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E L Ő S Z Ó . 

Nincs hazánknak talán egyetlen egy olyan értékes kultúr-
területe sem, mint a most két idegen országhoz csatolt Szepes 
vármegye. Amióta a szepesi nemietek, az u, n. cipszerek csak 
megjelentek a Szepességen, lankadatlan kultúrmunkásai vol tak 
ennek a területnek. A cipszer soltészek kiirtották a Szepességen 
elterülő őserdőt és keresztény műveltséget honosítottak meg. A z 
erdőirtó soltészekből idők folyamán iskolázott földművesek, 
művelt iparosok, világlátott kereskedők, képzett, lelkiismeretes 
tisztviselők, jeles tudósok, kiváló művészek, kitűnő hadvezérek 
é's jó diplomaták kerültek k i . A keresztény kultúra teljesen uj 
képet adott a Szepességnek. A Szepesség lakosságára — inte l 
lektuális felkészültségénél fogva — nagy hatással voltak a mű

velt európai államok iársadalmát és egyházi viszonyait átalakító 
nagy szellemi mozgalmak. I lyen nagy szellemi mozgalom érez
tette hatását a X V I . században a reformáció alakjában a Sze
pességen. A Szepesség német lakossága — hiszen ekkor az még 
teljesen német volt — elfogadta a reformációt és annak szelle
mében szervezte ezután nemcsak egyházát, iskolaügyét, hanem 
egész társadalmát és közigazgatását is, A cipszer magán- és 
közélete, a reformáció befogadása pillanatától fogva teljesen 
evangélikus légkörben mozog. A z új hit racionalizmusza és a 
cipszer alapkarakter jellegzetes tulajdonságai egymásra ta
láltak és ezért forrott annyira össze a Szepesség németsége a 
lutheranismus fogalmával. A vallásos cipszer nép kultúráját 
csak akkor ismerjük igazán, ha előbb tanulmány tárgyává tesz-
szük vallásos életének összes megnyilatkozásait. Eddig megje
lent számos tanulmányaimban bemutattam a szervezni tudó 
cipszernépnek egy-egy intézményét, de utoljára hagytam az 
evangélikus cipszer nép legfontosabb intézményének, egyháza 
történelmének megírását. Tisztában voltam kezdettől fogva az
zal, hogy ennek a kérdésnek megoldása épen a cipszer népnél 
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á legnehezebb, mivel a X V I — X V I I . sz.-ban a cipszer nép psy-
chéje egyenesen átalakító hatással volt összes közintézményeire 
és első sorban az egész városi szervezetre is. A cipszer nép lelke 
socialpsychikai szempontból nézve e századokban kizárólagosan 
evangélikus alaphangul atiu volt . így kulturális, de politikai 
szempontból is fontos, hogy bemutassuk a Szepesség reformá
cióiának és ellenreformációjának történetét eredeti kútforrások 
alapján. 

A z egyház a művelődés egyik sarkköve és azért jelen mun
kám nem szorosan vett egyháztöríénelmi mű, hanem hazánk 
művelődéstörténelmének egyik fejezete. Nem a theologus- hanem 
a hisztoríkus szemüvegén át nézem én a Szepesség kultúrtörté
netének ezt a nagy fejezetét. Ez a nézőpont biztosíthatta csak a 
tárgyilagosságot, melyre munkámban első sorban törekedtem. A z 
egyházi, illetőleg felekezeti jellegű tárgy kezelése és fejtegetése 
szubjektív és tendenciózus kilengésekre bőven nyújthatna a lkal 
mat, ha a munkában elfogult és meghatározott egyoldalú theolo-
giai felfogás érvényesülne. Tárgyilagos történelmi módszerrel 
dolgoztam és a forrásművek analysísénél a legszigorúbb forrás
kritikát végeztem. Mindenütt az eredeti kútforrásokhoz men
tem vissza és ezek alapján igen gyakran hagyományokat kel le t t 
megdöntenem, melyek kath. és ev, szepesi egyháztörténetírók 
műveiben hiteles történelmi tények gyanánt tűntek fel. A z eddigi 
szepesi egyháztörténetirást a szubjektivitáson, tendenciózus ke
zelésen és bizonyos aprólékos részletkutatások kiaknázásán kí
vül, terjengősség és a hazai történelemnek felekezeti szemüve
gen át való tárgyalása jellemzi. A részletezésre való hajlam / 
erős oldala a nem céhbeli történetíróknak, de a szigorú tárgyi
lagosságot mély vallásossággal és hítbuzgósággal pótolják. Ere
deti forrásokból csak néhányan merítettek és rendszerint vala
mely külső körülmiéfny (pld. templomavatás 100 éves évfordulója, 
a reformáció 300 és 400 éves évfordulója stb.) adott egy-egy 
egyházközség lelkipásztorának tol la t a kezébe, hogy megírja 
egyházközségének történetét- Ezek azonban alkalmi munkák, 
melyekből hiányzik az elmélyedés és művelődéstörténelmi, de 
egyháztörténelmi szempontból is csekély értékűek. Nagyobb 
íélekzetü szepesi egyháztörténelmí munka, mely forrástanulmá
nyok alapján készült, úgyszólván csak néhány van. Katholikus 
részen kiemelendő munka: Hradszky József A XXIV kir. pleb. 
testvérülete és a reformáció a Szepességen. Miskolc 1895. és 
Pirhalla Márton A szepesi prépostság vázl története. Lőcse 



1890. (Szepcsm. Tört. Társ. Milleníumí kíadv. I V . k . 1 ) evan
gélikus részről legkiválóbb alkotás Schotte János: „Kirchliche 
Nachrichten von den ev. Zipser Gemeinden besonders in den 
XIII Städten aus echten Urkunden gesammelt" cimü ötkötetes 
negyedrétü kézirata, amelyhez csatlakozik ugyan a szerzőtől 
Biographische Nachrichten von den ev, Predigern in der ehema
ligen Fraternitaet der XXIV Pfarrherrn in Zips" cimü kétköte
tes negyedrétü kézirata. 

Mindkét kézirat a X I I I szepesi városi ág. hitv. ev- egyház
megyei levéltárának (Iglón) legértékesebb kéziratai közül való. 

A nyomtatásban megjelent ev. egyháztörténelmi monográ
fiák (mint teszem Tomaschek S. P.: Andenken an die 300-
jährige Jubelfeier der ev. Gemeinde in der k. Freistadt Leut-
schau. Leutschau 1844. — Weber S. „Monographie der ev. Ge
meinde Blela." Kesmark 1885. — Schreter K . „Kurzgefasste K i r 
chengeschichte der ev. Gemeinde A , C. Szepesolaszi." Kesmark 
1887. sitib., vagy ujabban Szontagh A . „Geschichte der ev. K i r 

chengemeinde A , C. zu Szepesváralja von 1548—1908." Lőcse 
1908. és a több szerzőtől való , ,A lőcsei ág. hi tv. ev. egyházköz
ség története. Lőcse 1917." c. mű nem eléggé önállók és nélkü
lözik a tudományos apparátus críticust. Különösen dilettáns 
munka a lőcsei ev. egyház történletét tárgyaló legújabb (1917.) 
megjelent monográfia. 

E művek közül szubjektív volta mellett értékes anyagot ölel 
fel Schultz I . kéziratban reánk maradt nagy műve már azon egy 
oknál fogva is, mivel tömérdek oklevélpublikaciót hoz-

Eredeti levéltári kutatásaim célja épen az volt, hogy állítá
saimat mindenkor forrásaim pontos megnevezésével igazolhas
sam. 'Munkám azért szigorú tudományos apparátus criticussal 
készült, hogy igy módjában legyen bárkinek a munka tárgyila
gosságát ellenőrizni ott, ahol a kor le lk i világába való mélyedé
sem következtéiben előadásom talán elevenebbnek és színesebb
nek tűnhetnék fel. 

Hiszen absolut tárgyilagosságot egyetlen történelmi munká
ban sem találunk és a történelem elméletével foglalkozó tudó
sok (Bernheim E., Lehrbuch der hist. Methode. 6. Auflage 1908. 
697. 1. és ugyancsak tőle, Einleitung ín die Geschichtswissen
schaft. 1912. Ber l in . 138—141. 1.; Rickerf H., Die Grenzen der 

1 ) E munka adatgyűjtési jellegét és tárgyilagosságának teljes hiányát 
kiemelte megjelenésekor a Századok 1900. évf. 934.—939. 1. 



naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. 1902.; Lorenz 0., Die 
Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen u. Aufgaben. 1886. 
70. L é s nálunk legújabban Szentpétery Imre, A történettudo-
májny objektivitásának kritikája c. sztép tanulmányában Száza
dok 1906. 591. 1.) ismételten hangoztatták, hogy szubjektivitás 
nem nyomható el teljesen a történelemtudományban, de a forrás
k r i t i ka helyes alkalmazásával kellő korlátok közé szorítható. 

Törekvésem oda irányult, hogy a levéltárakban felkutatott 
anyagból az analysis segítségével élethiven és történelmi hűség
gel megrajzolhassam aiz ev. cipszer nép egyházi szervezetének 
kialakulását kerekded kultúr tanulmány alakjában. 

A levéltárak szolgáltatták munkám főanyagát és pedig első
sorban a ,.Fraternítás X X I V Regalíum Parochorum in Scepusío" 
hivatalos iratai, melyek nagyrészben ránk maradtak. Mindenek
előtt a fraternitásnak kéziratban ránk maradt két szerfelett érté
kes jegyzőkönyve, matriktílája. Ezek valóságos kincsesbányái a 
Szepesség egyházi és társadalmi élete kutatójának. 

A z egyik jegyzőkönyv „Matricula Molleriana", amely 1520— 
1606-ig tartalmaz bejegyzéseket, a másik „Matricula Goltziana" 
néven ismeretes és bejegyzései 1606 nov. hó 15-től 1673 nov. hó 
22-ig terjednek. A z előbbi nagyrészét Moller György i r ta 
(25—325. I , ) 2 aki különben 16 éven át esperese vol t a fraterni-
táistníak; az utóbbiban Goltz Joachim esperes kezdte 1606-ban 
november hó 15-éh az első bejegyzést. Mindegyik foliós kódex
nek eredetijét tanulmányozhattam s pedig a Matr icula Mol l e -
rianát a késmárki ág. hitv. ev. egyházközség, a Matr icula Gült-
zíanát a szepeshelyí káptalan magánlevéltárában. E matríkulák 
hiteles másolatai feltalálhatók különben a X I I I szepesi városi 
ág. hitv. ev. egyházmegyei levéltárban Iglón és a Molleriana-nak 
egy másolata meg van a gyulafehérvári Batthyány könyvtárban. 

Hasonlóképen eredetiben tanulmányozhattam a X I I I elzá
logosított szepesi város lelkészeinek jegyzökönyvét: Codex seu 
Tabula Accepti et Expensi Actionum, Item Molestiarum et 
Gravaminum Pastorum 13 Oppidorum in Scepusio: Confectae et 
inceptae Seniore M. Joachimo Góítzio Pastore Igtoviensi Anno 
1604., amely a szepeshelyí káptalani magánlevéltárban van és a 
„Codex Chronologicus fraternitatis XXIV RegaHum" c. kódexet, 
melynek szerzője Xylander István szepesváraljai lelkész, a 
X I I I szepesi városi ág. hitv. ev. egyházmegye levéltárában. 

2 ) A z egész kódexnek van 977 számozott lapja. 

t 



Igen jó hasznát vehettem továbbá Czirbesz I . András 10 kö
tetből .álló kézirat gyűjteményének fCollectanea Hist. Eccl.J, 
mely részint az iglóí ág. hitv. ev. egyházközség levéltárában, 
részint az iglói ág. hitv, ev. főgimnázium könyvtára kézíratlgyűj-
teményében van. 

Azonfelül sok adatot merítettem Scholtz 1- „Fata memora-
bilia" c. oklevélgyűjteményéből és a matheóczi ág. hitv. ev. egy
házközség levéltárában levő „Kirchenprotokoll" c. foliós kéz
iratból, melyben ugyancsak Scholtz l. bámulatos szorgalommal 
összegyűjtött egy kötetre való oklevélmásolatot. 

Átkutattam úgyszólván — csekély kivétellel — a Szepes
ség városainak, községeinek, egyházaínak, iskoláinak és neveze
tesebb iszepesi családoknak levéltárait, de anyagot gyűjtöttem a 
szomszédos vármegyék egyes városainak levjéltáraiból; továbbá 
kutatásokat végeztem a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában 
és Krakkóban a herceg Czartoryski-féle levéltárban. A hg. Czar-
toryski-féle levéltárba került, a Czartoryskiaknak a herceg 
Lubomirszky családdal való rokonsága révéin, a szepesi starosz
tia oklevélanyagának tekintélyes része. A z utóbbi helyen felku
tatott anyagom azonban csak munkám II-dík kötetében kerül 
feldolgozásra, mivel a szepesi starosztia okieyélanyagának ré
gebbi részét az oroszok még 1792-ben elhurcolták és" jelenleg 
vagy Varsóban, vagy Moszkvában lappang. 

K i k kutatásaimban támogattak, hiszen annyian vannak, 
hogy névszerínt nem sorolhatom fel őket, hálás köszönetet mon
dok nekik e helyen összesen és egyenként. 

A levéltári és i rodalmi utalások mindenütt a szövegben tör
ténnek. A levéltári anyagnak egy külön kötetben való közlése 
a nyomdaköltségek horribil is felszökése folytán egyelőre lehetet
lenné vált. 

Munkám első kötete, mely négy részből áll, 1745-ig Vezeti 
le az eseményeket. Kutatásaimat, melyek már egy évtizedes 
múltra tekinthetnek vissza, nem fejezhettem be a beállott po l i 
t ika i változások miatt, minthogy a Szepesség 1918-ban történt 
cseh és lengyel megszállása folytán, számos levéltár bezárult 
előttem. 

A negyedik részt, amelyhez az anyagom már együtt volt , 
a Szepesség ág. hitv. ev. közoktatás történetét adja s eredeti 
tervem ellenére nem a munka Il-ík kötetének végéhez, hanem 
aktualitásánál és nagy nemzeti jelentőségénél fogva már most 



hozom nyilvánosságra. A z ev. leánynevelés kérdésére azonban 
még vissza ke l l térnem munkám megírandó második kötetében. 
Befejezésül adom az irodalom-, tárgy,- név- és helységmutatót. 

Ajánlom egy évtizedre terjedő kutatásaim eredményét a 
művelődés- és egyháztörtiéinelem szakférfiáinak és a művelt 
tanulnivágyó közönség jóindulatába. A mai lesújtott és sok meg
próbáltatáson keresztül menő cipszereknek nyújtson őseik ev. 
szellemtől áthatott kultúrájának és egyháztörténetének ismerete 
új erőt egy szebb jövő elérése érdekében vivott küzdelmében. 

Miskolcz, 1922. január hó 30-án. 

A szerző. 



Első rész. 
1. A X X I V . szepesi pap kalendás társulata ( X X I V regaiíum pa-
rochcrum fraternítás) mint a szepesi ev. esperességek ősformája. 

A szepesi ev. egyház mai szervezete a 24 szepesi plébános 
egyesület, vagy „kalendás" társulat szervezetén alapúi. A X I I I . 
szepesi városi ev. esperesség a X X I V . szepesi plébános fraterni-
tásának intézményéből sarjadzott k i és e fraternitásból fakadtak 
d X V I . század második évtizedében, közelebbről 1520 után a 
Szepesség egyéb fraternitásaí (alsó-, felső-poprád- és hernád
völgyi stb.) is A fraternitások a reformáció elterjedése folytán 
ev, esperességekké alakultak át és közülük ma csak a X I I I sze
pesi városi és a tátraaljai ev. esperesség maradtak meg. 

A 24 szepesi plébános társulata német mintára alkotott 
szervezet, hiszen jóval előbb, semmint a Szepességen a pol i t ika i 
szervezkedé's kia lakul t volna, már létrejött a szepesi szászok 
egyes gyülekezetei, i l letve azoknak papjai között bizonyos céh-
szerül szövetkezés, avégből, hogy egymás szellemi, vallásos, 
charitatív, de anyagi érdekeit is közös erővel védjék. A z egye
sülési szellemet a Szepesség vendégei (hospites) Németország
ból hozták magukkal, ahol már megvoltak a „Kalandsbruder-
schaft"-6k a római pogány szellem ellensúlyozására, mivel a h i -
vek között ekkor még szokásban volt , hogy a római naptár Ca-
lendae-in, vagyis a hónap első napjain babonákkal és mulat
sággal ünnepet és torokat üljenek. 1) A keresztény papok e po
gány szokás ellenére szintén havonta a hónap első napjain isten
tisztelettel kapcsolatos összejöveteleket rendeztek és a papok
nak ezen eredetileg tisztán vallásos célból ájtatossági gyakorla
tok elvégzése végett történt tömörülését „kalendás" és a; X I V . 

V . ö. Severt Gustav: Die Bruderschaft des heiligen Leichnahms in 
Hermannstadt. (Archiv des Vereins Siebenbürg. Landeskunde. Neue Folge 
X . 315 és k. 1.) és Békefi Rémig dr.: Vallásos és erkölcsi élet Magyarorszá
gon az Árpádházi királyok korában. (Kath. Szemle 1896 20—21. 1.) 



században már „kalandos" társulatoknak is nevezték el. A l e l k i -
pásztorkodással foglalkozó világi papok egyesülete ez, mely 
szerzetest nem fogad kebelébe, mivel a vallásos célon kívül 
csakhamar világi szempont is érvényesült, sőt utóbb ez vol t a 
céhszerü tömörülésnek egyik főmozgatója. 

Exkluzív jellegű társulat, mert tagjai csak „jóhírnevü plé
bánosok" lehettek, de végképen még sem zárja k i teljesen a 
laikusokat, mivel a tagok beleegyezésével az imádságokban 
laikusok is résztvehettek, de már a tanácskozásokból és az asz
talnál való étkezésekből kizárták őket, feltéve, ha nem hívták 
meg őket erre külön a tagok. 2) 

A papok e szövetkezése szociális jellegű is és feladata i n 
kább passzív, amennyiben főként arra törekszik, hogy az egy
házi érdekeket a különféle támadásokkal szemben védelmezze 
s a már megszerzett jogokat megcsorbítani ne engedje. 

A z i lyen védő-szövetség a fraternítás keletkezése idejében 
nem vol t felesleges aggodalmaskodás. A Szepesség mozgalmas 
és sokszor áldatlan pol i t ika i viszonyai az egyház életére is ha
tással voltak és igen sokszor reákerűlt a sor, hogy a pol i t ika i 
hatalom, akár a szepesi gróf, akár később a lengyel staroszta 
személyében az egyház ügyeibe avatkozott és annak kiváltsá
gait csak a fraternítás tekintélye tudta megvédeni. Szorosabban 
véve, nem is tisztán az egyetemes egyház érdeke, hanem inkább 
az alsó papság felett őrködött a fraternítás, melyet sokszor a 
papok védőbástyának tekintettek az egyházi főhatóság túlkapá
saival szemben is. Mindjárt a fraternítás fennállása első száza
dában s utóbb is sokszor támadt összeütközés a szepesi prépost
ság és a szövetség papjai között, amikor rendesen a fraternítás 
vet gátat a felsőbbség jogtalan erőszakoskodásának. E körül
mény szinte rávezet arra a kérdésre, hogy a vallásos, charitativ 
célon kívül nem főleg azért alakúlt-e meg a X X I V . reg. pleb. fra
ternítás, hogy az alsó papság és a szepesi prépostság között a 

\ 
2 ) Primo itaque notandum: quod eo omnium plebánorum voluntate 

atque statuto nullus ad Fraternitatem recípi debet ní«í sit Plebanns bonae 
famae aut conversationis, La ic i s plane exclusis, nisi forsan de communi 
consilío Fratrum in participationem orationum alíqui recipiantur: quibus 
tarnen sic receptis, eorum consíliis, seu mensae, non licebit interessé, nisi per 
Fratres specialiter ad hoc vocentur. (Wagner, Analecta Scepusii I . 266— 
267. 1.; a szabályzatot a Matricula Goltzianától közölte Hradszky I . , A 
X X I V . királyi plébános testvérületé c. munkájában. Miskolcz, 1895. 50— 
59. 1.). 



jogviszonyt rendezze s amannak védelműl szolgáljon, emennek 
pedig hatalma skodásaiban határt szabjon? 

E kérdés eldöntése végett szükséges megjelölni az időpon
tot , melyben mind az egyik, mind a másik intézmény létesült. 
A prépostságról meglehetős bizonyossággal megállapítható, hogy 
a X I I I . század első éveiben keletkezett, pontosabban 1209-ben.3) 
A fraternítás létrejöttének idejét azonban csak valószínű követ
keztetések útján tehetjük szintén a X I I I . század első felére. Egy 
1278-ból eredő oklevél 4) hivatkozik egy adófizetési gyakorlatra, 
mely Mátyás prépost idejében fennállott, tehát az ő korában 
(1239—1258) a fraternítás már létezett. Ugyanis 1278-ban a 
szepesi prépost megbízottai és a fraternítás X X I V , parochorum 
regalíum, azaz lelkészei között egyezség jött létre a prépostnak 
járó illeték fizetése tárgyában: Mothmer prépost azt kívánta, 
hogy a X X I V . fraternítás lelkészei néki minden 50 mansío után 
1 ezüst márkát fizessenek évente, míg a fraternítás lelkészei arra 
hivatkoztak, hogy Mátyás prépost idejében is csak 100 mansió 
után járt a prépostnak egy ezüst márka. A bizottság úgy egyen
lítette k i az ellentétet, hogy kimondta, hogy ezentúl minden 70 
mansió után számítódjék az 1 márkányi illeték. 5) A legkorábbi 
dátum tehát 1239-ből volna, de ebből az időből oklevél feljegy
zés nem maradt s így nem dönthetjük meg határozottan a lőcsei 
krónika állítását, mely szerint a fraternítás csak 1248-ban ala
kúit volna meg. 6) 

A korábbi időpontot tar t ja helyesnek Hradszky, aki egyik mun
ka jábin részletesen foglalkozik e kérdéssel, 7) ellenben Majláth 
B. , 8 ) Weber S.,9) Szádeczky L . , 1 0 ) Békefí R. 1 0 a) és Király J . 1 1 ) 

3 ) Wagner: Ana l . Scep. I . 105. 1. és lásd dr. Pirhala Márton: A sze
pesi prépostság vázlatos története. Lőcse 1899. 12. 1. 

4 ) Schmauck: Supplementum A n a l . Terrae Scep. Szepesváraljae 1889. 
223—228. 1. 5 ) u. o. 226. 1. 

6 ) Hain G . Lőcsei krónikája; kiadták B a l J . , Dr . Förs ter J . és Kauf
mann A . Lőcse 1910. 11. 1. Anno 1248. Ist die Brüderschaft der 24 Phar-
herrn auffgerichtet worden. 

7 ) Hradszky József; A X X I V . királyi plébános testvérülete. Miskolcz 
1895. 38. 1. 

8 ) Majláth B. , A kalandos társulatok. (Száz. 1885. 565. 1.) 
9 ) Weber S.: A szepességi szász bevándorlók megszűnt egyleteiről. 

(Tört. Tár 1885. 27. 1.) 
1 0 ) Szádeczky L . : Iparfejlődés és a céhek története Magyarországon. 

Bpest 1913. I . k 28—29. 1. l u a ) Békefí R. i. m. 21. 1. 
u ) Király J á n o s : Pozsony város joga a középkorban. Bpest 1891. 

180. 1. 



elfogadják a lőcsei krónika adatát és 1248-ra teszik a fraterní
tás keletkezésének időpontját. 

A z 1278-iki oklevél több igen fontos határozatot tartalmaz 
és nagyban emelte a fraternítás tekintélyét és önállóságát. A z 
örökös egyenetlenségeknek a szepesi prépost és a szövetkezet 
között véget akart vetni oly módon, hogy több pontba foglalva 
megállapítja a prépost hatáskörét és elismeri a fraternítást bizo
nyos fokig autonom testületnek. így kimondja, hogy a prépost 
sem a plébánost fel nem függesztheti hivatalától, sem a fraterní
tás templomait nem veheti egyházi t i la lom alá az egyetemes 

, zsinat határozata nélkül; évente csak egyszer tarthat hivatalos 
látogatást, szerény kísérettel; a lelkészeket a tartományi zsina
toktól vissza nem tarthatja s a prépost helyetteséül csak fedd
heti en életű papot nevezhet k i ; a pápai kollekta felét ö fizeti a 
többi papokkal, felét pedig a fraternitásbeli lelkészek; a lelkészek 
felebbezési, úgyszintén végrendelkezési jogát épségben tart ja s 
ő (a prépost) csak akkor veheti át valamely lellikész hagyatékát, 
ha az illető végrendelet nélkül halt el. Viszont kimondja az 
egyezség, hogy a papok tisztelettel tartoznak föl leb valójuk: a 
prépost és annak helyettese iránt, őt vizitáció alkalmával 1 nap 
és 1 é j je l vendégül látni kötelesek; rendesen fizessék a minden 
70 mansió után járó 1—1 márka illetéket s a pápai kol lekta felé
nek reájuk eső részét . 1 2 ) 

A nyert előnyök között fontos az, hogy a fraternítás lelké-
\ szeínek szabad végrendelkezésí jogát, melyet 1274-ben IV» 

Lászlótól nye r t , 1 3 ) elismeri. Ez a tény erősen hangsúlyozza a f ra
ternítás különállóságát, mely a hierarchia céljainak annyira út
jában állt. Reális értéke a szabad végrendelkezési jog megadá
sának kevésísé fontos, mert a lelkészek maguk is sokszor szűkös 
viszonyok közt élvén, a társulatra nem sokat hagyhattak. A fra
ternítás vagyona csekély vol t és gazdagsága révén sohasem te
hetett volna szert jelentőségre, de tagjainak összetartása, buz
gósága és kitartása folytán tekintélye egyre növekedett. 1298-ban 
egészen új já szervezik, 1 4) mert régi szabályzata már nem felel t 
meg. Sajnos, ez az uj szervezet csak csonka feljegyzés alakjá
ban maradt ránk, de mégis megismerhetjük főbb vonásaiban, 

1 2 ) Schmauk i. m. u. o. 1 3 ) Wagner: Ana l . Scep, I . 263. 
1 4 ) u. o. 266—268. 1. Invocata Spiritus Sancti gratia, et eiusdem fa -

vente, dementia, ea quae salutis suae et honestatís sunt, pertractantes et 
disponentes praehabitum dudum inter eos fraternitatem, atque charitatem 
in prístinum statum revocare cupientes iuxta B . Petri A p 

/ 



mer t mikor 1605-ben ismét új szervezetet kap a fraternitás, a 
revideálást végző G o l t z 1 5 ) sokat merített az 1298-iki szabály
zatból. 

Míg az 1278-iki egyezség a fraternitás jogi és anyagi viszo
nyai t rendezi, addig az újjászervezés mindenek felett a vallásos 
és erkölcsi élet szabályozását tekint i feladatának. Kimondja, 
hogy a társulat tagja csak feddhetlen életű plébános, lehet és 
körülírja a felvétel módját , 1 6 ) továbbá részletesen előírja, hogy 
a fraternitás papjai gyülekezéseik alkalmával miféle ájtatossá-
gokat és istentiszteleteket tartsanak. 1 7 ) Megszabja, hogy az 
i lyen gyűléseket követő ebédeken hány é t e l 1 8 ) stb. lehet, nehogy 
azok lakmározássá, dőzsöléssé,. fajuljanak. Abból a tényből, 
hogy az uj szabályzat még betiltja, hogy a vendégeket i lyenkor 
táncosok, jósok, bűvészek mulattassák, arra ke l l következtet
nünk, hogy a megelőző időkben ilyesmi a papi ebédeken szokás
ban vol t és nem volt felesleges az az előírás sem, hogy az étke
zés alatt a felolvasott vallásos elmélkedésekben gyönyörködjék 
csendben a gyülekezet. 1 9) Nagy gondja van az új szabályzatnak 
arra, hogy a lelkészek mindenütt tisztességes viselkedést tanú
sítsanak, senkit meg ne botránkoztassanak i l let len vagy becste
len tettel és ha ilyesmi mégis előfordulna, szigorú eljárást indít 
a vétkes e l len. 2 0 ) Bet i l t ja azt is, hogy a fraternitás tagja nye
részkedő szerencsejátékban részt vegyen, „ami szeretetlenségre 
és kapzsiságra vezetne, 2 1) mely intézkedésekből kitűnik, hogy 
milyen helyesen fogták fel az újjászervezők a papi állás méltó
ságát és ennek emelésére milyen alkalmas eszközöket találtak. 

Csakhamar belátta az egyház, hogy a X X I V . reg. par. fra
ternitás néki jó szolgálatot tesz azzal, hogy a Szepesség íelké-

1 5 ) Matricula Goltziana 1—8. 1. A z eredeti kézirat a szepesi kápta
lan magán-, másolata pedig a X I I I . szepesi városi ev. egyháziiegye levél
tárában (Igló) van. A másolatot az esperesség megbízásából összehasonlí
tottam a szepeshelyí káptalanban az eredetivel és kisebb toll- és nyelvtani 
hibáktól eltekintve, teljesen megegyezőnek találtam, 

1 6 ) u. o, X I V , és X V , pont, A szabályzatot Hradszky J , i , m. 53—56, 1. 
lásd még dr, Pirhal la í, m, 149. 1. 

1 7 ) u. o. X V I I . , X X I I I . , X X I V . 
1 8 ) u. o. X V I . 
« ) u. o. X V I I . 
2 °) u. o. X I X . , X X I . , X X I I . 
2 1 ) u. o. X X . Nam ín talibus ludis integritás deest charitatis, avaritias 

adest sitis. . . . 



szei között a vallásosságot ápolja, fegyelmet teremt és az egy
ház erkölcsi tekintélyét növeli s mintegy jutalom gyanánt több 
kiváltsággal ruházta fel a fraternítást. Már 1302-ben 40 nap i 
búcsút engedélyezett néki Miklós, pápai követ, melyhez még 
t iz napi búcsút nyert az oltári szentség körülhordozásakor. 2 2) 
Utóbb 1463-ban 100 napi búcsút kapott a fraternitás Dénes bíbo
ros érsektől, k i azt is megengedte, hogy szükség esetén fel nem 
szentelt oltáron is misézhessenek a papok, 2 2 a) ami abban az idő
ben nagy kiváltság volt . Végre 1502-ben Péter bibornok ujabb 
100 napi búcsút engedélyezett a szövetkezetnek. 2 2b) 

A m i n t látjuk, a fraternítás tekintélyben, erőben folyton 
gyarapodván, minden szepesi gyülekezetre nézve nagy előnnyel 
járt, ha kötelékébe tartozhatott. A r r a a kérdésre azonban, hogy 
melyik volt az a huszonnégy ( X X I V . ) gyülekezet, melyből} a 
fraternítás állt, nem tudunk határozott választ adni. A z 1278-ikí 
oklevél talán a leghitelesebb, de ez csak huszonhárom helység
ről tesz említést. E helységek névszerint: 1. Szepesváralja, 
2. Ágostháza (Velbach), 3. Odorin, 4. Igló, 5. Pálmafalu, 6. I l lés-
falu, 7. Vilkócz, 8, Csütörtökhely, 9. Káposztafalu, 10. Svábócz, 
11. Poprád, 12. Felka, 13. Szepesszombat, 14. Malompatak, 
15". Nagylomnic, 16. Zsákócz, 17. Ménhárd, 18. Hunfalu, 19. Béla, 
20, Leibicz, 21. Durand, 22. Rüszkinócz és 23. Lőcse , 2 2 c) 

A z 1298-iki oklevél, mely a fraternitás megújított szerve
zetéről szól, megemlíti, hogy a csütörtökhelyi gyűlésen Kurimján 
község papja is jelen v o l t ;

2 3 ) amiért Hradszky is helyesen meg
jegyzi 2 4 ) hogy Kurimján lehetett a fraternitás huszonnegyedik 
gyülekezeted 

A későbbi források már most meglehetősen eltérnek az 1278, 
és 1298-iki oklevelek adataitól. Előfordul az is, hogy a szövet
kezet 24-nél kevesebb gyülekezetből is áll és természetesen a 
gyülekezetek is változnak. Egészen 1520-ig nem tudjuk ponto
san összeállítani a változásokat, de innét egészen 1673-ig a szö
vetkezet fennállásáig módunkban van a fraternitás mint a X I I L -
szepesi városi ev. egyházmegye gyülekezeteit felsorolni az espe-
• i - • . ,. ' ÍJ 

2 2 ) Wagner: A n a l . Scep. I I . 190. 1. 
2 2 a ) u. o. 
2 2 b) u. o. 
2 2 c ) Schmauk i . h. 
2 3 ) Wagner i . m. I . 263. 1. 
2 4 } i . m. 47. 1. 



resség hiteles jegyzőkönyvei alapján t. i . a matricula, M o l l e -
r i ana 2 5 ) és Goltziana alapján. 

Klesch D . 2 6 ) és az ő nyomán Bél Mátyás 2 7 ) egészen új elmé
letet állítottak fel és azt hirdették, hogy a fraternitás idejében 
X X I V . szepesi városnak az egyházi szövetségtől különálló po l 
gári vagy inkább pol i t ikai szinezetű szövetsége is létezett, mig 
Wagner meglehetősen önkényesen állította össze a 24 város 
névsorát, hozzávevén az elzálogosított X I I I . városhoz még 11 
várost, mely szepes várhoz ta t r tozot t , 2 8 ) Hogy a zavar és határo
zatlanság teljesi legyen, a X I V . századtól kezdve egyaránt hasz
nálatos a XXIV. parochorum regalium és XXIV civitatum rega» 
l ium fraternítás elnevezés, mintha a fraternitás nemcsupán az 
egyházak, hanem a városok szövetkezése is lett volna. 

Mindenekelőtt azzal ke l l tisztába jönnünk, hogy ez a ma
gyar történelemben színte megkövült elnevezés: a 24 szepesi ki' 
rályi városok szövetsége, kezdetben nem létezett és 1360-tól is 
ez az elnevezés csak gyűjtőnév az összes szepesi telepék elne
vezésére, A fraternitás tisztán egyházi jellegű egyesülete volt a 
szepesi szász egyházaknak, de ezeknek száma sem volt épen ke
rek 24, hanem hol több, hol kevesebb, amint ez nem is lehet 
másként egy élő intézménynél, mely századokon át a változó 
viszonyoknak alávetve nem maradhatott meg 'merev sablonnak, 

2 5 ) így voltak pl. 1520-ban a fraternitás paroch. reg. tagjai: 1. V á r 
alja, 2. Olaszi, 3. Igló, 4. Lőcse, 5. Pálmafáivá. 6. illésfalva, 7. Csütörtökhely, 
8. Káposztafalva, 9. Svábócz, 10. Poprád, 11. F e l k a , 12. Szepesszombat, 13. 
Malompatak, 14. Nagylomnicz, 15. Hunfalu, 16. Zsákócz, 17. Ménhárd, 18. 
Durand, 19. Ruszkínócz, 20. Leibicz, 21. Béla, 22. Odorin, 23. Velbach és 
24. Kurimján, (Késmárki ev. egyh. levéltárában, matric. Moler. 5—6. 1.) 

2 e ) Catalogus Presbyteriorum Scep, 2, 1 
2 7 ) Compendium Hung, Geographícum, Posónii 1779. 291. 1. 

2 8 ) 1. Béla, 2. Leibicz, 3. Poprád, 4. Igló, 5. Olasz, 6. Fe lka , 7. Váral ja , 
8. Sz.-Szombat, 9. Menhard, 10. Durand, 11. Ruszkinócz, 12. Strázsa, 13. M a -
teócz. A z el nem zálogosított városokból a szövetkezethez tartoznak szerinte: 
14. Nagyszalók, 15. Malompatak, 16 Velbach, 17. Zsákócz, 18. Káposzta
falva, 19. Csütörtökhely, 20. Sümeg, 21. Illésfalva, 22. Pálmafalva, 23. Dani -
sócz, 24. Kurimján. (Wagner. Ana l . Scep. I . 283. 1.) Megjegyzem, hogy nem
csak Wagner járt el i lyen önkényesen, hanem az ujabb irók is, akik érin
tették a X X I V . frat. paroch. kérdését, mint pld, Gcnersích (Merkwürdig
keiten der Freys taÉt Kgysmark 1804. I . 99. 1,), továbbá Sváby F . (A L e n 
gyelországnak elzálogosított X I I I . szepesi város története 1895. 31. 1.), ha
sonlóképen nem tud eligazodni Hradszky J . sem. A X X I V . kir. pleb. testvé-
rülete 1893. 43—49. 1., maga is több forrást idéz munkájában, melyeknél 
szintén más nevekre bukkanunk, Weber S, is ezek hatása alatt állott. 



hanem maga is folyton változott, majd új elemekkel bővült k i , 
majd kisebb hatáskörre szorítkozott. Természetes, hogy azok a 
községek, melyeknek egyháza a fraternitáshoz tartozott, a k i 
váltságok révén tekintélyre tesznek szert, a vezető szerepet 
veszik fel a többi községekkel szemben és idők folyamán váró-' 
sokká fejlődtek, tehát az egyházi jellegű szövetkezésnek politi
kai következményei is lettek. Lassanként azután szinte hát
térbe szorult az a körülmény, hogy e 24 város között egyházi 
szövetség létesíti a kapcsolatot és úgy tekintették a fraternításí, 
hogy maguknak a városoknak szövetkezése, nem pedig a bennük 
székelő parochiáké. 1360-tól fogva az oklevelek 2 9 ) s 1370-ben 
a Zipser Willkür is X X I V . civitatum regalium frat.-ról beszél , 3 0 ) 
tehát a fraternitáshoz tartozó 24 város pol i t ikai egységnek 
vétetett. 

Kezdetben azonban i lyen színezetről szó sem lehet s az 
1271-iki szabadságlevél, melyben V . István igen részletesen kö
rülírja a szász telepek kiváltságait, 3 1) még egy szóval sem em
líti a 24 város szövetségét, sem Károly Róbert, k i az 1312-iki 3 2 ) 
szabadalmakat 1328-ban 3 3) megerősítette. 1365 után azonban 
már az oklevelekben a szepességi szászság összes telepeit, tehát 
az Universitas Saxonum-ot ke l l értenünk a X X I V . civitatum re
galium elnevezés alatt s a szászok grófja is a 24 szepesi város 
grófja nevét viselte. Ez a kifejezés azonban éppenséggel nem 
fedte a szászok egyetemének fogalmát, hiszen nyilvánvaló, 
hogy sokkal több városuk, illetve községük vol t a szászoknak a 
Szepességen, 3 4 ) mint 24 és a szászok grófja (Landgraf) pol i t ika i 

2 9 ) Wagner: Ana l . Scep. I I I . 225. 1. Levéltári kutatásaim alkalmával 
sem tudtam korábbi oklevélre bukkanni, melyben e kifejezés civitatum re
galium frat, előfordulna. 

