Thurzó nádor beszé
det mondott a megjelent zsinati tagokhoz. Ebben töb 
bek között ekképpen szólt: »Minthogy a gondjainkra 
bízott ezen tíz vármegyének igazgatása reánk vár ; úgy 
tetszik, hogy amig az Isten kegyelméből a nádori mél 
tóságot viselem, szükséges, hogy valami végleges intéz
kedés történjék a mi evangélikus egyházaink boldogí-
tására és kebelükben a jórend bevezetésére, nehogy 
idők folytával — mivel halandók vagyunk — ha a 
nádori méltóság a mi vallásunkkal ellenséges kézre 
kerülvén, ezen királyságba ördögi fondorlatokkal a 
Krisztus egyháza is — mit a jó isten ne adjon! — 
romlásba ne jusson. Minlhogy a pozsonyi országgyűlé
sen az határoztalot t , hogy minden vallásnak, mely 



ebben a királyságban bevétetett , saját hitvallását 
követő elöljárói, vagyis superintendensei, püspökei 
legyenek: azért lehet és kell evangélikus superinten-
denseket is választani, akiknek a többiek, alá lesznek 
rendelve, hogy ekképen az evangélikus lelkészek meg
szabaduljanak attól a pápás járomtól , amely eddig 
nyomorgatta őket. És minthogy ezen dunáninneni tíz 
vármegye oly nagy terjedelmű, hogy azokat egy ember, 
ha még a legalkalmasabb volna is, sem hasznosan 
látogatni, sem a pereket, melyek idővel felmerülhetnek, 
felülvizsgálni és mindent végezni képesek nem lenné
nek; ezért szükséges, hogy három superintendens vá
lasztassák, a szász egyházak példája szerint és úgy, 
amint az a római szent birodalomban levő m á s ágostai 
hitvallású egyházaknál történik, melyeknek saját te rü
leteiken saját superintendenseik vannak, akiket törvé
nyeik kötik.« 

Végül felhívta a jelenlevőket, hogy félretéve min
den magán érdekeiket, tanácsaikat és ítéleteiket oko
san, az egyház közös j avára nyilvánítsák. 

Erre felszólalt a galgóczi lelkész, Fabricius János, 
aki társainak nevében kijelentette, hogy csakis isteni 
kegyelemből tör ténhetet t az. hogy az evang. egyház, 
daczára a romlására évekkel ezelőtt néhány ellenségei 
által tett összeesküvésnek, megőriztetett és hogy nyi l 
vános országos törvények által nyíltan lett biztosítva. 
Ez az egyház eddig tűrve volt és úgy látszott, hogy 
egyesek önkényének van kitéve. Hogy azonban Isten 
a király szivét meglágyította s feléje hajlította, s az 
evang. főurak akarata teljesült: azt első sorban az 
isteni kegyelemnek kell köszönni; azután a magyar 
evang. főurak bölcsességének, akik között első helyet 
foglal el gr. Thurzó György, aki a Bocskay-féle moz
galom idején hű maradt a császári felséghez és a 
mostani magyar királyhoz. A gróf vallásossága és buz
gósága, amint ezelőtt ismeretes volt mindenki elölt, 



úgy most is kitűnik, mikor az egyháznak uj szerveze
tet akar adni. Nem annyira a főuraknak, a nemesek
nek és egyházi férfiaknak, mint inkább Őméltóságának 
köszönhetjük, hogy ezeket meghívta és a meghívottak
nak az ő személyes jelenlétével fényt kölcsönözni ke
gyeskedett Ez a szeretetnek és készségnek olyan módja, 
melyet az Isten egyháza sohasem fog elfelejteni és hálás 
lélekkel emeli fel kezeit az ég felé és könyörögve kéri 
életének meghosszabítását, nádori mél tóságának szeren
csés kormányzását , tanácskozásban sikert és egész csa
ládjának áldást. 

Végre a superintendensek választásánál, akiknek 
erényei ismeretesek és akik ezt a méltóságot mél tán 
megérdemelték, mindnyájan arra fognak törekedni, 
hogy a választás Isten dicsőségére és az egyház j avá ra 
történjék. 

Ezen beszéd elmondása után a nádor előadást 
tartott az egyházi közigazgatás legjobb formájáról, a 
superintendensek rendjéről, tekintélyéről, a törvények
ről és az esküformáról s kérte a jelenlevő lelkészek
nek véleményét. Nagy figyelemmel hallgatták aztán 
Lányi Illés bittsei lelkésznek. Fabricius János galgóczi 
lelkésznek és Poniczky János csejtei lelkésznek beszé
deit is. 

Mikor m á r megállapodtak abban, hogy há rom 
superintendenst fognak választani, akkor azonnal hozzá
fogtak a törvények megalkotásához, mely törvényeknek 
javas la tá t valószínűleg Lányi Illés készítette el; mint 
aki tudományával és példás életével nagy népszerű
ségre tett szert. Másnap délután, márczius 29-én úgy 
az egyházi, mint a világi rendből olyan férfiakat vá 
lasztottak meg, akik ismerték a hazai törvényeket s 
ezeknek figyelembevételével állították össze az új tö r 
vények egyes czikkeit. Ezek voltak: Lányi Illés, Soco-
vinus Sándor lelkészek és Zmeskal Jaroslav és Lehotszky 
György világi urak. 



A törvényczikkek és a superintendensi eskü min
tájának leírása ulán, másnap előleges ima után meg
tették a há rom megválasztandó superintendensi állásra 
való jelölést. Minden állásra a legjelesebbnek ismert 
három lelkészt; és pedig Trencsén, Liptó és Árva vár 
megyék részére: Lányi Illést. Lazicius Jánost és Bati-
cius Miklóst. Turócz, Zólyom. Hont és Nógrád vár
megyék részére: Melik Sámuelt, Lachman Mátyást és 
még valakit, akinek neve nincs feljegyezve. Pozsony, 
Nyitra és Bars vármegyék részére Abrahamides Izsákot, 
aki nem voltjelen, Fabricius Jánost és Poniczky Jánost . 

Erre a jelöltek visszavonultak egy külön szobába 
s távollétükben megkezdődölt a szavazás. A szavazók 
mindenike szabadon mondta cl véleményét a jelöltek 
felől. A szavazó czédulákat, melyeken a jelöltek közül 
megválaszlandónak neve volt felírva, a nádornak adták 
át. Ugyan így szavazlak a jelenlevő főurak és nemesek 
is. A szavazatok összeszámítása u lán a nádor külön 
szobába hívta össze a jelölteket és a következő ta r ta lmú 
latin beszédet intézett hozzájuk: 

«Mikor Isten kegyelméből, szorgalmas vizsgálás 
u tán mindenek szerencsésen véghez vitettek és jó 
renddel megtörténtek és ezt az ügyet odáig vittük, 
hogy a pozsonyi országgyűlés első törvényczikke sze
r int ami vallásunk élére elöljárók állítattak, oly emberi 
szavazatokkal, — melyek egyúttal isteniek is — ezen 
szent zsinaton megjelent méltóságos, nagyságos és 
tekintetes, úgyszintén tisztelendő és nagytüdományú 
férfiak szavazataival superintendensekül megválasztat
tak — először Te, tisztelendő Illés uram — és Te 
tisztelendő Sámuel uram, lettetek ezen méltósággal 
megtisztelve és harmadikul Te tisztelendő Abrahami-
des Izsák lettél elhíva. Mondom, hogy isteni és emberi 
szavazatokkal bizatik reátok ez a méltóság és a t i vál-
laitokra gond és teher nehezül A kegyelemnek és vilá
gosságnak istene, akitől jön minden jó és tökéletes 



ajándék és aki titeket ezen hivatalra az ő eszközeiül 
elhívott és az ő juhainak őreivé tett: Ő legyen nektek 
segítségtekre az ő szent lelkének erejével; ő támogas
son titeket, hogy egészséges tudománnyal és példás 
élettel előljárjatok; Krisztusnak egyházát, az ő népét 
összegyűjtsétek, hogy ekként az Ő szent neve dicsőítve 
és ennek a királyságnak boldogsága előmozdítva legyen.« 

Lányi Illés eleinte szerényen és szép beszéddel 
vonakodolt ezen nehéz állás elfogadásától; m á r csak 
azért is, hogy az emberek ne gondolják, minlha éppen 
ő, nem annyira arravalóságáért , mint inkább a nádor 
úr kedvéért lenne ezen méltóságra felemelve. Melik is 
szerénykedett. A nádor azonban mind a kettőnek azt 
válaszolta, hogy indokaikat nem fogadhatja el; külö
nösen pedig Lányinak kifogásait megczáfolla. Végre 
mindketten belenyugodtak és elfogadták a választást. 

Ezután éppen déli 12 órakor, összes zsolnai ha
rangok zúgása mellett, az egész gyülekezet a templomba 
vonult az egész városon végig. Elől ment kocsiján a 
nádor, u tána a másik kocsin a nádorné más előkelő 
hölgyekkel. A többiek gyalog mentek, s utánuk nagy 
tömeg nép, melynek egy része nem is fért el a tem
plomban. 

Bevezetésül a «Veni sancte Spiritust» énekelték. 
Azután Fabricius János galgóczi lelkész lépett fel és 
a zsinat által megállapított beiktatási mód szerint a 
superintendenseket beiktatta hivatalaikba. Ez alkalom
mal is tartott beszédet az evangeliomi világosság meg
jelenéséről a világ elmúlása előtt, mely világosság 
Magyarországban is felvirradt; úgy hogy az evang. 
vallás a királyság összes lakosainak hozzájárulásával 
nyilvános törvény állal lett befogadva és ennek követ
keztében superintendenseket is lehetett választaniuk. 
Ezzel alkalmi imádság után, a lelkészek a wittenbergi 
egyház eljárása szerint az oltár előtt álló Lányi Illés, 



Melik Sámuel és Abrahámides Izsák fejére tevén ke
zeiket, ezeket ünnepélyesen bevezették hivatalaikba. 

Ez a kötelező cselekmény «Te Deuni laudamus-
sal» lett befejezve, délután két óra tájban. Délután 
este tizenegy óráig, a nádor rendelkezése alapján a 
hozott zsinati határozatokból 25 példány lett lemá
solva, melyek aztán a tíz vármegye evang. gyülekeze
teibe voltak szétküldve. Mind ezek után gr. Thurzó 
mint királyi helytarló, megerősítette a hozott egyházi 
törvényeket s akkor elutazott Zsolnáról, magával vivén 
a határozatok egy példányát, Bártfán kinyomatta és az 
egész országban szétküldözte. 



III . 
A zsinat tagjai, határozatai és a superintendensek 

esküje. 

Az a hivatalos okmány, mely a zsolnai zsinat 
határozata i t magában foglalja, eredeti latinból ma
gyarra fordítva így hangzik: 

«Mi, bethlenfalvi gr. Thurzó György, Magyar
ország nádora, kunok bírája, úgyszintén Árvának s 
ezen vármegyének örökös főispánja, ő szent királyi 
Felségének tanácsosa és magyarországi helytartója stb.; 
Révay Péter, Turóczvármegyc főispánja, a kúria mes
tere és ő szent királyi Felségének tanácsosa és a szent 
korona őre; geletinczi és illavai Osztrosith András; 
jeszeniczei és budetini Szunyogh Mózes; orbovai és 
oroszlánkői Jakusith András; Pogranyi Benedek; 
Beniczky Márton magyarországi alnádor; szúlyói 
Szirmai Theodosius, kir. szent Felsége táblájának 
ülnöke és Lehoczky György t rencséni; domanoveczi 
Zmeskal Jeroszláv és Ocskay Gáspár nyitrai; Maj-
tényi János és Bossányi Márton barsi; Ruttkai 
János és Tarnovszky Miklós turóczi; Gyürky Bene
dek és Benkovics Miklós zólyomi; Pongrácz Benedek 
és Okolicsányi Mihály liptói és szentpéteri Dávid 
János árvamegyei. Továbbá Mäurach Rudolf és 
Keszler Márton pozsonyi és Sturm János sz. kir. 
városok követei. 

Továbbá Heuchelin Simon a pozsonyi evang. 
egyház lelkésze, Duchon Flórián, nagyságos és mél
tóságos Pálfi Katalin, a megboldogult Illésházi István 
nádor özvegyének udvari papja, Pozsonyból; a hegy-



aljai lelkészek közül Fabricius János szentmihályi, 
galgóczi és Szkacsányi Márton pőslényi, Besztercze-
bányai Boldizsár szempt.i, Zubenitius János zelenei, 
Ponicenus János csejtei, egyúttal a berencsi conlu-
berniumnak és újhelyi prépostnak nevében és szemé
lyében és Gasparides Zacharias leszeteni. Hasonló
képen Nyitrából Sosovinus Sándor privigyei és Petri 
Mihály chrenovi; ugyancsak Nyitrából Csernák Jónás 
szakolczai; Fabricius Gáspár oroszláni, a barsiból; 
Lányi Illés bitesei a felsőtrencséni distriktusból; Pau
linus Sámuel beszterczei és Kruspér István újhelyi, 
Lazicius János alsólrencséni distriktusból; Artopaeus 
János koseczki; Hodikius Izsák turnai; Piscator 
György gradnai; Szaladinus Pál bánóczi Trencsén-
ből; Melikius Sámuel breznói és Tornarius Illés 
zólyomlipcsei; Carbonarius András szentmártoni és 
Szmidelius György turóczszentilonai; Masurkius 
Kristóf németlipcsei és Mokosinus Márton liptó-
teplai; Baticzius Miklós árvavelicsáni egyházaknak 
lelkészei és seniorai, teljes tárgyalási és ha tá roza t 
hozatali joggal kiküldöttei, adjuk emlékezetül a követ
kezőket mindazoknak, akiket illet, hogy mikor a fent 
nevezett méltóságos nádor úr kérése és megbízása 
folytán az alább megírt ügyekben a felsőbbek, vagyis 
superintendenciák részéről, kiket erre az ország tör
vénye és a lkotmánya felhatalmazott, ezen dunáninneni 
tíz vármegyében levő ágostai h ' tval lásuak részére a 
folyó évi márczius hó 29 én i t t Zsolna városában meg
választani hivatva voltunk: akkor sok javaslatok és 
tanácskozások után, kegyesen, testvériesen megbeszélve, 
hogy elejét vegyük a nyilvános egyenetlenségnek, mint
hogy szükséges, hogy a mi vallásunknak is saját elöl
járói, superintendensei legyenek, ezen egyetértő közös 
megegyezésre jutottunk és pedig: 

Először. Minthogy ezen tíz vármegyének terje
delme olyan nagy, hogy azokat egy superintendens 



helyesen semmiképpen nem vezetheti: elhatároztuk, 
hogy ez a tíz vármegye három részre osztassék és 
hogy ugyanannyi superintendensük legyen — a követ
kező rendben: Liptóban, Árvában és Trencsénben tisz
telendő Lányi Illés; Túróczban, Nógrádban, Zólyom
ban és Hontban hasonlóképpen Melikius Sámuel: 
Barsban, Nyitrában és Pozsonyban pedig tisztelendő 
Abrahamidesz Izsák bajmóczi prépost. 