3 U ) Lásd Demkó K . : Lőcse tört. c. művét, hol egész terjedelemben kö
zölte a Zipser Willkürt. 

3 1 ) Wagner: A n a l . Scep. I . 189—191. 1. 
3 2 ) Schmauk: Sup. A n a l . Scep. 39—41. 1. 
3 3 ) Wagner: A n . Scep. 196—199. 1. 
3 1 ) Kitűnik ez Károly Róbert 1312-iki szabadságleveléből is, melyet 

1328-ban újból megerősített a szászoknak. E z e n oklevelekben összesen 44 
szepesi telepnek biztosítja a megadott szabadságokat. H a ekkor a 
X X I V . szepesi város mint politikai szövetkezet már megalakult volna, fel
tétlenül külön említette volna Károly Róbert, de minthogy akkor csak egy-
házilag szervezkedett a X X I V . város papsága, mint fraternitás parochorum, 
névszerint sorolja fel a szepesi szászok összes akkori telepeit, amelyekre 
bizonyos szabadságot ruház. (Az 1312-iki oklevelet közli Schmauk: Suppl. 
A n a l . 39—41. 1.; az 1328-ikit Wagner A n . Scep. I . 196—199. í.)' 



főhatósága vol t nemcsak a fraternitáshoz tartozó 24 városnak, 
hanem az összes telepeknek, falvaknak; sőt jogköre még a sol-
tészségekre is kiterjedt. A fogalmaknak ilyetén összezavarása 
onnan is eredhetett, hogy a társulat tagjai királyi plébánosok
nak nevezték magukat, mivel jövedelmeiket királyi kiváltságok 
alapján nyerték, A királyi parochíát azután összecserélték a 
királyi várossal. Már Klesch Dániel is rámutat erre a valószí
nűségre, de még nem látta maga sem tisztán a helyzetet, mert 
azt mondja, hogy a fraternitás egyházi és polgári természetű 
szövetség volt, noha az utóbbi feltevés kezdetben merő fikció. 
A z ő nézetét 3 5 ) fogadta el Bél M , is, :' , G) tehát ő is tévedett 
annyiban, hogy a szászok egyetemének pol i t ika i különállását a 
24 királyi plébánosok társulatának önálló szervezetével tekin
tette egynek, noha ez kezdetben tisztán magánjellegű társulat 
vol t , ha szabad úgy mondanunk, 24 város papjainak céhtestü
lete, mely utóbb számottevő tényező lett a Szepesség k u l t u 
rális fejlődésében. Bél M , nézetét vallják az összes eddigi mü
vek, melyek a szepesi szászokkal foglalkoztak. Pedig e nézet 
téves először is azért, mert a szepesi szászok nem huszonnégy, 
hanem már Károly Róbert korában negyvennégy helyen tele
pedtek vol t le. De nem tesz a X X I V , szepesi városról említést 
a még régebbi 1271-iki szabadságlevél sem, amely ugyancsak 
részletesen szabályozta a szepesi szászok összies ügyeit és így, 
ha a X X I V , városnak közjogi jellegű szövetkezése lett volna, 
azt feltétlenül érintette volna. Nem is tehettek okleveleink a 
X X I V , szepesi város pol i t ika i szövetkezéséről említést, mert 
újra hangsúlyozzuk, nem közjogi, hanem tisztán egyházi tár
sulás történt közöttük. Csak a X I V , század derekán, amikor 
a X X I V , szepesi királyi papok szövetkezete a kapott számos 
pápai és királyi kiváltság alapján nagy tekintélyhez jutot t , ke
letkezett e városok között is némi kapcsolat, ami már a sze
pesi jogban (Zipser Willkür) is kifejezésre ju t . De ekkor is 
a X X I V . város szövetségének tágabb, általánosabb értelme van, 
mint a fraternitás X X I V . regalíum parochorumnak, mert, míg 
az előbbi magába foglalja az összes szepesi városokat, ame
lyeknek élén a Landgraf áll, addig az utóbbi csak a papi társu
lathoz tartozó parochiávai bíró helységeket jelentette, amelyek
nek száma rendszerint huszonnégy volt, de esetleg kevesebb 

3 5 ) I . m. u. o. 
' 3 e ) I . m. i . h. 



vagy több is lehetett s amely fraternitás élén állott a senior, azaz 
esperes. 

Nevezetes átalakuláson megy keresztüli a szepesi szász 
városok közjogi állása az elzálogosítás következtében, amikor 
a szepesi szász városok tömörülésének gátat vet az a körülmény, 
hogy közülök tizenhárom Lengyelországhoz került. A frater
nitás X X I V . regalium parochorum ezentúl is megmaradt, csak 
a pol i t ika i összetartozás szűnt meg közöttük, mivel az el nem 
zálogosított városok speciális pol i t ika i érdekeik megóvása cél
jából külön tömörültek. Evégből jött létre a X I . város szövet
sége, amely azonban nem mutatkozott életképesnek, mert tisz
tán a tizenegy város szövetkezésére akart és tudott csak szo
rítkozni. A városok poli t ikai tömörülése, mely a fraternitás 
X X I V . regalium parochorum hatása és tekintélye alapján a 
X I V . század vége felé bekövetkezett, az elzálogosítás folytán 
a X V . század második évtizedében megszűnt ugyan, de meg
maradt az egyházi szervezkedés, mely mint a fraternítás X X I V . 
regalium parochorum vagyis ,a 24 szepesi város ev. esperessége 
fenntartotta magát egészen 1673-ig, a protestánsoknak a Sze-
pességből való kiűzetéséig. Végeredmény gyanánt kimondhat
juk, hogy a szepesi városok szövetkezete nem szorítkozott csak 
huszonnégyre, hanem sokkal többre és hogy a fraternítás X X I V . 
regalium parochorum szolgáltatott — nagy jelentőségénél fogva 
— alkalmat a fogalmak összezavarására. 

A fraternitásnak nagy érdeme, hogy megszilárdította a 
Szepességen a kereszténységet, a papi állás tekintélyét emelte, 
a papok erkölcsi élete felett őrködött, a mélyebb vallásosságot 
közöttük ápolta és egyáltalában rendet és fegyelmet teremtett 
a 24 parochiat egyházi viszonyaiban. A z összetartást, testületi 
szellemet nagyban fejlesztette a fraternítás, melynek tagjai 
egymást igazán testvéreknek tekintették s az összesség mindig 
kész vol t arra, hogy az egyesek érdekeit felkarolja. Üdvös 
voltát belátják a Szepesség többi szász papjai is, k i k utóbb a 
X X I V . regalium parochorum fraternítás mintájára több kisebb 
szövetséget szerveznek, de ezek közül egy sem emelkedett olyan 
tekintélyre, mint ax 1239-iki fraternitás, mely mintául szolgált 
az 1301—1312 között keletkezett sárosmegyei tarczai 3 7 ) és az. 

3 7 ) Majláth Béla: A „kalandos" társulatok. Századok 1885. 565. 1. és 
Wagner i . m. I , 310. és I I . 283. 1.) Pál szepesi prépost alapította a X X I V . 
rég. paroch. frat. mintájára a tarczai plébánosok társulatát . 



1348-ban megalakult liptói plébánosok fraternitásának 3 8), utóbb 
meg mint a X I I I . szepesi város ev. esperessége is mindig meg
tartot ta a vezető szerepet. A szepesi szászok vallásos és k u l 
turális életét úgyszólva ő irányítja s mikor a fraternítás utóbb 
elfogadja a reformáció tanait, azok az egész szász telepeken 
meghonosodnak. Nincsen olyan kulturális esemény, melyben a 
fraternitás tevékeny részt ne vett volna és azzal, hogy az iskola
ügyről is ő gondoskodott, a Szepesség közművelődési és mint 
előbb láttuk, pol i t ika i viszonyainak alakulására is, döntő ha
tással vol t . 

Végeredményűi tehát kimondhatjuk, hogy a Szepesség 
X I I I . városi ev. esperessége a X X I V . szepesi plébános frater-
nításából sarjadzott k i és hogy e céhszerű kalendás társulat 
mintául szolgált a többi ev. esperességek megszervezésénél, de 
ezen ev. egyházmegyékből azonban jelenleg a Szepességen csak 
kettő maradt meg: a X I I I . szepesi városi és a tátraaljai ev. 
esperesség. 

2. A huszítismus a Szepességen. 

A reformáció elterjedését előmozdította a Szepességben a 
huszítismus, amelynek a X V . század első évtizedétől kezdve a 
reformáció eltefjédeséig • állandóan voltak it ten hívei. A huszí
tismus fogékonyabbá tette az elméket és sziveket az új eszme
áramlattal szemben, úgyhogy nem látszott az olyan merő ide
gennek és az emberek könnyebben békültek meg az ellentétek
kel , melyek a régi és az új hi t között válaszfalakat emeltek. 

A huszítismus elterjedését elősegítették a Szepességen a 
kedvező földrajzi fekvésen kívül nyelvi és pol i t ika i okok. Sze
pesség az ország határán terülvén el, állandó, szoros összeköt
tetésben állott Lengyelország révén Csehországgal is. Lengyel
országhoz tartozott az elzálogosított városokon kívül a lublói vár 
s uradalom is, ahol a soltészek között sok lengyel vol t és így 
szívesen csatlakozott az elzálogosított rész a lengyel királyok 
politikájához. Ez a lengyel pol i t ika pedig Zsigmond magyar 
kiráy és a római-német császár ellen irányult. Zsigmond viszont 
a csehek megtörésén fáradozott, mivel ezek nem őt, a törvényes 

s s ) u. o. í. m. 5 7 2 . 1. és v. ö. Majláth Béla: A lipótvármegyei kalan
dosokról. (Századok 1879 . 3 4 4 — 3 5 2 . 11.) A liptói pleb. társulata átvette 
szószerint a szepesi X X I V . pleb. fraternitásának csonka 1 2 9 8 - i k i szabály
zatát . A szabályzatot lásd Anjoukori Okmánytár V . k. 3 4 3 . 1. 



trónörököst, akarták a cseh trónra ültetni, hanem Ulászló len
gyel királyt. 1) A csehek akkor már valamennyien husziták 
voltak; a huszítismus ekkor tehát nem annyira vallási kérdés 
volt , hanem első sorban poli t ikumot jelentett, veszélyeztette 
Zsigmond cseh királyságát, sőt bonyodalmakat idézhetett volna 
elő Magyarországon is, hiszen a huszítismus nemzeti aspirá
ciókat is hangoztatott és minthogy a Felvidék tekintélyes része 
már szláv elemekből állott, sőt a lublói, gnézdai és podolini, 
úgyszólván tiszta lengyel területektől eltekintve is erős szláv, 
még pedig lengyel elem élt a Szepességen, Zsigmond nagyon is 
hibát követett el a szepesi német jellegű X I I I . város elzálogo
sításával. Már 1423-ban személyesen találkozott Zsigmond 
Jagel ló Wlatíslaw-val Késmárkon, hogy ,,örök" békét kössön, 2) 
melyben Jagel ló megígéri, hogy nem fogja a huszitákat Magyar
országon támogatni, sőt ellenük segélyhadat is küldött és 
Korybu t 3 ) rokonát vissza is hívta már megelőzőleg Csehország
ból. 4 ) Azonban ennek ellenére ídehuzódtak lassanként a hu
sziták és tanaik mind jobban és jobban ismertekké válnak a 
Szepességen. Erősebb és mélyebb hatást részükről azonban csak 
a 30-as évek óta látunk, mikor a husziták tömegesebben lepik 
el a Szepesség egyes városait és falvait. 1433 április hó 25-én 
jelentek meg a Szepességen először tömegesebben a Magura 
felől (Vörösklastrom, Szepesófalu, Késmárk) s azóta 1462-ig 
állandóan i t t maradtak, sőt a Szepesség lesz mintegy a főfész-
kük/') 1433-ban április hó 24-én este 0) már Késmárk belső 

*) . . . i llic foedera "pacis perpetuae et ligae fraternae novis literis . . , 
innovant et corroborant (Dlugoss I . Hist. Pol.-ből részletközlés Wagner: A n a l . 
Scep. I I . 9 2 . 1.) 

2 ) Caro: Geschichte Polens Gotha 1869 . I I I . 5 1 1 . 1. és Grünhagen K . : 
Die Husitenkämpfe der Schlesier 1 4 2 0 — 1 4 3 5 . Breslau 1 8 7 2 . 6 1 . 1. 

3 ) Korybut unokatestvére Vitoid, Litvánia nagyhercegének, aki viszont 
unokatestvére volt Ulászló lengyel királynak. A felajánlott cseh koronát 
Ulászló visszautasította, de helyette elfogadta azt Vitoid, aki 1422-ben 
öccsét, Korybutot küldötte néhány ezer önkéntessel Csehországba. Lásd e 
kérdésre nézve bővebbet: Friess G.: H. Albrecht V. von Österreich u. die 
Husiién. L inz 1 8 8 3 . (Különben a seitenstetteni gymn. értesítőjében.) 

4 ) Grünhagen i . m. és lásd Leviczki tanulmányát az Arch , f. ös t . 
Gesch. L X V I I I . k. 3 2 7 . 1. 

5 ) Szepesszombatí Krónika. Közli dr. Demkó K , a Szepesm. Tört. Társ . 
Évk. V I I . évf. Lőcse 1 8 9 2 . 3 2 — 3 4 . 1. 

6 ) Wagner i . m. I . 52. , I I . 48 , 105 , 2 9 3 ; I I I . 5 5 . 11. és Suppl. A n a l . 
I I . 2 3 6 . 1. és 1. Késmárk város titkos levéltára fasc. X X X I V . 6. sz. 



városába hatoltak s foglyul ejtették a városi tanácsot. 7) Kés
márk rombadőlése után égették fel a táboriták Ruszkinóczot és 
Szepessümeget, úgyhogy azok I V . J enő pápától különös kegye
ket kértek elpusztított templomuk felépítésére. 8) Iglón 9 ) még 
1433-ban, valamint a szepesi vár is ekkor kerül a kezükbe 1 0 ) és 
György szepesi prépostot magukkal hurcolták. 1 1 ) Giskra János, 
a husziták nagytehetségű vezjére, í esz x csakhamar ai Szepesség 
ura. A z özvegy királyné, Erzsébet, az elhalt Albe r t felesége, 
törvényes; jellegiét adott 1440-ben Giskra J . uralmának és ál
tala akarja érvényesíteni jogait Ulászlóval szemben. 1 2) Giskra 
János a Szepesség elfoglalásával előnyös pozícióba jutott , mert 
elzárhatta Ulászló elől a Lengyelországgal való érintkezés útját. 
Azza l , hogy Giskra J. i lyen előnyös stratégiai terephez jutot t , 
tekintélyes hatalma is emelkedőfélben volt , oly annyira, hogy 
csakhamar (1444) a bányavárosok 1 3) és az ország héttagú fő
kapitányságának egyik tagja lett , vagyis főkapitányi rangot 
kapot t . 1 4 ) Miután így Giskra János megszilárdította hatalmát, 
nem gondolt többé arra, hogy i t t hagyja az országot, hanem 
teljesen berendezkedett a Szepességen. Támogatta őt ebbeli 
munkájában vezérkara, melynek tagjai között A x a m i t h P. vo l t 
a legtehetségesebb. A X V - i k század derekán virágzott Giskra J . 
hatalma és így ekkor honosodott és gyökeresedett meg a hu-

4 szítismus, vagyis a husziták hitvallása a Felvidéken és a Sze-
pességben. Szép szóval, de ha szükség volt rá, erőszakkal is 
terjesztették az új mozgalom eszméit és Giskra J . és katonái 
nem bániak mindig kíméletesen ellenfeleikkel. Maga Zsigmond 
király is azt mondja a késmárkiakhoz intézett oklevelében, hogy a 
husziták elárasztván aSzepességet az ottani keresztényeket az ő 

7 ) Magy. Tud. A k a d . Kézirattár. Tört. 89. 
8 ) A pápa búcsút engedélyezett 1436-ban azoknak, kik a templomok 

felépítéséhez hozzájárultak. (Dr. Tóth-Szabó P. i. m. 368—369, 11. közli az 
okleveleket.) 

9 ) Wagner i . m. I . 219. 1. és iglói városi levéltár 52. sz. 
1 W ) Suppl. Ana l . I I . 270. 1. Wagner i . m. 335. 1. és szepeshelyi kápt. 

levélt, fasc. 2. num. 5. 
J 1 ) Szepesi káptalani házi levéltár. Scrin. X I . fasc. 3. num. 50. 
¥ 1 ) Szepesszombati Krónika u. o. 33. 1. 
1 8 J Dlugoss: História Poloníca Lipsiae 1711. 1. X I I . 754. 1. 
1 4 ) Dr . Tóth-Szabó P.: Giskra , különös tekintettel Abaujmegyére. B u 

dapest 1903. 17. 1, és lásd: A cseh-huszita mozgalmak és uralom tört . -e 

Magy.-on. c. művét. Bpest. 1917. 182—183. 1. 



istentelen felekezetükre térítvén, sok helyet felgyújtottak. 1 5) 
Különben is az úgynevezett zsebrák-brati, nem annyira a kath. 
vallási dogmák megostromlására vállalkoztak, mint inkább a 
társas életet reformáló intézkedések megvalósítására. Hirdették 
nálunk a társadalmi egyenlőséget és ezzel kapcsolatban rámu
tat tak a hierarchia szükségtelenségére. A hierarchia intézmé
nyeit;, úgy mint a kolostorok, káptalanok és apátságok létjogo
sultságát és a laikus és klerikus közti megkülönböztetést elve
tették. A z úrvacsorának két szín alatt való kiszolgáltatását kö
vetelték és nem tűrték, hogy a papság e téren is kiváltsághoz 
jusson. 1 6 ) Felismerték, hogy a la t in nyelv használata az isten
tiszteleten szintén az universalismus egyik eszköze és azért he
lyébe a cseh liturgiát hozták be, ami azután sokáig megmaradt 
s a tót nyelvre is éreztette a hatását a Szepességben. 1 7 ) A hu
szitáknak vol t társas és vallásos életük; csakhogy az merőben 
forradalmi szellemű vol t a fennálló merev, hierarchikus tago-
zottságú társadalmi élettel szemben. Ezek az erős ellentétek 
szükségképen éles harcot idéztek elő. Miko r a husziták i t t a 
Szepességen megtelepedvén irgalmatlanul támadjak, kifosztják, 
sőt tönkreteszik a menedékszirti (Lapis refugi i ) , 1 8 ) veres-
klastromi kolostorokat , 1 9 ) a savniki apátságot, 2 0) majd meg a 
szepesi káptalant 2 1 ) és a szepessümegi és ruszkinóczi templo
mot , 2 2 ) eljárásuk nem minősíthető közönséges dúlásnak és rab
lásnak, hanem úgy ke l l tekinteni támadásaikat, mint logikus 
következetességgel folytatott küzdelmet az ő aspirációik érde
kében, A z o k az intézmények a régi rendszer hirdetői és erősségei 
voltak, ezekkel kel let t a huszitismusnak leszámolnia, ha élni 
akart. 

De a huszítismus a lingua vernacula-t is hirdet i és ennek 
révén erős nemzeti irányú mozgalmat támasztott és jóllehet 
nem él még ekkor a nemzetiségi eszme, mégis nagy hullámokat 

1 B ) F e j é r : Codex Diplom, X , 7. 543. 
1 6 ) Wag. A n . I . 29. 1. . . - sub utraque specie communicatur , , , 
" ) Dr , Péchány Adolf: A magyarországi tótok. (Nemzetiségi Ismert. 

Könyvt, szerk. Dr . Szabó Oreszt.) Bpest, 1893? 26. 1. 
1 8 ) Wag. Ana l . I I . 76. 1. 
1 9 ) u. o. I I . 49. 1. és I I I . 187. 1. 
2*) u. o. I I I . 161. 1. 
2 1 j Suppí. A n a l . I I . 270. 1. 
2 2 ) D r . Tóth-Szabó Pál: A .cseh-huszita mozgalmak. Oklevéltár X V I I L 

és X I X . 368—369. 1, 



/ 

vert e mozgalom. A magyarság szempontjából azonban hatá
rozottan Veszedelmet rej tet t magában a huszítismus elterjedése, 
mert ez voltaképen a szlávizmus mozgalma, 2 3 ) hazája pedig 
Csehország, mely országban akkortájt otthonra találtak az 
összes európai nagy államokat átalakító forradalmi eszmék. 
A cseh nemzet az akkori viszonyokhoz képest, műveltségénél 
fogva, még a nagy nemzetek sorába tartozott. Természetes, ha 
így pol i t ika i szempontból mérlegeljük a helyzetet, akkor a Sze
pesség huszitismusa veszedelmes vol t magyar nemzeti szem
pontból akkor, mikor Csehország és Lengyelország egy közös 
uralkodó alatt készült egyesülni. Ezt észrevette különben Mátyás 
királyunk is, aki épen a nemzeti hatalom erősítésére ajándé
kozta oda a szepesi várat és a szepesi hercegséget Szapolyai 
Imrének, 2 4 ) akinek unokaöccse azután épen ezen a vidéken, 
amelyet a szlávismus fenyegetett, a köznemesség élén a magyar 
nemzeti eszmének legerősebb képviselője lett. A huszitisuius 
erejét nagy mértékben bénították különben a szepesi német köz
ségek és varosok is. A germán és szláv faj a Szepességen küz
delmet folytatott egymással. A husziták a városokat, a nemeit, 
szász lakókat mindenütt csak erőszakkal tudták féken tartani, 
hiszen azért ostromolták annyit Késmárkot, Iglót i s . 2 5 ) A sze
pesi városokban a huszítismus csak nehezen verhetett gyökeret, 
mert a papok e helyeken hatalmas ellenfelei voltak. Inkább a 

2 3 ) A huszítismus szláv jelentőségét ismételten kiemelte Solc dr.: Ná-
rodnosf a její vyznam zivote verejnem. Praha 1881. c. művében és lásd 
Lippert I . : Die Cechisierung der böhmischen Städte im XV. Jahrhundert 
(Mitteil. d. Vereins f. Geschichte der Deutschen V . k. 174. 1.) — Zigka már 
1423-ban kijelentette, hogy fegyvert fogott „nemcsak az isteni törvény igaz
sága, hanem különösen a cseh és szláv nemzet felszabadítása érdekében is." 
(Palacky: Geschichte von Böhmen. Prag, 1845. I I I . b. 361. 1.) 

2 1 ) Wagner: A n a l . Scep. I . 145. 1. 
2 5 ) A husziták politikai történetének tárgyalása a Szepességen tárgy

körömbe nem esvén, mellőznöm kellett, de utalok Dr. Tóth-Szabó Pál emii
tett két munkájára, továbbá Bal Jeromos: Szepesvára története. Lőcse 1914. 
41—-43. 1. Dr. Pechány Adolf: A magyarországi tótok. (Nemzetiségi ismer
tető könyvtár. D r . Szabó Oreszt szerk.) Budapest 1913. 25—27. 1. és Sváby 
Fr.: A Lengyelországnak elzálogosított X I I I . szepesi város tört.-e. Lőcse 
1905. 81—94. 1. c. művekre, azt meg kel l azonban jegyeznem, hogy a huszi
ták szepesmegyei szereplését egyik munka sem ölelte fel teljesen. Dr. Gerő 
János' A csehhusziták Magyarországon. Besztercebánya* 1910. c. művében 
nagyon felületesen szól a husziták szepességi szerepléséről, uj adat egyál
talában nincsen munkájában, teljesen Dr . Tóth-Szabó Pál: G i s k r a stb. ér te 
kezésének hatása alatt áll. 



falvakban találtak a huszítismus tanai termékeny talajra> és a 
városok lakói legfölebb ott ismerkedtek meg behatóbban velők, 
ahol Giskra J . hadai elszállásoltattak. A falvakban a lakosság 
már a nyelvbeli viszonyoknál fogva is fogékonyabb volt a hu
szita tanokkal szemben, ezt bizonyítja az is, hogy még ujabban 
is sok falusi tempómban találtak „kehely" jelvényeket, díszí
téseket, ami épen a kelyhesek jelképe v o l t . 2 0 ) A templomokat 
sok helyen átalakítják a husziták céljaiknak megfelelően; meg
erősítik a templomokat körfalakkal, mint p l . a csütörtökhelyit, 
mert hiszen a hitet meg is kellett védelmezni sokszor a német
séggel szemben. 2 7) 

Mennél inkább megismerkedünk a husziták szereplésével a 
Szepességen, annál inkább be ke l l látnunk, hogy ők korántsem 
voltak közönséges rablók, zsiványok, akiknek őket feltüntetik az 
egykori oklevelek és krónikák, mert hiszen állandóan letele
pedtek i t ten és vol t társas, valamint vallásos életük is. Hogy 
életmódjuk vallásos volt , azt bizonyítja a magyar praelatusok 
és bárók 1449-iki panasza, melyet a krakói Miklós nevű római 
ügyvivőhöz intéznek. Ebben az oklevélben a praelatusok és 
bárók bevallják, hogy Szepes- és Sáros vármegyék legtöbb pa-
rochiáiban már tényleg két szín alatt szolgáltatják ki az úrva-
csorát.28) Kiviláglik ebből, hogy a huszitáknak vol t hitéletük., 
mely Szepesség legtöbb helyén az istentiszteletre és a vallási 
nézetek átalakulására nagy hatással volt . 1449-ben a huszítis
mus tanai a vidéken már általánosan elterjedtek. 

Már ezen 1449-iki panasz alapján nem fogadhatjuk el Dr . 
Tóth-Szabó Pálnak újabb művében kifej tet t azon álláspontját, 
hogy a huszita vallás nem készítette volna elő a reformációt a 
Felvidéken. 2 9 ) De ellene szól ennek az állításnak Zsigmond 
királynak azon említett oklevele is, melyet Késmárkhoz intézett 
és melyben szomorú szívvel felemlíti, hogy mióta a husziták 

s") A krighi templom kapuján volt a templom restaurálása előtt még 
a kehelyjelvény látható. 

- 7 ) Wagner A n a l . Scep. I I . 12. 48. és lásd szepesszombati krónika u. o. 
34—35. 1. A husziták vezére itten C z a y k a és nem Giskra volt. — A templom 
körfalai jelenleg is láthatók. Leibitzer és ennek nyomán Hain is helytelenül 
tették krónikájukban a csütörtökhelyi templom megerősítését 1455-re, a hi 
telesebb szepesszombati krónika szerint ez már 1444-ben történt. 

2S) .. . inducunt haeresim Hussitarum, ita ut in Comitatibus Scepu-
siensi et de Sáros plurimae reperiantur Parochiae, in quibus iam defacto, 
sub utraque specie communicatur... (Wagner Anal , Scep. I . 29. 1.) 

2 9 ) i . m. 336. 1. 



betörtek a Szepességbe, annak keresztyén lakosságát az ő isten
telen felekezetükre kényszerítették. Tóth-Szabó Pál általános 
jellegűnek jelentvén k i Zsigmond ezen állítását, nem haj
landó ezen oklevélnek nagyobb jelentőséget tulajdonítani. 3 0) 
Ezzel szemben meg ke l l jegyeznünk, hogy Zsigmond, aki több 
izben maga személyesen járt a Szepességen, épen személyes 
tapasztalatok alapján győződhetett-meg a huszita vallás terje
déséről és azért nem általánosságban szól, hanem névszerint 
nevezi meg oklevélben a Szepességet, mint ahol a huszítismus 
terjedőiéiben van. 

A huszita vallás elterjedését biztosította továbbá a huszita 
katonáknak i t teni leányokkal váló összeházasod ás a is és nem 
hiába jegyezte meg Thuróczi krónikájában, hogy ,,már annyira 
nőtt vakmerőségük, hogy egész nyíltan házasodtak, mintha 
örökké az országban akarnának maradni . 3 1 ) 

A szóhagyomány is nem ok nélkül felemlíti, hogy a Sze
pességen sok templomban kehely diszítmények voltak kapu-
rácsozaton vagy a falon láthatók. A kehely mint eretnek j e l 
vény idők folyamán eltűnt a templomnál és csak teljesen ( félre
eső helyeken húzódott meg észrevétlenül, mint p l d . a krigbinél, 
ahol a kelyhes jelvény a templom legutóbbi restaurálása a lkal 
mával szintén eltávolíttatott. 

Továbbá a szepesi városokban és falvakban a ma is igen 
sűrűn előforduló „Huss" vezetéknév is amellett bizonyít, hogy 
e nevet viselő családok elődei valaha a huszita vallás hívei 
lehettek, mint a sok szepesi Scholtz, Schultz, Knieser név v i - , 
selőínek elődei a szepesi soltészség megalapítói vo l t ak . 3 2 ) 

Ha reánk maradt volna a X X I V , szepesi városi fraternitás-
nak a ménhárdi 1556-íki tűvész alkalmával elpusztult 1520 
előtti korról szóló jegyzőkönyve (matricula), az esetben rész
letesebb adatokkal rendelkeznénk a huszita vallás elterjedé
séről a Szepességen, 

A források, melyek a husziták társadalmi és hitéletéről 
közelebbről értesítenének, elpusztultak, mi csak szórványos 
adatokkal rendelkezünk, de ezeket is az ellenféltől bírjuk, még 

3 , J ) i . m. 150. 1. 
3 1 ) Tóth-Szabó P. ezt is csak társadalmi egybeolvadásnak minősíti, 

i . m. 3 4 4 . 1. 
3 2 ) -V, ö. A szepesi soltészség c. tanulmányomat a Békefi-féle emlék

könyvben 1912 Budapest 117. 1. 



pedig a papok, szerzetesek, illetőleg a gyűlölettel eltelt városi 
polgárok feljegyzéseiből. 

Hiszen tény és tagadhatatlan, hogy a husziták sok rombo
lást és pusztítást okoztak a Szepességen épen a kiegyenlíthet 
tétlen elvbeli ellentétek miatt. Egyfelől a dogmákon alapuló 
hierarchikus társadalmi élettel szemben állott a szabadon mozgó, 
önájllóságra törekvő individualizmus, másfelől szlávísmus és a 
németség állottak egymással szemben. 

Elfogultság volna azonban a huszitákban csak zsiványokat, 
latrones stb. látni, k i k egyebet sem tesznek, mint pusztítanak, 
kegyetlenkednek, rombolnak; téves továbbá fővezérükben, 
Giskrában csak zsiványkapitányt látni . 3 3 ) Hiszen ezek a huszi
ták letelepedtek a Szepességben, templomokat építettek, új 
társadalmi élet szervezésén fáradoztak és vol t továbbá — amint 
a gyér adatokból kitűnik — hitéletük is. Vezéreik Giskra J. és 
A x a m y t h P. pedig nem kis tehetségek, amit bizonyít már az a 
körülmény is, hogy egészen idegen területen állva meg tudnak 
küzdeni a nehézségekkel, sőt kiváló társadalmi állást is tud
nak maguknak teremteni. Giskrának fényes udvara is van; sze
ret i a pompát és biztosítani is akarja az udvartartáshoz szüksé
ges összes tényezőket, kellékeket. Nemcsak pol i t ikai szükség
ből léptek vele utóbb szövetségre egyes uralkodóink, hanem mert 
személyi kiválóságát és seregének fegyelmezettségét elismerték. 
Összeköttetésben állottak vele Ulászló, Erzsébet, Hunyadi J á 
nos, V, László és Hunyadi Mátyás is, akivel Giskra utóbb sze
mélyesen is találkozott. V . Lászlónak tántoríthatatlan híve ma
radt haláláig, pol i t ika i elve tehát állandó és, jelleme határo
zo t t . 3 4 ) Katonái sem nyúzó-fosztó zsiványok, martalócok, ha
nem fegyelemhez szokott katonák, hiszen ők alkották később 
Mátyás állandó hadseregének zömét. Ha pusztítottak ís a hu
sziták a Szepességben, 3 5 ) megtették ezt azért, mert ellenfelekkel 
álltak szemben, de hogy egész ténykedésük i t t csupán a rom
bolásból állott volna, elfogult állítás és éppenséggel ellentmond 
a történelmi valóságnak. 

3 3 ) V . László király a Szepességen garázdálkodó huszita rablók kiirtá
sára Bártfa város polgárságára már hadiadót is vetett k i . (Bártfa sz. kir. 
város levéltára 694. sz.) 

**) G i s k r a János jellemét helyes világításba helyezte Dr. Tóth-Szabó 
Pál: A csehhuszita mozgalmak stb. c. művének 180—182. 1. 

3 5 ) Dr . Tóth-Szabó P.: Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. 
Bpest. 1903. 49. 1. 



A huszítismus tehát elterjedt a Szepesiségben a X V . év
század első évtizedeiben, e század derekán már általános jelle
get nyert, mignem Mátyás az Alföldre telepíti Giskra Jánost 
és vitézeit 1462-ben. Tanaik azonban alkalmassá tették a talaj t 
arra, hogy a tekintélyt képviselő egyházzal) szemben a Sze
pességben újabb mozgalmak indultak meg és így előkészítették, 
ha nem is közvetlenül, de közvetve a szepesü városokban isi a 
reformáció elterjedését. 

3. Egyházi állapotok a Szepességen a reformáció elterjedése 
előtt. 

A reformációnak a X I I I . szepesi városban s egyáltalában 
az egész Szepességen való meghonosodását és elterjedését nem 
vezethetjük többé vissza tisztán külső körülményekre és okokra. 
A hagyományokra támaszkodó írók a Szepességnek é'lénk né
metországi, ipar i és kereskedelmi összeköttetéseível s azzal, 
hogy a szepesi tanuló-ifjúság a wittembergi s egyéb német egye
temeket látogatta, vélik megmagyarázhatni, hogy miért terjedt 
el a reformáció olyan rohamosan a Szepességen. Ezek a külső 
körülmények igaz ugyan, hogy némileg előmozdíthatták az új 
tanok elterjedését, de nem biztosíthatták volna azoknak meg-
gyökeresedését is. S ha csak i lyen külsőségek siettették volna 
e tanok elfogadását, nem lett volna azoknak jogalapjuk ahoz, 
hogy kikezdjék a régi egyházat és következésképen nem is dönt
hettek volna meg azt. Kel le t t tehát mélyebben fekvő okoknak 
is lenniök, amelyeknek megismerése és feltüntetése világosabb 
képet nyújt nekünk a Szepesség reform-mozgalmaínak szüksé
ges voltáról. Lélektani tényezők sürgették a hitújítás elterje
dését és megszilárdítását a X I I I . szepesi városban is, csak 
úgy, mint hazánkban 1) és Európaszerte. A Szepességen is meg
találjuk azokat a momentán okokat, amelyek előmozdították 
és életre keltették tulaj donképen a reformációt: a renaissance-
k o r i erkölcsöket és ez okok nyomán fakadó léha és ledér világ-
felfogást, mely akkor a Szepességen ép úgy, mint Európa összes 
művelt államaiban általános volt . A Szepesség is hódolt a k u l -
turállamokban felkapott koreszméknek, amelyek a renaissance 
tanítása szerint a testi, földi és érzéki javak élvezésére és haj-
hászására vezettek. Sőt a renaissance gondolkodásmód már 

1 ) Lásd: „Renaíssancekorí erkölcsi állapotok hazánkban c. cikkemet a 
Protestáns Szemle 1908. évf. 669—683. 1. 



nemcsak a világiak közt terjedt, hanem beférkőzött az egy
házba is olyannyira, hogy annak elfajulásait talán legteljesebb 
mértékben az akkori szepesi prépost, lomnici Horváth Jánosr 

jelleme és élete tünteti fel. A szepesi prépost, aki hivatva v o l t 
arra, hogy az összes szepesi fraternitások anyagi és l e lk i ügyeit 
szívén viselje, igazi renaissance világfi, aki prépostságához tar
tozó egyházközségeinek felvirágoztatásával vajmi keveset tö
rődött, hanem inkább saját kedvteléseinek és anyagi érdekei
nek élt. Pénzsóvár, mivel a renaissance-korban a pénz a be
csületet is pótolhatja. A pénz értékét emeli szemében az a kö
rülmény, hogy általa megszerezhette magának a legkülönfélébb 
élvezeteket, a kényelmet s ledér szórakozásai részére a szük
séges anyagi fedezetet nyújtotta. Horváth prépostot pénzsóvár-
sága kapzsivá, sőt fukarrá tette, aki prépostságának jövedelmét 
és a fraternitásoktól beszolgáltatott cathedraticumot tisztán re
naissance hajlamainak, erkölcstelen kéjelgéseínek kielégíté
sére fordította. Fukarságának nem volt határa. Ujabb és ujabb 
terheket rótt a fraternitások közül különös-en a X X I V . k i r . 
pléb. testvérületre, amely a legtekintélyesebb s a legvagyono
sabb volt . A papság és a prépostság között felbomlott a jó v i 
szony; az egyetértés helyébe lépett az egyenetlenség, viszály, 
sőt utóbb az elkeseredett küzdelem és harc. A prépost önké
nyesen emeli a cathedraticumot, majd bekövetelí azt a határ
idő előtt ; 2 ) azoktól pedig, akik már beszolgáltatták, utólago
san és újból követeli. A z egykorú jegyzőkönyvben, melyet M o l 
ler i r t , nem győzzük zsarolásainak és kapzsiságának adatait 
olvasni; úgyszólván minden évben történtek újabb és újabb kí
sérletek a cathedraticumi és egyéb terhek felemelésére, Sokszor 
előnyére fordította a prépost azt a körülményt, hogy a frater-

Líber seu Registrum Fraternitatis Venerabilíum Dominorum X X I V , 
Plebanorum Regalium in Scepus etc. Ab Anno 1520—1606. 57. és 165. 1. E z 
a becses egykorú kódex Matricula Molleriana néven ismeretes, mivel Moller 
G y . vezette 16 éven át, mint a X X I V . városi fraternitás szeniora a frater
nitás jegyzőkönyveit. A z eredeti kézirat a késmárki ág. hitv. ev, egyház levél
tárában van, másolata a X I I I , szepesi városi esperesség leyéltárában Iglón. 
Ezentúl így idézzük: Matr. Moll . — Részletek megjelentek belőle „Az E g y 
háztört. E m i . a hitújítás korából" c. munkában. Bpest, 1904. I I . 391—461. 1. 
E részletek kiadója Bunyitay Vince helytelenül mondja a közölt szemelvé
nyek bevezetésében, hogy e kódex a késmárki ev. líceum birtokában van. 
A kódex, melynek viszontagságos múltja van, a késmárki ág. hitv. ev. egy
ház tulajdona. Különben Wagner A n . Scep. I I k. 189. 1. is közölt belőle sze
melvényeket. 



nitáshoz tartozó papok egyetértését sikerült néki eleinte meg
bontania és akadtak olyan papok, k ik , hogy néki hízelegjenek, 
besúgták néki a fraternítás titkos határozatait, úgyhogy a pré
post már jó eleve gondoskodhatott arról, hogy a határozatok 
végrehajtását meghiúsítsa. 3) 

Horváth önző ember lévén, keveset törődött a fraternitás 
jóllétével és éppenséggel nem karolta fel annak ügyeit, sőt in
kább másokkal szövetkezve lehetőleg a fraternitás pénztárának 
kifosztására törekedett. Nem fogta annak pártját akkor sem, 
mikor Kaczíaner, majd Werner és a staroszták, sőt a szepesi 
várurak is a X I I I . szepesi város papjainak zsarolásában egy
máson túltenni igyekeztek. Pénzhiány van ekkor mindenfelé 
é s a zsoldosvezérek anyagi eszközök előteremtésénél nem kí
méltek senkit sem. Állandó ürügy gyanánt, hogy zsarolásaikat 
mentsék, a török ellen folytatott küzdelmeikre hivatkoznak; 
ezt teszi Kaczíaner János, a király vezérlő tábornoka, aki arról 
értesült, hogy a fraternitás frigyládájában 30.000 fr t . tőkével 
bír. A papok kénytelenek tárgyalásokat folytatni vele, ame
lyeknél kimutatják, hogy nemcsak hogy 30.000 f r tny i vagyo
nuk nincs a frigyládában felhalmozva, hanem még 1 dénárnyi 
sincs. A prépost nem szólalt fel az érzékenyen sújtottak ér
dekében és így azok nagy nehezen, 800 fr t . adókivetés ellené
ben menekülhettek meg Kaczíaner haragjától. De nemcsak a 
prépost maga szorongatta gyakran a fraternítás papjait zsaro
lásaival, hanem még helyettesét, a vikáriust is megbízta i lyen 
teendőkkel. Ez utóbbi 1529-ben megtaksálta a fraternitáshoz 
tartozó leggazdagabb papokat, még pedig a leibiczí papot 200, 
a hunfalvit 200, a lomnícit 100 és a poprádít 100 írttal. Sőt a 
fraternítás szeniorja a leggazdagabbnak tartott papokkal együtt 
a préposti lakba! rendeltetett, ahol börtönnel is fenyegették 
őket, ha eleget nem tesznek a követeléseknek. Természetes, 
hogy az erőszaknak engedelmeskedni kel let t és a szorongatott 
egyházi férfiak igen súlyos terheket vállaltak magukra, 4) Nem 
szólalt fel a prépost 1530-ban sem a fraternitás érdekében, mikor 
a császári kapitány, Haubitz megsarcolta Lőcsét, a Veres-
klastrom-i és Méned ekszirt-i kolostor szőlőit pedig a késmár
kiaknak 200 írtért elzálogosította, a fraternitástól pedig nem 

3 ) Matr. Moll . 14. 1. 
*) u. o. 37. 1. A szenior 15 frtot, a leibiczí pap 30 frt., a ruszkini 4 

írt . , a durándi 12 frt., a ménhárdi 25 frt. stb. fizetett. 



kevesebb, mint 100 frtot követelt, 5) utóbb azonban megelége
dett 50 írttal is. M i k o r pedig időközben arról értesült, hogy 
Lubló és Podolin várkapitánya, Jezovszky, a lengyel király 
nevében fej- és jószágvesztés terhe alatt el t i l tot ta a X I I I . város 
papjaínak az 50 frt kiutalását, végképen lemondott követelésé
ről. A prépost azonban megneszelvén a dolgot, most már ma
gának kívánta az összeget és igyekezett magát a papok védő
jének feltűntetni, jóllehet helyesen állítja róla az egykorú f e l 
jegyzés, hogy rosszabb, kegyetlenebb vol t még a német zsoldo
soknál is. f i) 

Horváth prépost tehetetlenségét látjuk akkor is, mikor 
Kaczíaner 1000 huszárral és 500 lovassal s 400 gyalogossal 
1533. okt. 28-án Lőcsére érkezett, ahol a prépost és a frater
nitás papjai 7 ) fogadták el és a fraternítás nevében 4 kancsó bor
ra l , 2 sajttal és 100 köböl zabbal kedveskedtek neki. Ezt az 
ajándékot a zsugorí jellemű prépost megirigyelte és emiatt még 
aznap azt követelte, hogy lovait a papok lássák el ezentúl zabbal 
s ezt az újabb terheket a többi fraternitásokra, is kivetette. 8 ) 
A papok kénytelenek a prépost követeléseinek eleget tenni és 
fejenként megszavaznak 18 köböl zabot, amiből annak 300 köböl 
jutot t összesen. Kérték ugyan a papok Horváthot, hogy érje be 
kevesebbel, mivel e szűk időkben soknak úgy ke l l a zabot vá
sárolnia, (1 köböl 1 dénár), de a prépost semmi engedmény 
tételére nem volt rábírható. 9) 

Horváth az egyházlátogatásokat is zsarolással kötötte 
össze és ahelyett, hogy i lyenkor vallásos érzületével mintaképül 
szolgált volna a híveknek és papoknak egyaránt, nem fékez
hette önző hajlamait; erőszakoskodott, kegyetlenkedett, sőt 
valósággal rabolt és legkevésbbé sem gyakorolta a felebaráti 
szeretet erényét. Nyers természetének adta bizonyságát p l . 
Nagylomnicon is. I t t ugyanis meglátta Urban lelkész szép 
kancáját, mely megtetszvén neki, azt egyenesen magának köve
telte. Hiába hivatkozik a lelkész arra, hogy a kanca nem is az 
ő tulajdona, hanem a leltár szerint a fundushoz tartozik, bár 

5 ) u. o. 100. 1. 
6 ) u. o. 52. 1. 
7 ) u. o. 75. 1. A lőcsei (Moller G y . ) , az iglói (Lőrinc conszenior) és a 

pálmafalvi pap. 
8 ) u o. 82. 1. 
») u. o 107. és 108. 1. 



hozzáteszi, hogy ha az egyháztagok beleegyeznek, ő szívesen a 
prépost rendelkezésére bocsátja a lovat. Erre a prépost türel
metlenül r ival l rá a papra: „Mit törődöm én az egyháztokkal? 
vagy megkapom, amit akarok, vagy veleni jöttök és adtok 
aranyban 25 f r t o t . " 1 0 ) A pap ezen erőszakoskodásra kénytelen 
vol t a prépostnak átengedni a kancát. Ugyanígy járt el Horváth 
Leibiczon, Bélán, Ménhárdon, Izsákfalván, Malompatakon, 
Lomniczon, Poprádon, Iglón és Durándon. 1 1) I lyen, már inkább 
rablásnak nevezhető zsarolással egész méneshez jutot t s min
den módon igyekezett vagyonát gyarapítani. Jogcímek kitalá
lásában, hogy pénzt szerezhessen, igen leleményes vol t ; így 
1536-ban azzal állt elő, hogy a préposti lak a káptalanban igen 
rozoga állapotban van és i lyen veszedelmes időkben célszerű 
annak újjáépítése, és megerősítése- 1 2) E célra 200 frtot követelt 
Horváth a fraternitástól, de a kapott összeget nem fordította a 
préposti lak restaurálására, amint ezt elpanaszolják a papoki a 
királyhoz intézett |plyamodványukban, 1 3) hanem a saját cél
jaira felhasználta. 