Minthogy pedig ebben az országban nemcsak 
magyar és lót, hanem német nemzetiségű egyházak 
is vannak: elhatároztuk, hogy a német és magyar egy
házaknak is legyenek saját felügyelőik (Inspectores*), 
akik az elébb nevezett superintendens urakkal közös 
érintkezésben legyenek, s ezeknek alárendelvék. Ilyen 
egyházi felügyelőül a német gyülekezetek számára 
Pozsony, Nyitra és Bars vármegyék számára Heuche-
lin Simon pozsonyi, a bányavárosok részére Lenczius 
Pál selmeczi, a Pozsony, Nyitra és Bars vármegyei 
magyar gyülekezetek részére pedig Kürti szeredi le l 
kész neveztelik, illetőleg válaszlatik meg. 

Azután, hogy mint a seniorok, úgy a decanusok 
is egyes körzetekben, vagy dioecesisekben, régi szokás 
szerint, maradjanak saját hivatalaikban. Akik azonban 
ha bizonyos fontos okoknál fogva, állásaikról lemon
danának, ezek helyébe mások választassanak; még 
pedig arra alkalmas és képes, vallásosságban, tudo
mányban és életben kifogástalan emberek. 

Ami azt a pontot illeti , hogy t. i . ha az illető 
superintendensek valamelyike (mivel halandók vagyunk) 
meghalna, vagy más vármegyék superinlcndcnsének 
kerületébe költöznék; erre nézve azt határoztuk és 
rendeltük, hogy a másik két superintendens, ezen vár-

* Meg kell jegyeznünk, hogy inspektorok alatt itt nem vi 
lági felügyelőket, hanem egyházi superintendenseket kell érteni. 
Inspicere = superattendere = episkopein. Vagyis alsuperinten-
densek. 



megyék tudtával, akiknek superinlendense meghalt, 
vagy máshová hivatott, előleges és az illetők közértel
mével kitűzött és hirdetett határidőben más alkalmas 
uj superintendensi választhassanak és áll í thassanak. 

Az ilyen superintendensek fizetéséről, — a census 
cathedraticuson és egyházfiak gyűjtésén kívül, a con-
tuberniumok és az illető vármegyék felhivatnak, hogy 
vallási buzgalomból és egyház és papjai iránti jóindu
latból ők is valamit határozzanak és végezzenek. 

Végre ami a munkát, a kötelességet és m á s olyan 
törvényeket illeti, melyeket az illető superintendensek, 
felügyelők, seniorok és lelkészek hozlak, ezeket így 
irtuk körül: 

1. Magok a superintendensek, felügyelők és senio
rok mindenképpen azon legyenek, hogy tiszla és igaz 
tudományukkal , életükkel és jó erkölcseikkel, Pál apos
tol (I. Tim. 3.) által a püspökök számára írt szabály 
szerint minél elébb jár janak el és így a többi lelké
szeknek és népeknek lámpafény gyanánt világoljanak, 
nehogy — ellenkezőleg cselekedvén — a mi vallásunk 
rossz hírbe keveredjék és ellenfeleinknek okot adjanak 
a rágalmazásra. 

2. A superintendensek évenként látogassák a 
gyülekezetekel, amikor csak tehetik, személyesen, vagy 
ha ebben betegség által vagy legyőzhetlen m á s bajok 
által akadályoztatnak, senioraik állal. Ha pedig néha 
az egyes egyházakat meg nem látogathatják és nem 
vizsgálhatják, legyenek azon, hogy az évenként j anuá -
riusban, vagy februáriusban tartatni szokott lelkészi 
összejöveteleket úgy rendezzék és intézzék, hogy azokon 
jelen lehessenek. így képesek lesznek azoknak ügyeit 
elősegíteni, előfordult esetek felett Ítéletet mondani, a 
gyülekezetek állapotát megismerni, a fegyelmet gyako
rolni és bírálatukat kijelenteni. 

3. A látogatások alkalmával vizsgálják meg, hogy 
a lelkészek mi t? miképen és mily híven t an í t anak? 



Tanítják-e a népnek az imákat és a katechismust? 
Elég kegyes, józan és tiszla életet folytatnak-e? És 
viszont, a nép minő szívességet és engedelmességet 
tanúsí t pásztorai i r án t ? íizeti-e azt. amivel a lelkész
nek tartozik? gondoskodik-c a templomról, a papi és 
iskolai épületekről ? Azt is vizsgálják meg, hogyan 
viselik magokat a t an í tók? mire és hogyan tanítják 
az ifjúságot? Az uj kezdő és gyengébb lelkészeket 
vizsgálják és intsék, hogy a tudományban és erkölcs
ben előhaladjanak és őket a tudósabbaknak ajánlják. 
Amit saját tekintélyük és okosságuk gyarapítani, j av í 
tani és rendelni valót talál, azt vármegyei és testvéri-
ségi seniorok segítségével igyekezzenek megtenni. 

4. A superintendensek kötelessége leszen a tem
plomi, parochiális, iskolai jövedelmeket, t. i . földeket, 
legelőkéi, malmokat és hasonlókat egyházi ruházat ta l 
és híven összeírandó kincsekkel fenlartani és hogy 
valami cl ne ve-szen, el ne tulajdonítassék és ne 
kevesbítessék, arra gondot viselni és ha valamely ily 
földek, legelők, malmok és birtokok elfoglaltatnának, 
ezek visszavétele czéljából a politikai hatóság meg
keresendő. 

5. A lelkészeket és iskolalanítókat minden jogta
lanság és "sérelem ellen, törvényeink szerint védjék; 
hiszen ezektől veszik fizetéseiket; mihez szükség lesz 
bíróra és törvényes eljárásra. 

6. Az istentiszteleti szokások és szertartások egy
formasága!, az alLa (fehér ruha) kivételével, (melynek 
használatára, mint adiaforonra, a magyar lelkész urakat 
bizonyos és lá tható okoknál fogva kényszeríteni nem 
látszik tanácsosnak) az összes így összetartozó egy
házakban eszközöljék és megtartsák, azt. amit másként 
nem lehet keresztül vinni, mint ugyanazon Agenda 
bevezetése állal, hogy az ünnepnapok megülésére 
nézve, mik legyenek megtartandók. az a contuberniu-
mok régibb megállapításaiban van. 



7. A superintendensek kötelessége leszen a szent 
theologia jelöltjeit, akik erre koruknál és romlatlan 
életüknél fogva alkalmasak és az ő kerületükbe tar
toznak avagy abba meghivatni fognak, — magukhoz 
véve a legközelebbi felügyelőt és seniort s néhány 
szomszédos lelkészt — azokat megvizsgálni és ha egy
házi szolgálatra alkalmasaknak fogják őket találni, ez 
esetben a wittenbergi egyház ritusa szerint felszentelni 
és aztán a maga és társai bizonyítványával elbocsá
tani és ami legfőbb, a tudomány t isztaságára és a 
törvények megtar tására kötelezik. Ha valaki teljesebb 
kiképzés nyerése szempontjából, vagy más országok 
látása végett, avagy könyvek szerzése czéljából W i t -
tenbergába, vagy bármely m á s a Liber Goncordiae-ban 
foglalt ágos'ai hitvallású akadémiát meglátogatni vagy 
ott felszentelést nyerni óhajtana: az neki engedtessék 
meg. amennyiben az a hazai superintendensek rövid
sége és sérelme nélkül történik. Csak legyen törvényes 
meghívásuk, előleges vizsgájuk és az illető superinten
densek és felügyelők ajánló levelével legyenek ellátva; 
ezek nélkül ki ne mehessenek. Minden egyes superinten-
densnek legyen a felszenlelendők nevét magában fog
laló naplója; akik felakarják magokat szenteltelni, azok 
elébb köteleztessenek a Liber Goncordiae aláírására, 
máskülönben nem bocsáthatók a szent ordinatióhoz. 