1538-ban megvette Horváth prépost 4000 írtért a késmárki 
várúrtól, Laszky Jeromostól a nedeci várat. E tettéből! is kitű
nik, hogy ő minden tekintetben korának igazi gyermeke s azok
nak á zsoldoskapitányoknak a példáját akarja követni, k i k ha
talmukat egy-egy vár elfoglalásával erősítették meg. A z i lyen 
eset nálunk nem ment ritkaságszámba, hiszen ismeretes, hogy 
a Szapolyai család ősei is úgy tettek szert vagyonra és hata
lomra, mint zsoldosvezérek. Horváth, a szepesi prépost is világi 
hatalom megszerzésére gondol; a vár megvételével vélte ő a 
változó időkben prépostságát biztosítani. Csakhogy a vételre 
újabb összegeket kellett alárendeltjeitől és összes papjaitól k i 
zsarolni. Jan. 14-én tehát két papot küldött Horváth a paro-
chiákba, k ik sorra megadóztatták a papokat. 1 4 ) Most az egyszer 
azonban pártfogóra akadtak a plébánosok leonhardi Fels Leon
hard csász. generáliskapitány személyében, aki el t i l tot ta a pré
postot a jogtalan sarcolástól. Miután pedig a generálískapitány 

1 0 ) „quid mihi de Laicis , vei date mihi eam, vei veniatis mecum et da-
bitis mihi 25 ft. in auro." u. o. 111. 1. E z 1536. jan. 26-án történt. 

X 1 ) u. o. Durándon nem kancát, hanem csikót szerzett. 
1 2 ) u. o. 114. 1. 
1 3 ) u. o. 192. 1. , 
" ) u. o. 146. 1. és váraljai 10, az ágostafalvi 10, íglói 10, pálmafalvi 8, 

az illésfalvi 6, a csütörtökhelyi 6 frtot fizetett stb. 



arról értesült, hogy a prépost emberei mégis szedték a sarcot, 
szemrehányást tett neki. Horváth azonban kibúvót talált és pap 
létére egyszerűen letagadta, hogy ő szedette volna a papságtól 
a sarcot, azt állítván, hogy a pénzt önként ajánlották fel neki. 
Kijelentet te még azt is, hogy sokéirt nem adná, ha ismerné az 
árulót1, reméli azonban, hogy Fels L . katonai hatalma csakhamar 
megrendül majd s akkor következik a leszámolás. 1 5) 

Fels L . erélyes közbelépése használt, mert ennek hatása 
alatt írta Horváth a fraternitáshoz azon levelét, melyben meg
ígéri, hogy a szokott törvényes székdíjon kívül nem vet k i rá 
sarcot, sem semminemű terhet. 1 6 ) A fraternitás hálás is ezért 
Felsnek éls hálája jeléül egy, kívül-belül aranyozott serleget ad 
át neki. A z átadás alkalmával Fels egyenesben megigéri, hogy 
védemébe veszi a papságot, sőt Ferdinánd király jóindulatába is 
ajánlja, egy nagy kiváltságlevelet eszközölvén k i a fraternítás 
részére, mely egyszersmíndenkorra elejét vegye a prépostok 
zaklatásának. E kiváltságlevél elnyerése «celjjabol ajánlja ' a 
generáliskapitány, hogy vagy egyházi, vagy világi férfi küldes
sék a királyhoz, 1 7 ) 

Ezen időben a prépost Krakóban tartózkodott. Visszatérése 
után a senior felkereste és bejelentette neki, hogy Fels Leonhard 
generáliskapitány határozott utasítása értelmében nem adhatnak 
semmilyen összeget sem a prépostnak és alázatosan kérte őt, 
hogy ne zaklassa annyira a szegény papokat, mert az ártatlanok 
jajveszékelése az egekig hallatszik és nem marad boszúlatlanúl 
sem a jelenben, sem a jövőben. E kijelentése: , ,T i az enyém 
vagytok és amivel bir tok, az mind az enyém" a papságra nézve 
sértő éls helytelen. Hisz ez esetben „rosszabbul állunk, mint a 
barmok pásztorai, mert azok az évi bérért szolgálnak, melyet 
meg nem sarcol senki; azok szabadok és örülhetnek Istentől 
kapott javaiknak. Ha Főtisztelendőséged így bánik velünk, k i 
csoda kíván a papok közül fenhatósága alatt maradni? hiszen 
máris kevesen vagyunk papok és még azokat a keveseket is e l 
űzi! A városi polgárok, falusi liakók, nemeisek szitkozódnak, 
gyalázzák Főtisztelendőségedet és a pokol fenekére kívánják," 
Dacára azonban, hogy Mol le r minden módon engedékenységre 
akarta bírni a prépostot, az nem tágított és haladt a maga útján. 

1 5 ) u. o._147. 1. 
« ) u. o. 147. 1. és 148. 1. 
" ) u. o. 149. 1. 



Erre Fels L . újabbi tiltólevelet adott k i 1538-ban, jan. 30-án, 
amelyben súlyos pénzbírság mellett meghagyja, hogy ne meré
szeljen senki a kiváltságlevél leérkezéséig a prépostnak a ren
des adón kívül egyebet ís fizetni. Fels eljárásának most is volt 
eredménye, mert 1538. márc. 14-én leérkezett a királyi kivált
ságlevél, mely korlátokat szab Horváth prépost vértszípolyozó 
zsarolásainak. Szigorúan megparancsolja benne a király, hogy 
ezentúl ne merészelje a papokat, kanonokokat, egyházakat és 
a szepesi prépostsághoz tartozó egyházi rendeket a szokott és 
törvényesen elismert egyházi adón túl megterhelni, vagy zak
l a t n i . 1 8 ) 

A prépost, aki ezalatt Krakóban mulatott , ahol ezüstnemüt 
és ékszereket is elzálogosított, 1 9) a fraternitástól, rendkívüli 
szükségleteire hivatkozva, 200"fr tnyi segélyt akart újból kicsi
karni . A fraternitás papjai tehát ismét súlyos helyzetbe ju tot 
tak, mivel a király kiváltságlevele dacára tartottak a pré
post boszújától, aki máris bebörtönözéssel fenyegette őket, ha 
nem teljesítik kívánságát. 2 0) A fraternitás szeniora igyekezett a 
prépostot ezen újabb zsarolása súlyos következményeire f igyel
meztetni, őszintén és bátran feltárta előtte a papok szegény
ségét, sőt nyomorát; rámutatott az általános elégedetlenségre; 
hangsúlyozta, hogy csak az elmúlt évben ís a székdíjat három
szor fizették s nem hallgatta el azt sem, hogy már a köznép is 
zsarnoknak tart ja Horváthot, a papok pedig hajlandók inkább 
ítthagyní parochíájukat és kivándorolni Sziléziába, Olmützbe, 
semhogy tovább tűrjenek, mert ők kielégíthetetlen farkasnak 
tartják, kí maga tör a juhnyájra, ahelyett, hogy annak védel
mezője lenne. A székdíj és egyéb kivetett terhek megtagadása 
nem ok arra, hogy bebörtönözze a papokat kutyamódra. 2 1) 

De a szenior fellépése hatástalan vol t és Horváth zsarolásaí-
1 S ) u. o. 158—159. 1. 
1 9 ) u. o. 160. 1. 
2 0 ) u. o. 164. 1. 
2 1 ) u. o. 166:—168. 1. . . . hodie fugere debent Sacerdotes, tanquam 

Oves lupum suum Praelatum. Nec licet, ajebam carceribus vinctos tenere ex 
invídia sacerdotes. Non dico, quod D, V . R. non haberet auctoritatem corri-
gendi propter suos excessus aliquem ex fratribus, sed correctio poenam 
non debet excedere, imo Sacerdotam Correctionem et punítionem, debet 
praecedere trina admonitio, tandem si non emendat spirítualiter, corrígat et 
imponat illí Jejunium oratíones, suspensio ab officio, arceat ab ingressu 
Eccl iae . Respondit: Non utique pro canibus, sed pro hominibus carceres 
facti sunt . . . 



val ezután sem hagyott fel, sőt most, hogy a felsőmagyarországi 
generáliskapitány Laschkan Tamás lett, aki mindenben őt támo
gatta, elérkezettnek gondolta az időt arra, hogy teljesen meg
törje a papságot. Már 1538. szept. 1-én levelet küldött Laschkan 
Tamás Eperjesről a fraternitásnak, melyben figyelmezteti, hogy 
tagjai feltétlen engedelmességgel tartoznak a prépostnak. Horváth 
pedig erre szintén maga elé idézi a X X I V . fratern. papja i t . 2 2 ) A 
szenior Szepesváraljára hívja össze a testvérületet, hogy előzetes 
megbeszélés után tisztelegjenek a prépostnál. A szepesváraljai 
gyűlésen a papok elkeseredettségükben valóságos ligát kötnek 
a prépost ellen. Kézadással biztosítják egymást a kölcsönös tá
mogatásról és ünnepélyesen fogadalmat tesznek, hogy közülük 
senkit sem hagynak cserben, sőt, ha a prépost közülük valaki t 
letartóztatna és bebörtönöztetne, akkor egyikük sem távozik 
előbb, semmint azt szabadon bocsátja. Másfelől azonban kimond
ják azt is, hogy semmi olyast nem tesznek, amivel a prépost te
kintélye és a néki járó tisztelet ellen vétenének, de védelmükre 
a jogtalan elnyomással szemben, mindenre készek. A sok zsa
rolás, kegyetlen, durva bánásmód öntudatra ébresztette a papo
kat, k i k elszántan mentek fel a káptalanba, hol a prépost és v i 
káriusa fogadták őket. A szenior a fraternitás nevében egy kis 
ajándékkal is kedveskedett a prépostnak, (2 frt . értékű borssal), 
majd kérte őt, hogy adná elő a fraternitásnak közlendőit. A 
prépost mindnyájukat leültette, majd tudtokra adta, hogy 
Laschkan Tamás királyi kapitány az ország védelmére és a' 
török elleni küzdelemre nemcsak az összes világiaiktóil, hanem 
az egyháziaktól ís bizonyos hadisegélyt, adót követel. A szenior 
haladékot kért a felelet megadására, mibe azonban a prépost 
nem egyezett bele, hanem csak annyit engedett meg, hogy a 
papok kimehetnek és megbeszélhetik a dolgot maguk között, 
azután rögtön adjanak választ. M a j d meghagyta szolgáinak, 
hogy ha a papok újra visszatérnek, zárjak el az összes kapukat, 
ami meg is történt. Válaszadáskor a szenior megható szavakban 
ecsetelte a papság nyomorát és esdve könyörgött, védelmezze, 
támogassa őket a prépost ezen ujabb zaklatásokkal és háborga
tásokkal szemben. Hiszen a hazafias kötelességnek ők is eleget 
akarnak tenni és ha csakugyan komoly a veszély és az összes 
nemesség, városi polgárság" ós az egész Szepesség á török ellen 
folyó háború céljaira áldozatot hoz, a papság sem fog elmaradni, 

2 a ) u. o. 172. 1. 

/ 



sőt szükség esetén még tunicáját ís odaadja. A prépost azonban 
nem sokat hederített a szenior szavaira, hanem kereken ki jelen
tette, hogy Laschkannak 600 frtot fog fizetni, mert ha erre nézve 
beleegyezésüket nem adják, fogságba vet közülök hármat, vagy 
négyet. A papok elszörnyüködve értesültek ezen óriási sarc 
kivetéséről és a szenior határozottan, nyílt, férfias modorban k i 
jelentette, hogy annyit nem adnak, nem is adhatnak, mert nincs 
és ,,ha a fejemet veszi, még akkor sem adhatom meg a kívánt 
összeget." 2 3 ) A prépost erre gúnyosan csak azt jegyezte meg, 
hogy ismételje majd a szenior e szavakat a generálískapitány 
előtt, de csakhamar nagy haragra lobbant az engedetlenség 
miatt, jóllehet valamennyien atyai bánásmódért könyörögtek. 
A szenior látván, hogy Horváth makacsságát nem igen lehet meg
törni, azt ajánlotta, hogy két pap küldessék közbejáró gya
nánt Laschkanhoz s ha célt nem érnek, akkor a királyhoz. A 
prépost erre kijelentette, hogy néhányukat fogságban vissza
tart. Hiába könyörgött újból a szenior és hiába tárta fel a pré
post előtt, hogy ők valamennyien ligába léptek, hogy egyik el 
nem hagyja a másikat s, ez esetben az istentiszteletek elhanya
golása az ő bűne lesz. Horváthra ez sem hatott, hanem meg
maradt szándékánál és azt kérdezte tót nyelven inasától, hogy 
elzárta-e az ajtókat. Igenlő válasz után felszólította a prépost 
a malompataki Tamás, a lomnici Orbán nevü s a káposztafalvi 
papot, hogy lépjenek a mellékszobába s foglyoknak nyilvání
totta őket, a többieknek pedig meghagyta, hogy távozzanak. A 
papok eleinte maradni akartak, de utóbb a váraljai paplakra 
vonultak, majd a szepesi várkapitánytól, Hypolittól kértek a 
bebörtönözöttek részére pártfogást, k i őket Laschkanhoz uta
sította, A papok megfogadták ezt a tanácsot és miután a sze
pesváraljai bírónál benyújtották protestációjukat, elküldöttek 
a felkai és svábóci papot Eperjesre Laschkanhoz, Ez cso
dálkozását fejezte k i a prépost erőszakoskodása felett és k i 
jelentette, hogy csak az imént távoztak el a prépost követei, 
k ik engedetlenség és durva magatartás miatt bevádolták nála 
a fraternitást. Sajnálta, hogy Horváth, i lyen zsarolásra ragad
tatta magát, amire ő tőle nem kapott sem megbízást, sem fe l 
hatalmazást; egyébiránt is, a prépost maga bíztatta őt fel a fra
ternitás megadóztatására, ő azonban nem kíván lehetetlent, ha-

2 3 ) u. o. 174. 1. . . . non habemus, nec possumus et si mihi caput 
auferret, non haberem ill i darej 



nem megelégszik annyival, amennyit képesek a papok fizetni 
és írásbelíleg ís biztosította őket jóindulatáról. 2 4) 

Ezalatt Horváth éjnek idején elszállíttatta a foglyokat 25 
fegyveres kíséretében a nedecí várba, ideérve bilincsekbe ve
rette és a vár legmélyebb tömlöcébe záratta el őket, rablók és 
tolvajok módjára. ,,Igy bánt a szepesi prépost, — jegyzi meg 
Mol ler , — a papokkal; rosszabbul még a kutyákkal (sem bán-' 
hatott vo lna . " 2 5 ) Miután pedig még a többi papokat és külö
nösen Mol le r szeniort is elfogatassál fenyegette, újból célsze
rűnek látszott Laschkanhoz követet küldeni, hogy bemutassa 
neki a királytól kapott szabadságlevelet, valamint Fels Leon
hard levelét is másolatban. Hadisegély fejében ezúttal 32 
frtot küldtek a generáliskapitánynak, amit azonban az nagyon 
kévéseit és szemrehányást ís tett a követnek, hogy míg K a -
cziánernek 600 frt jutot t , neki egy morzsával ke l l beérnie. 2 6 ) 

Ezalatt a prépost elbocsátotta a nedeci tömlöcben sínylődő 
papokat, kemény megsarcolás után. Tamás, a malompataki pap, 
kénytelen vol t 40 frt váltságdíjat fizetni, Orbán Lomnicról 100 
és György Káposztafalvárói 245 f r t o t . 2 7 ) Azonkívül megeskette 
Horváth az éheztetett és megkínzott 2 8) papokat, hogy meg
hurcoltatásukról senkinek sem szólnak, de a prépost szolgái 
elárulták uruk erőszakoskodását. 2 9) 

A fraternitás a végsőre határozta el magát és azért a k i 
rályhoz akart fordulni . Követeket bajosan küldhetett volna, 
mivel a prépost bizalmas embereivel és oláh katonákkal e l -
állotta az utakat és leselkedett rájuk. Emiatt célszerűnek ta
lálták, hogy az Eperjesről, Bártfáról és Kisszebenből a király
hoz induló polgárokra bízzák ügyüket. Közben a szepesi ka
pitány, Ipol t fy Miklós, nehogy a jogtalanságok várurának, 
Thurzó Sándornak fülébe jussanak, 1538-ban (sz. Mihály előtti 
szombaton) újból biztosította a fraternitás papjait jóakaratá
ról és kijelenté, hogy a prépost zsarolásait nem fogja tovább 
tűrni és bárminő zaklatás éri ezután őket Horváth részéről, azt 
jelentsék be nála s ő kész orvoslásról gondoskodni. Egy ké-

2*) u. o. 174. 1. és 176.. 1.-
2 5 ) Ita dccet Sacerdotes tractare, vilius, quam Canes. u. o. 177. 1. 
2 6 ) u o. 177.—178. 1. 
2 ? ) u. o. 203. 1. Először 1000, majd 500. azután 300 és végül 245 frtot 

követelt. 
? «) u o. 208. 1. 
2 9 ) u. o. 203., 208. és 211. 1. 



sőbbi levelében szintén jóindulatáról biztosította a frater-
ni tást . 3 0 ) 

A testület ekkor már a megyénél is benyújtotta a prépost 
erőszakoskodásai ellen protestációját, Kimutat ta benne, hogy 
kézzelfogható igazságtalanság vol t a fraternitástól 600 frt. sub-
sidiumot követelni, mikor az egész megye 90 frtot, a káptalan 
csak 8 frtot és a prépost maga semmit sem adott erre a cé l ra . 3 1 ) 

A X I I I . szepesi város grófja is igazolja 1538. okt. 15-én 
külön levélben, hogy a prépost zaklatásai, visszaélései a pa
pokkal szemben már-már tűrhetetlenek; hogy egészen szokat
lan, új adókkal terheli azokat; hogy a jogos 50 frtnyí census 
csakhamar 100, illetőleg 200 frtra emelkedett; hogy 2—300 
köböl zabot követel tőlük, kancákat, lovakat elszed jogtalanul 
s így a papok helyzete évről-évre nyomorúságosabb lesz. Meg
emlékezik természetesen a dunajeci várba hurcolt papokról és 
végül azon általános félelemről és rettegésről is, amelyben a 
prépost tart ja az alárendelt papokat,* kiket bilinccsel és bör
tönnel fenyeget. 

A papok a királyhoz intéztek kellően felszerelt folyamod
ványt, 3 2 ) melyben összegezik a prépostnak velük szemben e l 
követett gazságait és oltalomért könyörögnek. írtak ez ügy
ben még a t r ident i püspöknek is, aki bíboros és Ferdinánd kan
cellárja volt, továbbá Várday Pál esztergomi prímásnak, Fels 
Leonhard főudvarmesternek, -Adam Károly es. és k i r . titkár
nak . 3 3 ) E sok pártfogó tényleg elérte azt, hogy a király 1538. 
nov. 1-én adott rendeletében szigorúan el t i l tot ta a prépostot 
ilynemű zaklatásoktól s ezt a fraternitásnak tudtára adta mel
lékelvén neki-a préposthoz intézett levelét. A szenior kézbesí
tette a király levelét a prépostnak dunajeci várába, akit a k i -

3 0 ) u o. 186—187. 1. . . . vidi innocentiam fratrum et percepi crude-
lííatem istius boni vicini mei, Praelati V . D. non concessít mihi iustitia 
divina, neque me retinere potui, quin pro íratribus illis non laborassem et 
non laborarem, . . . . 

3 1 ) u. o. 183. 1. Moller G y . így kiált fél: „ 0 Deus, Deus iníinitae mí-
sericordiae et clementiae Pater respice injuriam nostram"! 

3 S ) Mellékelték a magyar és lengyel királyoktól kapott kiváltságleve
leket, továbbá a vármegyének, a váraljai bírónak, a X I I I . szepesi város 
grófjának, a szepesi várkapitánynak és végül Laschkannak levelei máso
latát. (E leveleket szóról szóra közli Moller 185—193. 1.) \ 

3 S ) Ezekhez is küldték az előbb említett levelek másolatait. Felsnek 
345 denárnyi értékű aranyozott ezüst kanalat, Adam K . - n a k két ezüstkana
lat (293 dénár) adtak ajándékba, (u. o. 194—195. 1.) 



rály leintése szerfelett lesújtott. Újra és újra átolvasta a kirá
l y i rendeletet, majd letéve azt, fejét mindkét kezébe temette, 
amit a küldönc szemeláttára háromszor megismételt. Utóbb 
éhen-szomjan elbocsátotta a küldöncöt. 

Horváth kétségbeesése nem a megbánás jele volt , mert 
csakhamar bosszú járt az eszében és emiatt zsinatot is akart 
összehívni, hogy minden lehető módon zaklassa a papokat. Nem 
gondolt arra, hogy az egyházi életet erősebbé tegye; nem a va l 
lásosság s az erkölcsi fegyelemnek megszilárdítását akarta ő 
a zsinattal előmozdítani, hanem éreztetni akarta haragját, ha
talmát a papokkal azért, hogy őt a királynál bepanaszolni mer
ték. A papok nem is attól tartottak, hogy a prépost talán szi
gorítani akarja a meglazult egyházi fegyelmet, vagy az erkölcs
telen életmódot javítani, hanem feljebbvalójuk kapzsi, kegyet
len természetétől féltek, s az újabb adóktól, esetleg börtöntől 
és kínzásoktól, amelyek annak részéről reájuk vártak. Ezért 
helytelen és elfogult Hradszky József azon kijelentése, hogy 
a papok mindenáron megmenekülni akartak a zsinattól, amely
nek határozatai újra egyházias szellemet hozhattak volna a 
fraternitásba. 3 4) Eltekintve attól, hogy a szepesi prépost a 
maga kapzsi, kegyetlen, telhetetlen, ledér és erkölcstelen élet
módja mellett egyáltalában nem ís gondolt arra, hogy erkölcsi 
reformokkal nemesítse meg a papság szellemét, még ő lett 
volna erre, — könnyelmű életét tekintve, — a legkevésbbé hí
vatott. Kitűnik az igazi ok, amiért a fraternitás papjai a zsinat 
megtartásától idegenkedtek, a testvérületnek az esztergomi 
érsekprimáshoz intézett könyörgő soraiból, amelyben a papok 
kérik a prímást, hogy ne engedélyezze a zsinatot, mert a 
prépost szörnyű haragra lobbant a fraternitás papjai ellen s 
erős bosszúra áhítozik azért, mivel ők a királynál feljelentették 
gazságait. 3 5) Hogy a fraternitásnak alapos oka volt a kilátásba 
helyezett zsinattól tartani, azt a királyhoz intézett folyamod
ványa határozottan feltünteti; 3 0) e szerint a prépost annyira 
visszaél zsarnoki hatalmával, hogy a papok házaikat sem merik 
többé elhagyni és a testvér a testvért nem meri látogatni. 3 7) 

3 4 ) Hradszky József: A X X I V . kir. plébános testvérülete és a refor
máció a Szepességben. Miskolcz 1895. 82. 1. 

3 5 ) Matr. Moll . 205. 1. 
3 0 ) u. o. 206—207. 1. a folyamodvány másolatát közli. 

3 7 ) u. o. 208. 1. 



Felshez intézett levelükben pedig ki jelent ik a papok, hogy, ha 
helyzetük nem javul , kénytelenek máshová vándorolni. 3 8) 

A fraternitás célt ért, amennyiben az esztergomi érsek át
látta a prépost terveit és el t i l tot ta őt a zsinat megtartásá
tól, mert az nem a prépost, hanem az érsekprimás jogköréhez 
tartozik. Sajnálatát fejezte k i egyúttal affelett, hogy a prépost 
oly kegyetlenül bánt a fraternitás tagjaival és emberséges bá
násmódra utasította ő t . 3 9 ) 

A prépost ilyenformán nem bosszulhatta meg magát, de 
ő nem az az ember volt , aki keresztényi szeretetet gyakoroljon, 
hanem minden tette, minden egyes szava elárulta gyűlöletét a 
papokkal szemben. Miután nem büntethette meg őket egyházi 
uton, beállott denunciansnak és bevádolta alárendeltjeit az 
udvarnál, hogy valamennyien rebellisek, akik sem az ő egy
házi, sem Ferdinand pol i t ikai hatalmáról tudni nem akarnak. 4 0 ) 
A prépost ezen jellemtelen szereplésével célt ért, amennyiben 
a király pol i t ika i szolgálatait azzal jutalmazta, hogy 1539. nov. 
20-án megdicsérte őt szerzett érdemeiért és felhatalmazást adott 
neki arra, hogy összes préposti és praelátusi jogait gyakorol
hassa papjaival szemben, az engedetleneket pedig méltó bün
tetéssel súj tsa. 1 1 ) 

Horváth tehát célt ért és további működését igen jel lem
zően illusztrálja a matricula, mikor azt i r ja róla, hogy: „ezen
túl is csak pecunia, pecunia, tantum pecunia et non íustitia-ra 
tö r . 4 2 ) 

A harc tehát újra kezdődött a lelketlen prépost és a fra
ternitás közt. A z utóbbi 1540. dec. 29-én már arról tanácsko
zott, hogy újból a királyhoz forduljon segedelemért, mikor a 
prépost, vikáriusa tanácsára, hajlandónak mutatkozott a kibé
külésre. Mindenekelőtt a papok 90 aranyat fizettek neki újévi 
ajándék gyanánt és öt pontban foglalták össze kívánságaikat, 
melyekhez a vikárius is hozzájárult. E pontok csak a legsú
lyosabb visszaélések megszüntetésére irányultak. Kimondot-

3 S ) A pártfogók részére 15 nyestbőrt vásároltak és ötöt-ötöt küldtek 
az esztergomi érseknek, a tridenti püspöknek és F c l s Leonhárdnak és Adam 
Károlynak 2 ezüstkanalat 215 denárnyí értékben. A nyestbőrök ára 960 d. 
volt. (u. o. 209. 1.) 

3 9 ) u. o. 216. 1. 
*°) u. o. 223—225. 1. 
4 1 ) u. o. 226. 1. 
« ) u. o. 227. 1. 



ták, hogy: 1. a prépost nem sarcolhatja meg többé a papokat 
és semminemű alkalommal nem követelhet tőlük anyagi hozzá
járulást; 2. a múltra kölcsönösen fátyolt borítanak és a jövőben 
senki se tétessék k i újabb zaklatásoknak; 3. ha valamelyikük 
büntetést érdemel, ne börtönöztessék be, mivel ez lealacso
nyítja a papi méltóságot, hanem szeretettel és kímélettel fe
nyíttessék meg; személyét és családját ne illessék jogtalan ter
hekkel; 4. ha valaki jogtalanul vád alá helyeztetik, engedtes
sék meg neki, hogy törvényes ítélőszék előtt védekezhessék és 
végül 5. hogy e szerződés necsak a X X I V . frat. papjaira, ha
nem a Szepesség összes papjaira kíterjesztessék. 4 3 ) Jóllehet 
azonban a vikárius a prépost nevében tárgyalt, ura a szerző
dést csak átalakítva fogadta el, elhagyván az első és utolsó 
pontot. Miko r a fraternítás ezért igazolásra szólította fel a v i 
káriust, az azzal mentegette a prépost eljárását, hogy a fra
ternitás megadóztatásának módozatait a 3-ík pont eléggé körül
írja, a rendkívüli segélyről pedig nem mondhat le a prépost, 
mivel erre nézve a pápától privilégiumot kapott. A z utolsó 
pont végre azért mellőztetett, mivel a többi fraternítás neiri i n 
tézett e tárgyban kérelmet a préposthoz s ha óhajtana a ked-
vezésekben részesülni, tartsa kötelességének, hogy előbb kiér
demelje a prépost kegyét ajándékokkal, 

Horváth tehát, jóllehet felhatalmazást adott a vikáriusnak 
az ellentétek végleges elsimítására, megszegte a szavát és is
mét lehetetlen kíncsvágyának engedvén, lehetetlen feltételeket 
szabott a X X I V . frat, papjainak, 4 4 ) Sőt aug, hó 25-én köve
telte tőlük nemcsak az ezen évi székdíjat, — 61 aranyat, — 
hanem a jövő év székdíjából ís 40 aranyat kívánt előre meg
kaparintani azon ürügy alatt, hogy k i akarja váltani a Krakó-
ban elzálogosított egyházi szereket és ruhákat, A fraternítás 
azonban, hivatkozva az évi nagy szárazságra és a termésre, 
nem járult hozzá a prépost tervéhez, 4 5) A prépost azonban 
nem tágított és a staroszta, Kmitha Péter támogatását vette 
igénybe. Kérésére Kmi tha keményen meghagyta a X I I I . elzá
logosított város papjainak, hogy á prépost kívánságának eleget 
tegyenek, így nem maradt egyéb hátra, mint megfizetni a 101 
aranyat és a prépost, pénzhez jutván, folytatja pazar életmód-

« ) u. o. 230, 1, 
'*) u, o, 231. és 232, 1, 
« ) u. o, 236. és 237, 1. 



ját ; hiszen nem az elzálogosított feszületek, kelyhek és egy
házi ruhák kiváltása volt a gondja, hanem tivornyázásra, köny-
nyelmü és tékozló életére kellet t neki a pénz. A fraternitás 
szívességét pedig, amiért a székdíjból 41 aranyat lefizetett, 
azzal hálálta meg, hogy midőn 1541-ben Bécsben járt, újból 
bevádolta a fraternítás papjait a királynál engedetlenség és 
pártoskodás miatt. A király erre természetesen újból felhatal
mazta őt, hogy a legnagyobb eréllyel lépjen fel papjaival szem
ben és megengedte neki, hogy ne csak a bebörtönözéshez, ha
nem még a testi fenyítéshez ís nyúlhasson. A z erről szóló 
hírek csakhamar elterjedtek a Szepességen is, Horváth pedig, 
hogy papjaira még jobban ráijesszen, azt is jelezte, hogy leg
közelebb a papok megzabolázása céljából zsinatot hív össze. 
A papok közt nagy rettegés támadt, mert éTőre tudták, hogy 
felebbvalójuk a királyi bizalmat újabb zsarolásra fogja felhasz
nálni. Emiatt Werner Györgyhöz, a sárosí várkapitányhoz for
dulnak segítségért, mert tudják, hogy a zsinat nem az erkölcsi 
életrend megjavítása, hanem a pénzkícsíkarás céljából fog 
összehívatni. 4 ' 5) Werner Gy, biztosítja is a fraternitást jóindu
latáról és pártfogásáról^ 4 7) 

A papok jól sejtették, hogy a zsínattartás ijesztgetés ujabb 
összeg kipréselésére. Tényleg a prépost megegyezett bécsi utja 
után Lomnytza Jakab lublói jegyzővel, hogy a fraternitás pap
jaitól a zsinattartás tervének elejtése ellenében nagyobb össze
get sarcolnak k i . Lomnytza Jakab magához hivatta a podo-
l i n i várba a X I I I . város két leggazdagabb papját, Lőrincet Igló-
ról és Jánost Ménhárdról és bejelentette nekik, hogy a prépost 
legközelebb zsinatot tart, ami azonban, véleménye szerint, te
kintélyesebb pénzösszeggel el volna odázható. A tárgyalások 
ez alapon megindultak és végre megállapodott a fraternitás a 
préposttal abban, hogy 100 frt lefizetése esetén az utóbbi elha
lasztja a zsinatot 5 évre. Ezen összeg lefizetése ellenében a 

w ) . . . Lupinura induit animam et certos fratres dirís detinuit C a r -
ceribus, piis nostris precibus ac appellationibus contemptís, etiatn omnibus 
admonitionibus spretis, non ourans suum officium, sed tantum temporale 
quaerens commodum, non Dei glória, sed nostra i l l i Curae erat pecunia; 
non cura animarum, sed tantum opulentia divitiarum; praetendit nunc brevi 
celebrare Synodum et omnes convocare, non ad morum reformationem, sed 
ad pecuniarum collectionem, ut audivimus, S i dabimus pecuniam nostram; 
non advertit emendationem et inopiam, Synodus nullus erit, (u, o. 249. 1.) 

* 7) u. o. 253. 1. 



fraternítás azt óhajtja, hogy biztosítsa neki a prépost eddigi 
privilégiumait s hogy tagjaínak szabad bejárása legyen hozzá. 
A prépost tehát megint győzött, hiszen pénzhez jutot t s egyéb 
célja úgysem volt a zsinattal, a papok pedig még örültek, hogy 
100 frt birsággal szabadultak, mert biztosra vették, hogy Hor
váth, ha zsinatot tart, még jobban megkopasztotta volna őket . 4 8 ) 
Nem a reformoktól féltek a papok most sem, hanem a prépost 
szípolyozásától rettegtek; emiatt akarták mindenáron elkerülni 
a zsinatot és ezt hangsúlyozzák is irataikban. Ha így tárgyilago
san beállítjuk az eseményeket, megtaláljuk az okokat és okoza
tokat és nem elég, mint Hradszky teszi, kijelenteni, hogy a fráter-, 
nítás csak mindenáron szabadulni akart a zsinattól és hajlandó 
volt pénzzel ís a prépostot halasztásra bírni . 4 9 ) Hradszky azon
ban elmulasztotta azt, hogy a matríkulát részletesebben áttanul
mányozza, mert akkor megtalálta volna a pontos indokolását 
annak, hogy miért akarják a papok a zsinatot elhalasztani s hogy 
miért hajlandók a halasztás érdekében még jelentékeny pénz
áldozatra is, A prépost kapzsisága, jellemtelensége már magá
ban véve is gondolkozóba ejthette volna a fent említett* írót, 
sőt meg is győzhette volna arról, hogy i lyen ember nem törő
dik és nem ís törődött soha az egyház belső életével és a zsinat 
tartását nem erkölcsi reformok hozatala végett tervezte; hiszen 
nála a tízparancsolata abban az egyben nyer összefoglalást: 
,,Da pecuniam!" 

A prépost telhetetlensége ezentúl nem ismer határt és a 
condotierik példájára megragad minden alkalmat, hogy anyagi 

- jólétét előmozdítsa. Nem válogatós az eszközökben és azonnal 
utánozza a földesurak s a zsoldosvezérek ujabb zsarolásait. 
Egész életének főcélja: a pénzszerzés és ahol ujabb jövedelemre 
szert tehet, ott átgázol a legtermészetesebb jogokon és bizto
sítja fényűző, renaissance szellemű életmódjának alapját: a 
pénzt. Megalázza ezen visszaéléseivel a saját társadalmi állá
sát, becsületét s alárendelt papítestületének méltóságát. Mol le r 
elkeseredésében azt írja róla, hogy lelkipásztorokból marha- és 
dísznópásztorokat cs inál . 5 0 ) 

4 S ) u. o. 256, 1, 
4 0 ) Hradszky J , í. m, i , h, 

, 5 0 ) Pastores hominum fierent pastores boum, posset etiam eis dare cum 
tempore scrofas ad sustentandam eas, tunc pastores anímarum etiam fierent 
pastores scrofarum. (Matr, Moll, 246, 1,) 



A prépost zsarolási taktikájában nem egyszer Pauschner 
Györgyöt, a szepesi vár kapitányát utánozta, aki 1540-ben a 
Szepesvárához tartozó községek lelkészeit kényszerítette arra, 
hogy marháinak egy részét tőle teleltetésre átvegyék és azokat 
tavasszal kihizlalva újra beszolgáltassák. így kényszerítette 
Pauschner az illésfalvi papot, hogy 6 ökröt, a csütörtökhelyit, 
hogy 4 ökröt tartson el, többi marháját pedig kiosztotta az ösz-
szes lelkészek között . 5 1 ) Súlyosbította a lelkészek ezen uj abb 
terhét az a körülmény, hogy ez évben az óriási szárazság 
miat t nem volt sem széna, sem sarjú, a gabonaféle is csak u j j 
n y i magasra 'nőtt, úgy, hogy szalmahíány miatt kénytelenek 
voltak saját marháik eltartására a fák leveleit összegyűjteni és 
megszárítani. 5 2) A papok a prépost közbenjárását kérték 
Pauschnernél, de ő ezzel mit sem törődve, csakhamar követte 
Pauschner példáját és sertéseit a papokkal hizlaltatta. 

Pauschner György utódjának, Bornemissza Miklós várka
pitánynak példáját is követte a prépost a sör jutalék kivetése 
dolgában. Ugyanis 1543-ban Bornemissza megkövetelte, hogy 
a várhoz tartozó X I , község papjai egy-egy hordó sört guritsa-
nak be a várba; aki ezt elmulasztotta, azt a várkapitány azzal 
fenyegette meg, hogy huszárjai); parochíájára küldi. A pépost, 
felbuzdulva Bornemissza zsarolásán, 1543-tÓl kezdve már szin
tén követeli a X I I I . város papjaitól a sörkontingenst. A papok 
közül a ménhárdi köteles hordóját Béláig, a bélaí pedig a duna
jeci várba szállítani; hasonlóképen odaszállítja a felkai pap is 
a maga hordó sörét, ami az akkori közlekedési és közbiztonsági 
viszonyok mellett még kétszeres teher volt . 

A papok gazdálkodását érzékenyen érintette a lublóí vár
kapitányok azon eljárása, hogy sokszor pénz helyett gabonát 
kívántak a városoktól és a papoktól, 5 3) Sőt sokszor a pénz mel
lett még a gabonát is bekövetelték. 5 4) így történt ez 1541-ben 
ís, mikor a papok Lublóra 300 köböl rozsot, 100 köböl árpát és 
40 köböl borsót szállítottak, 5 5 ) 

5 1 ) u, o. 244. 1. 
5 t > ) . . ., tamen coactus sum sicut alíi homínes nostri arborum fólia 

•ex silvis duc.ere, propter straminum defectum, ad sustentanda armenta mea. 
(u, o. 245. 1.) 