8. Pörökben és oly egyes esetekben, melyek tör
vényesen a superintendensek felülvizsgálata alá tartoz
nak, szükség esetén, jogtudóspolilikai személyek is meg
hívandók a superintendensek állal, de nem érdeklettek 
vagy vérrokonok. 

9. Valamely parochiára meghívott lelkész először 
is jelenjék meg a superintendens, felügyelő vagy azon 
vármegyebeli senior előtt. Ha a superintendens messze 
laknék, csupán ezen okból, hogy kijelentse, az életben 
és tudományban való egyetértését, és azt, hogy van-e 
törvényszerű meghívása. 



10. Nagyobb jelentőségű ügyek, mint az eretnek
ség, a paráznaság és valamely lelkész, diakónus vagy 
tani ló ellen emelt más bűnök a superintendensek elé 
viendők. Ezek bármely hozzájuk tartozó fraternitásból 
való jeles, sőt törvénytudó politikusokat hívjanak össze, 
akik az ügyet jól ismerik, hogy azt lelkiismeretesen 
megvizsgálják és a bebizonyított bűnöst, a vélek minő
ségéhez képest, vagy a pásztori méltóságtól és javadal
mától megfosztják és megbüntetés végeit a politikai 
hatóságnak átadják. Egyébb kisebb ügyek létessenek 
á t a felügyelőhöz és seniorokhoz és ítéltessenek meg 
a fraternitásokban; hogy sem a senior tekintélye ne 
szenvedjen, sem a superintendens az ügyek sokasága 
állal ne terheltessék. 

11. Ha valaki, akár mint vádló, akár mint vád
lott, a senior és dekánusai ítéletével az illető frater-
ni lásban nem volna megelégedve és a superintendensre 
felebbezné ügyéi: akkor a superintendens kötelessége 
leend az iratokat az illető seniortól bekívánni és meg
ítélni, hogy jól vagy rosszul van-e elinlézve. Ha azt 
tapasztalná, hogy az ügy helyesen van elintézve, akkor 
megerősíti; ha még valami kívánni való lenne, akkor 
újra megvizsgáltatni s az illető fralernilásnak uj átvizs
gálás végett, visszaküldeni, hogyha szükséges lenne, 
más fraternilás törvénytudó, tapasztalt és kevésbé ér
dekelt férfiak is bevonassanak. További fellebbezésnek 
helye ne legyen; a költségeket a vesztes fél fizeti. 

12. A superintendens az ő felügyeiele alá rendelt 
lelkészekel. no az ő magán érzelme és tetszése szerint, 
hanem a törvények szerint vezesse és itéljo meg. A 
makacsokai. ha egy vagy két intés ulán sem akarná 
nak engedelmeskedni, azokat a helybeli politikai ha tó
sággal, a felügyelőkkel és seniorokkal való előleges 
tanácskozás ulán zárja k i , és ha valami tisztséget v i 
seltek, attól mozdítsa el. 



13. Ha valamely lelkész, bármely vádló kérésére 
volna megidézendő, az ilyen vádló, a superintendenstől 
vett idézést átviszi a saját seniorához, vagy felügyelő
jéhez, aki egy vagy más lelkész útján az idézést kéz
besíti. 

14. Minthogy gyakran megtörténik, hogy a supe
rintendensek, felügyelők és magok a lelkészek is néme
lyek állal illetlenül megsértetve, védelemre szorulnak; 
rendeljük, hogy ha a superintendens, vagy felügyelő 
vagy a lelkészek bárki által megsértetnének, ilyen 
esetben a vármegyékben forduljanak a politikai ha tó 
sághoz; elébb a helybeli, azután ha szükséges, a fel
sőbb hatóságokhoz is segélyért, melyet e/.ek meg nem 
tagadhatnak. 

15. Ha valamely conluberniumnak vannak saját 
magán előjogai, vagy bármely más jogai és szabad
ságai, ha ezek nem ellenkeznek az igaz vallással és 
ezen rendszabálylyal, azokat a superintendensek által 
gyakorlatban kell fentarlaniok. 

16. Az i t t előadottak mind, minél szigoruabban 
megtartassanak s érvényben légyenek. Erre az illető 
superintendens urak. ezon itt a zsolnai egyházban nyi l 
vánosan történt hivatalukba való beiktatásuk után, 
esküt tesznek le ilyen módon, mely eskü, ha szüksé
ges lesz jövőre is megtar tandó. 

Maga az esküforma így hangzik: 
Én N. N. az N. vármegyékben lakó lelkész urak

nak superintendense, esküszöm az élő Istenre, atya, fiú 
és szent lélekre és ígérem, hogy élelemben semmi más 
tudományt , sem nyilvánosan sem magánosan tanítani 
nem fogok, mint azl, mely a próféták és apostolok 
irataiban foglaltatik és mely V. Károly császár által 
Ágostában 1530. évben kihirdetett ágostai hitvallásban 
és az egyetértés formulájában foglaltatik. Hogy ezen 
hitvallást a gondjaimra bízott senior és lelkész urak 
is vallják és tanítsák, erre szorgalmasan és szigorúan 



vigyázni és törekedni fogok. Az egyházak lelkészeinek 
és az alattam leendő egész néptömegnek a szent lélek 
kegyelmének segítségével igyekezni fogok akképen elől
járni , amint a jó és hű lelkipásztorhoz és az Isten 
igéjének hirdetőjéhez illik. Az egyes vármegyékben 
levő contuberniumok és a lelkészi districtusok törvé
nyeit, úgy mint azokat, melyek nekem, superintendensi 
hivatalomban előírvák, megtartom és a felügyeletemre 
bízott egyesek által is megtartatom s azokat alkal
mazni fogom. És amint mindazt, legjobb tehetségem 
szerint teljesíteni fogom: úgy segélyjen engem Isten, 
atya, fiú és szent lélek és az én keresztény hitem-
Amen. 



IV. 

Forgács Ferencz érsek 1610-ben protestál a zsinat hatá
rozatai ellen; majd 1611-ben Nagyszombatba ellenzsinatot 
hív össze — az evangélikusok ellen. — 1612-ben a «kath. 
Status» folyamodik a királyhoz, a klérus a pápához. — 
Mátyás ingadozik. — Az evangélikusok szervezkednek. 
— Agenda-Polemiák. - Tanulságok és fogadalmak. — 

A jövőnek feladatai. 

Aki a fentebb közölt zsolnai határozatokat és a 
püspöki esküformát figyelemmel átolvasta, az kény
telen lesz bevallani, hogy azokban semmi sincs, ami 
a római kath egyházat, vagy annak papságát sért
hetné. A felvidéki tíz vármegyének zsinatra összejött 
egyházi és világi evang. tagjai megbeszélték saját egy
házi ügyeiket, közigazgatási bajaikat; elkészítették leg
jobb nézetük szerint, saját rendszabályaikat; de nem 
hoztak egyetlen egy olyan határozatot sem, mely a 
kath. egyház hierarchikus szervezetét vagy szer tar tása 
i t veszélyeztette volna! 