° 3 ) u. o. 43—44. 1. Lásd Kmytha Péter erőszakoskodásait és a kive
tett gabonahányadot a 44, 1. 

5 4 ) u. o. 263. 1. 5 5 ) u. o. 



Ezen a prépost ís vérszemet kapott és már 1535-ben 300 
köböl rozs kiszolgáltatására kényszerítette a X I I L város pap
j a i t , 5 6 ] 1541-ben pedig már 700 köbölt követelt . 5 7 ) A prépost 
ezen ujabb zsarolását a fraternítás egyenesen vérlázítónak tar
totta, mivel csak áprilisban tett Ígéretet, hogy nem ró újabb 
terheket a testvérület papjaira s ezt írásbelíleg ís megerősítette. 
A szenior, Moller , a prépost ígéretében bízván, feleslegesnek 
tartotta a további aggódást és feleslegesnek azt ís, hogy a pré
postnak felszólítására válaszoljanak. De a faternitás papjai 
Iglón összegyülekeztek és félvén a prépost bosszújától, tárgya
lásokat kezdtek vele, A prépost hosszas könyörgés után ráve
hető volt arra, hogy 200 köböl rozzsal megelégedjék, de kikö
tötte, hogy azt a papok kötelesek Lőcsére szállítani, 5 8) 

De nemcsak a világiak zsarolásait utánozta Horváth, ha
nem talál k i ő egyedül ís jogcímet papjainak újabb megadózta
tására, így összehívatta a fraternitások szenioraít és conszeniorait 
1536-ban Lőcsére és a káptalanban levő préposti lak renoválá
sára és megerősítésére 200 frtot követel tőlük, 5 9 ) A fraternitá
sok nagy nehezen teljesítik kívánságát, sőt a kért összegnél még, 
nagyobbat ís fizetnek, (300 fr tot ) , de a prépost saját szórako
zásaira fordítja a pénzt, úgy, hogy a szenior még ez évben keser
vesen panaszkodik, hogy a prépost a beszolgáltatott összeget 
másra használta fel és nem építtetett semmit sem, 6 0) 

Mindebből eléggé kitűnik, hogy Horváth János prépost az 
egyházi és vallásos életnél sokkal fontosabbnak tartotta a pénz
szerzést és a legszentebb dolgok profanizálásától sem i jed t 
vissza, ha abból anyagi előnyt remélt. Még simoniát ís űzött, m i 
dőn 1542-ben megadta hozzájárulását ahoz, hogy Leudischer 
György, aki a lutheranizmus első hirdetőinek egyike a Szepes
ségen, elfoglalhassa Leíbiczon a papi állást. Ezen jóváhagyás 
azonban 3 aranyba került a leibiczí híveknek. A fraternitás 
papjai pedig, megrémülve attól, hogy Leudischer Gy, működése 
veszedelmes lehet az egyházra, azonnal közbeléptek a prépost
nál és 25 arany forintot ígértek neki, ha elmozdítja Leudíschert 
állásából, A prépost már most, hogy megkaphassa a 3 aranyon 
kívül a 25 aranyforintot is, olyformán intézte el a dolgot, hogy 

5 6 ) u. o. 107. 1. 
5 5 ) u. o. 264. 1. 
0 8 ) u. o. 265—266. 1. 
5 8 ) u. o. 114. 1. 6 U ) u. o. 184. és 192. 1 



Leudíschert egy évre bízta meg a leibiczí egyház vezetésével. 6 1 ) 
.Reá nézve meglehetősen mindegy volt , hogy milyen tanokat 
hirdetett Leudischer, hiszen ő a vallás dolgaival legkevesebbet 
törődött. Sőt, hogy milyen keveset foglalkozott az egyház belső 
életével, azt mutatja az a körülmény ís, hogy midőn 1543-ban 
Malompatakon a papi állásra Leudíschert hívták meg Toporcz-
ról, ahol akkor működött, a prépost újból megadta beleegyezé
sét az állás elfoglalásához, mivel Pauschner szepesi várkapi
tány 12 aranyat ígért neki érte. Miután pedig a fraternítás pap
j a i tényleg adtak ugyanannyit a prépostnak az ellenkező el já
rásért, ő egyelőre kétszínű magatartást tanúsított, úgy, hogy 
Leudischer inkább lemondott malompatakí állásáról és Topor-
czon maradt. Tehát nem az igazi vallási meggyőződés dön
tötte el a hitélet legfontosabb ügyeit, hanem a pénz, mely akkor 
becsületet, vallásos érzést, mindent pótolhat. 

A prépost igazi világfi, aki szereti a kényelmes, u r i életet, 
a fényűzést s azonfelül még hódol az érzékiségnek ís. Köny-
nyelmű és ledér, aki sernmibe sem veszi az egyházi t i lalmakat 
s böjt idején is bárányhust eszik. 6 2 ) A coelibatust sem vette-
szigorúan, mert, mint a renaissance igazi gyermeke, módfelett 
érzéki ember volt . Saját inasa tanúsága szerint állandóan 8—9 
kéjhölgyet tartott , akiket azután időről-időre férjhezadott, nagy 
hozományt biztosítva nek ik . 6 3 ) Nedeci várában meg egyenesen 
büszkélkedve mutogatja a fogságba vetett papoknak Orbán 
nevü fiát. Ki je lent i , hogy nem türí a házasságtörést és nem en
gedheti meg. hogy a papok a szakácsnékkal hitvestársi viszony
ban éljenek, hanem elnézi, ha fiatal leányt k i tar tanak. 6 4 ) így 

ö l ) u . -c . 295. 1. 
8 SÍ u. o. 202. 1. 
0 3 ) Inte.rrogavi quendam Servitorem ejus: mi fráter, quomodo tarnen 

tantam consumit pecuniam et annos proventus, cum nunquam habet pecu
niam, sed semper conqueritur. Respondít: Charissíme Domine, quomodo 
non consumeret, cum tot habet meretrices 8 vei novem semel, et Ulis 
cogit dare, et aliquis tradit maritis, ut vivant in matrimonio, et interim 
alias subordinat sibi, cum quibus consumit. (u. b. 204. 1.) 

6 4 ) In arce Dunawitz coram fratribus, quos captivos 1538. dixit: I r 
Pfaffen vorberget Ewer Kynder; ich vorberge meyne nicht: secht, demon-
strans eum puerum, filium suum Urbánum. Ich wil l nicht gestattenn 
Ebrecherey von euch, oder das eyner eyn Elithe bey ym haben soll zwr 
Köchenn. Sunder so ym yemant eyn jong Meydleyn helt, kann ich leyden. 
Denn ich hab selber eyn Balken Im Oge, wie kann ich eyn andern eyn 
slobleyn rausnemen. (u. o. 251. 1.) 



cselekedett ő maga ís p l . 1543-ban, midőn nedecí várának tűz
mesterét házasította össze egyik ágyasával, jóllehet a tűzmester 
első felesége még élt. ' 5 5) Érzéki vágyaínak annyira rabja, hogy 
cselédjeit sem vetette meg.'5'1) A prépost buzdította még a pa
pokat is arra, hogy példáját kövessék; így Durándon Gáspár 
nevű plébánost egyenesen biztatta, hogy vegyen magához fiatal 
és szép cselédet. ' 5 7) Természetes, hogy Horváth feslett élet
módja és romlottsága demoralizálta a papságot ís, úgy, hogy 
sok pap, követvén az egyházfő példáját, szintén kéj hölgyeket 
t a r t o t t 0 8 ) és papjaink a legféktelenebb érzékiségnek hódoltak."-'] 
„Az egész Szepesség a plébánosok bűneiben elmerülni készül'* 
— jegyzi meg az egyik kar társ . 7 0 ) 

S hogy a zűrzavar teljes legyen, a szepesi préposti méltó
ságot 1543-ban egyszerre ketten viselték *és mindegyik prépost 
igyekezett hiveít védeni s versenytársát a préposti székből k i 
túrni. E versengés még jobban feldúlta az akkori társadalom s 
az egyház békéjét, viszályt és gyűlöletet ébresztvén azokban, 
akik elsősorban a békének és a szeretetnek hivatott apostolai 
voltak. Ugyanis I . Ferdinánd király, nem bízván eléggé Hor
váth prépost hűségében, k i régebben János király híve vol t és 
condotierí módra urat cserél t , 7 1 )letette őt méltóságából és he
lyére Grecsméry Lőrinc székesfehérvári prépostot nevezte k i . 7 2 ) 
A z uj prépost kínevezését Saankó János hozta a káptalannak, 
a szepesi vár urának és a papságnak tudomására, 7 3) ami az 
utóbbiak körében nagy örömet és lelkesedést ke l te t t . 7 4 ) Saankó 
János az uj prépost meghatalmazottja, 1543. dec. 3-án felkéri 

« ) u. o. 318. 1. 
6«) u. o. 196. 1. 
ö 7 ) Dominus Praelatus ad eundem Parochum dixit: Quare non tenetís 

vobis pulcram ancillam, ex quo vobis prior matróna vesta mortua est; aut 
accipiatis vobis iuvenculam ancillam in uxorem: ecce, de vobis autoritatem 
accipindi vobis uxorem. (u. o. 202. 1.) 

8 8 ) . . . ut Plebani viri cum scortis et cum meretricíbus illas consumant, 
et tot scandala praebeant . . . (u. o. 294. 1.) 

B 9 ) . . . quod nos Sacerdotes cum concubinis tam pessimam vitám 
duceremus et homines sumum, qui ratione uti debemus, non sicut bruta-
sensualitatem sequi, (u. o. 310. 1. és lásd még 311. 1. és 392. 1.) 

<ü) u. o. 294. 1. 
7 ' ) u. o. 70. 1. 
7 2 ) u. o. 366. 1. és lásd a kinevezési oklevélnek a szövegét 376, 1 

7 3 ) u. o, 366, 1. 
7 4 ) u. o. 



Moller Györgyöt, a fraternítás szeníorát, hogy hivassa össze a 
testvérületet gyűlésre, amelyen pontosan bemutassák, mennyi 
adót fizettek Báthory Andrásnak, Szepesvára urának, mennyi
vel tartoznak a prépostnak és mit követelhet még az uj prépost 
magának. Egyúttal e gyűlésen megtekinthetik mindazok, akik 
Grecsméry Lőrincnek préposttá való kinevezésében kételked
nek, a királyi kinevezést. Mol le r György tényleg össze is hívta 
az összes fraternitások szertioraít és conszeniora.it, de nem a káp
talan székhelyére, hanem Lőcsére, azért, mivel a papok a vár
kapitány cselszövéseitől t a r to t t ak . 7 5 ) 

A gyűlést dec. 21-én Lőcsén meg ís tartották s ez alkalom
mal Saankó a megjelent papokat meggyőzni igyekszik arról, hogy 
a régi prépostot, Horváth Jánost, odafent teljesen elejtették, mert 
abban az esetben is, ha Grecsméry, k i t időközben Besztercebá
nyán szélhűdés ért, nem foglalhatná el a szepesi prépostságot, 
van már kiszemelt utódja. A préposti lakot ezen interregnum 
alatt teljesen kifosztották, ugy, hogy Saankó a lőcsei gyűlésen 
keservesen panaszkodik, hogy ellopták a préposti lak tetejét, 
padlóját, asztalait, kilincseit, zárait. Semmi sem maradt épen; 
még az ablakokat is leszedték, a boltozatos folyosókat ledön
tötték; sem kenyér, sem sör, bor, vagy takarmány nem maradt 
a házban s ezért felkéri Saankó a fraternitásokat segélyadásra. 
Ezek 10 frtot szavaznak meg, amivel azonban Saankó nem 
igen vol t megelégedve. 7 0) 

Ezalatt Horváth János újra megnyerte I . Ferdinánd király 
kegyelmét és 1543. dec. 20-án felszólítja Mol le r Györgyöt, hogy 
az egyházi adót ezentúl is csak néki szolgáltassák be. 7 7 ) Ugyan
akkor feltétlen engedelmességre szólította fel Báthory András, 
Szepesvár ura és k i r . tárnokmester a papokat az uj préposttal 
szemben 7 8) és ugyanezt tette Saankó is, aki a székdíjnak 4 nap 
alatt történendő befizetését is sürgette és azonfelül a maga szá
mára követelt még három menyétprémet. 7 9) 

Legnehezebb vol t ekkor Mol le r feladata, akit felelősségtel
jes állásában mindkét párt részéről zaklattak, ő tisztázni akarja 
a bonyolult helyzetet és evégett felkéri Horváth Jánost, hogy 

7 5 ) u. o. 366—367. 1. 
7f>) u. o. 371. 1. 
7 7 ) u. o. 377. 1. 
7 8 ) u. o. 378. 1. 
7 9 J u. o. 379. 1. 



tegye közzé a királyi levelet, melyben préposti méltóságában 
megerősíttetett, mert különben sokan kételkednek e hir valódi
ságában. 8 0 ) Mindenesetre jellemző, hogy a papság fejének sza
vában nem tudtak már megbízni és a prépost szavának nincs h i 
tele, hacsak kézzelfogható tényekkel nem igazolja állításait. 
Horváth veszedelemben látta forogni préposti méltóságát s 
azért 1544, február elején Bécsbe utazott, hogy az udvarnál 
sürgesse régi jogai és igényei megerősítését. Mielőtt elutazott, 
meghagyta Mollernelc, hogy két tehene, amelyet már eddig ís 
a szenior volt kénytelen eltartani, visszajöveteléig nála marad
j o n , 8 1 ) 

Míg Horváth Bécsben járt, Baltizár kanonok meglátogatta 
az új esperesi prépostot és a tőle kapott utasításokat előterjesz
tette a fraternitásnak febr. 20-án tartott gyűlésén, Grecsméry 
prépost igen szigorúan utasította papságát, hogy feltétlen hűsé
get és engedelmességet tanúsítsanak iránta; e l t i l t ja Luther tév-
tanaínak hirdetését es szigorúan meghagyja, hogy a coelibatust 
megtartsák, 8 2 ) Súlyos büntetéssel fenyegeti meg mindazokat, 
akik nem ismerik el az ő prépostságát, Saankó már Grecsméry 
elhozatalára is gondolt és hogy" kocsit s lovat vásárolhasson, elő
leget követelt a papságtól a fizetendő székdijból, A fraternítás 
papjai fizettek is neki 40 aranyforintot, de a székdijat nem mer
ték kiegyenlíteni, mert nem voltak biztosak abban, hogy nem 
kapja-e vissza a régi prépost méltóságát 8 3 ) és akkor annak újból 
fizethettek volna. Beszolgáltattak azonkívül 87 köböl zabot az 
új prépostnak vetőmag gyanánt. 8 4 ) 

A papok állandóan rettegésben voltak, hogy a régi pré
post visszatér, sokan azért semleges magatartást tanúsítottak 
és egyik egyházfőhöz sem igen akartak csatlakozni, Grecsméry 
erre négy újabb királyi rendeletet küldött a szepesi papságnak 
1544. májusban, hogy méltóságát ezekkel, megerősítse és meg
szilárdítsa. A z első rendeletben megerősíti a király őt méltó
ságában és meghagyja mindenkinek, hogy abban őt támogas
sák. A többi rendelet felszólítja 1. Báthory Andrást, 2. Serédy 
Gáspárt és 3. Loboczky Mátyást, hogy legyenek az új prépost 

8 0 ) u. o. 381. 1. 
8 1 ) u. o. 389. 1. 
8 2 ) u. o. 392. 1. 
« 3) u. o. 393. 1. 
8 ' ) y. o. 396. 1. 



segítségére és védjék meg alattvalóit. 8 5) Saankó pedig a maga 
részére 6 tehenet és 80 dénárt követelt a papoktól, mire a fra
ternitás tagjai 8 aranyforinttal váltották meg ez újabb teher 
alól magukat. 8 0 ) Ezeket a folytonos zaklatásokat, nyugtalaní-
tásokat megunta már Mol le r szenior és belefáradva a két pré
post egymás ellen való agyarkodásaiba, 1544. máj 9-én lemon
dott szeniorí tisztségéről, melyet 16 éven át nagy ügyszeretettel 
viselt. 

Horváth ezalatt sikerrel dolgozott Bécsben, amennyiben 
a személyes utánjárás ismét neki jut tat ta a szepesi prépostsá
got és mihelyest nedeci várába visszatért, azonnal levelet inté
zett Mollerhez, azon hiszemben, hogy még ő a X X I V . frater
nitás szeniora, melyben felszólítja, hívná össze Lőcsére az összes 
papokat, mivel be akarja mutatni előttük a királyi iratot, mely 
őt préposti méltóságában megerősíti. 8 7) A szepesi várkapitány, 
Szinyei Merse László azonban t i l takozott ez ellen, sőt felszó
lította Í544. aug. 12-én a lublói vár kapitányát, Bi l ina Istvánt 
is, hogy tiltsa meg a X I I I . város papjainak, hogy Horváth pré
postnak székdíjat fizessenek. 8 8) De Horváth prépost megta
nul ta már Bécsben, hogy pénzzel minden elérhető s az'prt 50 
arannyal csakhamar megszelídítette a bősz szepesi várkapi
tányt i s . 8 9 ) A prépostság tehát ismét az övé volt, de csafy nagy 
áldozatok árán, mivel a szepesi várkapitánynak fizetett Össze
gen kívül Bécsben 800 aranyat köl töt t 9 0 ) és azonfelül kötelezte 
magát, hogy a beteg Grecsméry Lőrincnek kárpótlás fejében 
évente száz aranyat fizet, egészen annak haláláig. A prépost 
ezért arra törekszik, hogy költségeit valami módon visszasze
rezze és úgy látszik, sikerrel, mert 1544-ben a fraternitás pap
jaitól 158 aranyat tudott kicsikarni, a székdíjon kívül. 9 1 ) 

Horváth azonban nem szerezhette többé vissza egyházi te
kintélyét és miután Serédy Gáspár és Báthory András a pré
postság javainak jó részét, a liszkaí szőlőt és a papi tízedet a 
maguk részére lefoglalták, néki alig maradt valami a puszta 
címen kívül . 9 2 ) Erre a prépost, k i különben is egész lényében 

8 5 ) u. o. 398. 1. 
8 ( i ) u. o. 
8 7 ) u. o. 399. 1. 
8 8 ) u. o. 400. 1. 
8 9 ) u. o. 401. 1. 
9 0 ) u. o. 401. 1. 9 1 ) u. o. 
9 2 ) u. o. 402. 1. 



inkább világfi volt, mint pap, otthagyta az egyházi pályát, le
mondott immár keveset jövedelmező prépostságáról 1544, dec. 
16-án, lefoglalta a lechnitzi kolostort (Vörösklastrom) és há
zasságra lépett Czípser Györgynek Ágnes nevű szép leá
nyával . 9 3 ) 

Horváth János vol t szepesi prépost élete és tettei tehát 
arról tanúskodnak, hogy ő minden inkább volt , csak épen egy
házi férfiú nem. Romlott lelkületű, kapzsi, fukar, érzéki, j e l 
lemtelen egyén, aki durvaságának és kegyetlenségének is szám
talanszor tanújelét adta. Nyerseségét lelkének sivárságát leg
jobban kimutat ta akkor, midőn öccsének, Palocsaí Horváth 
László sárosi alispánnak feketekuti (Sáros-Semviyz) kastélyá
ban tartózkodott. I t t összeverekedik gyűlölt ellenfelével, Ber-
zeviczy Frigyessel, aki feleségével együtt öccsének vendége 
volt. A szepesi prépost torkonragadja Berzeviczyt, földre te
peri, üti, veri ököllel és a földön ráncigálja hosszú szakállánál 
fogva. Sógornője szétakarja választani a dulakodókat] de a 
prépost nem enged, félrelöki sógornőjét és kíméletlenül gyötri 
tovább ellenfelét, mignem a cselédség közbelépése fékezte meg 
a dühöngőt. 9-) 

I l y jel lem viselte tehát a préposti méltóságot Szepességen 
a legválságosabb időkben, mikor mély vallásosságra, intenzív 
hitéletre, erélyes fegyelemre lett volna szükség a papság kö
rében, ha a régi egyház meg akarta őrizni hatalmát és meg
küzdeni az egyre rohamosabban terjedő reformációval. M i n t 
láttuk azonban, a Szepesség l e lk i vezetése ezúttal bűnös és 
könnyelmű kezekbe vol t letéve s a prépost egyénisége nem vol t 
alkalmas arra, hogy egyházának tekintélyét megóvja, híveit 
összetartsa, A pol i t ika i téren elharapódzó kapzsiság, érdek
haj hászat, élvezetvágy, mely a világi téren vezetők lelkét kevés 
kivétellel hatalmába kerítette, megrontotta teljesen ezen egy
házfő jellemét is és részesévé tette őt a renaissance szellem 
minden bűnének, annak erényei nélkül. így nem csodálkozha
tunk, ha a hitélet ez időben nálunk kiveszett és egyházi téren 
a" legnagyobb visszaélések kaptak lábra, melyek minden jobb 
érzésű hívő megbotránkozását és elkeseredését idézték elő, A 
romlottság, fejetlenség között mindenki érezte a szükségét 

' M ) u. o, és szepeshelyí káptalani országos levéltárában Protocollum 
1552. 1. 1 

9 4 ) Szepeshelyí káptalan orsz. levéltárában Protocollum 1550. 18. b. 1. 



annak, hegy más, jobb rend lépjen a régi helyére, mely az egy
házban új szellemei teremtsen, A Szepesség, a X V I . sz, közepe 
felé teljesen érett volt a reformtanok befogadására. 

4. Közerkölcsi állapotok a Szepességen a reformáció elterje
dése előtt. 

Horváth János szepesi prépost ledér és zsarnokoskodó 
életmódja mellett a világi férfiak is eldurvult erkölcseikkel és 
tetteikkel megbotránkoztattak mindenkit, akiben vol t még némi 
erkölcsi érzék. Igazi condotieri világ van ekkor a Szepességen 
is, amelynek főmozgatója a pénz, a vagyonszerzés. A z önzés 
és kapzsiság áthatja e kor vezérférfíait, akik fosztogatnak, zsa
rolnak és egyéb törvénytelenségekre ragadtatják magukat. Fe l 
ismerik a vagyon nagy társadalmi jelentőségét és befolyását; 
hiszen Szapolyai János, Szepes várának ura ís óriási vagyoná
nak köszönhette királyságát. Ez a kézzelfogható valóság és 
történelmi tény ösztönzi a zsoldosvezéreket arra, hogy vagyo
nuk révén ők is szerephez jussanak, A zsoldosvezérek versen
gése közben kiveszett a szívekből minden nemesebb érzelem és 
gúny tárgyává tették azt, amit a közelmúlt még szentnek tar
tott. A papságot nem tisztelik, sarcolják és nemcsak anyagilag 
teszik tönkre, hanem aláássák tekintélyét is és becsületében 
gázolnak. 

A szepesi préposton kívül I . Ferdinánd király hadvezére, 
Felsőmagyarország kapitánya, Kaczíaner János kezdi meg a 
X X I V . városi fraternitáshoz tartozó papság zsarolását. Miko r 
Kaczíaner J . arról értesült, hogy a fraternítás frigyládájában 
állítólag 30.000 frt van, azonnal nagyobb összegeket akart a 
szepesi papoktól kierőszakolni. Hiába bizonyították a frater
nitás papjai, hogy valamennyien szegények és hogy a frigy
ládában még egy dénár sincsen,1) Kaczíaner J . álhatatos maradt 
és megbízta a prépostot, hogy az összeget neki behajtsa. A z es
peres ugyanis ezalatt már feltárta Kaczíaner előtt a papság 
szegénységét, mire az meghagyta a prépostnak, hogy 1000 
f r tnyi követelését szállítsa le 800 frt-ra, de azt azután követelje 
fej- és jószágvesztés terhe alatt. Körlevélben pedig figyelmez
tette a papságot, hogy a préposton kívül a préposti helynöknek 
és szepesi várkapitánynak (Perner Kristóf) is engedelmeskedni 
tartoznak és összehivatta őket a szepeshelyí káptalanba, aho) 

*) Matricula Mollcriana 24. 1. 



az összeg kirovása megtörténik. 2) A vikárius Kaczianer J. ne
vében a leibici és hunfalvi paptól 200---200 frtot, a lomnici- és 
poprádítól pedig 100—100 frtot követelt. Ezeket egyúttal ke
zeseknek is visszatartotta, a többieket pedig elbocsátotta ugyan, 
de szintén súlyosan megtaksálta. ; í) Hiába volt minden könyör
gés; Kaczíaner J. újból megfenyegette őket, hogy nem marad
nak megbüntetlenűl, mihelyt közéj üli jön. Erre a papok nagy 
nehezen összeadják utolsó filléreiket, eladják arany- és ezüst-
nemüíket, a kelyheket, serlegeket, kancsókat és összehoznak 
600 frtot, amit azután Kaczianernek felajánlanak 4) és elkül
dik neki Rózsahegyre, 5) Kaczianer bejelenti ezen sarcolását a 
királynak, aki erre 1530-ban április 25-én kötelezvényt ad a 
fraternítás papságának, amelyben elismeri, hogy az 620 frtot 
bocsátott hadvezérének rendelkezésére. Kaczianer, miután a 
kötelezvény 620 írtról szólott, megkövetelte most, hogy a fra
ternítás még ezt a 20 frtnyí többletet ís kifizesse neki . 6 ) 

Megsarcolta Kaczíaner J, a menedékszirti kolostort 20 frt 
erejéig, majd azután k i is fosztotta azt 1529-ben,7) 

De nemcsak I , Ferdinánd, hanem Szapolyai János zsol
dosvezérei ís zsaroltak, pusztítottak és kegyetlenkedtek a bze-
pességen. Nem kímélték ők sem a papokat és ez a versengés 
és harc a két király kapitányai között sok nyomorúságot hozott 
a szepesieknek és nagyban előmozdította az erkölcsök elvadu-
lását. Minthogy Késmárk Szapolyai, Lőcse meg Ferdinánd 
pártján volt, e két város polgárháborúja, amely különben az 
árumegállítási jog miatt is folyt közöttük, az ellentéteket még 
jobban elmérgesítette, I f j , Kosztka Miklós oláh seregével majd 
Késmárk, majd Lőcse környékén pusztíott. Ez alkalommal 
hamvadtak el Lőcsén Mol le r esperes gabonával tel t pajtái is.8\ 

Sok bajt és szerencsétlenséget okozott a papoknak Laszki 
Jeromos, aki Szapolyai Jánostól a késmárki várkastélyt kapta 
érdemeinek elismerése gyanánt. 9) Laszki Jeromos és késmárki 
várkapitányai megfosztották a templomtornyokat harangjaik-

2 ) u. o. 35. 1. 
3 ) u. o. 36. 1. 
*) u. o. 39. 40. 1. 
5 ) u. o. 90. 1. 
°) u. o. 91—94. 1. 
') u. o. 50. 1. 
8 ) u. o. 50—57. 1. 
») u. o. 74. 1. 



tói és azokból szakálosakat öntöttek. 1 0) Különösen sok nyo
morúságot okoztak a papoknak kíméletlenségükkel Loboczky 
Mátyás, Sybrídovszky Szaniszló, Mynkowi tz Miklós, Toka 
Kristóf és Kor in thny Tamás, akiket Molíer matrikulájában a 
papság notórius tolvajai- , fosztogatói- és rablóinak nevezett . 1 1 ) 
A zsarolás klasszikus példáját látjuk 1530-ban a malompataki 
pap balesete után. Ez Poprádról kocsin hazajővén, Malom
patak közelében lovai kutyaugatástól megbokrosodtak, ő pedig 
leugorni akarván a kocsiról, oly szerencsétlenül esett a fejére, 
hogy szörnyet halt. A l i g értesült erről Szmolikovszky M . , a 
késmárki várkastély kapitánya, azonnal lepecsételtette a ma-
lompa'takí pap lakását. Miután azonban a szerencsétlenül járt 
malompataki pap már régebben végrendelkezett, a végrendelet 
végrehajtása végett a szepesszombati, felkai és poprádi papok 
tiltakozó levelet küldtek Szmolikovszkynak Késmárkra, amely
ben arra hivatkozván, hogy királyi engedély alapján szabadon 
végrendelkezhetnek, az erőszak ellen óvást emelnek a lengyel 
királynál . 1 2 ) Szmolikovszky e levél elolvasására oly dühbe jött, 
hogy elküldötte aznap Deutschendorf Andrást a malompataki 
paplak őrizetére. Másnap meg útnak indította a nedeci vár
kapitányt, aki akkor Késmárkon időzött, 100 katonával, akik 
a paplakot teljesen kifosztották és minden ingó vagyont hét 
társzekéren magukkal vit tek Késmárkra. Elhajtottak még 18 
lovat, 9 fejős tehenet, 2 ökröt, 41 birkát és elhordták az összes 
bútorokat, ruhaneműt és prémeket. 1 3 ) 

Csakhamar Luhlóvár kapitányai is zaklatni kezdték a pa
pokat. Midőn Kaczianer J . 1529-ben megsarcolta vol t a papo
kat, kedvet kaptak erre Lublóvár alkapítányai Jezovszky Pé
ter és Konszky Miklós ís és potom árért 580 köböl rozsot és 
935 köböl zabot követeltek tőlük. Ha pedig nem engedelmes
kednének, akkor 100 frtnyí bírságot vetnek k i reájuk. A papok 
ezen újabb zaklatás elhárítására Ménhárdon értekezletet tar
tottak, amelyen megegyeztek abban, hogy a lublói várkapitá
nyok igényeinek nem tehetnek eleget, mivel újabb terheket 
csak az esztergomi érsekprimás és szepesi prépost hozzájáru
lásával vállalhatnak. E határozatról értesítette az esperes Je-

1 1 ) u. o. 70. 1. és lásd Hain G . Lőcsei krónikáját. Lőcse 1910. 54. 1. 
1 1 ) H i sunt insignes fures, praedones et latrones. (Matricula Molle-

riana 70.) 
1 S ) u. o. 59—60. 1. 
« ) u. o. 61. 1. 



zovszkyt és Konszky t Jezovszky erre igen kemény levélben 
figyelmeztette az esperest és paptársait, hogy nekik az egyet
len uruk a lengyel király, illetőleg annak starosztája, K m y t t a 
Péter és ha idegen zsoldosvezérnek adhatnak hadisegélyt, e l 
várja, sőt követeli, hogy neki is kiszolgáltassák a gabona- és 
zabmennyiséget pénzért. Rozsért fizet köbölönként 18 dénárt és 
zabért 6 dénárt 1 *) A fraternitás papjai azonban prépostjuk 
tiltó rendeletére támaszkodnak és újból megtagadják Je-
zovszkytól a gabonaszállítmányt, aki úgy állott bosszút a pa
pokon, hogy ezerféleképen zaklatta ő k e t 1 5 ) 

Jezovszky zsarolásai a X I I I . szepesi város polgárságát is 
érintették, amiért ezek Zsigmond lengyel királynál kerestek 
orvoslást, aki 1533. febr. 7-én el t i l tot ta a várkapitányokat és 
mindenkit attól, hogy zaklassák a X I I I . város lakóit és pap
j a i t 1 6 ) 

A lengyel király közbelépése keveset használt, mert 1540-
ben Kmyt t a Péter lublóí várúr Lomnízky Jakab nevü titkárát 
megbízta, hogy a X I I I . város papjaitól 100 köböl rozsot köve
te l jen . 1 7 ) A Leibicon tar tot t értekezleten megadják a papok a 
kért gabonamennyiséget azzal a kikötéssel, hogy ez egyszersmín-
denkorra szól és szokássá nem válhatik. 1 8) Lomnitzky J. külön 
nyilatkozatot is adott erről , 1 0 ) a papok pedig, hogy az ő kegyét 
ís megnyerjék, még külön ajándékoztak neki 24 aranyfor intot 
A z írásbeli nyilatkozat dacára már a következő évben aratás 
után újból 300 köböl rozsot, 100 köböl árpát és 40 köböl bor
sót követelt be a papoktól. 2 0) Hiába hivatkoztak az adott szóra 
és csak nagy nehezen tudták az óriási sarcot 100 köböl rozsra 
és 6 köböl borsóra lealkudni. Lomnitzky J. arra hivatkozott, 
hogy ura Kmyt t a P. a murányi rablókkal (Bebek) szemben vé
delmezi a papokat és azért joga van arra, hogy a papoktól sar
cot követeljen. 2 1 ) 

Legtöbbet szenvedtek a szepesi papok Szepesvára kapitá
nyaitól. Ezek már nem riadtak vissza semmiféle erőszaktól és 
már a közbiztonságot is veszélyeztették. Pauschner György, 

" ) u. o. 43—47. 1. 
1 5 ) u. o. 47. 1. 1 6 ) u. o. 72—73. 1. 
1 7 ) u. u. 239. 1. Szepesbélától, Leibíc-, Ménhárd-, Váralja- , Olaszi- , 

Igló-, Poprád- és Fclkától 9—9 köböl, Ruszkin- , Durand-, Szepesszombat-
tól 7—7 köbölt, Matheóctól 5 és Strázsától 2 köbölt követelt. 

1 S ) Nec D . V . timendum est, quod ad usum et consetudínem déve-
nire debeat. u. o. i . h. 1 B ) u. o. í. h. 2 f t ) u. o. 263. 1. 2 1 ) u. o. 265. 1. 



Bornemisza Miklós és Szinyei Merse László voltak mint Sze-
pesvárának kapitányai, a szepesi papság legádázabb ellenfelei, 
k i k oly kiméletlenül bántak a papokkal, hogy azok állandó ret
tegésben éltek tőlük. 

Pauschner György a sarcolásnak egy újabb módját találta 
k i ; midőn 1540-ben nagy takarmányhíány volt, marhaállomá
nyának egy részét a papokkal tartatta el. Elküldötte ökreit a 
papoknak, akiket arra kötelezett, hogy jól gondozzák és hiz
lalják őket télen át. így küldött négy ökröt a csütörtökhelyi, 
kettőt-kettőt az ízsákfalvi és illésfalvi papnak stb. Pauschner 
ezen jogtalan eljárása roppant nagy elkeseredést támasztott, 
mivel ez évben a nagy szárazság folytán a szalma csak egy
két u j j n y i magas volt és szalmahiány miatt falombot hoztak 
haza az erdőkből, amit alomnak felhasználtak. Miután a sú
lyosan megkárosított papok sírva panaszkodtak az esperesnek, 
az Iglóra utazott és az alesperessel együtt megállapodtak abban, 
hogy ezt az újabb sérelmet nem hagyhatják szó nélkül. A ha l l 
gatásnak könnyen az lehetne a következménye, hogy ezentúl 
évenként követelnek tőlük újabb és újabb sarcot a várkapitá
nyok. Ha pedig a várkapitány személyében változás állana be, 
az utód állandóan hivatkoznék elődjére és ha a papok nem fo-' 
gadnák el telelésre 2—4 ökrét, még többet erőszakolna rájuk 
vagy pedig elűzné őket magukat is. Ha szó nélkül beleegyez
nek mindenbe, akkor a prépost is csakhamar kedvet kapna i lyen 
jogtalanságokra. Hivatkozva tehát az 1530-ban nyert királyi 
szabadságlevélre, t i l takoznak ezen törvénytelen eljárás ellen 
és megkérik a vikáriust (mivel a prépost akkor a királynál 
vo l t ) , hogy menjen fel a várba és kérje meg Pauschnert, hogy 
ne tegye a nevét a papok előtt gyűlöletessé, ne vezesse be a 
jövőben ezt az igazságtalan terhet és ne adjon a prépostnak 
példát és alkalmat újabb megnyomorításukra, mert i lyen mó
don a lelkipásztorok olyan anyagi nyomorba jutnak, hogy va
lóságos „disznó- és ökörpásztorokká" sülyednek le. Mol le r 
esperes is felkereste Pauschnert Lőcsén és kérlelte, hogy ne 
zaklassa annyira a papokat. Pauschner meg biztatta az esperest, 
hogy a papok sorsát már enyhítette, mivel az ökröket legtöbb 
helyről már elhajtat ta. 2 2 ) 

2 2 ) u. o. 244—247. 1. Pastores hominum fierent pastores boves; posset 
etiam eis dare cum tempore scrofas ad sustentandam eas, tunc pastores anr-
marum etiam fierent pastores scrofarum. (u. o. 246. 1.) 



Égbekiáltó igazságtalanságot követett el Pauschner Gy. az 
ízsákfalvi papokkal szemben, midőn 1542-ben a parochia istálló
ját, amely el vol t zárva, erőszakkal akarta feltörni, hogy a pap 
lovait magával vigye. A z izsákfalvi pap, Bálint t i l takozott ezen 
erőszak ellen és szemére vetette Pauschernek, hogy nem res-
teli-e, hogy az Urnák olyan régi szolgájával szemben követ el 
i l y páratlan igazságtalanságot, ő , a nyolcvan éves aggastyán, 
33 éve működik Izsákfalván, de i l y vakmerő jogtalanságban 
még nem volt része, E szemrehányó szavakra Pauschner távo
zott, de másnap (szept, 25,) már tizenhat cséplőst küldött a 
parochrára, hogy kicsépeljék a pap gabonáját és azután e l 
vegyék tőle, Pauschner aznap, mikor a cséplősök Izsákfalván 
megjelentek, várurához, Thurzó I.-hez utazott és megbízta a-
vár alkapitányát, Bornemisza Miklóst és János nevü Írnokát 
az ízsákfalvi cséplés és gabonarablás elintézésével. A z espe
res, akinél Bálint sirva panaszt emelt, tárgyalt ez ügyben 
rögtön az alkapitánnyal és János írnokkal és kérte őket, 
rendeljék vissza a cséplősöket és ne bántsák addig a remegő 
aggastyánt, mig Pauschner Thurzótól vissza nem tér. Ezek 
azonban elutasító választ adtak és kijelentették, hogy ők nem 
állhatnak el uruk parancsától. Nem használt a vikárius és két 
kanonok közbejárása sem, sőt október 2-án újra rátörtek a 
parochíára, mikor a pap gyűlésen volt , elvették a szakácsnétól 
a kulcsokat és kifosztották lakását és elrabolták ezüst szelen
céjét, amelyben 200 dénár v o l t , 2 3 ) Ekkor a fraternítás már a 
megyénél emelt panaszt és két nemest küldött a várba, a k i k 
magukkal vitték a fraternitás királyi szabadságlevelének egy 
másolatát, hogy bemutassak azt a törvényt nem ismerő al-
kapítánynak. Ezek azonban megvetették e levelet és látni 
sem akarták, Bornemisza M , merev magatartása szerfelett 
elkeserítette a fraternitás papjait és hogy igazsághoz jussanak", 
óvást emeltek az izsákfalvi esetből kifolyólag a szepesi vár
kapitányok eljárása elllen a káptalannál, 2 4 ) a megyénél 2 5 ) és 
a lublói várúrnál, 2 6 ) A z esperes az iglóí, késmárki, durándi és 
váraljai papokkal személyesen jelent meg Lublón és kér te 
K m y t t a várúr titkárát, Lomni tzky Jakabot, hasson oda, hogy 

2 3 ) u, o, 283. 1. 
2 4 ) u. o. 285. 1. 

u. o. 286. 1. 
2 6 ) u. o. 287. 1. 



K m y t t a a papság érdekében vesse magát közbe, annyival ís 
inkább, mivel a szepesi várkapitányok álllandóan zaklatják a 
váraljai és olaszíi papot és tőlük a jog és szokás ellenére 
tizedet követe l tek . 2 7 ) A fraternítás két papot akart egyenesen 
Kmyttához küldeni, hogy személyesen adják elő az ujabb 
sérelmeket, de Lomni tzky J . lebeszétte őket e szándékukról 
azzal, hogy az ügyet irásbelíleg maga fogja elintézni, 

A papok nem tűrhetvén már a várkapitányok túlkapásáig 
a lengyel királyhoz is nyújtottak be egy könyörgő folyamod
ványt, amelyben részletesen előadják a szepesi várkapitányok 
kegyetlenkedéseit , 2 8 ) 

A magyar király segítségét is igénybe akarták venni a 
szepesi prépost közvetítésével: szóval mindent megkíséreltek, 
hogy ügyük igazságos elintézést nyerjen, 2 9 ) Ezalatt visszajött 
Pauschner, aki t az esperes Lőcsén azonnal felkeresett és arra 
kért, hogy az ízsákfalvi ügyet rendezze, de megemlítette előtte, 
hogy a királytól is kér tek jogorvoslást, 3 0 ) Pauschner mente
gette magát, hogy az ő távollétében történtek e túlkapások,, 
de erősen bírálta a papok ledérségét és pazarló életmódját, 
mondván, hogy azoknak bűneitől szinte elmerül az egész 
Szepesség, Mégis tartván a király közbelépésétől és haragjától, 
el akarta simítani a viszályt, olyformán, hogy visszaadta, 100 
köböl zabon kívül, az ízsákfalvi papnak minden elrabolt ho lmi 
ját, sőt utóbb, miután e viszály hullámai már elsimultak, meg
váltotta még a zabot is 400 dénárért, az eltulajdonított kancát 
500 dénárért és a csikót 1 aranyforintért. 

Pauschner halála után Bornemisza Miklós vol t Szepes-
várának alkapitánya, ak i a papoktól szedendő új adónemet 
eszelt k i , amennyiben megkövetelte, hogy a X I el nem zálogo
sított város papjai egy-egy hordó sört guritsanak be Szepes-
várába ajándékképen, A tiltakozókat megfenyegette, hogy 
huszárjait küldi parochiájukra, hogy teljesen kifosszák, 3 1 ) Bor
nemiszát azonnal utánozta a prépost, ak i ezentúl szintén sört 
követelt papjai tól , 3 2 ) 

Thurzó Elek halálával Bornemisza M . várkapitány hatalma 
csakhamar véget ért, amennyiben a vár nem Thurzó János , 
hanem 1543 aug. 6-án Báthory András kezébe került, akinek 

2 7 ) u. o. 287, 1, -'s) u < 0 288—289, 1 2 6 ) u. o, 291, 1, 
3 0 ) u. o. 294. 1. sí) u. o .318. 1. ™) u. o. 319. 1. 



felesége Thurzó-leány vol t . Bornemisza távoztával Színyei 
Merse László lett Szepesvárának várkapitánya, 3 3) k i még 
szomorúbb időket hozott a papságra. A z új várúr, Báthory 
András, ellenséges viszonyban élt Horváth I . szepesi prépost
tal , mivel 1 ez erőszakkal lefoglalta magának a Berzeviczy-
család egyes birtokait , amelyekre Báthory tar tot t igényt. 3 4 ) 
Báthory A . k i akarja forgatni Horváthot prépostságából és 
magának követeli a székdijat a .papoktól. A z ellenszegülő 
papoknak börtönt és kifosztást ígért Báthory kemény várkapi
tánya, Szinyei Merse László. A X I el nem zálogosított város 
papjai meghódoífak és-beszolgáltatták a székdíjat a szepesi 
várkapitánynak. Csakhamar elkéri Szinyei Merse L . a X I I I 
városi fraternitás esperesétől a székdij jegyzékét, amelyből 
megtudhatja, hogy k i - k i mennyit fizetett már a székdijból. 3 5 ) 

A z esperes akadékoskodik és arra hivatkozik, hogy ők a pré
postnak te t tek esküt és nem tartoznak semmiképen a szepesi 
várúr joghatósága a lá . 3 0 ) Bil ina István, Lublóvár alkapitánya is 
e l t i l to t ta a X I I I város papjait attól, hogy Szepesvárába fizes
sék a székdijat. 3 7) Szinyei Merse László erélyesen akar t a 
fraternitás ellenszegülő papjaival leszámolni. Karhatalomhoz 
nyúlt és 1543 október 14-én elküldőtte huszárjait a papok meg-
rémitésére. Ezek először Poprádon garázdálkodtak, midőn az 
istentiszteletről hazatérő papra, Topperczer Anta l ra rávetik 
magukat, megverik és megkötözve lóháton magukkal cipel ik. 
Poprádról Felkára tartanak, de az ottani pap, Kristóf, k i már 
értesült a közelgő veszélyről, a toronyban rejtőzött el. A paro-
chiáról el loptak két lovat és a két kocsist kifosztották. Erre 
Szepesszombat felé igyekeztek, de i t t már félreverték a haran
gokat, úgy hogy Matheócz felé indu l t ak . 3 8 ) Matheóczon Sixtus 
pap épen a templomban vol t , midőn lakására rohantak, két 
asztalát és három szekrényét összetörték és fosztogatni kezd
tek. A templomból hazatérő papot megragadták, megkötözték 
és lóháton elhurcolták magukkal Ménhárdra, ahol János pap 
köszvényben betegen feküdt. A pap cselédsége az erdőbe ment 
fáért, de az egyik látta a huszárokat jönni és azért elzárta az 
ajtót. Miután az ajtót zárva találták, beütötték az ablakokat 
és meglátván a fekvő papot, „bestia" és hasonló kitételekkel 

3 5 ) u. o .326. 1. 3 i ) u. o. 348. 1. 3 5 ) u. o. 332 1. 
3 6 ) u. o. 333. és 340. 1. 3 7 J u. o. 341. I . 3 8 ) u. o. 342, 1. 



kényszerítették, hogy kinyissa az ajtót. Er re mezitláb k ivon 
szolták, lóra ültették és értékesebb ruhaneműit (rókabélésü 
kabátot, új szőnyeget, az istállóból 3 takarót) és 125 dénár 
készpénzt elraboltak. Ménhárdról Durándra indultak, ahol az 
ellentállást kifejtő András papot fején súlyosan megsebesítet
ték, kancáját, új pokrócát, csízmáit, 6 drb. nagy sajtját, pénzes 
erszényét és konyhafelszerelését elvitték és őt is megkötözve 
Szepesvárába hurcolták. 3 9 ) A várban tolvajok és rablók mód
jára börtönbe vetették a papokat, ahol' bokáig sárban állottak, 

dideregtek és a bűzös levegőben a legrosszabbra vol tak e l 
készülve. 4 0 ) 

Másnap a várkapitány kemény szitkok között tőlük a szék-
díjon kívül még 800 f r tny i bírságot követelt engedetlenségük-
ért. E súlyos helyzetben a papok az espereshez fordultak levél
le l , kitől segítséget, támogatást kértek, mert a mocskos börtön 
tűrhetetlen nekik. A z esperes, 'felháborodva a papokkal szem
ben tanúsított gyalázatos bánásmód felett, azonnal intézkedik 
és két lőcsei tanácsbeli férfit küld Szepesvárába, hogy egy

felől átnyújtsák székdij fejében az 500 frt .-ot , másfelől men
levelet kérjenek a fraternítás papjai részére, hogy bátran gyű
lésre mehessenek, amelyen a bebörtönzött papok kiszabadítása 
miat t tanácskozzanak. A várkapitány elfogadta a székdijat és 
erről nyugtatványt is adott, azonfelül menlevelet ís állított k i 
a fraternítás papjainak. 1 4 ) 

A z esperes kötelességének tekintet te Szinyei Merse L.-nak 
ezen jogtalan eljárását a lublói várkapitánynak, Bi l ina István
nak is részletes jelentésben tudomására hozni és kér te egy
úttal hathatós támogatását e sérelem orvoslása véget t . 4 2 ) 

Bi l ina tényleg közbevetette magát a szepesi várkapitány
nál és felvilágosítást kért Szinyei Merse L.-tól a papok be
börtönzése felől1. Szinyei Merse röviden azt válaszolta, hogy 
azért börtönözte be őket, mivel megtagadták urának a székdíj 
lefizetését. 4 3). 

A küldöttség pedig, melyet a fraternitás Szepesvárába 
menesztett, kérte a 800 f r tny i bírság elengedését és nagy nehe
zen, hosszas könyörgés után sikerült Szinyeit rávenni, hogy 

3 9 ) u. o. 342—343. 1. 4 0 ) u. o. 357. 1. a i ) u. o. 344. és 350. 1. 
4 2 ) u. o. 345—46. 1. « ) u. o. 352. 1. 



200 aranyforint tal megelégedjék, de megesküdött, hogy ebből-
az összegből azután már nem enged el semmit . 4 4 ) 

Közbenjárót kerestek a papok a prépostnál, 4 5) Werne r 
György sárosi kapitánynál 4 6 ) és Fels Leonhard es. tábornok

nál , 4 7 ) , ak ik valamennyien támogatták is a papokat. A frater
nitás ujabb kisérletet tett , hogy Szinyei Merse Lászlót rábírja, 
elégedjék meg 100 írttal, de ő erről tudni sem akart, sőt azzal 
fenyegetődzött, hogyha nyolc nap alatt le nem fizetik a kívánt 
összeget, akkor újra a piszkos, mocskos börtönbe ve t i a fog
lyokat. Erre nem maradt egyéb hátra, mint hogy a fraternitás 
magára vállalja október 16-án az összeg fizetését fele részben, 
a másik felét pedig a bebörtönözött papok voltak kénytelenek 
kölcsön venni. Szinyei Merse L . kapzsisága annyira ment, hogy 
nem bocsátotta el előbb a papokat, míg a teljes összeget kézhez 
nem kapta és a bebörtönzésért még külön követelt 400 dénárt . 4 8 ) 

A l i g , hogy nagy váltságdíj mellet t szabadon bocsátotta 
Szinyei Merse L . a bebörtönzött papokat, 1544-ben már ujabb 
jogtalanságra ragadtatta magát, midőn a X I el nem zálogosított 
város papjaitól1 500 köböl zabot követelt. A könyörgés ez 
alkalommal csak annyit használt, hogy 400-ra redukálta köve
telését, A papok megkeresték a szepesi prépost helynökét, 
Saankó Jánost , hogy vesse magát közbe a várúrnál, Báthory 
Andrásnál, akinek különben személyesen is i r t ak ez ügyben, 4 9 ) 

De Szinyei Merse értesülvén erről a szándékról, azonnal 
keményen lépett fel és megfenyegette a papokat, hogyha a 
bekivánt zabot k i nem szolgáltatják, akkor cséplősöket küld 
parochíájukra és jóval többet fog tőlük elhordatni. E r r e az 
ijedtségre a papok nagy megerőltetéssel 338 köböl zabot hor
dattak össze Csütörtökhelyen, ahonnét azután Szepesváraljára 
szállí tották. 5 0 ) 

Ugyanakkor sarcolta meg Bil ina István, Lublóvár vár
kapitánya az elzálogosított városok papjait 200 köböl rozs 
erejéig. 5 1 ) 

Szóval, ha így végigtekintünk ezeken a zsarolásokon, fosz
togatásokon, kegyetlenkedéseken, általános erkölcsi sülyedést 
s züllött társadalmi viszonyokat találunk. Min tha visszatért 

") u, o. 355. 1. « 5) u. o. 357. 1. *«) u. o. 359—60. 1. 
4 7 ) u o. 362. és 372. 1. * 8) u. o. 356. 1. 4 9 ) u. o, 387—89, 1. 
5 0 ) u. o. 397. 1. 5 1 ) u. o. i , h. 



volna az ököljog kora , mikor az ethikaí kötelékek teljesen e l 
tűntek és mindenki a saját önzését és telhetetlenségét helyezi 
a közjó fölé. A folytonos rablások, tolvajlások és erőszakos
kodások megakadályozzák azt, hogy bárkivel szemben is k i 
fejlődjék a közbizalom. Erkölcsi tekintélyét a papságnak t e l 
jesen aláássák majd a fosztogató várurak, majd a kapzsi egy
háziak és a folytonos rettegésben és aggodalmak közepette a 
papok sem szentelhették minden erejüket nemes hivatásuknak. 
Anyagi lag tönkretették őket feljebbvalóik az állandó sarcolá-
sokkal , erkölcsileg nagyon ártottak nek ik a bebÖrtönzésekkel 
és a durva, kegyetlen bánásmóddal. A z elvadult küzdelmekbe 
lassanként belefáradnak a fraternitás papjai, hiszen nehéz vo l t 
a karhatalommal' szembeszállni, amely erkölcsi testületet nem 
respektált, A nagyok könnyelmű, durva, nyers életmódja lassan
ként megrontó hatást gyakorol t a papságra ís, ak ik közül 
többen a szepesi prépost (Horváth I.) és a várkapitányok pél
dájára csakhamar szintén hasonló életet folyta t tak. Sok helyen 
pedig a sok nyomorúság következtében egyenesen üresen 
állottak a parochiák. 5 2 ) Ezen általános zűrzavar és felfordulás
ban csökkent a papság befolyása a népre, amely ennek folytán 
meglehetősen eldurvult . A bűnesetek szaporodtak, a közbizton
ság megrendült, mer t a várkapitányok példájára rablóbandát 
szervez Kauffangk Zsigmond 1534-oen, aki Pflug Erasmus és 
F i tz tomb Gy. cinkostársaival nagy rablásokat követett el! 
Lőcse és Igló környékén. 5 3 ) 

Kétségbeesés szállja meg a józanabban és nemesebben 
gondolkodókat, ak ik az akkor feltűnő reformáció tanaiba ve

te t ték minden reményüket, ettől várták a közerkölcsök t isztu
lását és egy jobb, önzetlenebb ko r hajnalát. 

5. A reformáció elterjedése és terjesztői a Szepességen. 

Fischer András és Leudischer György. 

A Szepesség egyházi állapotai annyira zavarosak és zül
löttek vo l tak a X V I . század első felében, hogy a hivő l e lkek 
nagy örömmel fogadták azokat az eszméket, amelyek a h i t 
terén való erkölcsi megifjodást sürgették, 

5 a ) u, o. 256. 1. 
5 3 ) Közmondássá lett ekkor: „Wenn er die Kaufleut nicht Heng und 

berobte, so ward er krank (Kauffangk.). u. o. 96. 1. 



A reformáció eszméje a Szepességen teljesen megérett és 
mint a köziélek kifejezője futótűzként terjedt el városaiban és 
falvaiban egyaránt. A mozgalom egyetemességét bizonyitja az, 
hogy úgyszólván egyszerre támadtak* a Szepesség különböző 
helyein a reformációnak lelkes hirdetői, k i k valamennyien a 
közhangulat kifejezői voltak, midőn támadták az egyház hierar
chikus, aristokratikus voltát és az egyénnek, az egyházközség

nek mint individuumnak jelentőségét tolták előtérbe. A régi 
egyház elvesztette tekintélyét a hívek és egyházi férfiak előtt 
és az új irányzat, mely nem kedvezett a hi tel t vesztett egyházi 
intézményeknek, népszerű és divatos lett . Sokszor hiányzott 
még i t t -o t t az igazi belső meggyőződés, de meg voít a hajlandó
ság arra, hogy a forradalmi irányzatot győzelemhez juttassák 
és az egyházközség, az egyén jogainak figyelembevételével a 

társadalmat is az új egyházi renddel együtt átalakítsák és 
újjászervezzék. 

1520-ban Leibiczon, Késmárk szomszédságában történt a 
zászlóbontás. Preisner Tamás ot tani pap hirdette k i akkor a 
szószékről Luther Márton wit tenbergi tételeit. 1) A jég meg van 
törve. A z eszme testet öltött és Luther thesisei hatnak, m e r t 
e ko r eszméjének kifejezői. 

Tény az, hogy a wi t tenbergi egyetemen már 1522-ben 
szepesi studensekkel találkozunk, akik Luthernek és Melanch-
tonnak tanítványai vo l tak . A z első szepesi deák a wi t tenbergi 
egyetem anyakönyvi tanúsága szerint a lőcsei származású 
Cyriák Márton, aki 1522-ben a nyári félévben vol t Melanchton 
hallgatója Wittenbergben. 2) Cyriák Mártonon kívül még Siegler 
János, is lőcsei illetőségű, aki Cyríáknál valamivel későbben 

*) Hradszky i. m. 306. 1. és Sváby i. m. 139. 1. 
2 ) Cyriák M . lőcsei illetőségét felemlítette először Monedulanus 

Péter (Csókás): De homine magno illo ín rerum natura miraculo et partl-
bus ejus essentialibus c. 1585-ben Wittenbergában megjelent munkájában. 
Onnét vette azt át Seckendorf: Commentarius historicus et apologeticus 
de Lutheranismo 1688-ban kiadott művében (lib. I . 139. § . ) Ezektől át 
vették Ribini / . : Memorabile eccl. A . C . in R . Hung. Posonii 1787. 4—5. 1. és 
Klein S.: Nachrichten von den Lebensumständen u. Schriften ev. Prediger 
Leipzig 1789. I . 32—34. 1. Véglegesen tisztázta a kérdést Tomaschek: A n 
denken an die 300-jährige Jubelfeier ev. Gemeine in der k, Freistadt Leut -
sthau. Leutschau 1814. 17. 1. Tomaschekkel dr. Forstemann hallei egyetemi 
könyvtárnok közölte az tinyakönyvi bejegyzést, mely szószerint igy hang
zik: „Martinus Círiaci de Lewczosia Dioc. Strigoniensis." 



hallgatója a wit tenbergi egyetemnek. Cyriák M . és Siegler J . 
szepesi ref. tevékenységéről nem maradt ránk semmi adat 3 ) , 
úgy, hogy ma már nem deríthetjük k i azt, hogy mennyi szere
pük van nekik a reformáció tanaínak terjesztésében a Szepes

ségben. 
Tény azonban az, hogy Lőcsén már az 1520. első éveiben 

terjedhetett el Coxe Lenárt rektor és Henkel János plébános 
mellet t erazmita tanai 4 ) folytán nagyobb arányokban a refor
mációnak lu ther i irányzata, mert Spervogel krónikájában emlí
tést tett arról, hogy Lőcsének akkori plébánosa Henkel Se
bestyén (meghalt 1529. nov. 9.) (H. János öccse) sokat küzdött, 
hogy a várost mindjobban ellepő lutheranizmust ki i r tsa . 5 ) Egy 
a közlélekben gyökerező eszmét, azonban nem. lehet sem e l 
nyomni, sem k i i r t an i , annál kevésbbé, mivel maga a város birája 
M i l d t (Kíenast) Gergely s az új irányzat lelkes támogatója és 
pártfogója vo l t . 6 ) 

Mindenesetre korán let tek a reformáció tanai a Szepes
ségen ismeretesekké, mert 1524-ben Horváth János szepesi 
prépost szigorú rendeletet bocsátott k i az i t ten már erősen el 
terjedt új tanok elfojtására. Rendeletében azt mondja, hogy 
jelenleg már nagyon sokan minden megfontolás nélkül csatla
koztak a Luther-féle irányzathoz, de Horváth előre látja a 
megtévedetteknek gyalázatos megsemmisülését, mert az isteni 
gondviselés nem tűrheti, hogy az eretnekek támadásaikkal 
tönkretegyék az igazhitű egyházat, amely különben is megr-

3 ) Siegler I . a besztercebányai iskola első jeles rektora volt 1537/38-
ban. (Baríholomaeides: Memoria Ungarorum qui in universitate Wittenbcr-
g e n s i . . . studia confirmarunt. Perthini 1817, 5. 1.) Lásd még: Rosenauer: 
A beszterczebányai ág. hitv. ev. gimn. tört.-e. (Beszterczebányai gimn. ér 
tesítő 1874/75. 20. 1. és 1877/78. 6. 1. és Békefi R.: A népoktatás tört.-e M a 
gyarországon 1540-ig. Bpest 1906. 451. és 454. 1. 

4 ) Lásd Coxe L , és Henkel I . erazmita tanait részletesebben a , ,Az 
ág. hitv. ev. iskolaügy Lőcsén" c, fejezetben, ahol Lőcse reformációjának kez
deteire is rámutatok. 

5 ) . . . quod Luterianí, quorum pro tunc maxima erat copia Leutscho-
v i a e , . . . quibus si non in tantum restitisset, tímendum fuísset, quod tota 
civítas tali haeresi infecta fuisset. Nam rector civitatis, Gregorius Mildt, 
fautor et protector erat maximus, talium haereticorum. (Spervogel króni
kája a lőcsei ev. egyház levéltárában és lásd még Wagner i . m. I I . 
154—155. 1.) 

6 ) Hain krónikája 47. 1. 



dönthetetlen sziklán épült fel. Kifakadt továbbá a prépost az 
ellen, hogy sokan a szent misét i l le t len szavakkal ócsárolják, 
semmibe veszik és beszüntetik, az egyházi szentségek számát 
tisztán szeszély és tetszés szerint szabják meg, főleg a gyomor
nak élnek, a szüzességet szerzeteseknél és apácáknál kárhoz
tatják, a kolostorokat lefoglalják, a papoknak a házasságot 
megengedik, az üdvözitő keresztjét és a szentek szobrait fel
borítják és megszentségtelenítik; szűz Máriáról, akiről azelőtt 
himnusokat és dícsénekeket énekeltek, istentelen szavakban 
nyi la tkoznak. A ' pápát, püspököket, szerzeteseket, apácákat, 
szóval az egész papságot szidalmazzák, gyalázzák és gyűlöle
tessé teszik a laikusok előtt, azonfelül a királyok, fejedelmek 
és hatóságok tekintélyét megbecstelenítő szavakkal aláássák. 
Vannak, ak ik az egyházi szertartásokat teljesen feleslegesek
nek minősítik és az apostolok idején uralkodó egyszerűséget 
akarják az egyházba visszaállítani és az egyházi törvények, 
kánonok mellőzésével a tiszta ev. tant óhajtják követni és a 
keresztény szabadságnak ürügye alatt bármit megengednek ma
guknak és kivonják magukat az egyházi bíráskodás és büntetés 
alól. Ezek gúny tárgyává teszik a gyónást, tisztítótüzet, vezek
lést, böjtöt, a kánoni és más kegyes ájtatosságokat, a szentek 
közbenjárását, áldozómiséket, bünbocsátást és mindezt emberi 
találmánynak, haszontalanságnak és pénzszerzésre alkalmas 
eszköznek tüntetik fel. A z egyházi ren$ és fegyelem meg
bomlott , az engedelmeskedés és alázatosság kipusztult eré
nyek, mert ez a veszedelmes szekta mindent felforgat, megszent
ségtelenít és gyalázatos tanokat nemcsak világiak, hanem 
kötelességeikről megfeledkezett papok is a legkonokabbul 
h i rde t ik és terjesztik mindenütt. E tévelygők annyira megátal
kodot tak, hogy nemcsak hi rdet ik Luther tanait, hanem azon
felül még azon véleményen vannak, hogy mindaz, amit Luther
től hallanak, az az evangéliummal egyértékü. Sokan, jólleheí 
még nem ismerik a tanokat, de már is csatlakoztak az uj irány
zathoz anélkül, hogy annak igazságáról meg volnának győ
ződve. Kétségtelennek tart ja Horváth prépost, hogy azért 
sújtja. őket az isteni gondviselés oly számtalan szerencsétlen
séggel, mivel a valláson súlyos sérelmet követtek el. 

Miután maga a prépost szeme láttára terjed ez a szörnyű 
nyavalya és megmérgezi ez a tévtan a híveket, nem nézheti szó 



nélkül e tanok terjedését, nehogy őt egykor e miatt bűnbaknak 
állítsák oda. A z igazhitű egyházat akarja ő megerősíteni és 
megszilárdítani és erre királyi megbízást ís kapott. Meginti , 
utasítja és figyelmezteti a papságot, hogy Jézus Krisztus i rgal 
mára könyörögjenek, hogy az Isten kegyelme hárítsa el e bű
nöket és vétkes tévedéseket tőlük; világosítsa fel a keresztény 
fejedelmeket és mentse meg az anyagi viszontagságtól hánya
tot t keresztyén egyházat, szállja meg isteni ihlettel a népeket 
és teremtse meg ismét a hitegységet és óvja meg a tévelygő
ket a kárhozattól. I n t i a papságot és világiakat, tartózkodjanak 
Luther tév tanaitól és ne hirdessék azokat se otthon, se nyilvá
nos helyeken, semmi szín alatt ne hallgassák meg; sőt egyház
ban, otthon és gyűléseken akadályozzák meg azt, hogy mások 
hallgatói legyenek e hamis tanoknak. A z egyház régi szertar
tásain semmi változtatást keresztülvinni ne engedjenek. A k i 
pedig nem követi ezt az atyai intelmet és megvetvén azt, egy
házszakadást idéz elő, azt örök átokkal sújtja, bebörtönözteti, 
ingó és ingatlan vagyonát pedig elkoboztatja. 7) 

Horváth János szepesi prépost 1524-iki rendelete a leg
szebben igazolja, hogy a reformáció tanai akkor a Szepességen 
nemcsak, hogy elterjedtek, hanem már gyökeret vertek, mert 
a prépost eléggé hangoztatta, hogy a hívek tekintélyes része 
már magáévá tette mindazokat a reformokat, amelyeket ő oly 
részletesen felsorol és amelyek a reformáció vezereszméít 
magukban foglalják. A z egyetemes köziélek érvényesülését 
látjuk, midőn a Németországon hirdetett eszmék a Szepességen 
is köztetszésre találnak és oly általánosak, hogy a he ly i momen
tán okok közreműködésével csakhamar győzelemre is jut 
hatnak. 

A prépost tiltakozása keveset ártott az új eszmeáramlat 
elterjedésének, hiszen a prépostnak sem tekintélye, sem befo
lyása nem vol t ahoz, hogy préposti hatalmával imponálhasson. 
Erkölcsi tekintetben pedig egyáltalában nem vállalkozhatott 
irányító szerepre, mivel jelleme minden ethikai alap nélkül 
való. Tiltó szava inkább használt a reformáció tanai elterje-

7 ) Matr. Molleriana 276—280. 1. — A rendeletet közölte Ríbini, Me-
morabilia Aug. Conf. in rcgno Hung. Posoníi 1787. I I . 403—409. 11, és ujab
ban Egyháztört. Emlékek a magy, országi hitújítás korából, Bpest 1902. I . 
k. 143—147. 11. 



désének, mert az ő erkölcsi életmódja általános megbotránko
zás tárgya lévén, így papok és hívek inkább a prépost rende
leteinek ellenkezőjét tet ték meg. De maga Horváth János sem 
vette komolyan rendeletét és annak végrehajtásával mi t sem 
törődött, úgyhogy Fischer András és Leudischer György, a 
Szepesség mélyebben szántó első reformátorai, eléggé kedvező 
viszonyok között kezdhették meg az uj tanok hirdetését. 

Fischer András és Leudischer György még nem határo
zott egyéniségek, de a Szepesség reformációjának számottevő 
úttörői. Mindegyik kapkodó és nyugtalan természet. Buzgó-
ságuk és lelkesedésük nagyobb vol t tehetségüknél. Még n in 
csen kijegecesedett rendszerük s állhatatlan, bolyongásra hajló 
természetük sokszor Hutten Ulríkra emlékeztet. Túlzásoktól 
egyik sem ment, mivel egyik sem k i fo r ro t t egyén s utoljára 
maga a reformáció egész rendszere is még csak kialakulófélben 
van, azért mutatot t az ő reformátori működésük szintén még 
nagy ingadozásokat. Sokat tettek azonban a reformáció fonto-
sabb eszméinek hirdetése és terjesztése érdekében a Sze
pességen, annyival is inkább, mivel mindegyik a Szepesség leg
nevezetesebb gócpontjain fordulván meg, hirdetet t tanaik csak
hamar széles körben let tek ismeretesekké. A z ő hivatásuk vol t , 
hogy a Szepesség legjelentősebb helyein, ha nem ís mindig 
következetességgel, de erős meggyőződéssel és kitartással 
hirdessék és terjesszék a reformáció lu ther i irányzatát, egyházi 
szervezetet azonban már nem vol tak képesek adni, ahoz hiány
zott bennük a szervezőtehetség. A z új hi t tanoknak a szepesi 
néppel való első megismertetése jórészt Fischer András és 
Leudischer György érdeme, de az egyházaknak az új szellem
ben való szervezése már mások munkája. A hitterjesztés és az 
egyházszervezés egyaránt nehéz, fárasztó és viszontagságtel
jes munka és míg amaz erélyes fellépést, a körülményekkel való 
megalkuvást és folytonos küzdelmet követel, addig az utóbbi 
feltételezi a tudományokban való elmélyedést és az elméle
teknek szerencsés kézzel való gyakor la t i alkalmazását is. 

Fischer A . és Leudischer Gy. a theologikumokban még 
ingadozók, de a reformáció által felvetett eszmék lelkes és 
elszánt hirdetői, k i k készek felvenni a harcot a régi egyház 
képviselőível s tmia t t mindegyik sok zaklatásnak s üldözésnek 
v o l t kitéve, sőt Fischer András, minden valószínűség szerint 



vértanúja is let t a Szepesség reformációjának, ő k még nem 
igazi hittudósok, hanem hitterjesztők; életük csupa küzdelem, 
de vo l t bennük egy csomó életrevalóság és" szilárd akaraterő, 
hogy munkálkodásuk siker- és eredményteljes legyen. 

Fischer A . a nagyobb szélsőségek embere, Leudischer Gy. 
már mélyebben gondolkodik, de azért ő is forradalmi irányzatot 
képvisel. Amaz túlságosan racionalista és az anabaptisták elvei 
felé hajlott s Svedléren már nyíltan kárhoztatta a kisdedek 
keresztelését, sőt maga keresztelt meg felnőtteket. 8) Leudischer 
már rendszeresebben fejti k i a reformáció tanait késmárki pré
dikációiban 0) s bár forradalmi hangon szólal meg, mégis óvato
sabb Fischernél. A coelibatust mindegyik elvetette és mind 
Fischer A . mind Leudischer Gy. megnősült, sőt az utóbbi egy 
férjes nőt csábított el Lőcsén, akivel későbben Boroszlóban 
megesküdött. 1 0) Fischer prédikációiban nyersebb és aggresszi-
vebb, Leudischer kontemplativ és bár támadó, mégis optimisz-
tikusabb felfogásnak szószólója. Mindegyik hitjavítást hirdetett , 
az előbbi a radikális irányzat híve, kíméletet nem ismert, az 
utóbbi erős és kemény csapást mért ugyan a régi egyházra, de 
számol a mellett a helyzettel és azért ment a szélsőségektől. 

Fischer A , hirdette, hogy az egyházat vissza k e l l állítani 
apostoli egyszerűségébe. Ugyanezt tette Leudischer ís, de míg 
az simábban fejtette k i erre vonatkozólag reformátori eszméit 
lőcsei, strázsál, topporczi, leibiczí, malompataki^ és iglói pré
dikációiban, addig Fischer A . sokkal szigorúbb az egyház 
azon tanaival szemben, amelyeket ő emberi találmánynak és a 
keresztyénségre nézve kárhozatosnak tar tot t . A szentségeket, 
az urvacsorán és keresztségen kívül, becsmérlő szavakkal k i 
küszöbölte egyházi rendszeréből, sőt a keresztségét is skepti-
kusan kezelte és hirdette, hogy 30 éves kora előtt senkit sem 
k e l l megkeresztelni. Erre való tekinte t te l mondotta Hain kró
nikájában helyesen, hogy Fischer A , tulajdonképen nem luthe
ránus, hanem anabaptista. 1 1) Szűz Mária kultuszát nemcsak el -

8 ) Hain krónikája i. m. 
9 ) Matr. Moll. 324., 307. és 316. 1. 
1 0 ) u. o. i . h. 
1 1 ) . . . dictus Andreas Fischer non Lutheranus, sed Anabaptista 

(Baptismum nam infantum improbavit et ante 30 Annum neminem bapti-
zandum esse, ínter alia nefarie docuit.) (Hain i. m. 41. 1.) 



Ítélte, hanem maró gúnnyal támadta és ostorozta és a róla 
szóló dicshimnusokat a legélesebben ócsárolta. 1 2 ) 

Fischernél kissé pontosabban ismerjük Leudischer refor-
mátori működését, mely különösen 1530, azaz késmárki lelkész-
kedése óta, nagyobb hatással volt a népre. Leudischer 
mindenekelőtt eltörölte a fülbegyónást s a misét, nem ismerte 
el a pápaság létjogosultságát, kárhoztatta a szentek közbejárá
sáról szóló tant, megszegte maga a böjtöt, sürgette az úr-
vacsorának két szín alat t i kiszolgáltatását, tagadta Krisztus tes
tének az úrvacsoránál való jelenlétét, elítélte a képek imádását 
és nyíltan hirdette az egyházi szakadást. A papok megcsonto
sodott magatartását, züllöttségét ismételten szóvá tette s a 
papi rend elkülönítésének nem volt híve, 1 3 ) hanem lelkes szó
szólója a papok házasságának és maga eskette meg K e r l András 
sörkuti lelkészt Késmárkon 1536-ban j u l . 19-én. 1 4 ) 

Fischer A . és Leudischer Gy. hirdetett tanairól más 
konkrét adatunk nincsen, de egészen természetes és bizonyos, 
nogy e két reformátor felölelte a reformációnak összes lényeges 
többi tételét is. 

Előnyös vo l t a reformáció gyors elterjedésére nézve a 
Szepességen, hogy sem Fischer A.-nak, sem Leudischer Gy.-
nek nem vol t állandó maradása egy helyben. Részint a nyug
hatatlan természet, amely mindegyikben lakozott , részint a 
külső körülmények késztették őket arra, hogy rövid időn belül 
megforduljanak a Szepesség számos helyén, ahol mindenütt ter
jesztették nagy sikerrel Luther tanait. 

Fischer András. — Fischer A . először 1529-ben márc. hó 
12-én jelent meg Lőcsén Körmöcbányáról. 1 5 ) Korábbi élet-

. . . sed quia seductor erat populí et ejus falsam doctrinam ab 
Ecc les ia díscordantem et contra beatam Virginem obleterantem et Sa lva 
Regina, vituperantem et Sacramenta Ecc les ia vilípendentem eundem per
dere volunt. (Matr. Moll . 320. 1.) 

1 3 ) u. o. 324. 1. és lásd még u. o. 307, és 316. 1. 
" ) K e r l Andrást rendszerint összetévesztették régebbi íróink Fischer 

Andrással . A z össztévesztésre okot szolgáltatott talán az a körülmény, hogy 
mindegyik körmöczbányai születésű és hogy krónikáinkban mindkettő 
„Andreas Crembnicensis" néven szerepel, (u. o. 113. és 307. 1. és lásd még 
Hain i . m. 76. 1.) 

1 5 ) Matr. Moll . 41. 1. — Spervogel krónikája és nyomán Hain krónikája 
(40. 1.) rendszerint Andreas Crembnicensis vagy Andreas Visher-nek vagy 
egyszerűen „Andreas"-nak nevezik. — Chr . Genersich i. m. megemlíti, hogy 



viszonyairól nem tudunk semmit sem, mivel Lőcsén már min t 
hitterjesztő lépett fel és forrásaink nem értesítenek előbbi élet
sorsáról. Lőcsén az új tanokat eleinte a városon kívül fekvő ma
lomban, utóbb a városban titkos összejöveteleken hi rdet te . 1 6 ) 
A város, ahol különösen Henkel Sebestyén plébános nem jó 
szemmel nézte az új irányzatot, 1 7) rendelettel k i t i l to t t a Fischer 
Andrást a városból, aki erre Iglóra és innét csakhamar Svedlérre 
távozott 1 8 ) és. az ottani bányásznépet már a templomban ismer
tette meg a reformáció tanaival . 1 9 ) Lőcsei működése azonban 
mély nyomokat hagyhatott a lakosság egy része lelkében és 
sok hívet szerezhetett ott magának, mivel csakhamar küldött
séggel, melynek vezetője M i l d (Kienast) Gergely városi bíró 
vol t , visszahívatták Lőcsére. Már magában véve az a tény, 
hogy a városi bíró indult el Svedlérre Fischer A . visszahívására, 
bizonyítja, hogy Luther tanai általánosan elterjedhettek már a 
lőcsei városi polgárság között . 2 0 ) Fischer A . visszatérve 
Lőcsére a lőcsei krónika szerint „újból kezdé i t t hintegetni mér
gét . " 2 1 ) Lőcse polgársága csakhamar két pártra szakadt, az 
egyik rokonszenvezett Fischer A . mozgalmával, sőt lelkesen 
csatlakozott hozzája, a másik szigorú intézkedést követelt mind
azokkal szemben, k i k az eretnekséget vallották. A reformáció 
ellenzői látván milyen vonzóerőt gyakorol a polgárságra Fischer 
A . tanítása, mozgalmának elfojtására Kaczíaner Jánoshoz 
Ferdinánd királynak felsőmagyarországi kapitányához fordul
t ak , 2 2 ) Kaczianer J . karhatalmával pi l lanatra elnyomhatta ugyan 
Fischer A . által Lőcsén lángra lobbantott mozgalmat, de meg 
nem fojthatta azt. Fischer A . újra sebtíben elhagyta Lőcsét és 
a bányavárosok felé menekült, de Szomolnokon 1529. máj. 11-én 
Saur Sebestyén letartóztatta őt feleségével együtt és kiszolgál-

Moller híradása szerint F . A . legelőször Késmárkon kezdte volna műkö
dését, de a matriculában nem találtam ennek semmi nyomát. Lehetséges, sőt 
valószínű, hogy Genersich ís, mint sok más író, összetévesztette Fischer A n 
drást K e r l Andrással, mert mindegyik krónikáinkban hasonló néven ( A n 
dreas Crembnicensis) fordul elő. — A z utóbbi sörkuti pap, akit Leudischer 
G y . esketett meg 1536. juí. 19-én Késmárkon egy fiatal leánnyal. (Moll. 
113. 1.) 

1 6 ) Hain í. m. 40. 1. 1 7 ) Spervogel i . m. és Wagner i. m. I I . 134. 1. 
1 8 ) Matr. Moll. 41. 1. " ) Hain í. h. 

2 0 ) Mild (Kíenast) G . maga is a lutheranismus felé hajolt. (Spervogel és 
Hein 47. 1.) 

2 1 ) . . . virus suum rursus sparsit. (u. o.) 2 2 ) Matr. Moll . u, o. 



tattá Kaczianernek. Kaczianer J . nem nyugodott meg Fischer 
A . elfogatásával és annak zemplénmegyei Csicsva várába való 
eltoloncolásával, hanem ti tkos besúgók útján arról értesülvén, 
hogy M i l d Gergely lőcsei bíró két esküdt polgárral az eretnekség 
felé hajlik,tudtára adatta a városnak, ha az említettek le nem 
tesznek az eretnekségről, tűzzel égetteti meg őket . 2 3 ) 

Kaczíaner J . ezen erélyes fellépése kissé megijeszthette a 
lőcseíeket, mive l ünnepélyes közgyűlésen emelnek az ellen 
óvást, hogy ők az új eretnekség felé hajolnának és elhatároz
zák, hogy mindazok ellen, k i k lutheránusoknak vallják magu
kat, de tulaj donképen anabaptisták, a legnagyobb eréllyel és 
szigorral fognak fellépni. E határozat azonban i ro t t malaszt 
maradt s főleg csak a városi plébános Henkel Sebestyén köz
belépésének és buzgólkodásánek eredménye v o l t . 2 4 ) Maga F i 
scher A . pedig valami módon kiszabadult Csicsvárából és 
Bartholomaeides szerint 2 5 ) Sárospatak, de véleményünk sze
r in t inkább a sárosmegyei Kisszeben érintésével 2 0 ) újra a 
Szepességbe jött, ahol november 11-ike óta Svedléren folytatta 
reformátori működését. Fischer A . kiszabadulásának híre 
csakhamar eljutván Lőcsére, a lőcsei polgárok közül sokan 
nem sajnálván a hosszú út fáradalmait, elzarándokoltak Sved
lérre, az üdvözítő igék hallgatására. Svedléren fejtette k i 
Fischer A . a hitjavitásra vonatkozó elveit a legrészletesebben 
s i t t kezdett először nagyobb számban felnőtteket megkeresz
telni . Működésének súlypontja Lőcsén kívül Svedlérre esik. 
Svedlérre Fischer A.-hoz zarándokoló lőcsei polgárok közül 
tízenkettőt Lőcsén Kaczianer J . fenyegetésére bebörtönöztek 
s előbb nem bocsátották őket szabadon, míg esküvel nem 
erősítették, hogy elszakadnak új hitvallásuktól. 

Fischer A . ezen óriási sikere rossz vért szült a káptalan
ban és csakhamar a prépost biztatására Perner Kristóf, a szer 
pesi vár kapitánya elindult egy csapat lovassal és 30 gyalogos
sal Svedlérre, hogy feldúlja ezt az eretnekfészket. Fischer A . 

s 3 ) u. o. í. h. 2 n ) Hain 40. 1. 
B 5 ) Bartholomaeides: Comitatus Not. Göm. Leutschoviae 1806—08. 