És mégis, mi tör tént ? 
Alig, hogy a zsolnai zsinat tagjai elbúcsúztak 

egymástól, alig hogy gr. Thurzó nádor kinyomatta a 
hozott egyházi törvényeket: a római főpapság fölhábo-
rodásában nem ismert ha tá r t és az annak élén álló 
esztergomi érsek és kancellár gr. Forgách Ferencz 
bibornok 1610. április 17-dikén ünnepélyesen protes
tált a zsinat határozata i ellen; az olt megválasztott 
superintendenseket «alpüspököknek» csúfolta és kifogy
ván minden komoly érvekből, epébe már to t t tollával 
leszidta, becsmérel te és átkozta az ott hozott ha tá ro -



zatokal. Ezzel azt akarla elérni, hogy a protestánsok 
visszariadjanak és ne merészeljenek szervezkedni. 

Ezzel nem elégedett meg, hanem egy év múlva 
1611-ben aug. l -re kath. zsinatot hívott össze Nagy
szombatba, hogy ezzel is tüntessen a nádornak zsolnai 
zsinata ellen. Ezen a zsinaton az egész klérust akarla 
felizgatni és harczba vinni az evangélikusok ellen. 

Öt részbe foglalta össze azokat a tételeket, me
lyekkel a zsolnai határozatokat ellensúlyozni kívánta 
és a klérust harczképessé tenni. 

Az elsőben a püspöki teendőket tárgyalta s egye
bek között kiemelte azt, hogy az ország több vidékén 
a kath. plébánosok tudatlansága, vagy éppen hiánya 
miatt a nép protestáns lelkészeket keres fel; ezektől 
veszi fel a szentségeket s ennek folytán azok téri Igetik 
a kath népet is. Ezért kívánta, hogy a püspökök gon
doskodjanak az egyházi pályára készülő kath. ifjak ala
pos neveltetéséről. Pappá csak az szentellessék fel, akit 
jelleme és tudománya arra méltóvá tesznek. A püspö
kök azt is kötelességüknek tartsák, hogy az isten igéjét 
személyesen hirdessék s hogy káptalanuk által kellő 
számú papokat állítsanak az üresen álló plébániákba. 

A második rész a papság erkölcsi magaviseleté
ről és tanulmányai ró l szól. Az egyházi visitatió alkal
mával értesíteni kell a népet, hogy papi személy nem 
házasodhatik; hogy a pap szájában a házasság igérele 
bujálkodásra czélzó hitegetés. Eretnek-könyvet olvasni 
a klérusnak tilos, legfeljebb a felsőbbség engedelmé
vel lehet. 

A harmadik rész szól a lelkipásztorkodásról. A 
plébános püspöki engedély nélkül egyházközségét rövi
debb időre sem hagyhatja el. Az Úr vacsoráját tilos 
a világiaknak két szín alatt kiszolgáltatni, mert a ke
hely utáni vágyakozás — mint a tapasztalás bizonyítja 
— csak ürügyet szolgáltat a kath. egyházból való k i 
térésre. 



A negyedik rész tiltja az egyházak vagyonának 
elzálogosítását, vagy elidegenítését; ha ezt a védúr cse
lekszi, veszítse el patronusi jogát, ha pedig a pap teszi, 
fosztassék meg javadalmától és vetessék átok alá. A 
királyi Felség törvényes időn túl ne hagyja üresen a 
püspökségeket és az ő kinevezésétől függő javadalmakat. 
Vessen gátat a kamarai tisztviselők garázdálkodásának, 
kik az elhalálozott főpapok összes vagyonát magokhoz 
ragadják s még csak temetési költségekről, az adóssá
gok és kegyes hagyományok kifizetéséről sem gondos
kodnak. Szerezze vissza az erdélyi püspök jószágait; az 
espereseknek valamennyi egyház után j á ró census 
cathedral isát ; védje meg a papság tizedjogát s a tize
dek ügyében keletkezett pereket utasí tsa az egyházi 
törvényszékek elé. 

Az ötödik rész az évenként megtar tandó visitálió 
módját és feladatát szabja meg az espereseknek tüze
tesebben. 

Ezen zsinati határozatok igen érdekes színben 
tüntetik fel az akkori állapotokat, s egyúttal a klérus
nak követeléseit is. P'őczél volt mindig a protestánsok 
j avá ra és vallási szabadságának biztosítására hozott 
törvényeknek kijátszása. Forgács bibornokérsek tevé
kenyebb, buzgóbb és makacsabb lett, mint valaha. 
Minden eszközt felhasznált, hogy az országos rendeket, 
de különösen a királyt arra bírja, hogy a katholicis-
mus előjogait s a kath. püspökök tekintélyét a zsolnai 
evang. zsinaton hozott határozatokkal és az uj evang. 
superintendensek hatáskörével szemben fentarthassa. 
Különösen bánto t ta a census cathedratikusnak és a 
tizednek elvesztése s az ev. lelkészek részére való 
megítélése. 

Ne feledjük, hogy a tizedadó felett évszázadokon 
át a római egyház feltétlenül rendelkezett. A tized és 
a census calhedratikus ügyét szellemi és isteni dolog
nak tar lot lák, mely a kánoni jog szerint volt megité-



lendő. A tized jövedelmét és a cathedratikumot a kath. 
egyház tulajdonának tar tot ták. 

El lehet képzelni, micsoda harcz volt az, melyet 
a hatalmas klérus — némely katholikus főúr segítsé
gével — a szegény ev. lelkészek ellen folytatott. Egy
más u tán mentek a legkeményebb hangon írt felter
jesztések és követelések a királyhoz, hogy ez h a t a l m á 
nál fogva állítsa vissza a római ősi egyháznak tekin
télyét és ha ta lmát az eretnekekkel szemben. Minden
képpen igyekeztek bebizonyítani, hogy a protestánsok
nak engedett vallásszabadság ellenkezik a római egyház 
jogaival. Az 1612. évi jan. 14-én összegyűlt «kath. sta
tus* arra kéri Ő Felségét, hogy a protestánsoknak, ked
vező törvényeket a jövő országgyűlésen megváltoztatni, 
vagy legalább enyhíteni kegyeskedjék. Kérik többek 
között az egri káptalannak visszaállítását; kérik a 
sellyei jezsuita collegium visszaadását, mivel ennek 
tanára i sok protestáns ifjút vezettek vissza a kath-
egyház kebelébe. Megérdemlik, hogy a túróczi prépost
ság is nekik adassék. A tizedek ügyét, régi szokás sze
rint, a szentszékekre kell bízni . . . Azt is neheztelik, 
hogy a kegyúri jog czimén a prot. földesurak elfog
lalják az egyházi javakat és azokat az Ő papjaiknak 
adják . . . Rosz néven veszik, hogy a Bocskay-féle 
mozgalom idején elveit és világiaknak adományozot t 
egyházi javak előbbeni birtokosaiknak nem adatnak 
vissza. Azt pedig az egyházi kath. rend egyenes meg
rövidítésének tartják, hogy az evangélikus superinten
densek szedik azt a census kathedratikust, mely eddig 
a törvények szerint, egyedül a kath. espereseket illette! 

Végül kérik Ő Felségét, hogy őseihez méltóan, 
karolja fel a katholicismus ügyét, s mint legkatholiku-
sabb fejedelem, tartsa fen és védje meg a régi fényétől 
m á r - m á r megfosztott kath. anyaszentegyházat. Ők a 
magok részéről igérik, hogy egész erejükkel azon lesz
nek, miként Ő Felsége segítségével az istentisztelet 



emeltessék. Ö Felsége hivei gyarapodjanak s a hitben 
és az austriai ház iránti hűségben örökre megtartas
sanak. 

Ez még nem volt elég. Az egri káptalan külön 
folyamodott a királyhoz, hogy régi javai és jogai vissza
állít tassanak. Sőt még a pápát is felhasználták arra, 
hogy hasson Mátyás királyra, hogy ez nagyobb buz
galmat tanúsítson a kath. vallás i ránt és ne legyen 
elnéző a protestánsokkal szemben; vigyázzon magára, 
mert különben a német császári koronát nem fogja 
megkapni! . . . 

Látni való, hogy a király erős ostromnak volt 
kitéve; de ott állt mellette a protestantismusnak leg
hatalmasabb védője gr. Thurzó György, az ország 
nádora, aki nem győzte őt eléggé figyelmeztetni a tör
vények hű megtar tására . 

A protestáns rendek minden igyekezetüket arra 
fordították, hogy a katholikusok kívánságaival szem
ben, a bécsi békekötés pontjai épségben fentartassa-
nak és a nagy véráldozat árán létre hozott törvények 
fel ne forgattassanak. Különös súlyt helyeztek arra, 
hogy az evangélikus superintendensek hivatalos ha tás 
köre, mely leginkább bánto t ta a kath. püspököket, ne 
csorbítassék. Dicséretére legyen mondva a világi urak
nak, hogy a vallásszabadság ügyében hozott törvé
nyeknek fentartását védelmezték a klérussal szemben. 
Az országos sérelmek között többek között azt is el
panaszolják, hogy törvénnyel ellenkezőleg a győri evan
gélikus vallású katonákhoz nem bocsátották a városba 
lelkészüket; hogy Szakolczán az evangélikusok akadá
lyoztatnak harangjaik használa tában stb. 

Minthogy pedig az 1608-diki törvényből világos, 
hogy minden vallás bírhat saját superintendensekkel, 
ennél fogva a prot. rendek azt követelték, hogy min
den perlekedő félnek ügye saját bírósága előtt tá r -
gyaltassék és hogy az evang. superintendensek a kath. 



papok ti l takozása ellenére is szedhessék az egyházi 
i l letményeket saját híveiktől. A katholikus állítólagos 
sérelmek ellen tiltakoznak. Vége-hossza nem volt a 
feleseléseknek. Csűrték csavar ták a törvény szavait a 
census cathedratikus és a tized felett; és a felett, hogy a 
vallás szabadsága csak a városokra szorítkozik, de nem 
terjed k i a falvak lakosságára stb. hogy a házasságok 
a szentszék elé tartoznak, hogy nem a Wit tenbergből 
és Heidelbergből jöt t tanítók a jók, hanem a jezsuiták. 

Világos, hogy mivel az evangélikus superinten
densek hatásköre csak a felvidéki tíz vármegyére ter
jed ki , míg a kath. püspökök jól szervezett hatósága 
az egész országra, ez a körülmény nagyon gyengítette 
a protestánsok álláspontját. Hozzájárult az a kath. tan, 
mely szerint minden igaz keresztény a pápa főható
sága alá tartozik, a vizitáló kath. püspökök és a szent
székek erővel is fel akar ták tartani régi jogaikat a 
házassági ügyekben is. Következetesen tiltakoztak az 
ellen, hogy az egykor kath. templomok és jövedelmek 
prot. lelkészek által használ tassanak. 

Mindezekre és m á s hasonló panaszokra Mátyás 
királynak válasza olyan volt, melyből kitűnt, hogy ő 
inkább hajlik a kath. papokhoz, mint az országos ren
dek véleményéhez. Ő nem érti, ú. mond miként lehessen 
valakit kényszeríteni arra, hogy saját földjén más val
lású lelkészt tűrjön el. Abból, hogy az evangélikusok
nak saját felsöbbségei és superintendenseik legyenek, 
még nem következik, hogy azok bíráskodjanak is! Ez 
szerinte szokatlan és törvénytelen dolog. 

Ügy látszik, a király figyelmen kívül hagyta azt, 
hogy ev. superintendenseket éppen azért kellett válasz
tani, hogy az evang. nép megszabadulhasson a kath. 
papok zaklató látogatásaitól és hogy saját papjának 
fizethesse a tizedet meg a stólát, nem pedig annak a 
kath. plébánosnak, aki neki egyházi szolgálatot nem 
tesz, legfeljebb megzaklatja vallásos érzületét. 



Az uj superintendensek feladatukhoz képest siet
tek is eleget tenni kötelességeiknek. Minél erősebben 
ostromolta a kath klérus az evang. híveket, annál 
nagyobb buzgóságot fejtettek ki gyülekezeteik megvizs
gálása és erősítése körül. A tett tapasztalatok kölcsö
nös közlése és megbeszélése végett az evang. superin
tendensek gyakran jöttek össze. így 1612-ben Bilsen. 

I t t nemcsak az egyes gyülekezetekben telt tapasz
talatok adtak nekik elegendő tárgyat a rendezés foly
ta tására , hanem különösen Forgács bíboros érsek nagy
szombati zsinatjának fentebb közlött némely jogtalan 
határozatai is. Főképpen azok, melyek a kath. püs
pökök egyházi látogatásáról, az ereinek könyvek olva
sásáról, az úrvacsorának kélszín alatti kiszolgáltatásá
ról, az egyházi tized és cenzus fizetés körüli perekről 
szólottak. 

Ugyanekkor lépett fel irodalmi téren egy másik 
hatalmas kath. főpap, a szintén protestáns szülőktől 
származói t Pázmány Péter is a zsolnai zsinat ha tá ro 
zatai ellen. Ezt sem lehetett hallgatással mellőzni. Nem 
tudjuk, k i rejtőzik „Pécsi Péter freiwaldi lelkész" 
álnév alatt, valószínű, hogy maga. Lányi Illés; de az 
bizonyos, hogy «Malleus peniculi papistici adversus 
apológiám solnensis synodi editi» . . . czímű munkájá
ban — mely szintén 1612-ben jelent meg Kassán, — 
hatalmas érvekkel és megfelelő éles hangon czáfolja 
meg benne azokat a «tévedéseket, rágalmakat és ha-
zugsagokat», melyekkel Pázmány t ámad ta az evangé
likus tanokat, az evang. superintendensek és lelkészek 
méltóságát. 

Erre Pázmány vitatkozási ügyességének teljes ere
jével válaszolt a «Logi alogi. . .» czímű, egész kötetre 
menő — 254 lapra terjedő — dolgozatával. Ebben 
róm. kath. szempontból czáfolta a Malleusban felhozott 
igazságokat. Erre oly nagy súlyt helyezett, hogy az 
egész országban elterjesztette; sőt még híres «Kalauza»-



ban mellékletül külön is lenyomatta. Nagy és erős to l l -
harcz volt ez, mely előkelő helyet foglal el a XVII . 
század magyar közmívelődés-törlénetében; melynek 
bővebb fejtegetése azonban nem tartozik ezen felol
vasás keretébe. 

Még csak azt említjük fel, hogy i t t a katholicismus 
és Protestantismus életharcza folyt, mely a tá rsadalom 
és a politika terén egyiránt dúlt s melyben a főpapságon 
kívül a „kath. status" is külön panaszt tett Ő Felségé
nél az evangélikusok szervezkedési törekvései ellen. 

Ennek némi ellensúlyozásául ezek folyamodást 
intéztek a nádorhoz, kérve őt, hogy méltóztassék 
superinlendenseiket, senioraikat és dekánusaikat , a 
hivatalos egyházi látogatásaiknál előforduló támadások 
ellen megvédelmezni. 

Ez alatt az egyház kebelében szorgalmasan dol
goztak az uj egyházalkotmány életbeléptetésén. A su
perintendensek 1613. év első hónapjában ismét össze
jöttek Bitsén, ahol Lányi nyolcz pontban terjesztette 
elő javaslatait. 