230. 1. 
2 B ) Lásd F , A. -nak 1534-ben Morvaországból a besztercebányai vá 

rosi hatósághoz intézett levelét, melyből kitűnik, hogy ő e tájban megfor
dult Kisszebenben, hogy hitvitára szólítsa fel Philadelfus Anta l kísszebení 
lelkészt. A levelet közölte Rosenauer i. m. 1874/75 ért. 11. 1. 



hívei a&onban tudomást szerezvén Perner tervéről legtöbben 
még idejében elmenekültek Svedlérről. Maga Fischer A . is 
otthagyta Svedlért feleségével együtt 2 7 ) és ekkor mehetett ő 
Gömörmegyébe, ahol a Csetneky családot is megnyerte vallás 
reformterveinek. 2 8 ) H ive i közül azokat, k i k ott maradtak és 
tanaikat visszavonni nem vol tak hajlandók, foglyul elvitték 
Szepesvárába, ak ik pedig megfogadták, hogy lemondanak az 
eretnek tanról, kegyelemből Svedléren maradhat tak. 2 9 ) 

Fischer A . Gömörmegyében nagy sikerrel működött és 
Barthalomaides szerint már 1530-ban a csetneki várban papok 
és világiak jelenlétében gyűlést tar tot t , amelyen már az ág. 
hitvallást zsinórmértékül elfogadtatta vo lna . 3 0 ) Bar th , állítását 
nem látjuk beigazoltnak, mert forrása, melyből a Csehieken 
tar tot t zsinatra vonatkozó adatait merítette, előttünk ismeret
len. S. Szabó József fenntartás nélkül magáévá tette Bar th , 
adatait és Fischer A, -nak juttatja a csetneki zsinaton a fő
szerepet. 3 1) Zoványi J e n ő már óvatosabb, midőn azt mondja, 
hogy a csetneki várban 1530-ban „állítólag" már protestáns 
irányú zsinatot tar tot tak és rámutat arra az ellentétre, amely 
az ot tan elfogadott ágostai hitvallás és Fischer A . anabaptista 
tanai között van , 3 2 ) Nem hihetünk a csetneki zsinatban már a 
tu lkora i időpont miat t sem. Valószínűnek tar t juk azonban, 
hogy Fischer András működése mindenesetre hatással vo l t 
Csetnek egész vidékére és egyebek kőzött megnyerhette tanai
nak Simonis ochtinai és Gnisner Bálint dobsinai papot i s . 3 3 ) 
Csetneken ismerkedett meg F. A . Bebek Ferenc gömöri főispán 
bátyjával, a székesfehérvári préposttal, Bebek Imrével, aki t 
Dévay Bíró Mátyás téritett meg 3 4 ) és ak i azután tanainak nagy 
pártfogója lett. Bebek Imre megnősülvén, gömörmegyeí bir to
kára ta r to t t igényt, mire öccse megneheztelt rá és csapatokkal 

2 7 ) Hain 41—42. 1. 2 S ) Barthol i . m. 283. 1. 2 9 ) Hain u. o. 
3 0 ) Barthol. í. m, 284. 1. és lásd még Bartholomaeides: Memorabilía 

Provinciáé Csetnek. Neosolií 1799. 256. 1, 
3 1 ) S. Szabó József: „Egy vértanú reformátor" című cikkében ismerteti 

F . A . életét. (Prot. Szemle 1894. 352. 1.) 
3 2 ) Zoványi I , : A ref. Magyarországon a mohácsi vész után. (Prot. 

Szemle 1916. 231. 1. 
3 3 ) Bartholom.: Mem. Prov. Csetnek. 85. 1. és S. Szabó I . i. m. 352. 1. 

idézi erre vonatkozólag a matr, Mollerianat, de ezt az adatot hiába ke
restük ottan. 

S 4 ) Révész L.s Dévay Biró M. életrajza. 1862 59. 1. 



Csetnek ellen vonult , ahol Bebek Imrénél Fischer A . is tartóz
kodo t t . 3 5 ) Bebek Ferenc ostrom alá fogta a csetneki várat, 
de célt nem ért, ellenben elhamvasztotta 1532-ben a várost 
s a templom harangjait összetörette és e lvi te t te , 3 6 ) 

Fischer A , és hiveinek svedléri száműzetése azonban nem 
tar thatot t sokáig, mert 1534. július 13-ikán újra Svedlérről 
értesiti a selmeczbányaíakat, hogy elfogadja a prédikátori 
állásra való meghívást, 3 7) A selmeczbányaiak Staudacher sel-
meczi papnak Wittenbergába való távozása után több p a p o t , 
hívtak meg próbaszónoklatra s ezek között lehetett talán 
Fischer András is , 3 8 ) Fischer A , ebbeli elhatározását később 
megbánhatta, mert Tanitzer Jakab augusztus 19-én arról tudó
sítja a selmeczbányai bírót, hogy Fischer Andrást csak hosszas 
nógatás után vehette rá, hogy a selmeczbányai meghívásnak 
eleget tegyen, 3 9 ) Közben F, A , már Szepesolasziban van, hogy 
milyen minőségben, azt nem tudjuk és 1534. aug. 15-én onnan 
hívta őt meg prédikátornak Selmeczbánya. 4 0 ) Arról, hogy F, A . 
tényleg elfoglalta volna a selmeczbányai papi állást, nincsen 
adatunk, mert 1534-ben a selmeczi papi állás betöltetlen vo l t 
és 1535-ben Tropper János nyerte el azt . 4 1 ) Fischer A , pedig 
1534-ben Morvaországban tűnik fel, ahol Gross-Wísternítzbe 
lichtensteini és nikolsburgi Lenárt földesúr adott neki mene
déket , 4 2 ) Tény az, hogy Fischer A , 1534-ben már Gross-Wister-
nitzből levelet i r a beszterczebányai városi tanácsnak és meg
kéri azt, szorítsa Philadelphus A n t a l beszterczebányai lelkészt 
arra, hogy vele kiálljon hitvitára, minthogy tanait ismételten 
megrágalmazta. Sőt F . A , levelében részletezte, hogy első íz
ben már mint kisszebeni pap terjesztett Philadelphus A . tanai
ról hamis és téves híreket, mert nemcsak eretnekséggel, hanem 
bűnös üzelmekkel és a nőközösségének hirdetésével ís meg-

3 5 ) Barth, Comit. Not, Göm. 284. 1. 
3 , i ) u. o. 285. 1. és Barth. Mem. Prov. Csetnek. 85. h* 
3 7 ) A c t a Religionaria. (Selmeczbánya városi levéltárában fasc. X X V . ) 
3 S ) Breznyik I . : A selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház és lyceum tör 

ténete. Selmeczbánya 1883. 70. 1. 
M ) A c t a Religionaria. i . h. M ) u. o. i. h. 
4 1 ) Breznyik i . m. I . k. 75—76. 1. 

4 2 ) Nevezett földesúr volt az anabaptisták pártfogója, kihez azok 
nemcsak Magyarországból, hanem Németországból és Svájcból is mene
kültek, (Zoványi Z , : Adatok a magy. prot. múltjából. Prot. Szemle 1916. 
3* 1.) 



vádolta. 4 3 ) F . A . már akkor — valószínűleg 1530. táján — is 
hitvitát követelt és a kisszebeni városi tanács rá is akarta 
szorítani arra Philadelphust, ak i azonban kitért előle és inkább 
Boroszlóba vol t hajlandó távozni, hogy ott Hess Jánosnál 
(Szilézia reformátora) megismerkedjék az igaz hi t te l és azután 
azt hirdesse. A kisszebeni városi tanács nem értett egyet 
Phíladelphussal, hanem Fischer A.-nak szolgáltatott igazságot, 
midőn Phíladelphustól elpártolt, k inek kudarca miat t többé 
nem vo l t maradása Kísszebenben. Fischer A . levelében emlí
tést tet t arról, hogy nemrégen Szepességen járván, arról érte
sült, hogy Philadelphus A , Beszterczebányán újra konok híre
ke t terjesztett róla és hogy meghurcoltatásáért igazsághoz 
jusson, küldje el Philadelphust a beszterczebányai városi ható
ság földesurához Morvaországba, ahol bántódása nem lesz, 
avagy biztosítsanak Fischer A. -nak menlevelet és ez esetben 
ő jön el Beszterczebányára, ahol nyilvános hitvitába fogja 
Philadelphust teljesen legyőzni. 4 4 ) 

Fischer A , soraiból eléggé kitűnik, hogy élete Magyar
országon még mindig veszélyben fo rgo t t 4 5 ) és ez a körülmény 
is anabaptista voltára va l l , mert az anabaptistákat üldözték 
nálunk állandóan a leghevesebben és legkövetkezetesebben. 

A beszterczebányai városi tanács pedig tényleg rákény-
szeritette Philadelphus A n t a l városi lelkészt, hogy Fischer 
Andrással összemérje tudományát, Philadelphus azonban i n 
kább Várday Pál esztergomi érsek közbenjárását vette igénybe, 
mire Fischer Andrással való hitvitája természetesen elmaradt, 
de Philadelphus Anta lnak sem vol t többé tekintélye és mara
dása Beszterczebányán és erre 1538-ban már otthagyta á l lását . 4 7 ) 
Fischer A . életének utolsó éveiről hallgatnak forrásaink. 
Hain krónikája megemlíti, hogy második svedléri tartózkodása, 

4 3 ) . . . i s t Antonius, Pfarrherr bei euch wider mich entzündet; ja auch 
sich dermassen hören lassen als hätten wir mit allein eine falsche Lehr, 
sondern auch die Weiber, welches wider Natur, Vernunft und göttliche O r d 
nung ist, gemein. Mit solchen und dergleichen Worten er uns gegen dem 
gemeinen Volke verunglimpft und verdächtig macht , . , (Rosenauer i . m, 
11. 1.) 

4 4 ) u. o. 
4 5 ) Oder "versprecht mir auch solches, und versichert mich auch mich 

zu geleiten ohn allen Schaden bis auf die mährische Gränze; so wil l ich bei 
euch ersche inen . . . (u. o.) 

4 6 ) u. o. 12. 1. 



tehát 1534. után Morvaországba ment, ahol kiváló sikert ara
to t t hi,tterjesztésével és nagy tiszteletben is vo l t része . 4 7 ) 

Mol le r ezzel szemben azt állítja, hogy Bebek Ferenc le-
taszittatta Fischer Andrást eretneksége miatt Krasznahorka 
várfokáról . 4 8 ) Mol l e r ezen állítását igazolni látszik a szepesi 
prépostnak, Horváth Jánosnak, Bornemisza Miklós várkapitány
hoz intézett levele, melyben szintén megemlíti, hogy Fischer A . 
Krasznahorkán vértanúságot szenvedett eretnek tanaiért. 
Mo l l e r matríkulájában és Hain krónikájában Fischer A . - r a vo 
natkozó fennmaradt adatok azonban csak látszólag ellent
mondanak egymásnak, tényleg mégis összeférnek egymással, 
amennyiben F . A . 1534 óta ugyan Morvaországban él, de köz
ben többször ellátogathatott hazánkba, ezt bizonyítja különben 
a beszterczebányaiakhoz intézett levele ís és ilyén kirándulása 
alkalmával tartóztathatta le őt Bebek Ferenc, ak i azután rövi
den végzett ve le . 4 9 ) 

Fischer A. -nak a krasznahorkaí várfokról való letaszításá
nak idejét nem ismerjük pontosan, de mindenesetre 1538—1540 
éveken belül' történhetett. 

Fischer A . hirdetett tanai közül főleg a felnőttek ujra-
keresztelésével kel te t t nagyobb ellenszenvet és Kmytha Péter 
lublói kapitány is - az anabaptisták ellen bocsátott k i 1533-ban 
szigorú rendeletet, melyben, minthogy az anabaptisták „gonosz 
felekezete" az elzálogosított 13 szepesi városban is igen el 
terjedt, a város bíráinak lelkükre köti, hogy az anabaptistákat 
zárják kí mind a kereskedelemből, mind a társas érintkezésből 
és aki ez ellen vét, fe j - és jószágvesztéssel büntetendő meg. 5 0 ) 

Kmytha Péternek eme rendelete ujabb bizonyíték arra, 
hogy milyen gyorsan terjedtek el Fischer A. -nak tanai a Sze-
pességnek elzálogosított városaiban ís és mi ly gyorsan váltott 
k i ellenreakciót ez az anabaptista tan, hogy a kisdedek ke-
resztelése felesleges és észszerütlen. 

Fischer A . tragikumát is az anabaptizmus hirdetésében 

4 7 ) . . . i n Moraviam tandem ubí venisset. (H;iin 42 1.) 
* 8) Matr. Moll . 307. 1. 
* 9) Zoványi L : , ,A ref, Magyarországon a mohácsi vész után" c. é r 

tékes tanulmányában azt hiszi, hogy F . A . az 1534-et követő évek valame
lyikében visszaszármazott Magyarországba, de erre semmi nyomra nem 
akadtam. (Prot. Szemle 1916. 327. 1.) 

5 0 ) Matr. Moll . 75. 1. 



látjuk és Zoványi helyes nyomon já r t , 5 1 ) mikor Mol l e r mat r i -
kulájára és Ha in krónikájára támaszkodva S. Szabóval szem
ben 2 5 ) vi tat ta Fischer A . anabaptista voltát. 

A reformáció elterjesztésében nevezetes hely jutot t nek i 
nemcsak a Szepesség bányavárosaiban, hanem Gömörmegyé-
ben ís. M i n t bányaváros szülöttje a bányásznép jellemét is
merve, annak szerencse és babona felé hajló természetét igaz 
vallásos lelkülettel igyekezett felcserélni és az eredmény és 
siker tényleg megmutatta, hogy Fischer A . csakugyan a bányász
nép szivéhez férkőzött, de vonzó hatást gyakorolt ő általában 
a tisztább közerkölcsí állapotok után áhitatozó többi népre is. 

Leudischer György. Fischer A . kortársa Leudischer vagy 
Leutscher György, Lőcsén született és szülővárosából csak
hamar Krakkóba került, ahol az udvarban apródi szolgálatot 
teljesített. A z udvar i élet nem elégítette k i a becsvágyó és 
munkakedvelő ifjút, ak i erre Olmützbe költözött és iparos
pályára lépvén megtanulta a szabómesterséget. A z erejének, 
tudásának és képzettségének tudatában levő iparos osztálynak 
önérzetes tagja akart lenni, ő is büszke iparágára, mestersé
gére, mivel az iparos polgárság városi szervezettségének és mű
veltségének is köszöni akko r i nagy és számottevő tekintélyét 
és befolyását a városi, sőt országos ügyek elintézésénél. Leu
discher Gy. csakhamar anélkül, hogy okát tudnók, Lőcsére 
távozott, ahol eleinte az akkor híres szücsmesterséget óhaj
tot ta elsajátítani, de l e lk i vágyat és hivatottságot érzett a papi 
pályára és e célból visszatért újra a híres krakkói Jagel ló-
egyetemre. Tanulmányainak befejezése után hazatért és 
Gönczre került iskolarektornak, de nyugtalan természete i t t 
sem hagyta őt sokáig, mivel 1522-ben Budára ment, ahol földije 
Henke l J., Mária királyné udvar i prédikátora és rokona révén 
mindenesetre megismerkedhetett az ujabb vallásos mozgalmak
ka l , melynek erős lutheránus irányzatát maga a királyné, ha 
nem is meggyőződésből, de tisztán divatból fejlesztette és 
ápolta. Leudischerre a budai szabadabb levegő nagy hatással 
volí, sőt, mivel ő Németországban csak későbben, lutheránus 
elveinek hirdetése után fordult meg, a reformáció tanainak 
csiráit ennélfogva csak Budáról hozhatta magával Lőcsére, 

5 1 ) Zoványi I . : Adatok a magy. prot. múltjáról. („Fischer A . anabap
t is ta volta"). Prot. Szemle 1916- 36—37. 1. 

B 2 ) S. Szabó I . : E g y vértanú reformátor. (Prot. Szemle 1894. 354. 1.) 



ahol, miután a budai pápai követ kieszközölte pappá való fe l 
szentelését, első primíciáját is tartotta. 

Mindenesetre fontos annak a ténynek leszögezése, hogy 
a reformáció tanai nem tisztán Németországból, hanem saját 
hazánkból is ju to t tak el a Szepességre. Eddig egyház- és 
történetiróink ezt a szempontot teljesen figyelmen kivül hagyták, 

Leudischer Gy. Lőcsén káptalani állást nyervén el, csak
hamar megtámadta a papi nőtlenséget, sőt maga is nősülést 
szándékkal egy férjes asszonnyal ismerkedett meg és ezért, 
valamint egyéb szabadabb szellemben mozgó tanai miat t is 
távoznia kellet t neki Strázsára. Strázsai segédlelkészi mű
ködését nem folytathatta sokáig, mire Boroszlóba menekült, 
ahol megesküdött az őt oda követő lőcsei asszonnyal. Boroszló
ban Leudischer kereskedő lett és árucikkekkel már 1529-ben 
ismét megjelent Lőcsén. Leudischert németországi tartózko
dása csak megerősitette lu ther i elveiben és hitbuzgósága és 
közlékenysége arra késztette őt, hogy Lőcsén újra, sokkal 
merészebb hangon hirdesse a reformáció tanait. Hitterjesztői 
működését azonban rossz szemmel nézték ellenfelei és Kaczía
ner J. I . Ferdinánd felsőmagyarországi kapitánya, k inek ka
tonái Lőcsén tartózkodtak, hogy Szapolyai János hatalmát a 
Felvidéken megtörjék. Kaczianer J. kurtán bánt el Leudischer-
rel , elfogatta, bebörtönöztette és szándékában vol t Leudischert 
eretneksége miatt fej vesztésre ítélni. Leudischert ezen vesze
delmes helyzetéből egykori jóakarói és főleg Henkel Sebestyén 
városi plébános rokona közbenjárása mentette k i . 5 3 ) 

Leudischer szerencsésen megmenekült a vértanuságtól s 
most Luther tanainak mentől szélesebb körben való hirdetésére 
érzett hivatást magában. Nem folytatta többé kereskedelmi 
ügyleteit, hanem Késmárkra ment, amely város ekkor Szapolyai 
János pártján vol t , ott szabadon hirdette a reformáció szükség-

5 3 ) Matr. Moll . 307. 1. — Feltűnő, hogy Henkel Sebestyén közbenjárt 
Leudíscherért Kaczianernél, holott ő volt épen Spervogel és Hain króni
kája szerint a lutheranizmus nagy ellenharcosa Lőcsén. E z t csak ugy ma
gyarázhatjuk, hogy Henkel S. tekintettel volt rokonára Henkel Jánosra , k i 
nek Leudischer kedves tanítványa lehetett Budán. Henkel S. különben 
Leudischerrel is rokonságban volt. A közöttük fennálló rokonságot megerő
síti az a körülmény is, hogy Leudischer Gy . szepesi éneklő-kanonok 
1497-ben Henkel János rokonának hagyományozta összes -könyveit és ta
nulmányai elvégzésére évenként 20 frtot. (Békefi Rémig: A káptalani i sko
lák története Magyarországon 1540-ig. Budapest 1910. 223. és 296. 1.) 



szerűségét és 1530-ban már megválasztott papja Késmárk vá
rosának. Leudischer most elemében volt és prédikációiban 
kifej tet te a reformáció egész lényegét. Nagy hatást gyakorol t 
tanaival , amelyeket meggyőző erővel és kiváló szónoki képes
séggel adott elő a híveknek. 5 4 ) Előbb tárgyalt reformátori 
eszméit is késmárki lelkészkedése alatt foglalta össze. 

A Szapolyai-párt pedig Lőcséről való elüldöztetése miat t 
megbízható po l i t i ka i pártembert vélt benne feltalálni és azért 
odahatott, hogy Szapolyai által újonnan kinevezett szepesi 
prépost Bácsy Ferenc kinevezte Leudíschert 1533-ban szepesi 
kanonoknak, 5 5 ) majd meg helyettesének. 5 0) Leudischer Gy. 
hatása ekkor állandóan emelkedői élben vol t és nemcsak Kés
márkra, hanem még a vidékre is kiterjedt. A sörkuti pap K e r l 
András, akit íróink, mint említettem, rendszerint Fischer A n d 
rással tévesztettek össze, szintén Leudischer Györggyel vé
geztette az egyházi szertartást 1536-ban megkötött házassága
k o r . 5 7 ) . 1 

Leudischer Gy. 1538-ban Beszterczebányára kapott meg
hívást. A beszterczebányai városi tanács Niederhaider A l b i n 
Gy . városi jegyzőt megbízta azzal, hogy jelenjen meg szemé
lyesen Késmárkon és hívja meg Leudischert, az ottani papot, 
Beszterczebányára. Niederhaidernek késmárki kiküldetését 
felemlíti Leudischer, midőn megköszöni a beszterczebányai 
városi tanácsnak Beszterczebányára való meghívását, de saj
nálattal nem fogadhatja el azt, mivel pártfogója Laszki I . n in
csen Késmárkon és tudta és beleegyzése nélkül nem akar 
határozni, nehogy Laszki Jeromos részéről hálátlannak tekint-
tessék, mivel az üldöztetésekor védőszárnyai alá ve t t e 5 8 ) és 
külömben ís még 100 írttal tar tozik néki. A beszterczebányaiak 
nem törődtek bele a visszautasításba és azon hiszemben, hogy 
Leudischer időközben rendezni fogja földesurával szemben 
ügyeit, 1539-ben áprilisban másodszor is megkínálták őt a 
beszterczebányai papi állással. Leudischer ez alkalommal haj
landónak mutatkozott a beszterczebányai állás elfoglalására, 
mert nem jól érezte magát a Szepességen, ahol szavai szerint 
Isten igéjének igaz hirdetéséért paptársai őt sárkánynak tar
to t ták . 5 9 ) Megígéri, hogy két héten belül Márton nevü besz-

5 4 ) Matr. Moll . u. o. 5 5 ) u. o. 74. 1. & 0 ) u. o. 84. 1. 
5 7 ) u. o. 113. 1. 5*) Rosenauer í. m. 77/78. ért. 7. 1. 
S 9 ) . . . omníno animus meus est abeundi e Scepusío; constítutus enim 



terczebányai könyvkereskedővel, ak i kézbesitethette néki a 
meghivó levelet, Beszterczebányán lesz, hogy személyesen 
rendezze a tanáccsal ügyeit. Leudischer tényleg megfordult 
Beszterczebányán és miután onnan visszatért Késmárkra, 1539. 
jun. 29-én értesítette a beszterczebányai városi tanácsot, hogy 
csak az aratás, azaz szeptember vége felé jöhet el Besztercze-
bányára, mert kénytelen előbb a beszedett termésből Laszki 
Jeromosnál, pátfogójánál, tartozását letörleszteni. Ha tőle 
függne, azonnal indulna Beszterczebányára, mert a Szepes
ségen Isten igéjét hi rdetni nehéz feladat, de ki je le t i , hogy ha 
sz. Mihály napig nem várhatnak rá, akkor tekintsenek el az ö 
meghívásától. A beszterczebányaiak tényleg elejtették erre 
Leudischert . 6 0 ) 

Szapolyai János bukásával azonban Leudischer György
nek is ott kel let t hagynia Késmárkot 1542-ben és Rozsnyófti 
készült. Útközben arról értesült, hogy Bebek Ferenc őt is mint 
eretneket a krasznahorkai várfokáról akarja ledobatni, mi re 
visszafordult a Szepességre és Topporczon a Görgey családnál 
talált menedéket. 6 1) Leudischer Gy. Topporczon szabad teret 
nyert és már nagy buzgósággal hirdette a reformáció tanait , 
mikor 1542-ben még késmárki jó Iure folytán Leibiczre meg
hívták papnak, amely meghívásnak ő azonnal eleget is t e t t . 6 - ) 

Leudischernek leibiczí meghívása nagy visszatetszést idé
zett elő Mol l e r György, a fraternítás szeniorjánál, ak i akkor 
még a kath . egyház legbuzgóbb és legkitartóbb híve. M o l l e r 
Gy. a prépostnál a leghevesebben t i l takozott Leudischernek 
leibiczí pappá való esetleges beiktatása ellen és hivatkozot t 
I . Ferdinánd magyar és I . Zsigmond lengyel király rendeleteire, 
melyek a legszigorúbb büntetéssel súlytandónak tartják a l u 
theránusokat, akiknek különben sincs helyük királyságunkban. 6 3} 
Mol le r György ezen tiltakozása nem használt sokat, mivel 
Horváth J. prépost, k i mint fentebb kimutat tuk símoniát űzött 
három arany ellenében, még is megbízta Leudischert a leibiczí 
egyház egy évi admínistratiójávai. Leudischer leibiczi tartóz-

cum inter fratrcs draconem ob veritatem atque verbum dei. (u. o. 74/75. 
ért. 12. 1.) 

H 0 ) u. o. 77/78. ért. 8. 1. közli kivonatosan Leudischer leveleit. 
e i ) Matric. Moll , 307, — Görgey Lőrinc volt L . pártfogója. V. ö. G ö r 

gey Albert: A Görgeyek és a reformáció. Igló 1916. 31. 1. 
« ) Matric. Moll . 274. 1. « ) u. o. 



kodása ennek dacára nem volt tartós, mivel a lublói várkapi
tány Kmytha Péter nemcsak megfenyegette őt letartóztatással, 
hanem tényleg el ís menesztett oláh darabontokat Leibiczra 
Leudischer elfogatása végett. Leudischer kitérve a veszély elől, 
újra visszatért Topporczra . 6 4 ) 

Mol le r Gy. nem elégedett meg Leudischernek elüldözésé-
vel, hanem a jövőre gondolt és eleve meg akarta azt akadá
lyozni, hogy az egyházközségek a lutheránus irányzattal rokon
szenvező papot vagy segédlelkészt hívjanak meg és egyúttal 
lehetetlenné akarta tenni Leudischernek más egyházakban való 
veszélyes működését. / M o l l e r tevékenykedésében fáradhatatlan 
és nem nyugszik előbb, míg a szepesi prépostot rá nem veszi, 
hogy az 1524-íkí a lutheránízmust kárhoztató rendeletéhez ha-
sanló újabb szigorú körlevelet közrebocsásson a fraternítás 
papjaihoz. Horváth J . 1542. j u l . hó 22-én tényleg kibocsátotta 
körlevelét, melyből eléggé kitűnik, hogy a papok közül számo
san már ,,a gyalázatos tévtanokhoz csatlakoztak", és hogy sok 
község önrendelkezési jogának tudatában önállóan olyan pré-
diktátort hívott meg, k i a népet eretnektanokkal félrevezette és 
az úrvacsorát ís két szín alatt szolgáltatta k i és az egyházi és 
világi hatóságot mibe sem vet te . 6 5 ) 

Mol le r a prépost szigorú rendeletével sem elégszik meg, 
hanem a fraternitást ráveszi, hogy az erősen fellépő eretnek
ség ellen a királytól kérjen orvoslást. A fraternitás 1543-ban 
tényleg felirattal fordult I . Ferdinándhoz, hogy tartsa meg 
őket a régi kath. anyaszentegyházban és ne engedje, hogy azt 
az új evangélista és lutheránus eretnek tanokkal felforgassák. 
A z új vallás felkarolásával sülyed a régi egyház tekintélye. 
Ne tűrje, hogy a züllött nép önhatalmílag betöltse a parochiá-
kat és a prépostok se űzhessenek simoniát a parochíák betöl
tésénél. Királyi segítséget kér a keresztény rend megzava-
rói ellen, akiket működési helyeikből el ke l l űzni. 6 6 ) 

Mindezekből látjuk, hogy az ev. hi t terjedése egyre na
gyobb mérveket öltött a Szepességen és az erőszakos rend
szabályok sem nyomhatták el azt. Legjobban bizonyítja az ev. 

6 4 ) u. o. 275—276. 1. 
6 5 ) . . . et ab omni pietate alíenissimos errores sequuntur et qui etiam 

concionatores admittunt, peregrinis doctrínís populum seducentes. u. o. 
280—281. 1.) 

««) u. o. 297—298. 1. 



hitnek erősbödését Leudischernek a malompataki papi állásra 
való meghívása. A malompataki papi állás 1543-ban megüre
sedett, mire az egyházközség Leudischert óhajtotta lelkésznek. 
Pauschner György szepesi várkapitány is ezt tanácsolta a ma
lompatakiaknak, hogy hívják meg Leudischert. Leudischer mű
ködésétől féltek Malompatak szomszédos egyházközségei közül 
egyes papok, mire ezek Moller Gy. szeniornál t i l takoztak az 
ellen, hogy egy ,,rühös bárány" 6 7 ) tolakodjék közéjük. Mol le r 
Gy. azonnal további lépéseket tett a prépostnál, de az már 
megint simoniát űzött (lásd , ,Az egyházi állapotok a reform, 
elterjedése előtt" c. fejezetet) a malompataki állásnál Pausch-
nérrel és Leudischer épen Horváth prépost magatartása miatt 
nem fogadta el ez alkalommal a malompataki á l lás t . 6 8 ) A 
malompatakiak erre a papi jövedelmet a malompénzzel meg
apasztották és meghívták az állásra a szepesszombati papot, 
de miután ez i lyen feltétel mellett nem volt hajlandó az állást 
elfoglalni, felkínálták azt még a matheóczi papnak, de ez is 
elutasította azt. Erre ismét csak Leudischerhez fordultak, akit 
hosszas rábeszélés után megnyertek annak, hogy egyelőre míg 
véglegesen elintéződik a papi állás betöltésének kérdése, 
Pauschner védelme alatt elfoglalja azt. Mol le r Gy. a frater
nitás szeníora valóságos merényletnek vette Leudischer eljárá
sát és a prépostot a leghevesebben megtámadta azért, hogy 
nem teremt rendet Malompatakon. 6 9 ) Leudischer, hogy ellen
súlyozza Mol le r kirohanását, személyesen kereste fel a prépos
tot nedeci várában, de nem ért célt, mire helyesebbnek tartotta, 
hogy felmondja szolgálatait Malompatakon és visszatér újra 
Topporczra . 7 0 ) 

Leudischer helyesen cselekedett, amennyiben Pausch-
nernek a szepesi várban történt eleste 7 1) és I . Ferdinándnak a 
X X I V . szepesi városi papok fraternitásának feliratára leérke
zett rendelete az evangélikusokra nézve rosszat jelentettek. 
I . Ferdinánd a legerélyesebb hangon biztosítja a régi kath. 
egyház szertartásaival élő papokat védelméről és a tévtanokat 

6 7 ) . . . ovis morbída (u. o. 298. 1.) 
6 8 ) u. o. ° 9 ) u. o. 300. 1. 7 0 ) u. o. 301. 1. 
7 1 ) Matr. Moll . 302—303. 1. — B a l Jeromos: „Szepesvára története" 

c munkában, Lőcse 1914. (Szepesm. T . Társ . Évkönyve X I I I , évf. 55. 1.) 
kissé szűkszavúan tárgyalja Pauschner elestét és Moller részletes elbe
szélését figyelmen kívül hagyta. 



terjesztőket nemcsak kárhoztatja, hanem karhatalommal és 
kiirtással fenyegeti meg őke t . 7 2 ) ) 

A malompatakíak sehogysem tudtak beletörődni abba, hogy 
ne Leudischer legyen az ő papjuk és amennyiben az újonnan 
választott ágostaházai (velbachij János nevü papot 7 2 ) nem 
kedvelték, az rövidesen otthagyta őket és visszatért Ágost
házára. 7 4 ) Erre eleinte a szepesszombati és matheóczi pap fel
váltva végezték a lelkigondozást Malompatakon, de a malompa
takiak Leudischerért újabb küldöttséget menesztettek a prépost
hoz. A prépostnál némi ravaszsággal arra hivatkoztak, hogy Leu
discher 20 frt előleget kapott legutolsó lelkészkedése alatt és hogy 
ezt leszolgálhassa, engedje meg a prépost, hogy állását akidig 
újra elfoglalhassa. 7 5) A malompatakiak állhatatossága és Leu-
discherhez való ragaszkodása annyira meghatotta a prépostnál 
jelenlevő Bobest János lőcsei nemest, aki épen Thurzó János 
hoz, az új szepesi várúrhoz készült, hogy a malompatakiak 
érdekében közbenjárt a prépostnál. A prépost erre Thurzó J. 
Szepesvárába érkezéséig, illetőleg ] / 4 évre hozzájárult a malompa
takíak kéréséhez. 7 6 ) Leudischer ezekután elfoglalta Malompa
takon állását. De a régi kath. egyházhoz ragaszkodó papoknál 
és elsősorban Mol le r Gy. szeniornál óriási felzúdulást váltott 
k i Leudischernek Malompatakon való reformátori működése. 

A szepesi káptalan vikáriusa, 'aki a prépostnak a malom-
patakiakkal történt megegyezéséről, mit sem tudott, szintén vak
merő merényletnek vette, hogy Leudischer Malompatakon az 
ő tudta és beleegyezése nélkül megkezdte újra a veszedelmes 
tanok terjesztését. Felháborodásában Bornemisza Miklós sze
pesi várkapitányhoz fordult és felkérte őt, hogy űzesse el M a 
lompatakból ezt a Veszedelmes eretneket. Bornemisza azonban, 
k i maga is rokonszenvezett Leudischer mozgalmával, nem 
tartotta magát illetékesnek erre és azzal bíztatta a papságot, 
hogy várja be Thurzó János megérkezését, aki egyedül van 
hivatva arra, hogy i l y fontos ügyben döntsön. 7 7) 

A poprádi, felkaí és szepesszombati papok irásbelileg for
dultak a vikáriushoz és megkérték őt, hasson oda, hogy Leu
dischert, mint eretneket minél előbb mozdítsák el, mert tönkre
teszi a papság tekintélyét és megfertőzi tévtanaival az egész 
környéket, 7 8 ) 

7 2 ) Matr. Moll . 304. 1. 7 3 ) u. o. 301. 1. 7 4 ) u. o. 306. 1. 
7 5 ) u. o. i . h. 7 0 ) u. o. í. h. 7 7 ) u. o. 307. 1. 7 8 ) u. o. 308. 1. 



Leudischer kiválóságát mutatja épen az a körülmény, hogy 
széles körben oly nagy hatást tudott kelteni, mert rábeszélési 
modora és meggyőző ereje ellenállhatatlan volt . Nemcsak saját 
egyházközségének, hanem egész vidékének lelkipásztora volt , 
akihez ragaszkodott a nép, mert a korszellem eszméit népies 
modorban, mindenki által megérthető módon fejtegette. 

A vikárius teljesen egyetértett a poprádi, felkai és szepes
szombati papok kérelmével és arra kérte Mol le r Gy. szeniort, 
hogy ne sajnáljon se fáradságot, se időt, hogy lehetetlenné tegye 
Leudischert, aki mint „főlutheránus" mérget terjeszt és az egy
házat szégyenbe és gyalázatba dönti . 7 9 ) Okvetlenül el k e l l 
őt távolítani helyéről, mert megfertőz mindenkit, aki közelébe 
ju t és Mol le r Gy. erre megbízza a feljelentő papokat, hogy 
indítsák meg ellene a keresetet, vegyék el Leudíschertől, ha 
kel l , erőszakkal megbízólevelét, melyhez jogtalanul jutot t és 
tiltsák meg neki az egyházi funktiók végzését. 8 0 ) A küldöttség 
a malompataki bíróhoz fordult, felolvasta neki a vikárius levelét, 
mely mind Leudischer, mind a malompatakiak eljárását a leg
élesebb hangon elítélte és Leudischert azonfelül gonosz- és 
hazugnak is bélyegezte. A bírót szerfelett felháborította a levél 
ezen hangneme és hangoztatta, hogy mennyi jogtalanság és 
sérelem esett már ra j tuk és Leudíscheren, aki a legnagyobb 
becsületben és tisztességben áll előttük és kinek a megbízó
levelét semmi szín alatt k iadni nem fogfák. Haragosan az asz
talra csapott és határozottan kijelentette, hogy „nem az 
lesz a mi papunk, akit t i akartok, hanem akit m i megválasz
to t tunk" . 8 1 ) 

A reformáció egyik sarkalatos elvét, az egyházközségnek 
le lk i ügyében való önálló rendelkezési jogát látjuk i t t érvé
nyesíteni. A szabad pap választási joghoz a nép ragaszkodik, 
mert a község és egyén felszabadult a hierarchikus rendszer 
nyomása alól és a nép a reformáció tanai folytán tudatában 
van egyházalkotó szerepének és élni is akar jogaival és kiví-

7 9 ) Unde iidem ipsi La i c i , ut improbum eorum conatum effectui 
manciparent, et vínum imbibitum evomeret, iterum Archi-Luteranum íllum 
nobis in opprobrium et contemtum (uti manifeste dicere habuerunt, ad-
duxerat; (u. o.) 

8 0 ) u. o. 309. 1. 
8 1 ) A c h vos 24 Plebani vultis nobis piebanum constítuere, quem vos 

vultis, non fiet, et percussit manu ad mensam, plenus furore, (u. o. 309. 1.) 



vott szabadságával. A malompataki bíró esete tehát nem egy
szerű felzúdulás a vikárius nyers és rosszul fogalmazott dor
gáló és feddő levele ellen, hanem tiltakozás a régi rendszer 
ellen, amely a népet semmibe sem vette és így felszólalását 
és kifakadását ís a szepesi nép részéről ev. önérzete első ne
vezetes nyilvánulásának ke l l tartanunk. 

A kiküldött papok még Leudischerrel is tárgyaltak, aki 
kijelentette nekik, hogy a vikárius parancsa rá nézve nem 
mérvadó, mivel ő a préposttól kapta az engedélyt, hogy egy 
évnegyedre adminisztrálhassa a malompataki egyházat. Tamás, 
szepesszombati pap szemrehányást tett Leudischernek, hogy 
prédikációiban gyalázza a barátokat és papokat és i l y módon 
teljesen aláássa az egyház tekintélyét. Leudischer t i l takozott 
ezen vád ellen, mert ő igazságokat, de nem rágalmakat hirdet 
és terjeszt és kérte őket, hogy legyenek ők az ő közbenjárói az 
esperesnél és -a többi lelkésztársaknál. 8 2) 

Miután a papi küldöttség célt nem ért, Mol le r Gy. esperes 
azonnal gyűlést hívott össze, melyen a „zsivány lutheránusok" 
ellen I . Ferdinándnak 1543. április 21-én kelt rendeletét bemu
tatta és egyszersmind beszámolt arról, hogy Leudischer a papok 
feslett életét élesen gáncsolta és különösen azok érzékiségét 
ostorozta leghevesebben. 8 3) Felszólította a papokat arra, hogy 
a gyanús és a pap jó hírnevét veszélyeztető nőszemélyeket 
tüstént bocsássák el, mert az Isten szolgájának feddhetetlen 
életűnek ke l l lennie és nem szabad többé Leudischernek arra 
alkalmat nyújtania, hogy a papok érzéki vágyait kipellengé
rezze. 8 4 ) 

A z esperes erre június hó 5-én a préposthoz fordult és 
hosszasan beszámolt neki Leudischer ügyéről és egyúttal ke
ményen támadta a prépostot, hogy ennek az istentelen és meg
átalkodott eretneknek egy évnegyedre átengedte a malom
pataki egyház vezetését. A z egyház meghurcoltatásának ne
vezi ezt az eljárást és feltétlenül követeli ennek a veszedel
mes embernek eltávolítását. „Vészterjesztő"-nek mondja őt 
Moller , aki mindig ígéretekkel tudott magán segíteni, ha ve
szélyben v o l t . 8 5 ) 

8 2 ) u. o. 310. 1. 
8 S ) „contra latrones Lutheranos" (u. o. i , h.) 
S , J u. o. i. h. 

„homo ille pestifer . . . " (u. o. 313. 1.) 



A prépost Mol ler heves kifakadására röviden csak annyit 
válaszolt, hogy ő megadta a malompatakiaknak a jogot a pap
választásra, de nem mondotta k i névszerint, hogy Leudischert 
válasszák meg- Mol ler Gy. a prépostnak ezen kitérő válaszára 
jun . hó 12-én felel és felsorolja Leudischernek egész bűn
lajstromát és „pestifer et haereficus"-nak bélyegezve őt, bitó
fára i érettnek tekint i . Sajnálkozik azon, hogy Kaczianer J, nem 
végeztette k i , így legalább nem ronthatta volna meg tévtanai-
val a népet, nem ásta volna alá a papság tekintélyét s nem 
gyalázhatta volna meg az egyházat. Alattomosnak, hazugnak 
és önzőnek nevezi Leudischert, akinek nincsenek nemesebb 
céljai, hanem csak anyagi előnyét nézi mindenkor. Követeli 
ennek a hírhedt gonosztevőnek azonnali elmozdítását, hogy a 
rend és békesség visszatérjen az izgalmaktól feldúlt fraterni-
tásba. 8 6 ) 

A prépost kényelmetlen helyzetében csak annyit vála
szolhatott az esperesnek, hogy Leudischer tévtanainak hirdeté
sére nem kapott tőle engedélyt. Helyzete valóban nehéz volt , 
mivel Leudíschert hatalmas pártfogói miatt elmozdítani nem 
lehetett, másfelől meg az esperes támadta meg őt napról-napra 
erősebben. Közben Leudischer Gy. Bornemisza M . várkapitány
ban újabb hatalmas pártfogót nyert. Bornemisza felkérte Hor
váth J. szepesi prépostot és Mol ler Gy.-t, a fraternitás esperesét 
hogy Leudischer ügyét tárgyalják nagyobb türelemmel, hig
gadtsággal és tárgyilagossággal. Hiszen Leudischer Gy. nem 
új tant hirdet, hanem a tiszta kereszténységet, a tiszta evan
géliumot, amelyet Krisztus és az apostolok prédikáltak ne
künk. Leudischer nem vílágjavító, sem újjákeresztelő és tanai 
nem károsak az egyház tisztaságára. Nem azonosíthatja magát 
azokkal, akik Isten igéjének e becsületes szószólóját elűzni 
óhajtják, sőt ellenkezőleg védelemben és igazságos pártfogás
ban ke l l őt részesítenie, hogy Isten igéje napról-napra jobban 
a szívekbe vésődjék és nemes gyümölcsöket teremjen. 8 7 

Molle r Gy. esperes erős meggyőződésén Bornemisza közbe
lépése mit sem változtatott, sem pedig Leudischer nehéz, szo
rongatott helyzetén. Sőt Mol le r most még erőteljesebb hangon 

8 9 ) u. o. 317. 1. 
8 7 ) Hic nullám aliam novam doctrínam vei inventionis genus intellego, 

praeter Evangelicam et Christianam atque sanam doctrinam nec potest 
homo Evangelícus. (u. o. 319. 1.) 



í r 8 8 ) Horváth prépostnak, hogy végre valahára számoljon le 
Leudischerrel, aki két ízben kerülte el már a bitófát és ha 
Bornemisza védelme alá is helyezi magát, az ne aggassza a 
prépostot, aki egyedül rendelkezik Leudischerrel. Legcélsze
rűbb, ha kiűzi őt egyházi területéből és ez esetben visszatérne 
a rend és békesség, amelyet e vészlhozó ember felforgatott . 8 9 ) 

Horváth J. szepesi prépost figyelmét elvonta Leudischer 
reformtörekvéseitől a saját ügye, amennyiben préposti méltó
sága 1543-ban kockán forgott és így Leudischer megmaradha
tott Malompatakon annyival inkább, amennyiben a fraternitás 
papjai is lassanként az ev. valláshoz csatlakoztak. 1547-ben 
Igíóra a betegeskedő Hi lbrand Lőrinc helyére hívták papnak 
Leudischert, aki el ís fogadta ezt a megtiszteltetést e nagy 
gyülekezettől. Hat évig működött Leudischer Iglón és folytatta 
i t t Fischer A . megkezdett munkáját . 9 0 ) Iglói működéséről csak 
egy-két jelentéktelen adat maradt ránk. 9 1 ) A matricula M o l l e -
riana nem ad többé Leudischer iglói működéséről részletesebb 
hi r t és halálának 1555-re tételét megdöntötte Pírhal la , 9 2 ) aki 
a szepesi káptalan levéltárában oklevelet talált 1558-ból, 
amelyben róla mint keresztfalvi és nagyeöri papról történik 
említés. 9 3 ) A n n y i tény, hogy iglói állását még 1555-ben hagy
hatta el, mert 1556-ban már Bogner Bertalant találjuk Iglón 
lelkésznek és 1557-ben fizetett Leudischer Gy. régi tartozásá
nak kiegyenlítésére a fraternitásnak 125 dénárt . 9 4 ) 

Tehát a matric. Moller iana alapján is, mely — mióta nem 
Mol le r vezette .azt, — nagyon szűkszavú, megerősíthetem Pír
halla állítását, hogy Leudischer halálát helytelenül tették egy
háztörténetíróink 1555-re, de másfelől keresztfalvi és nagy
eöri működéséről és halálának időpontjáról nem tudunk semmi 
pontosabbat. 

Ha végigtekintünk Leudischer hányatott életén, szembe
tűnik határtalan erős ragaszkodása a reformációhoz, mely szá
mára életet jelentett. Sokszor talán túlságosan makacs volt és 
erőnek erejével ragaszkodott egy helyhez (Malompatak), ahol 
fontos küldetést vélt teljesíteni. Feltűnő, hogy oly sokszor vál-

* 8) Jun. 14-én. (u. o. 320 1.) 8 9 ) u. o. í. h. u. o. 337. 1. 
9 1 ) Székdíj fejében fizetett L , , mint iglói lelkész 1549-ben 4 frtot 33 

dénárt és 1551. jan. 13-án tartotta Hylbrand L . iglói elődje felett egyházi 
tmlékbeszédét, akit 1548. jun. 24-én temettek, (u. o. 430. 1.) 

9 2 ) Pirhal la i . m. 192. 1. « ) u, o. 9 4 ) Matr, Moll . 458. 1. 



toztatott lakóhelyet, de ezt nemcsak élete biztonsága, hanem a 
hi t érdekében ís tette (Topporcz), hogy az új vallás minél szé
lesebb körben, minél több helyen terjeszttessék el. Lelkes, 
buzgó és fáradhatatlan ember; hitterjesztőnek született, aki 
sokszor mindenét feláldozza, csak az eszme diadalmaskodjék. 
Tanainak hirdetésében józan és komor, előzékeny és készséges, 
de akarata kemény, határozott és a viszontagságoktól meg-
acélosodott. 

A reformációnak első két szepesi terjesztője Fischer András 
és Leudischer György nagy munkakört öleltek fel, dolgoztak 
is becsületes kitartással. Megfordultak Lőcsén, Késmárkon, 
Iglón, Svedléren, Strázsán, Topporczon, Leíbiczon, Ma lom
patakon, Keresztfalván és Nagyeőrött s ezáltal belevitték a re
formációt a Szepesség legnevezetesebb városaiba és olyan 
félreeső vidékek központjaiba is mint Svedlérre és Topporczra, 
úgyhogy kimondhatjuk, hogy Fischer András és Leudischer 
György érdeme, hogy a Szepesség minden részében elterjedt 
a reformáció. Küzdelmes életük volt , de a szepesi szászoknak 
ők adtak e nép jellemének megfelelő új racionális vallást s 
ezzel ők lettek a szepesi lutheranizmus úttörői. 

6. A reformáció egyéb hitterjesztőí a Szepességen. 

Fischer András és Leudischer György a Szepesség igazi 
vándortanítói és ezen bolyongásuk alkalmával hintették el m i n 
denfelé az ev. tanokat. A z elhintett mag k ike l t s .csakhamar 
az egyes egyházközségek lelkipásztorai maguk is rokonszen
veznek az új tanokkal és észrevétlenül minden komolyabb 
ellentállás vagy erkölcsi megrázkódtatás nélkül behódolnak ők 
is az új eszmeáramlatnak. ' 

Érdemet szerez mindegyik a saját gyülekezetében az ev. 
tanok hirdetésével és terjesztésével. Többnek hittéritői műkö
dése ki terjed a saját gyülekezetén kívül annak egész környé
kére és némelyikök már szervezni is kezdi ev. szellemben át
alakult egyházát. Élénk, pezsgő egyházi életet, meleg érdeklő
dést látunk az egyházi és világi férfiak részéről. Ha nem ís ismer
jük az összes egyházközségek reformátorait, mégis meglehe
tősen tiszta és egységes képet nyerünk a fennmaradt adatok 
alapján a Szepesség egyes községeinek reformációjára nézve. 

A nagyobb városokban mint Lőcsén, Késmárkon, Iglón és 



.egyes kisebb helyeken, mint láttuk, korán (1526—1550) hono
sodtak meg a reformáció tanai, sőt csakhamar meg ís gyöke
resedtek. A Szepesség egyéb városaiban és községeiben 1540—• 
1560. években sarjadzik k i a vándortanítóktól elhintett mag 
és a legtöbb konkrét adat a reformáció elterjedésére az 1550 
utáni időkből maradt ránk, vagyis abból az időből, mikor a 
Stöckel-féle hitvallás, melyet Lőcse is elfogadott, már széles 
körben ismeretes. A hitágazatok rendszerbe foglalása okvetle
nül gyorsította a reformáció elterjedését, mert sokan csak most 
ismerkedtek meg igazán a reformáció tanainak lényegével. 

A reformáció tanainak elterjedése a X X I V . szepesi városi 
és a bányavidéki fraternitás összes egyházközségeiben az 1550— 
1568. időre tehető; a Szepesség többi négy fraternitása (alsó-
és felsőhernádmentí, alsó- és felsőpoprádmentí) egyházközsé
geiben pedig csak 1585-ben tekinthetjük azt befejezettnek. 

Néhány helyen, mint Leibiczen, Majorkán, Poprádon, Fe l 
kán és Szepesszombaton Leudischer Gy. tanítása tette a híveket 
az új tanokkal szemben fogékonyakká, de azoknak megerősí
tése az új hitben még munkát igényelt. Ezt a hiterősítő mun
kát Leibiczon és Majorkán Regner Salamon, Poprádon Top-
pertzer Antal, Felkán Filker Gergely és Szepesszombaton Phi
ladelphus Antal végezte el. 

Regner S. 1546 óta Leibicz papja és miután Blasy Jakab 
esperes előtt ev. irányú vallási meggyőződése nem volt t i tok, az 
meg akarta akadályozni megválasztását, illetőleg azon fáradozott, 
hogy a szepesi prépost és a lublói várkapitány megsemmisítsék 
megválasztatását. 1) Blasy J. esperes fáradozása nem vezetett 
sikerre és így Regner S. tovább hirdethette Leibiczen és M a 
jorkán az ev. vallást. 2) Müvét és az ev. egyház szervezését 
1557-ben történt halála után 3 ) Serpilíus Lőrinc fejezte be. 

Míg Leibiczen élőszóval - hirdette Leudischer a reformáció 
tanait, addig malompatakí lelkészkedése csakhamar annak 
egész környékére éreztette a hatását, különösen pedig Poprád, 
Felka és Szepesszombat egyházközségeiben. A malompatakiak 
e három városban vásárolják jelenleg is szükséges iparcikkeiket 
és számtalan adattal bizonyíthatjuk, hogy akkor ís a legélén-

u. o. 418. és 419. 1. 
2 ) Regner Salamon a fraternitásnak buzgó és tevékeny tagja és 1555. 

V./12.—1557. V./5.-ig espeiese ennek. (u. o. 424. és 448. 1.) 
s ) u. o. 482. 1. 



kebb kereskedelmi összeköttetésben állottak e városokkal. így 
könnyen megismerkedhettek a malompatakiak révén Leudi
scher új tanaival a városok polgárai. Toppertzer A n t a l poprádi, 
Nagyszalóki Orbán felkai és Pál szepesszombati papok Leu
discher Györgynek hozzájuk is el jutot t tévtanainak leküzdése 
végett 1543-ban sürgős orvoslást kerestek Mol le r Gy., a X X I V . 
szepesi város fraternítás esperesénél, 1) amiből nyilvánvaló, hogy 
az ev. tanok tényleg átterjedtek már Poprádra, Felkára és 
Szepesszombatra. 

Poprád lelkésze Toppertzer A n t a l tehát 1543-ban, sőt 
1545-ben történt, esperessé való megválasztása után is még a 
kath. egyház híve. A matricula Mollerianában tett sajátkezű 
1545. V./2.—1546. XI./7. r\) és 1552-iki f i) feljegyzéseiben, mikor 
Orbán felkai lelkészesperes halála után az esperesi tisztséget 
újból reája ruházták, nem tett egyetlen szóval sem említést 
arról, hogy a reformációhoz csatlakozott volna. 

A n n y i t azonban megállapíthatunk Toppertzer Antalról, 
hogy mégis ő volt Poprád első ev. papja, mivel 1567-ben ha
lálos ágyán két szín alatt élt az úrvacsorával. 7) Valószínűnek 
tartom, hogy már első esperessége alatt Buchwald Lőrinc a l -
esperes nyerhette meg őt a reformációnak és 1552-ben ő már 
az ev. hitet vallhatta. Wünschendorfer Károly minden indo
kolás és forrásidézet nélkül csak 1560-ra tette Toppertzer A . 
Pál-fordulását, 8) de ezt részemről túl késői időpontnak *tar-
tom, mivel Poprád közvetlen szomszédságában Felkán és Sze
pesszombaton épen Leudischer tanainak hatása alatt 1552-ben 
a papi állásokra már ev. lelkészeket hívtak meg Filker Ger
gely9) és Philadelphus An ta l személyében és Strázsán1?) 

«) u. o. 308. 1. 5 ) u. o. 406—416.4. e ) u. o. 432. 1. 
7 ) . . . accepto reverentur Sacramento Corporis et sanquinis Christ i 

sub uíraque specie. (U. o. 498. 1.) Megjegyzem, hogy 1562-ben nyugalomba 
vonult, nemsokára megvakult s Felkán élte le életének utolsó éveit. (U. o. 
489. és 498. 1.) 

8 ) Wünschendorfer K a r l : Geschichte der ev. Gemeinde Poprád. Kaschau 
1872. 4. 1. 

») Matr. Moll . 437. 1. 
1 0 ) Strázsa további reformációjára nézve kevés adattal rendelkezünk, 

mert csak annyit tudunk, hogy Botzdorfer Servácius 1556-ban ev. szel
lemben működött ottan. (U, o. 451. és lásd még a „Confessio fídeí chris-
tianae parochorum X X I V . Regalium Ecclesi&rum in Scepusio" c. hitvallás 
aláírását 36. 1. a X I I I . városi szepesi ev. egyházmegyei levéltárban 1. sz. 
alatt.) 



maga Leudischer Gy. már 1527-ben hirdette vol t tanait, 
Filker Gergely buzgó, tevékeny tagja a X X I V ; szepesi vá

rosi fraternitásnak és ennek elismeréséül (megválasztották őt 
a fraternitás esperesének is (1560, XI./13.—1562, XI . / 16 . ) 1 1 ) 
Fi lker G, 1575-ig hirdette Felkán az ev. tanokat és nyugalomba
vonulásának negyedik évében halt meg 1579-ben szeptember 
hó 5-én. 1 2 ) 

A Malompatakból Szepesszombatra el jutott ev. tanok meg
szilárdító ja és az ottani egyház igazi szervezője Philadelphus 
A n t a l , aki 1552. március hó 6-án tünt fel Szepesszombaton.13) 
Philadelphus A . akkor már viharos múltra tekinthetett vissza, 
hiszen Kísszebenből és Besztercebányáról, mivel Fischer A n d 
rással hitvitára nem állott k i , távoznia kellet t . Philadelphus A . 
utóbbi helyét 1538-ban hagyta el, de Schmal azon ál l í tását , 1 4 ) 
hogy szepesszombati állását megelőzőleg Zsolnán, illetőleg 
Szepesváralján működött volna, nem fogadhatjuk el, mivel erre 
nézve semmi hiteles adat nem maradt ránk. 1 5 ) Philadelphus A . 
azonban Luther tanainak lelkes hive, aki Szepesszombat refor-
málását az evangélium szellemében végrehajtotta, a régi egy-

1 1 ) Matr. Moll . 473. 1. Esperesi jelszava „Laus Deo" volt. 1573. febr. 
23-án Lublóra fogságba hurcolták, a 'matr. Moll . megemlíti az esetet (526. 1.) 
á c semmi közelebbi felvilágosítást nem nyújt nekünk fogságba vetéséről. 

1 2 ) Emericzy David: Geschichte der ev. Gemeinde F e l k a . Neuhaus 1872. 
9 1. és lásd ennek forrását Scholtz Joh.: Biographische Nachrichten von 
den ev. Predigern in der ehemaligen Fraternität der X X I V . Pfarrherrn 
ín Zips. I . k. 352—353. 1. (Kézirat a X I I I . szepesi városi egyházmegyei 
levéltárban 14. sz.) 

1 3 ) Ao 1552. d. 6. Mart. Dominica Invocavit, als Richter gewesen ist 
der Ehrsame Herr Johann Weissrock, hat der ewige Gott seine Gnad und 
Barmherzigkeit unter uns lassen erscheinen, sein h. Wort und Evangelium 
zu uns gesandt, durch Wirkung des heil. Geistes mit aller Eintracht er
wählt haben den Ehrwürdigen H . Antonium Philadelphum, zu einem Pfar
rer, der alle alte ritus und Ceremonien hinweggethan u. christlich O r d 
nung bey uns angefangen, zu rechten Erkcnntniss gebracht. Dafür sey 
Gott Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit . Amen. („Marktbuch" c. kézirat a 
szepesszombati városi levéltárban.) 

1 4 ) Schmal A . : I n advers. ad illustrandum Hist. E c c l , Evang. Hung. 
70. 1. 

1 5 ) Holuby József tótból ford. Krizsán Zsig.: A régi zsolnai ág. 
hitv. egyházközség történetének rövid vázlata. Bpest 1910. és A l e x Szon-
tagh: Geschichte der ev. Kirchengemeinde A . C , zu Szepesváralja. Lőcse 
1908. c. munkákban sem tesznek említést arról, hogy Phil. A. mint lelkész, 
segédlelkész, rektor vagy tanító Zsolnán, illetőleg Szepesváralján mű
ködött volna. 

i' 6 



házi szertartásokat kiküszöbölte és a keresztyén egyszerűséget 
az egyházi rendtartásban gyakorlatilag megvalósította. 1 0) Ösz-
szesen nyolc évig működött Szepesszombaton, mert 1560-ban 
Szepesszombatnak új lelkipásztora Marit ius Simon v o l t , 1 7 ) aki 
már megelőzőleg Izsákfalván (Eísdorf) 1549-ben hirdette az ev. 
tanokat . 1 8 ) 

Míg az eddigi egyházaknál (Leibicz, Majorka, Poprád, 
Felka, Szepesszombat) k i tudtuk konkrét adatokkal mutatni M a 
lompatak lelkes pásztorának Leudischer György hatását, addig 
Ménhárd, Matheócz és Hunfalva reformációjánál csak feltehet
jük, hogy Leudischer tanai a helységekre, Leudischer műkö
dési állomásának közelsége miatt, (Leibicz, Ménhárd), (Malom
patak, Matheócz és Hunfalu) szintén gyakoroltak némi hatást. 
Hunfalvánál nem állíthatjuk azt oly bizonyossággal, mivel a 
község már Késmárkhoz közelebb esvén, reformációját is i n 
kább onnét kaphatta, ahol különben, mint említettük, Leudi
scher szintén prédikált. 

Ménhárdon a Szíléziából, Neisseből ideszármazott fárad
hatatlan, de balsorsú Buchwald Lőrinc honosította meg a re
formációt, ak i 1545-ben alesperese 1 9) és 1549-ben esperese a 
fraternitásnak. Nagy tudományú férfi, aki nagy tekintéllyel 
rendelkezett és aki Toppertzer A n t a l esperest is megnyerhette 
az ev. vallásnak. Miko r Buchwald L . esperessége alatt a mén-
hárdi nagy tűzvész alkalmával (1556. márc. 13.) odaégtek a 
fraternitás összes kiváltságlevelei, gondatlanságát a fraternitás 
papjai igen zokon vették neki. Buchwald jóv*á akarván tenni 
hibáját, maga járt el I . Ferdinánd királynál, k i a fraternitásnak 
a tűzvész folytán elpusztult kiváltságleveleit újból kiadta és 
megerősítette. 2 0 ) 

Egész bizonyosra vehető, hogy Matheóczon 1548-ban szintén 
már elterjedhettek a reformáció tanai, mivel e város akkor Mecke 
Ferenc a szepesi káptalan vikáriusának engedélyével az ürese
désben levő papi állást minden befolvástól menten maga be
tölthette. 2 1 ) Tekintettel arra, hogy Matheócz közvetlen szom-

i e ) Marktbuch i . h. í 7 ) Matr. Moll . 473. 1. 1 8 ) u. o. 410. 1. 
1 9 ) u. o. 426. 1. és lásd összeállított életrajzi adatait Scholtz i . m. 

233—235. 1. 
2 0 ) Matr. Moll . 451. és 456. 1. E z alkalommal pusztult el nagy ká

runkra a fraternitás régebbi 1521 előtti matrikulája is. 
2 1 ) Kirchenprotokoll oder Sammlung verschiedener Verordnungen 

u. Merkwürdigkeiten die E v . Gemeine Matheócz betreffend. Kézirat a 



szédos egyházközségeiben, mint Malompatakon, Szepesszomba
ton, Strázsán, Felkán és Poprádon tért nyertek Leudischer Gy. 
tanai, természetes, hogy Matheócz sem zárkózhatott el az új 
eszmék befogadása elől. Minden valószínűség szerint Mathepcz 
akkori és egyúttal első evangélikus lelkésze Szuchiny Péter 
lehetett. Igaz ugyan, hogy csak 1576-ban egy hagyatéki ^ r g y a -
lásnál történik róla említés; ekkor azonban megtudjuk, 3 1 hogy 
családos ember és hagyatékában ott vol t Luther Márton egyik 
müve is. E tények eléggé bizonyítják Szuchiny Péter ev, voltát 
és minthogy már 1576-ban elhalt, nem lehetetlenség, hogy ő 
vol t 1548-ban az az újonnan választott pap, aki a reformáció 
tanai t Matheóczon meghonosította. 2 2) 

Minthogy a Tátra tövében fekvő egyházközségekben, mint 
láttuk, Leudischer tanai általánosan elterjedtek, természe
tesnek látszik előttünk, hogy azok Hunfalvára is akár Malom
patak, Strázsa, akár Késmárk felől eljutottak. Hunfalvának 
papja, Künasch György eleinte még a kath. egyház híve, de 
utóbb feltétlenül meghódolt a reformációnak. A fraternitás 
papjai, k ik túlnyomó többségben 1518 óta már evangélikusok, 
különben nem bíztak volna rá fontos kiküldetéseket 2 3 ) és nem 
választották volna meg későbben 1558-ban a fraternitás espe
resévé. 2 4 ) 

A reformáció lépésről-lépésre hódított a Poprád folyó völ
gyében. Leudischer Gy. vándortanítása most éreztette csak 
igazán a hatását. A félreeső Topporczon még maga Leudischer 
Gy. vitte keresztül a reformációt Görgey Lőrinc segítségével 
1543 tá ján . 2 5 ) — Sőrkut (Bierbrunn) reformációját ís Leu-

matheóczi ev. egyház levéltárában 115. 1. E z t a kéziratot is Scholtz J. 
math. ev. lelkész hangyaszorgalommal állította össze 1787-ben. Lásd még 
„Biograph. Nachrichten" stb. c. művének I . k. 400—401. 1. 

2 2 ) u. o. 162. 1. Megjegyzem, hogy Matheócz ugyan a X I I I . elzálo
gosított szepesi város egyike volt, de nem volt tagja a X X I V . szepesi 
városi fraternitásnak, amennyiben egyházilag a felsőpoprádmenti fraterni
táshoz tartozott. \ 

2 3 ) Midőn Bonar János lublói várkapitány a papoktól a tized felét 
bekövetelte, Künasch G y . járt Laszkinál Késmárkon és Krakkóban a fra-
ternitásbeli papok érdekében. (Matr. Moll . 445—446. 1.) 

2 4 ) u. o. 465. 1. H a Künasch Gy. nem evangélikus a valószínűség
nél több, hogy nem emlékezett volna meg oly közvetlen meleg hangon az 
ő cspereskedése alatt 1558-ban elhalt Moller G y . lőcsei lelkészről, volt 
esperesről, aki tudvalevőleg 1544-ben szintén az ev. vallás híve lett. 

2 0 ) u. o. 307. 1. 



discher Gy. befolyására vezethető vissza, mert lelkészét, K e r l 
Andrást ő eskette meg 1536-ban. 2 6) Izsákfalva (Eísdorf), Nagy
szülők, Durand, Ruszkinócz (Rissdorf), Alsó- és Felsőerdő-
falva és Nagy- (Kakas) lomnic nem maradhattak el a kor szel
lemétől, hanem a reformáció eszméi utat törtek maguknak a 
poprádmenti összes községekben. Ha adataink hiányosak és 
gyérek is, mégis kimutathatjuk velők a mozgalomnak általános
egyetemes jellegét, mert a Poprád folyó felső völgyében az 
1560 körüli években befejezettnek mondhatjuk a reformációt, 
amennyiben 1587-ben a Poprád folyó alsó völgyében fekvd 
Gnézdán is már Szutorisz János is mint ev. pap tevékenyke
de t t , 2 7 ) pedig Gnézdán, a lublóí staroszta közvetlen szomszédsá
gában, ugyancsak nehezen verhettek gyökeret az ev. tanok. 

Izsákfalva tulajdonképeni reformátora azonban a sziléziai 
Beuthenből származó Maritius Simon, az 1549—1553. évek
ben, 2 8 ) akj innen Szepesszombatra távozott és az ottani egy
háznak ev. szellemben való szervezését fo ly ta t ta . 2 9 ) 

Nagyszalókon e hivatás Fröhlich Gergely lelkészre várt 
1550 táján, aki a fraternitás ügyeiben ugyancsak 1550-ben a 
királvnál ís j á r t . 3 0 ) 

Alsó- és Felsőerdőfalva reformációjának adatai hiányosak, 
mert első ev. papjai nevét nem ismerjük egészen pontosan. 
Csak annyit tudunk, hogy Felsőerdőfalván a sziléziai szárma
zású Grensner Márton, aki 1600-ban Felkára hivatott meg pap
nak, tényleg ev. szellemben prédikált. 3 1 ) 

Alsóerdőfalván 158i-ben Stiber Boldizsár hirdette az ev, 
tanokat . 3 2 ) 

A reformáció korán terjedt el a tót lakosságú Svábóczon 
is, amelynek első ef. lelkésze Herkó Simon 1562-ben hivatott 
meg Odorinból. 3 3) 

2«) u. o. 113. 1. 
2 7 ) „Liber copiarum variarum materiarum" c. kézirat a gnézdai vá 

rosi levéltárban. 
2 8 ) Matr. Moll . 473. 1. 
2 9 ) u. o. 427. 437. 1. Meghalt 1566 febr. 26. !u. o. 491. 1. és lásd még 

Scholtz i. m. 296. 1.) 
3 0 ) Matr. Moll . 430. 1. és Scholtz i . m. 103-104. 1. 
3 1 ) „Confessio fidei" c. kézirat 42—43. 1. ( X I I I . szep. városi egy

házmegyei levéltár 1. sz.)) 
3 2 ) Scholtz i . kéziratát I I . k. 126 1. 
M ) Matr. Moll . 326. 1. Svábócz ma Batízlalva leányegyháza. 



A durándi egyházközséget Lemmel Tamás 1557-ben 
nye i te még az ev. vallásnak, 3 4 ) aki 1560-ban ízsákfalvi lelkipász
tornak ment s uj állomáshelyén ís buzgólkodott az ev. tanok 
megszilárdításán. 3 5) Durand szomszédos egyházközségében 
Ruszkinóczon Pikl Zacharias terjesztette 1566 óta az ev. tan t , 3 6 ) 
de sok teendő várt ott még utódjára, Kristophori Mátyásra i s . 3 7 ) 

A z alsópoprádvölgyi községek közül talán legnagyobb e l -
lentállással találkozott a reformáció Kakas-, vagyis Nagylom-
nicon, ahol Pech Vendel plébános 1565-ben még a régi kath. 
egyház lelkes híve és a ,,római pápa tántoríthatatlan csatlósá
nak" mondja őt kortársa, Serpilius Lőrinc. 3 8 ) Nagylomníc azon
ban nem maradhatott magában álló szigetnek akkor, mikor az 
alsópoprádvölgyi községek már sorban csatlakoztak a reformá
cióhoz és azért a közléleknek ad kifejezést Scholtz Prokop, 
mikor 1565-ben nagylomnící papi állásának elfoglalása után 
azonnal az ev. tanokat fogadtatta el egyházközségével. 3 9) 

Nagylomnicnak 1565-ben az ev. hithez való csatlakozásá
v a l a reformáció a Poprád völgyében Svábóctól egészen Sőr-
ku t - , Topporcz- és Gnézdáig Podolin kivételével nemcsak, hogy 
túlsúlyra, hanem teljes uralomra jutot t . 

A z egyetemes mozgalom győzött és elt iporta teljesen a 
hierarchikus rendszeren felépült kath. egyházat. 

Lőcsén és Iglón kívül, mely helyeknek, mint látni fogjuk, 
a Szepesség reformációja történetében különösen fontos szerep 
jutot t , csakhamar Szepesváralja és Szepesolaszi is a reformált 
egyházakhoz csatlakoztak. 

Szepesváralján az egyetemes mozgalom kitörését jelezte 
1531-ben Kunseh Mátyás szepesváraljai plébános, aki már akkor 

4 3 ) u. o. 457. 1. 
3 5 ) u. o. 475. 1. Lemmel T . különben Serpilius L . esperessége alatt 

íilesperes volt (u. o. 487. 1.}. A szepesi hitvallást 1573-ban irta alá (Con
fessio - fideí i . h. 35. 1. 

3 6 ) Matr. Moll . 495. 1. Nevezett P i k l -valami súlyos bünt követhe
tett el, mivel 1573-ban a fraternitás súlyos pénzbüntetéssel illette, (u. o. 
538. 1. és lásd Scholtz i . m. I . k. 282. 1.) 

3 7 ) Matr. Moll . 572. 1. Kristophori M . 1585. Poprádra került lelkész
nek és 1599. VIII. /6-tól 1602. XI. /13-ig esperese a fraternitásnak. Rész
letes életrajzát lásd Scholtz i . m. I . k. 327—329. 1. 

a 8 ) . . . Romani Pontificis satelles strenuus." (Matr. Moll . 489. 1. 
3 9 ) u. o. 540. 1. — 1573-ban irta alá a szepesi X X I V . városi frat. 

ev, hitvallását. 1578. alesperese és 1585-ben esperese a X X I V . szep. v. 
fraternitásnak. (Moll. 562. és 638. 1.). 



tagadta szűz-Mária közvetítő szerepének jogosságát és elvetette 
a szeplőtlen fogantatásáról szóló tant. Kunsch M . csak nőt lát 
Máriában, kinek nem jár különös tisztelet és a tiszteletére rendelt 
,,Salve Regina" eléneklését is megtagadta. Kunsch hangsúlyozta 
továbbá az egyén jelentőségét Isten országának elnyerésében és 
kétségbevonta a pápaság primátusát és egyházi kiátkozásii jo 
gá t 4 0 ) és kárhoztatta a szentek tanításait, különösen sz. Ferenc, 
sz. Domonkos és sz. Ágoston tanait. A z egyén értékének felisme
rése hadat üzent a tekintélyt elismerő régi egyháznak. Kárhoz
tatta Kunsch xMátyás még a böjtöt, amtelyet a papi nőtlenség-
gel együtt emberi találmánynak és mint i lyent elvetendőnek 
tartott és azonfelül feleslegesnek mondotta még a misét, gyó
nást és a jó cselekedeteket. 4 1) 

Kunsch Mátyás határozott egyéniség volt , aki a szepes
helyí káptalan tőszomszédságában csodálatos merészséggel tá
madta meg a régi egyházat, de közvetlen utódjai a szepesvár
al ja i papi állásban még nem fogadták el forradalmi irányát s 
tévedett Szontagh Sándor is, midőn azt hiszi, hogy Blasy Jakab, 
aki 1544 óta papja Szepesváraljának, 1548-ban már híve az ev. 
vallásnak. 4 2 ) Blasy Jakab még 1549-ben mint szepesolaszií pap 
sem szakíthatott a régi egyházzal, amennyiben az elhalt Tamás 
nevü szepesolaszií plébános lelkíüdvére még misét olvasott . 4 5 ) 
Blasy Jakab csak életének utolsó éveiben lett evangélikus, ami 
kitűnik abból, hogy 1567-ben bekövetkezett halála előtt két szín 
alatt vette magához az urvacsor^t. 4 4 ) 

Blasy Jakab .közvetlen szepesváraljai utódjáról, Antoni 
Mátyásról is csak annyit tudunk, hogy a szepesi prépostnak 
hűségesen lefizette a székdijat , 4 5 ) de esetleges reformátori m u n -

4 0 ) Preterea dicit Summum Pontificcm, Vicarium Christi , nullius esse 
aucthoritatis et potestatís, nec iura et excommunicationes suas valere. Sze
peshelyí kápt. orsz. levéltár Protocol I I . 1522, Nr. 2. fol. 62.) 

4 1 ) Szepeshelyí káptalan orsz, levéltár Prot I I . 1522. Nr. 2. ind. 
62/a—63/b. — Kunsch M egyházellenes nyilatkozatairól szóló jkv.-ct a 
tanúvallomásokkal' együtt (1531. aug. 6. és 7.) közli Egyháztört. E m i . I I . 
146—150. 1. 

4 2 ) Szontagh S. i . m. 113. 1. 
4 3 ) E t illo tempore fecit exequias Dominus Jacobus Parochus in 

Olassy, Dno Thomae antecessori suo, cujus anima requiescat in pace. 
(Matr. Moll. 426. f.j 

4 4 ) . . . Sacramento corporis et sanguinis Christ i sub utraque specie, " 
extremum vitae suae diem placide clauserunt in Christo, (u .o. 498. 1.) 

* 5) u. o. 427. 1. 



kásságáról nem sikerült semmiféle adatra bukkannom. A n t o n i -
nak 1564-ben pestisben bekövetkezett halála után utódja Graft 
Demjén már határozottan ev. szellemben működött Szepesvár
alján. Graff Wíttenbergában végezte tanulmányait, majd strá-
zsaí tanító, utóbb nagyeőri pap vol t 1555-ben.46) Szepesvár
al ja i működése azonban csak 18 napig tartott , amennyiben őt 
is elragadta a pestis élete java korában 1564-bén4 7) és így Sze-
pesváralja reformációjának befejezése Obsopaeus (Koch) Cyrí-
ákra maradt, aki 1564—í596-ig a szepesváraljai egyház buzgó 
és fáradhatatlan lelkipásztora, 4 8) jeles szervezője egyházának és 
mint képzett theologus, a szepesi XXIV. városi fraternitás h i t 
vallásának egyik szerzője v o l t . 4 9 ) Obsopaeus Cyriák Stockei 
Lénárt és Melanchton Fülöp kedves tanítványa és Luther ta
nainak egyik legjelesebb hirdetője, 5 0 ) akit a fraternitásban min
denkor nagy bizalommal fogadtak és szeretetteljes tisztelettel 
környeztek. A z általános tisztelet emelte őt 1569-ben a XXIV. 
városi fraternítás alesperesí 5 1 ) és 1578-ban az esperesi tiszt
ségére. 5 2 ) 

Szepesolasziban az ev. vallást, fentebb közölt megállapí
tásom szerint, nem 1548-ban, amint azt Schreter Károly is 
h i t t e , 5 3 ) hanem csak életének utolsó éveiben hirdethette Blasy 
Jakab. Nagy szerep jutot t még i t teni utódjának, Barth Már
tonnak, aki Lőcsén Serpilius Lőrinc segédlelkésze vol t és k i már 
odaadással buzgólkodott az ev. tanok győzelemre juttatása ér
dekében. 5 4 ) 

*6) Magy. E v . Egyháztört. E m i , kiadták Br . Prónay D., Stromp L . , 
Budapest, 1905. 14. 1. 1555. jun, 26-án avatta pappá Pomeranus. 

* 7) Matr. Moll . 487. és lásd Scholtz í. m. I . k. 64—65. 1. 
4 S ) Moll. 497. l.j lásd életrajzát Scholtz í. m 65—67. 1. és Szontagh 

í. m. Irl4—115. 1. 
* ) Matr. Moll . 502—506. 1, — E hitvallás jelentőségét későbben külön 

fejezetben tárgyalom, 
5 0 ) u. o, 502, 1, 8 i ) u. o, 507, 1. 

5 2 } u, o. 562. 1. Tragikus végzetét lásd Moll. 924—925. 1. V . ö. 
Scholtz i . m. 66—67. 1. és Szontagh i. m. 114—115. 1. — Még a protes
tánsok akkori legnagyobb ellenfele Pethe Márton szepesi prépost ís nagy 
tisztelettel szólt róla — quorum ille honestam satis fecit mentíonem, inter 
caetera Dni. Cyr iac i , quem optimum senem nominabat. (Moll. 844. 1.). 

5 3 ) Schreter K a r l : Kurzgefasste Kirchen-Geschichte der ev. Gemeinde 
A . C . Szepesolaszi. Késmárk. 1887. 3. 1. 

5*) Matr. Moll . 506. és 509. 1. V . ö. Scholtz i . m. 106. 1. és Schreter 
i m. 33. 1 



Szepesolaszihoz közel eső Ágostháza (Velbach) akkor szin
tén önálló, népes német egyházközség, amelynek 1574 óta Ros-
ner János személyében ev. lelkésze v o l t . 5 5 ) 

A Hernád völgyében a reformáció elterjedésének legjelen-
tőségteljesebb kiinduló- és központja Igló, ahol Fischer A . , 
Leudischer Gy. és Bogner Bertalan szilárdították meg azt. Igló 
hatása érezhető és kimutatható egész környékén és ennek tu l a j 
donítható, hogy Káposztafalván (Kapsdorf), Pálmafalván 
(Paímsdorf), Illésialván (Sperendorf), Csütörtökhelyen (Don-
nersmark), Szepessümegen (Schmögen), a reformáció korában 
még kizárólag német, jelenleg teljesen eltótosodott és kath. 
lakosságú községekben csak ev. szellemben működő lelkésze
ket találunk. Csak Odorinhan vol t a lakosság tót, de ez is 
1557-ben az ev.vallást követte és akkori ev. lelkésze Herkó Si
mon v o l t . 5 6 ) 

Káposztafalván 1557-ben Gniesner Bálint vol t dobsinai ev. 
pap,^ 7) Pálmafalván ugyancsak 1557-ben a későbbi ménhárdi 
lelkész, majd a X X I V . szep. városi fraternitásnak alesperese és 
esperese a zsolnai származású Clementis Jakab, 5 8 ) terjesztet
ték és honosították meg az ev. vallást. 

Illésfalva (jelenleg Iglónak leányegyháza), mely Kurimján-
nal egy anyaegyházközséget alkotott és teljesen német lakos
ságú volt, Egydivs nevű lelkipásztora révén már 1553-ban meg
ismerkedett a reformációval 5 9) és véglegesen 1570-ben Fabry 
Kristóf szervezte á t 6 0 ) ev. szellemben az egyházat nem minden 
ellentállás nélkül, mivel az illésfalviak még nem szakítottak t e l 
jesen a képek tiszteletével és Miklós szentnek közbenjárásában 
is még erősen h i t t ek . 6 1 ) 

Csütörtökhely reformátora 1565-ben Cyprianus,62) majd 
Keiner Ferenc. 6 3 ) Utóbbi 1573-ban i r ta alá a XXIjV. szep. vá
rosi frat. hitvallását. Végül a felsőhei nádvölgyi fraternitáshoz 
tartozó, akkori időben még német Szepessümeg (Igló tőszomszéd
ságában) reformációját Roth János fejezte be 1585-ben. 6 4) 

5 5 ) Matr. Moll . 543. 1 .Jelenleg Ágostháza lakossága tót és katholikus. 
5 6 ) u. o. 457. 1. 5 7 ) u. o. 5 8 ) u. o. 5 9 ) u. o. 437. 1. 
6 0 ) u. o. 495. 1. és v. ö. Scholtz i . m. I I . k. 156—160. I. 
6 *j Matr. M o l l 590. 1. 
6 2 ) u. o. 489. 1 Csütörtökhely a reformáció korában még színtiszta 

német község volt. 
6 3 ) Scholtz i . m. 207. 1. 
ö 4 ) Matr. Moll . 464. 1. — Szepessümeg akkor önálló anyaegyház. 



A bányavidék reformációja Fischer András nevéhez fűző
dik és az ottani szellemi mozgalom központja Svedlér volt . 

Késmárk reformációjának megindítója Leudischer Gy., aki 
némi megszakítással 1530—1542-ig oly sikerrel hirdette ott a 
reformáció tanait, hogy az ottani la t in iskola 1530-ban már ev. 
jelleget nyer t . 6 5 ) Késmárkon különben könnyebben hódíthatott 
a reformáció, mivel az ottani várurak, akik Késmárk város éle
tében döntő szerepet vittek, szintén evangélikusok voltak. A 
Laszki, Rueber és Thököly családok protestáns érzületükkel 
hathatósan előmozdították Késmárkon az ev, vallás elterjedését 
és meggyökeresedését. 

Laszki Albe r t az elüldözött ev. papoknak állandóan mene
déket adott késmárki várkastélyában; láttuk ezt Leudischer 
Gy.-nél és tapasztaltuk ezt a Besztercebányáról Késmárkra 
1560-ban menekült Aquila Márton és Kintzel Jánosnál, akik 
révén a Heptapolitana confessio ismeretessé válhatott a Szepes
ségen. 