Az elsőben a látogatás mikéntjéről; a második
ban a lelkészek erkölcsi életéről; a harmadikban a 
zaklatások elleni védelemről; a negyedikben az agenda 
elkészítéséről; az ötödikben a tíz vármegyében érvé
nyes és összhangzatos egyházi törvények készítéséről; 
a hatodikban a lelkészek összejöveteleiről; a hetedik
ben az ezen vármegyékbe törvénytelenül betolakodó 
tanítókról és lelkészekről; végre a nyolczadikban egy 
olvashatlanúl írt tárgyról. 

Ezek között leglényegesebb volt az ál talános egy
séges Agendának elkészítése; mert a zsolnai zsinat 
ezt is sürgette. Ugy látszik, hogy ezt is Lányira bízták. 
Erre utal az, hogy e tárgyban a felsőtrencséni frater-
nitásnak véleményét is kérle. Kétségen kívül, erre a 
tíz vármegyének nagy szüksége is volt; mert fontos 
dolog, hogy az istenitisztelet berendezése egyenlő legyen 



minden gyülekezetben. Ez a dicséretre méltó terv 
azonban nem valósulhatott meg, mert a buzgó Lányi 
1618-ban nov. 12-én, 48 éves korában meghalt, mielőtt 
azt elkészíthette volna.* 

Fájdalom, az Agenda hiánya érezhető volt egész 
a XVIÍI. századig Kerman Dánielig, aki azt csak 120 
évvel későbben készítette el.** 

A vallási és politikai ellentétek azonban nem 
szűntek meg; sőt inkább szaporodtak. Erdélynek nagy 
fejedelmei: Bethlen Gábor és a Rákóczyak küzdelmei 
ál talában ismeretesek. Mind olyanok, melyek a zsolnai 
zsinatnak szükséges voltát igazolták. 

Óh! mennyi küzdelem és testi-lelki szenvedés; 
mennyi remény és csalódás a szivekben és milyen 
vallási buzgalom és dicsőség viszfénye sugárzik onnét 
mifelénk! Vájjon le tudjuk-e vonni belőle a kellő tanul
ságokat, melyek megaczélozzák erőinket és akaratunkat 
a reánk váró uj küzdelmekhez? 

Szeretném hinni, hogy igen; hogy a 300 év előtt 
élt és küzdött őseink emlékénél szent fogadalmat te
szünk arra, hogy a Krisztus evangéliumában kifejezett 
valláserkölcsi alapelvekhez mindhalálig hívek mara
dunk és hogy azt a két nagy erényt, melyek apáinkat 
lelkesítették s melyek képessé tették őket arra, hogy 
a felmerült nehézségeket legyőzzék, t. i . a mély vallá
sosságot és a tiszta hazafiságot, szent ereklyék gya
nán t nemcsak megőrizzük, hanem szent örökség gya
nán t utódainknak is átadjuk. 

Ezzel róvjuk le legméltóbban hálánk és kegyele
tünk adóját őseink porai és emléke iránt. Óh, kedves 
testvéreim! akik i t t összegyülekeztetek, jertek, nyújtsuk 
át nekik az elismerésnek hervadatlan koszorúját. 

* U. o. 71. lap. 
** L. Mocko J. Lányi Illés élete tót nyelven 35 s köv. 1. 



Ez a koszorú a dicsőség napsugaraiból, a nehéz 
harczok babéraiból, a lelki-testi szenvedések töviseiből, 
a becsületes munka kalászaiból és a jobb jövő r e m é 
nyeinek virágaiból van fonva. Méltó jelképei ezek a 
letűnt há rom százados vallási és nemzeti küzdelmek
nek; de egyúttal figyelmeztetői is a jelennek és a 
jövőnek feladataira is! 

Hiszen a múl t ra való visszaemlékezésnek csak 
akkor van felemelő és termékenyítő hatása , ha lelkün
ket az elhunytak jeles tetteinek emlékezetével össze
kapcsolja. Ez a szellemi közösség érzete ismét a jöven
dőnek ad ösztönt a további fejlődésre és alkotásra. 

Nekünk, mint evangeliomi protestánsoknak, vala
hányszor a multak szent emlékezetét felújítjuk, mindig 
a jövőre is kell gondolnunk. Sohasem szabad meg
feledkeznünk arról, hogy a világ a természet isteni tör
vényei szerint, ál landóan fejlődik. A Krisztus által 
kitűzött erkölcsi és értelmi tökéletesség eszméje olyan 
magas, hogy csak nehezen valósítható meg; mely felé 
azonban állandóan kell törekednünk. 

A vallás eszméinek mélységei és magasságai meg-
mérhetetlenek. Ezekkel úgy vagyunk, mint az égbolto
zat csillagaival. Minél tovább és minél buzgóbban vizs
gáljuk, annál több uj csillagot fedezünk fel, melyek 
aztán annál világosabb fénnyel ragyognak, mennél 
sötétebb körülöttük az éjszaka. Olyanok azok, mint a 
tenger; minél tovább figyeljük és tanulmányozzuk, annál 
végtelenebbnek látszik. 

A tudomány kétségtelenül nagy hatalom. Uj meg 
uj felfedezései előtt tisztelettel hajlunk meg; de az 
erkölcsi és társadalmi élet valóságai mégis nagyobbak 
annál. A vallási és természetbölcsészeti rendszerek 
változnak és a legújabb lángelmék bevallják, hogy a 
természet örök törvényeinek ismerete nélkül az élet 
t i tkait és az emberi cselekvés indító okait kipuhatolni 
nem lehet. 



Mi evangeliomi protestánsok nem félünk a komoly 
tudomány igazságaitól. Büszkén valljuk magunkat a 
lelki felvilágosodás és a józan haladás gyermekeinek. 
Egyházunk viszontagságos tör ténelméből megtanultuk, 
hogy a lelkismeretbeli szabadsági kincseinek megszer
zése nagy küzdelemmel j á r és hogy az igazság útja 
tövisekkel van borítva. De a legnehezebb küzdelmek
ben is erőt merí tünk a világ Megváltójának életéből 
és halála felséges tragédiájából, mely arra taní t ben
nünket , hogy a dicsőség babérkoszorúját csak azok 
nyerhetik el, akiknek szivét és homlokát véresre 
sebezték az üldözésnek, a gúnynak és a rágalomnak 
tövisei. 

Őseink századokon át véres lábbal taposták azt 
az utat, melyen mi — az ő nyomdokaikba lépő gyenge 
utódok — békén haladhatunk előre. 

I t t önkénytelenül az a kérdés merül fel: váljon a 
béke és szabadság napjait felhasználtuk-e népünk 
vallási buzgalmának gyarapí tására és erkölcsi erejé
nek fokozására? 

Váljon őseinkhez méltó ki tartással és buzgalom
mal küzdöttünk-e a törvényileg biztosított tökéletes 
jogegyenlőség és viszonosság nagy elveinek becsületes 
megvalósí tásáért ? 

Váljon megtudtuk-e védelmezni híveinket a na
gyon is tevékeny ősellenség mél ta t lan zaklatásaitól s 
a jogtalan és törvénytelen anyagi megterhel tetésektől? 

Váljon észrevettük-e a szemünk előtt folyó sociá-
lis uj mozgalomnak nagy jelentőségét és igyekeztünk-e 
a fenforgó társadalmi, gazdasági és nemzetiségi ellen
téteket keresztény szeretettel kiegyenlíteni és külön 
társadalmi szervezetekkel enyhíteni a nyomort, melyet 
a becsület válla hord? 

Mindezekre a kérdésekre mindenkinek saját lelki
ismerete fogja megadni a választ. Nekem úgylátszik, 
mintha az ev. lelkeket mozgató szellemi és erkölcsi 



erők megfogyatkoztak volna. Mintha a pártpolitikai 
gyűlölködés megrontotta volna egyházi közéletünket. 
A háromnyelvűség állapotában, melyről Kerman Dániel 
még dicsőitőleg beszélhetett* tágas tér nyílott félre
magyarázot t nemzetiségi titkos érzelmek gyűlöletes 
kutatására , ami lehetetlenné tette a régi bizalmas 
őszinteséget és a testvéri összetartást. 

Ezen bajok közepett még az sem volt képes ben
nünket uj egyházi életre ébreszteni, mikor a ridegen 
számító statistikusok azt a rettenetes tényt állapítot
ták meg, hogy evang. egyházunk számban és erkölcs
ben pusztul!! 

Lehet-e csodálkozni, hogy ily körülmények között 
az ébren figyelő római egyház, hatalmas központi szer
vezetével és nagy gazdagságával, felhasználta gyenge
ségünket és sarlóját a mi vetéseinkre vetette. A t r i 
denti zsinat türelmetlen szellemének felújításával s a 
királyi jus placelinek vakmerő megsértésével évente 
uj meg uj syllabusok és bullák, uj brévék és encyklikák 
jelennek meg a régi és uj eretnekségek kiirtására. Régi 
jelszava, «omnia restaurare in Christo» ma azt jelenti, 
hogy vissza kell állítani a XVI . és XV1L századok min
den gonoszságait. Csak bátorság kell hozzá! Az ellen-
reformátió ellenünk az egész vonalon szabadon folyik. 

És mindezekkel a veszedelmes üzelmekkel szem
ben mit tesz a hazai evangeliomi protestáns egyház? 
Bámul és csodálkozik. Alkotások hiányában büszkén 
emlegeti őseink nagy tetteit. Mintha neki ezen mai 
nehéz viszonyok között semmi tennivalója nem volna! 
Nem tudja minő dugáru rejlik az úgynevezett «kath. 
autonömia» szép neve alatt; nem érti, hogy mi okból 
újí t tatnak fel a legfőbb királyi jog kiváltságainak régi 

* Slavica, Teutonica se natio et Hungara junxit, Quid tri-
bus his junctis pulchrior esse potest? Teuto rosas, Slavusque 
sales, Hungarusque valorem Ecclesiae confert, nomine reque 
magis. D. K. S. 



meséi és tör ténelmi hamisí tványai! Nem veszi észre, 
hogy mindezek az 1848. XX. t.-czikknek minden ér té
két és erejét ha tás ta lanná akarják tenni és a tö rvé
nyileg megszüntetet t összes előjogokat és kiváltságokat 
ténylegesen életbe léptetni. 

A czél mindig egy és ugyanaz; ámbár a foga
natba vett eszközök és módok a viszonyokhoz képest 
változnak. Úgylátszik, hogy a hatalmas központi szer
vezet és óriási anyagi erő most is győzedelmeskedni 
fog a mi szegénységünk és szervezetlenségünk felett, 
ha az ál landóvá lett sopánkodás helyett az alkotások 
és tettek mezejére nem lépünk. Az ujabb viszonyoknak 
és ujabb követelményeknek megfelelő uj reformátióra 
van szükségünk; mert csak komoly munkával és férfias 
küzdelemmel érhetjük el azokat a javakat, melyek min
ket a jog, törvény és igazság szerint megilletnek. 

Nem uj erkölcsi alapeszmékre, nem uj vallásra, 
hanem a meghasonlott kedélyek megnyugta tására al
kalmas uj intézkedésekre van szükségünk. Hiszen a 
modernebb világfelfogás még a kath. egyházat is uj 
tevékenységre kényszerítet te; ez is belátta, hogy az 
élet és a tudomány uj valóságokat teremtett, amelyek 
elől egy vallási felekezet sem zárkózhatik el. Leg
kevésbé pedig a haladni akaró evang. egyház. 

A régi formák, melyek valaha szépek és meg
indítók lehettek, ma m á r elhalványultak és ha tás ta la 
nokká lettek. Azért ujakról kell gondoskodni, mert 
különben összecsapnak felettünk a socialismus hul
lámai. 

Taine, a híres franczia történetíró, az a lkotmányt 
háznak nevezte, melyet államok azért építenek magok
nak, hogy a polgárok jól érezzék magokat benne. A mi 
ev. egyházalkotmányunk is ilyen ház, melynek egyes 
köveiből a zsolnai zsinat építette fel az alapfalakat. Az 
egyházunk felelt elzúgott viharok sokszor megtépték, 
i t t -ot t meg is rongállak úgy, hogy romboló elemek 



szivárogtak be falaiba. Az ilyen bajokon segíteni kell. 
A hálás utódok nem abban fejezik ki őseik iránti ke
gyeletüket, ha e régi házat csupa tiszteletből javí ta t -
lanúl hagyják, hanem úgy, ha a kor haladásához ké 
pest kijavítják, vagy újra építik. 

Hiszen minden élő szervezetnek, ha élni és fej
lődni akar, a fejlődő élet körülményeihez kell alkal
mazkodnia. Ezt tet ték ami őseink is, mikor a zsolnai 
zsinaton külön szervezetet alkottak magoknak. Két 
nagy erény lelkesítette őket erre: a mély vallásos 
meggyőződés és a tiszta hazafiság. Ezen erényeknek 
együttes ápolására van szükségünk ma is, ha azt akar
juk, hogy evang. egyházunk tovább gyarapodjék. Min
den attól függ, él-e a hívek szivében a Krisztus evan-
gelioma iránti Őszinte szeretet és hogy a cselekedetek
ben nyilvánuló buzgalom bír e a továbbfejlődés felté
teleivel? 

Én bízom a hazai evang. egyház további fejlő
désében és jövő virágzásában; de csak azon feltétel 
mellett, ha a haladás útjáról soha le nem tér és dicső 
múltja emlékeihez híven ragaszkodik és ezeknek alap
ján állandóan küzd és dolgozik, ha tudatosan és okosan 
reformálja önmagát, a Jézus Krisztusban. Ezt kívánja 
a gyakorlati kereszténység. 

Óh! kedves testvéreim, buzduljunk fel ez emlék
napon evang. egyházunk jövőjeért s irtsuk k i lelkeink-
ből a szereletlenségnek, a gyűlölködésnek és a rom
lásnak szellemét. Kövessük Pál apostolnak a Filippiek-
hez és Efezusbeliekhez irott eme szavait: «Krisztus 
evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy 
akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, 
azt halljam dolgaitok felől, hogy megállótok egy lélek
ben, egy érzéssel viaskodván az evangeliom hitéért. 
(pl. I . 27.) Annak okáért vegyétek fel az Istennek min
den fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon 
és mindeneket elvégezvén, megállhassatok. Álljatok hát 



elő, körülövezvén derekatokat az igazlelkűséggel és fel
öltözvén az igazságnak mellvasaba.» (Efez. V. 12—14.) 

Ezek a szavak nekünk is szóllanak; minket is 
buzdítanak uj tevékenységre és uj alkotásokra. És ha 
e buzdításnak hatása tényekben is fog mutatkozni; ha 
meghatja lelkeinket az újjászületésnek szent lelke és 
fogadalmat teszünk arra, hogy a Krisztusnak hű kö
vetői leszünk: akkor a mai ünnepély nem volt hiába 
való. Adja a szíveket megszentelő és ünnepélyünket 
megáldó hatalmas Isten, hogy úgy legyen! 
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