Még Laszki Alber t pártfogása és rokonszenve mellett hir
dették Késmárkon a reformáció tanait, sőt szervezték is az ottani 
ev. egyházat Sommer János és Krössensky Erasmus. A z előbbi 
1548 óta Késmárk lelkipásztora; Wittenbergában tanúit , 6 6 ) 
ahol pappá is avat ták 6 7 ) és Melanchton kedves tanítványa vol t . 
Melanchton Krossensky Erasmust, akit 1560-ban, mikor az a 
késmárki várhoz kapott meghívást, avatott fel pappá, felszente-
lési bizonyítványának utóiratában Sommer János késmárki l e l 
késznek melegen figyelmébe ajánlotta, kérve őt, hogy a l e l k i 
gondozásban legyen segítségére, támogassa őt és tartsa fenn 
vele a jó szomszédi viszonyt . 6 8 ) 

6 5 ) Békefí R . a késmárki latin iskola ev. jellegét 1536-ra teszi. 
(Lásd „A népoktatás története Magyarországon 1540-ig." Bpest, 1906. 120. 1. 
és „A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig". Bpest, 1910. 
362. 1. c. műveit). — A késmárki ev. iskola keletkezesével későbben kü
lön /fejezetben foglalkozom. 

fle) Sommer J . 1541-ben volt a wittenbergi egyetem hallgatója. 
(Bartholomoides i . m. 14. 1.) 

6 7 ) Magy. E v . Egyháztört . E m i . i . m. 8. 1. „1548. febr. 22. F e r i a 
Quarta post Invocavit per dominum D . Pomeranum. — Johannes Sommer 
vom Kesemarck Prediger doselbst, dohin vollent beruffen zum Predi -
gambt." / , 

6 S ) A felszentelés! bizonyítványt közölte Ribini J.: Memorabilía eccl. 
A . C . Posonii, 1787, I . k. 150—151. 1„ továbbá az aláírók nevei és az 
utóiíat nélkül közzétette Genersich i . m. I I . k. 115—118. 1. A teljes szö-



Sommer János a késmárki lelkészí állás elnyerése előtt 
Lőcsén volt segédlelkész 0 9 ) és ott sokat tanúihatott Bogner A n 
taltól, Lőcsének tulaj donképeni reformátorától, aki egyúttal 
igazi szervező tehetség is volt . 

Sommer Jánosnak 1577-ben történt nyugalomba vonulásakor 
a késmárki vár zálogjogon már Rueber Jánosnak, a felsőma-
gyarországí csapatok vezénylő tábornokának kezében volt , aki 
mint buzgó protestáns a reformáció elterjedését lelkesen fo
gadta és azt mindenképen előmozdítani igyekezett. 7 0 ) Rueber 
János hozzájárulásával nyerte el 1583. január hó 18-án Kratzer 
Gáspár a késmárki német lelkészí á l lás t , 7 1 ) aki 1580-ban, mikor 
Rueber J . udvarához Kassára került, a gnesiolutheranismus 
híve volt, Flacius tana i 7 2 ) sem lehettek előtte ismeretlenek s 
mint a merev lutheri irányzat képviselője rokonszenvezhetett 
Kratzer G. az eredendő bűnről szóló tan kivételével a flacianis-
mus mozgalmával. Legalább erre enged következtetni a frater
nitás anyakönyve, mely Kratzer t ugyanaz év november hó 19-én 
Késmárkról való távozásakor határozottan flacianus érzelmű
nek bélyegezi, 7 3 ) Megjegyzendő azonban, hogy Melanchton 

veget közrebocsátotta Síromp L . , „Egy Melanthon-okirat" c. a Prot. Szemle 
1897. 110—111. 1. — E szöveg közlésére nézve lásd még Weber S. „Me-
lanchtonía" c. cikkét (Prot. Szemle 1897. 264—268. 1.) Weber S. itt azt is 
tudni véli, hogy Krossenskyt Laszk i János (?)., aki különben sohasem volt 
a késmárki várkastély ura, a saját költségén küldte k i Wittenbergába. 
Ebbeli forrását nem említi és részemről ennek sehol semmi nyomát nem 
találtam. . 

6 9 ) Dr . Bruckner Győző: Késmárk szab. kir, város műemlékei, E p e r 
jes, 1908. 38, 1, 

7 0 ) Kühne M,: Nachrichten über Hans Rueber, (östr . Protest. Jahr 
bücher I . évf.) és Századok 1895. 232. 1. 

7 1 ) Genersich í, m. I I . 118. 1. Kratzer G . részletes életrajzát lásd 
Ráth Gy. : „Két kassai plébános a X V I . században" c. értekezésében (Szá
zadok 1895. 441—452. 1. 

72) Flacius Mátyás (családi néven Vlachich) Albonában, Isztriában 
szül. 1520. márc . 3-án. Luther és Melanchton buzgó hallgatója, de Luther 
hálala után Melanchtont a római egyháznak tett engedményekért igen he
vesen támadta. Eleinte gnesiolutheránus és mint ilyen szembeszállt az in-
tcrímisták, adíophoristák stb.-ékkel, későbben a bűnt az ember lényegéhez 
(substantia) tartozónak jelentette ki. (V. ö. Preyer W . „Math. F lac ius 
I l lyrikus u. seine Zeit". 2 k. Erlangen 1859/61. és Payr'S.: Flacianus lelké
szek Magyarországon c. tanulmányát (Theol. Szaklap. Pozsony, 1916. 1—4. 1.) 

7 3 ) D . Generalis Johannes Rueberus Tyropolio avexit secum clamo-
stím Flaccianum, Casparum Kratzerum, Cassoviam. (Matr, Moll 597, 1.) 



hívei, k ik épen a Szepességben túlnyomó többségben voltak, az 
orthodox lutheránusokat ís általában flaciánusoknak nevezték. 
Tény pedig, hogy Kratzer G. nem vallot ta Flaciánusnak az ere
dendő bűnről szóló tévtanát, mert a f o r m u l a concordíae lelkes 
harcosa, 7 4) mely épen a flaciánismusnak ebbeli tanát kímélet
lenül kárhoztatta. 

Rueber Jánost ezzel szemben tényleg megnyerte Magde-
burgius Joakim udvari papja a flacíanísmus tanainak és Rueber 
életének utolsó éveiben, melyeket főleg Szepes- és Sárosmegyék
ben töltött, minden erejével terjeszteni ís igyekezett i t ten a 
reformációnak ezen új haj tását . 7 5 ) 

A Haciánismus tehát szórványosan elterjedt a Szepességen 
is, de nem hagyott mélyebb nyomokat Elterjedése mellett b i 
zonyíték Fröhlich Tamásnak, az V . sz. kír, város esperesének 
Lőcséhez intézett az a levele, melyben óvva i n t i a lőcseieket a 
veszedelmes és gyűlöletes flacianus tévtanok elfogadásától és a 
legélesebben kikel Rueber J., e mozgalom pártfogója ellen, 
akire nem ,,az egyház, hanem a közigazgatás és a hadsereg ve
zérlete van bízva." 7 6 ) 

Merev luth. álláspontjánál fogva nem idegenkedett eleinte 
a flaciánismustól grádéczi Horváth Stansith Gergely, Nagyeőr 
ura sem, 7 7) aki már külföldi tanulmányútja alkalmával Strass-
burgban (1576—1578.) személyesen megismerkedett az ottan 
tartózkodó Flaciussal. Ez időben találkozott Horváth Stansith 
G. a késmárki születésű Kreutzer Györggyel is, aki a Strassburg 
közvetlen közelében levő Schilticheím falunak lelkipásztora 
volt . Horváth Stansith G. utóbb, mint a Formula Concordíae 
híve, teljesen szakított a flaciánismussal, sőt meggyőzhette az 
1580-ban Késmárkon megforduló Kreutzer Györgyöt ís, a f la
cíanísmus lelkes hívét, aki Flacíusnak az eredendő bűnről szóló 
tévtanát is hirdette — az új mozgalom helytelen voltáról. 

7 1 ) u. o. 586—589. í. 
7 5 ) Lásd Ráth Gy. : A felsőmagyarországi kryptokalvínismus. (Iroda* 

lomtört. Közi. I I . évf. 1893. 336. 1.) 
7 < l ) Ráth Gy. i. m. (336. 1.) részletesen ismerteti Fröhlich T . e levelét. 
7 7 ) grádéczi Horváth Stansith Gergely rendkívüli tevékenységét a ref. 

elterjesztése és megszilárdítása érdekében az „Egyezségi könyv és krypto-
kalvinista hitviták" és az ev. iskolaügy tárgyalásánál méltatom, 

7 8 ) 9\ reverzális Kreutzer G . : Warnung vor der Sacramentierer, 
Zwiglíaner und Calvinisten Lehre. Bartpheld 1586. c munkájához hozzá van 
csatolva és bekötve, amely a késmárki ev. líceum könyvtárában van. 



Kreutzer Gy. 1580-ban Suhner Gy.-nek az alsópoprádvölgyi 
fraternítás esperesének és még néhány szepesi papnak jelenlé
tében visszavonta flacíánusi tanait és erről reverzálist is állí
tot t k i . 7 8 ) Fláciánismusát Kreutzer Gy. Strassburgban is ünne-f 
pélyesen megtagadta és onnan visszatérve, Horváth Stansith G. 
meghívta őt a nagyeőri papi állásra, ahol már a szigorú luther i 
irányzat és a Formula Concordíae lelkes híve és harcosa v o l t . 7 9 ) 

A flaciánismussal egyidőben fellépett a Szepességen a 
kryptokalvinismus i s , ' amely azonban amannál nagyobb harco
kat idézett elő és túlkorán, mielőtt még az ev. egyház teljesen 
szervezkedett volna, megbontotta annak egységét. 

A z egyes felsorolt tények világosan mutatják, hogy Lőcse, 
Késmárk, Igló, Svedlér nevezetesebb és jelentőségteljesebb he
lyeken kívül, — ahol legelőször mutatkozott a reformáció, — 
elsősorban a Poprád folyó völgyében elterülő városokban és 
községekben terjedt el a reformáció és itt már 1560 körül befe
jezéshez jutott; a Hernád völgyében csak az 1580 körüli években 
öltött az általános és egyetemes jelleget. 

Végeredményül kijelenthetjük, hogy a X V / . század második 
felében a Szepesség teljesén protestánssá lett. 

7, A z ev. egyház szervezői a Szepességen. 

Bogner Bertalan. — Serpilius (Quendel) Lőrinc. 

A reformáció mozgalma, melyet Fischer András és Leu
discher György a Szepességen megindított, o ly általános és 
egyetemessé vált 1544-óta, hogy magával ragadta annak leg
nagyobb ellenesét Horváth János szepesi prépostot, sőt a 
hithű és feddhetetlen jellemű Mol le r Györgyöt is, ak i eddig 
mint a X I I I . szepesi városi fraternítás esperese legkonokabban és 
sziklaszilárdan állott a régi egyház álláspontján. Mol le r Gy., aki 
Leudischer tanaínak legveszedelmesebb ellenharcosa, aki 
Kletskó János lőcsei r ek to r t 1535.-ben eltávolította, mivel „az 
ifjúságot eltérítette az igazi keresztény útról" és a veszedelmes 
luthéránismust hirdette, 1 ) szintén behódolt az új vallásnak 
1544-ben. 

7 9 ) V . ö. Ráth Gy. : A felsőmagyarországi kryptokalvinismus. (Iro-
dalomtört. K o z l . I I . évf. 1893. 321. 1.) és lásd még Payr Sándor i.*m. 23. 1. 

*) . . . et scholares iuvenes maximé infecit et a via Christiana errore 
fecit. (Wagner i . m. I I . k. 177. 1.) 



Moller Gy. megtérítője Bogner Bertalan, 2 ) aki 1544-ben 
segédlelkésznek jött el hozzá Eperjesről. 3 ) A hitéhez, meggyőző
déséhez, tudományos felfogásához mélyen ragaszkodó Mol l e r 
Gy.-öt csak nagytehetségű, szellemi és erkölcsi tekintetben ma
gas fokon álló férfi téríthette meg. Bogner B. Mol le r megtérí
tésével jeles hittéritői képességeinek és egyúttal meggyőzni 
tudó szónoki tehetségének fényes tanújelét adta. Moller , a k i 
eddig azért óvta lelkésztársait a segédlelkészek alkalmazásától, 
mert ezek vol tak épen az új tanok veszedelmes terjesztői, most 
maga is segédlelkészének hitterjesztői működése folytán l e t t 
evangélikussá. 4) 

Bogner B. szellemi fölényét és nagy tudását éreztette az 
új szepesi préposttal, Szaniszló, vol t pécsi püspökkel szemben 
is, ak i t 1544. március hó 23-án Mol l e r r e l együtt tisztelgés cél
jából felkeresett. Ez alkalommal is Bogneré a vezérszerep a 
vallásügyi tárgyalásoknál és ebéd után a prépost külön tárgyal 
vele sókat az ev. tanról és nem ellenzi, hogy a felesleges egy
házi szertartások, amelyek a szentírásban nem fordulnak elő, 
ugyan nem rögvest, de kellő megfontolás után kiküszöböltesse-
nek. 5 ) Szaniszló prépost tehát messzemenő engedményeket tet t 
Bogner B. közbenjárására az evangélikusoknak. 

A z evangélikusok tanait most már rövid időn belül be
fogadták az egész Szepességen. Ha in G. ís az 1542-iki évet 
tartja fordulópontnak és határjelzőnek, míkof' az augsburgi h i t 
vallás az egész Szepességen közismertté le t t és már legtöbben 
vallották is ezt. 6) A z evangélikusok önbizalma egyre nőtt és 

2 ) A z 1536/7. és 1538. években volt Bogner B . a wittenbergi egyetem 
hallgatója. (Franki V . : A hazai és külföldi iskolázt. a X V I . sz.-ban. Bpest 
1874. 296. 1.) 

3 ) Matr. Moll . 458. 1. — Bogner B . eperjesi lelkészkedése előtt a 
sárosmegyei kisszebeni iskola iskolamestere volt és Eperjesre való meg-
hivatása folytán Wittenbergbe ment, ahol 1542. április hó 12-én pappá 
avattatta magát (Magy E v . Egyháztört. Emlékek i. m. 5. 1. és lásd 
Békefi R . i , m. 466. 1.) — 1541-ben még Brassóban van, ahonnét Stockei 
Lenártot Bártfára értesíti, hogy a reformáció erősen hódít. (Tört. Tár 1881. 
évf. 247—248. 1.) 

*) Matr. Moll . 391. 1. 
5 ) . . . tarnen post prandia et illorum abitíonem, sit glória Deo, E v a n -

gelicam multum comendabat doctrinam, et de ceremoniis E c c l . superfluis, 
non in scriptura satis fundatis, abolendás esse. Non tarn subito tarnen cum 
debita deliberatione omnia se facturum promisera t . . . (Matr. Moll . 404. 1.) 

c ) 1542 Lutheranismus in Scepusio ínvaluít. Ist die Augsburgische 



kedvező fogadtatásra talált az elzálogosított városokban az a 
hír, hogy Zsigmond Ágost lengyel trónörökös ís pártfogója az 
ev. hitnek, sőt apjának Zsigmond királynak halála után, egyene
sen uralkodó vallássá teszi az evangélikus vallást. 7) 

Bogner B. működésének további eredménye, hogy Lőcss 
1544-ben véglegesen és hivatalosan csatlakozott az ev. vallás
hoz, A nagyhéten már teljesen ev, szellemben tartották az is
tentiszteletet Lőcsén és két szín alatt szolgáltatták k i az úr-
vacsorát, A lőcsei iskolában is ev, szellem uralkodott ekkor, 
mive l Türck Dániel, Bogner B, lelkes segítőtársa, vol t annak 
rektora, aki teljes odaadással igyekezett az ifjúságot az ág, hitv, 
ev, vallásnak hithű támaszává nevelni. 8) 

Bogner B . nemcsak rátermett terjesztője az ev. vallásnak, 
hanem nagy és alapos tudományos ismereteivel egyúttal hiva
to t t szervezője is az egyháznak. Figyelme kiterjed az egyház és 
iskola egész életére. Élő intézménnyé teszi az egyházat és 
hogy annak fejlődését biztosítsa, szervezi és megerősíti azt, 
Honter Jánosnak jeles és méltó tanítványa, 9) A z erdélyi refor
mátor brassói és az egész Bárczaság ev, egyházának szervezete 
éreztette tehát hatását a kialakuló félben levő lőcsei és Bog-
nernek 1556-ban Iglóra való távozása után az iglói ev. egyház 
szervezetének megalkotásánál. Bogner nemcsak kiváló theoló-
gus, hanem prakt ikus érzékkel bíró sokoldalú tehetség, ak i 
épít, a lkot és a mellett Honter mintájára nemcsak tisztán hi t tani 
kérdésekkel törődik, hanem az egyházat megalapozó anyagi 
feltételek biztosításáról is gondoskodik, Hitbuzgóságát, szerény
ségét és kiváló szakképzettségét, tántoríthatatlan jellemszilárd
ságát és akaraterejét elismerték már kortársai, ak ik nagy tisz
telettel tekintettek az ev. vallás első tudományosan képzett, 
feddhetetlen tiszta jellemű harcosára, a k i férfias határozottság-
Confession in Zips ausgebreitet worden, welche sich in kurzer Zeit von den 
meisten angenommen worden. (Hain i. m, 51. 1.) 

7 ) Matr. Moll . 406. 1. 
8 ) Hain i . m. 92. 1. 
9 ) Xylander Ist. szepesváraljai lelkész- és superíntendensnek a matr. 

Moll . (458. 1.) széljegyzetében kifejtett nézetét helyesnek találom. E szél
jegyzet szerint „Fűit is Transilvanus sine dubio Jvannis Honteri audítor 
et discipulus." — Bogner különben maga is Brassón született. (Hain 92. 1.) 
(Buchwald G . , Wittenberger Ordíniertenbuch. 1537—1560. Leipzig 1894. 
25. 1.) — Erdélyi származását a matr. Moll. ismételten felemlíti. (404. és 
458. 1.) 



gal elvetette a pápaság primátusát, a hagyományok és a nem 
indokol t szertartások mindennemű kultuszát és tudásának egész 
erejével szembeszállt az anabaptisták veszedelmes tév-
tanaíval. 1 0 ) 

Bogner B. 1556-ban Iglóra kerülvén papnak, azonnal 
szervezte az iglói egyházat. Sajnos az egyházrend eredetije 
iiern maradt ránk, hanem némileg rekonstruálhatjuk azt az 
1582. okt . hó 12-éről fennmaradt szerződésből, melyet a városi 
tanács kötött az újonnan megválasztott lelkésszel. E szerződés 
harmadik pontja hivatkozik ugyanis arra, hogy a megválasztott 
lelkész köteles a Bogner B. iglói lelkipásztor által 1556-ban 
megállapított egyházi szertartásokat változatlanul megtartani. 1 1 ) 
Egyházrendjén és szervezetén évtizedeken át alig változtattak 
valamit , Bogner B. egyházszervezetében az egyházközség auto
nómiája érvényesült. A z egyházközség felszabadul a hierarchi
kus befolyástól és az maga gyakorolja a pap lelkipásztorkodá-
sának ellenőrzését. A pap irányíthatja, vezetheti egyházát, de 
a világi elemnek ís jelentékeny szerepet biztosított Bogner 
szervezetében. 

A lelkésznek nincs korlátlan hatalma egyházközségében, 
mert ellensúlyozza azt a városi tanács, aki számontartja a pap 
kötelességeit, sőt szabad mozgását is korlátozza, amennyiben 
előírja neki , hogy vidékre csak úgy távozzék, ha abból az egy
házi életre semmi hátrány nem származik. Szórakozásból ne 
utazzon a pap és hosszabb időt igénylő útat csak a városi ta
nács hozzájárulásával tehet. 1 2 ) A z egyházközség jogköre ki ter
jedt még arra is, hogy a pap működésének egyházi téren is irányt 
szabtak és szigorúan követelték tőle az ág, hitv. ev. vallás 
követését. A z istentiszteleten az ev. szellem uralkodjék és új 
vallást hirdetni t i los . 1 3 ) A z úrvacsorát illetőleg ne vitatkozzék 
sokat a lelkész a hittudósokkal, hanem Luther M . kátéja legyen 
az irányadó vezérfonala. 1 4) Engedékenységet tanúsítson a l e l 
kész mindazokkal szemben, ak ik még a fülbegyónást igénybe 
veszik. Ezeket a prédikáció után a sekrestyében bűnbocsánat-

l ü ) Matr. Moll . 458. 1. 
1 X ) „ E x Col l . Híst. E c c l . sub Nr. 10 a D . And . Jona Czirbesz con-

gestis" c. kézirat az iglói ág. hitv. ev. egyház levéltárában. — A z 1582. 
okt. hó 12-én kötött szerződést Czirbesz kézirata alapján Hradszky e.. m, 
közölte. (181—182. 1.) 

1 S ) X I . pont 11. o, 1 3 ) 1. pont :J. o. 1 4 ) I I . pont u. o. 



ban ke l l részesítenie a lelkipásztornak. 1 5) Bogner B. számol 
a körülményekkel és szervező tenfetsége épen abban rej l ik , 
hogy bár forradalmár, a régi egyházi rendet mégsem rombolja 
le teljesen, hanem igyekszik a természetes és észszerű átmene
tet a továbbfejlődés szempontjából megtalálni és azért nem 
veti el teljesen a fülbegyónást sem, jóllehet kárhoztatja azt. 

A szabályzat nem tartja továbbá helyénvalónak, hogy a 
lelkipásztor az egyházi szószékről közügyeket ostorozzon és a 
hatóságok* ügykezelésének gáncsolóit korholja. A z egyházi szó
szék tisztán a hitélet fejlesztésére szolgáljon és ha talál a pap 
kifogásolni valót egyesekben, a hatóságok ellen irányuló ellen
séges magatartásuk miat t jelentse azt be a po l i t ika i hatóságnál, 
de ne terelje ügyüket egyházi térre . 1 6 ) 

Tartson a lelkész hetenként kétszer, vasárnapon és csü
törtökön istentiszteletet 1 7) és legyen az iskola l e lk i vezére. 1 8 ) A z 
iskolát Bogner B. ép oly szeretettel karol ja fel, min t nagy 
mestere Honterus János, de adatok híján nem mutathatjuk k i , 
mennyire érvényesült d idakt ika i módszere a lőcsei és iglói 
iskolánál. Tud juk azonban, hogy az előbbinek jó barátja, Türck 
Dániel, vol t rövid időre az iskola rektora. 

Bogner B . rendezi a lelkész anyagi ügyeit és megállapítja 
annak jövedelmét. A tízed az ev. papoknak is a föjövedelme és 
Bogner B. se térhetett k i ez elől. Megállapítja, hogy buza, rozs, 
árpa, zab, borsó és köles után tized jár az iglói papnak i s , 1 9 ) 
azonfelül élvezi a pap a földközösségből eredő összes jogokat. 
Kender t is biztosítottak a papnak, de ennek ellenében egy 
holdnál nagyobb területet nem vethetett be lenmaggal. A termé
nyeket árúba bocsáthatja a pap, de köteles azokat 1—2 dénár
ra l olcsóbban saját híveinek eladni . 2 0 ) A z árpából saját szükség
letére aratás idején a cselédség részére ís sört főzhet, de üzlet
szerűen nem müveiheti a sörkészítést és bort sem árusíthat. 2 1) 

A z előnyök és jogok azonban súlyos kötelezettségekkel 
is vo l tak összekötve, amennyiben az iglói pap kötelezettséget 
vállalt egy német és egy tót prédikátor tartására. A tót pré
dikátor illetményei az iglói papot terhelték és pedig 40 frton 
kívül még 24 köböl rozsot, 24 köböl árpát és 12 köböl búzát 

1 5 ) I I I . pont u. o. 
1 6 ) V . pont u. o 
1 9 ) V I I I . §. u. c. 

1 7 ) I . §. u. o. » ) V I . §. u. o. 
M ) I X . §. u. o. 2 1 ) u. o. 



tar tozot t neki k iu ta ln i . Szabad ellátás, fűtés és lakás is i l lette 
őt a paplakon. A német prédikátor csak minden vasárnap 
ebédelt a lelkésznél az iskolarektorral és kántorral egyetem
ben, fizetését a város utalta k i . 2 3 ) Köteles volt azonban még 
az orgonistát és kántort feleségeikkel együtt élelmiszerrel e l 
látni . 2 1 ) Nemcsak személyi, hanem dologi kötelezettségei is 
vol tak a papnak, mivel a parochia épületét is jó karban kel le t t 
ta r tania 2 5 ) és 200 szekér trágyát a község szántóföldeire szál
l í tania 2 0 ) és a leltár szerint átvett tárgyakat gondozás alá 
vennie . 2 7 ) 

Bogner B. mint egyházszervezí) valóban nagyot a lkotot t 
és helyes érzékkel kijelölte az irányt, amelyen a reformáció
nak a Szepességen haladnia ke l l , ha nemcsak meggyökere-
sední, hanem megerősödni is akar. Oly zűrzavarosak az egy
házi állapotok, hogy sokan nem tudnak a hit dolgában eliga
zodni és most az egyházak szervezése véget vetett az anar
chikus túlzásoknak és hozzájárult ahoz, hogy a reformáció az 
egész Szepességen megszilárdulhatott. Bogner B. érdemét 
nemcsak szervezői munkásságában ke l l látnunk, hanem ő 
Serpilius (Quendel) Lőrinc- és Stockei Lenárttái együtt a re
formációt fenntartja és megszilárdítja a Szepességen. A leg-
nagvobb racionalizmussal beillesztette Bogner B új egyházi 
szervezetét az akkor i társadalmi és gazdasági életbe és számba
vette a fennálló intézményeket, szokásokat s szertartásokat, 
amelyeket az ev. vallás tanaival sikerrel, legjobb tudása sze
r in t igyekezett összeegyeztetni, Bogner B. fellépésének kiváló 
jelentőségét felismerte annak idején a jezsuita Wagner Károly 
is, ak i őt legjelesebb reformátoraink közé helyezi , 2 8 ) holot t a 
leibiczi krónika csak röviden épen megemlíti Bogner B , refor-
mátori működését, 2 9 ) Találóan jellemezte őt nagy kortársa, 

2 2 ) X . §. u. o. » ) I V . §. u, o, 2») V I . §. u. o 
, S 6 ) V I I . §. u. o. 2 8 ) V I I I . §. u. o, 2 7 ) X I I I . §. u. o. 

2 8 ) Bognerus unus e praecipius fűit, qui Lutherani Evangelií fulgore 
perstrinxit Leutschovícnses. (Wagner í. m. I I . k. 54. 1.) 

2 f l ) Selecta ex Chronicis Leibitzeriensis (u. o. 54. 1.); Tomaschek i . m. 
37. 1.; Fabry, Gedenkblätter zur 100-jähr. Kirchweihe, Igló 1897. egyál
talában nem ismerték fel B, jelentőségét; Münnich S., Igló története, Igló 
1896. 236—237, L , Klein I . S., Nachrichten von den Lebensumständen u. 
Schriften ev. Prediger. Leipzig 1789. I I . k. 54—67. 1.; Hradszky i . m. 180— 
183. 1,; Pirhalla i . m, 208—209. 1. nem méltatták Bognert nagy és neve
zetes szerepének megfelelően. 



Serpilius (Quendel) Lőrinc is, aki mint a fraternitás esperese 
Bognernek 1557-ben jan. hó 25-én bekövetkezett halálakor 
bejegyezte a matricula Mollerinába: „Életét becsületesen 
megfutotta és hitét élete végéig hűségesen megtartotta va la . " 3 0 ) 

Serpilius (Quendel) Lőrinc. 

Serpilius (Quendel) Lőrincet tévesen tartja Czwitt inger D . 
hazánk legelső hittérítőjének. 3 1) Hittérítői működése és szer
vező képessége nagy hírnevet szerzett ugyan neki, de a refor
máció szellemében folytatott hittérítői munkásságának úttörő 
voltát helyesen megcáfolta már régen Kle in J . S. 3 2) — Serpilius 
nemcsak Szepesbélának reformátora, hanem a XXIV. szepesi 
városi fraternitás hitvallásának egyik értelmi szerzője is. Meg
fontoltsága, higgadtsága s józansága e forrongó időszakban 
megtalálta á helyes irányt, amelyen haladva az ev, egyház 
fennmaradását tanainak megszövegezésével elősegítse, Lőrinc 
jómódú család sarjadéka, 3 3 ) aki tanulmányait a híres krakkói 
egyetemen folytatta. A krakkói egyetem hallgatóinak név
sorában azonban csak 1542-ben fordul elő egy Lőrinc nevű 
szepesbélaí tanuló 3 4 ) és így valószínűnek ke l l tartanunk azt, 
hogy e névben re j l ik Szepesbélának reformátora. A krakkói) 
egyetem, anyakönyve nem adja ugyanis a tanuló vezetéknevét, 
hanem csak atyjának keresztnevét. Ha Quendel Lőrinc csak 
1542-ben fordult meg Krakkóban, akkor természetesen elesik 

3 0 ) Matr, Moll . 458, 1, 
3 1 ) David Czvittinger: Specimen Hungáriáé literae. Frankfurti 1721. 

356, 1. 
3 2 ) K l e i n I . S. i . m. 327—328. 1. 
3 3 ) Czvittinger i, m. 354. 1. megemlítette, hogy Quendel Lőrinc apja 

Szepesbélát a lengyel királyságtól meg akarta váltani. 
3 4 ) A krakkói egyetem hallgatóinak teljes névsorát közli az 1887-ben 

Krakkóban megjelent „Album Studíosorum Universítatís Cracovíensís" és 
ebből állította össze dr. Divéky Adorján a szepességi tanulók névsorát 
„Szepességi tanulók a krakkói egyetemen" c. cikkében, (Közi. Szepesvár-
megye múltjából 1909, 98, 1.). A Quendelre vonatkozó anyakönyvi bejegy
zés így szól: „1542 Laurencius Georgy de Bela dioc, Strigoniensis," — 
E z z e l szemben Czwittinger e, m. 354, 1, és az ő nyomán Meitzer I , „Bio
graphie berühmter Zipser," Kaschau ( 1832. 10. 1., Genersich Chr , i , m. I L 
102, 1., Nagy Iván „Mágy. család." I X . k. 533. 1., Weber S., Monographie 
der ev. Gemeinde Bela . Késmárk 1885. 32, 1 nem Györgyöt, hanem Jánost 
tar t ják Lőrinc apjának, sőt Meitzer és Genersich Jánost helytelenül még 
Szepesbéla bírájának is megtették. 



'Gottfried Dav id A r n h o l d „Christlicher Lehrer Ruhm, Thun 
und Sohn"-(16. 1.) c. művében felemlített azon adata, 3 5 ) hogy 
Quendel Lőrinc résztvett volna az augsburgi birodalmi gyűlé
sen, amelyen Melanchton bemutatta V . Károly császárnak az; 
evangélikusok hitvallását. Me i t ze r 3 6 ) nyomán Weber Samu 3 7 ) 
is 1528-ra teszi Quendel L.-nek Wittenbergába való útját, m i 
után Krakkóból visszatérve szülővárosában rövid ideig rektor i 
vagy papi állást viselt volna. Sőt Weber S. egyik müvében 3*) 
még azt is tudni véli, hogy Quendel Lőrinc grádéczi Horváth 
Stansith Márkot kisérte volna el Wittenbergába. Weber S. 
ezen állításának teljes lehetetlenségét érezhette már „Grad. 
Stansith Horváth Gergely és családja" c. ugyanez évben Kés
márkon megjelent művében, mivel Horváth M . wi t tenbergi 
útjáról nem tett többé említést és i t t már helyesen írja, hogy 
nevezett család csak 1556-ban szept. hó 8-án ju tot t szepes
megyei bir tokaihoz. Természetesen Horváth Márk, ak i 1530. 
körül még ~ Körmenden tartózkodott és 1540 óta Dunántúl 
hadiszolgálatot teljesített , 3 9 ) is csak az 1556-iki szept. hó 8- ik i 
birtokadományozás után vonult be a nagyeőri kastélyba. Nem 
igen fogadható el továbbá az a feltevés sem, hogy Quendel 
1528-tól egészen 1545-ig tartózkodott volna Wittenbergában, 
ahol Melanchton házában lakot t és híttudományokkal foglal
kozott volna. Sokkal valószínűbb, hogy krakkói egyetemi tanul
mányainak bevégeztével rögtön 1542 után indult Wittenbergá
ba, hogy a reformáció tanait szülőföldjén tanulmányozza, ahol 
azután nevét „Serpilius"-ra változtatta á t . 4 0 ) A wit tenbergi 

S 5 ) Czwittinger i, m. 356. 1. szószerint idézi e munkának erre vonat-
Jsozó adatait és Czwittinger nyomán elfogadták Serpilius Lőrinc életével 
foglalkozó összes eddigi íróink azt, hogy Strpil ius résztvett Melanchtonnal 
az augsburgi birodalmi gyűlésen. Genersich í. m. 102—105. 1. Schmal i . m, 
50. 1., Barthalom. Memoria Ung. i . m. 8—9. 1.; K l e i n i . m. 323—329. L ; 
Scholtz i . m. 105—106. 1.; Weber S. „Geschichte der Stadt Béla. Igló 1892. 
118. 1., Weber S. Monographie der ev. Gemeinde Bela. Késmárk 1885. 
32—35. 1.; Hradszky i . m. 162—163. és 167—172. 1. 

3 Ö ) Meitzer i . m. 11. 1. 
3 7 ) Monographie der ev. Gemeinde Bela. Késmárk 1885. 33. 1. 
3 8 j Geschichte dzr Stadt Leibitz. Késmárk 1896. Weber ezt az adatot 

a „Codex Actorum pcrtinentium ad Recensionern Eccl . -arum Evangel ica
rum Ang. Conf. Addictarum Senioratum X I I I . oppid. ín Scepusio" c. 
Jozeffy Pál superintendens idején készült canonica visitatiós jegyzőkönyv
ből merítette. ( X I I I . szepes. városi egyházmegyei levéltár 11. sz. 109. l.J 

3 9 ) Dr . Iványi Béla, A grádéczi Horváth Stansith család történetéhez. 
(Közi. Szepesm. m. 1918- 105. 1.) l 0 ) Czwittinger í. m. 355. 1. 



egyetem névsorában azonban nem találjuk Quendelt és Ba r -
tholomaeides 4 1 ) csak azért vette fel a wit tenbergi egyetemi 
hallgatók névsorába, mivel Gottfried A r n o l d 4 2 ) és Schmal 4 3 ) 
határozottan megerősítik, hogy Serpilius Lőrinc tényleg tanít
ványa vol t Melanchtonnak, akivel való jó baráti viszonyát 
nem győzik azok eléggé hangsúlyozni. 

Serpilius L . 1545-ben tért vissza Németországból szülő
városába, ahol épen megüresedvén a papi állás, ő nyerte el azt. 
Serpilius azonnal hozzálát reformátori tevékenykedéséhez é s 
miután ö Németországban már a kijegecesedő-félben levő ev. 
hitvallással megismerkedett, a Szepességen annak lelkes h i r 
detője lett. A z úrvacsorát két szín alatt szolgáltatta k i , h i r 
detője az egyetemes papság elvének, elítélte a coelibatust és 
maga is rövid időn belül (1547) megnősült (Kott ler Ju l ián) . 
Serpilius ügyesen, észrevétlenül elfogadtatta híveivel az új 
tant ás mint Melanchton méltó tanítványa nem kapkodó, nem 
türelmetlen, hanem a körülményekkel számoló logikus fő. E l 
tekintett a mellékestől, mert lényeg nála a hit által való üdvözü
lés és amennyiben a szertartások csak üres formák és nem 
érintik a hitét, úgy nem bántja azokat. Melanchton szelídsége 
lakozott benne, aki nem rombolni, hanem építeni, alkotni akart, 
de azért az ev. hit támadóival szemben erélyes is tudott lenni 
és Pech Vencel kakaslomnici papról, aki még a kath. egyház 
híve volt, ugyancsak keményen nyi la tkozot t . 4 4 ) 

Szervező tehetségéről csakhamar tudomást vettek a X X I V . 
szepesi városi fraternitás papjai is, akik 1557-ben már a f ra
ternitás esperesévé választották meg ő t 4 5 ) és ebbeli tisztsé
gében közbenjáró volt Bonar János lublói várkapitánynál, a k i 
a papoktól a tized felét bekövetelte v o l t . 4 6 ) Működésének j e l 
szavai „lux, salus, pax" a gyakorlati életben gyönyörűen be
váltak. Békességgel hirdette az ev. vallást, hogy ezzel az üd
vözülést elérhetővé tegye. Csakhamar nagyobb működési tér 
kínálkozott neki, amennyiben 1558-ban Kassá ra 4 7 ) és Lőcsére 
hívták meg papnak s Serpilius L . az utóbbi meghívást fogadta 
e l . 4 8 ) Lőcsén mélyítette ezentúl az ev. egyházi életet, melyet 

« ) Barth, i. m. 89. 1. 4 2 ) i . m. és v. ö. Czwittinger i. m. i . h. 
« ) Schmal i . m. 50. 1. 4 4 ) Matr. Moll. 489. 1. 

« ) u. o. 455. 1. 4 6 ) u. o. i . h. 1 ' 
4 7 ) Ifj . Kemény Lajos: A reformáció Kassán. K a s s a 1891. 22. 1. 
« ) Hain i . m, 105. 1. 



Bogner B. ott oly szerencsés kézzel megindított. A békés fe j 
lődésnek ez az apostola Lőcsén mihamar ellenesekre akadt, 
mire ő kitért előlük és öt évi működés után Leibiczra távo
zo t t , 4 9 ) hogy ott véglegesen megszervezze az .ev. egyházat, 
melyet Leudischer megalapított. A papok bizalma most is Ser
pilius L.-ben összpontosult és 1564-ben másodszor választották 
meg esperesnek s ezt a tisztséget 1569-ig viselte. A z evangé
likusok helyzete nem volt ekkor irigylésreméltó, mert egyfelől 
szorongatta őket az új lengyel staroszta Macieovszky Miklós, 
másfelől meg Bornemisza prépost is leszámolni készült velük. 
Szerencsés véletlennek mondható Serpilius L . esperessé való 
választatása, mivel békés, melanchtonszellemű jelszavaival 
tényleg békített, csitított és okos, nyugodt fellépése imponált 
az ellenfélnek ís. Legelőször 1565-ben nov. hó 12-én Macieovszky 
Miklós, lengyel starosztával egyezett meg és alapos ismere
teível meggyőzte Serpilius a starosztát, hogy a szepesi városi 
fraternítás az ágostai hitvallás alapján áll és meggyőző ereje 
a szentírásban gyökeredzik. A staroszta tudomására is hozta 
az esperesnek, hogy amennyiben a fraternitás az ágostai h i t 
vallást követi és a papok a népet i lyen szellemben oktatják s 
a szentségekben részesítik, akkor ő védelmezője lesz az ev. 
vallásnak. 5 0 ) Macieovszky M . staroszta ezen jóakaratát termé
szetesen nagyobb sáppal kellet t megváltania a fraternitásnak. 5 1) 

Serpilius L . esperes érdeme, hogy a lengyel hatóságokkal 
szemben biztosította az ev. vallás szabad gyakorlatát és ezzel 
egyúttal arra ís szorította a fraternítás papjait, hogy egysége
sen és egyöntetűen járjanak el vallási kérdésekben és a szent
íráson kívül zsinórmértékül egyedül az ágostai hitvallást fo
gadják el. A z ágostai hitvallás részletezte a régi egyháztól való 
nevezetes eltéréseket és ehhez ragaszkodtak már most a fra
ternitás papjai, míg azelőtt a reformációt nem hajtották végre 
teljes vaskövetkezetességgel az egyes egyházközségekben. A 
szertartásokban ezentúl is maradtak eltérések az egyes egy
házközségek kebelében, amennyiben a nép nem volt képes ha-

4 9 ) u. o. 110. 1. 
5 0 ) . . . et íuxta normám verbi Dei, quae in Augustana \ Confessione 

continentur, populum sibi commissum docere, Sacramenta iuxta Chris t i 
Ordinationen! distribuere. (Matr. Moll. 491. 1.). 

5 1 ) A sáp 150 köböl rozs, 50 köböl buza, 200 köböl árpa és 200 köböl 
zabból állott. (Matr. Moll . i. h,). 



gyományaival hirtelen szakítani. A reformáció eszméje azonban 
kíjegecesedett, az egyház szervezetet kapott; csak külsőségek 
emlékeztetnek már a régi egyházra, az egyházat éltető szellem 
új, mert érvényesül benne a szabad egyén személyisége. Ser
pilius L . esperesi tiszte most ju t csak igazán jelentőséghez és 
az ő szervezői tehetségének köszönhető, hogy a X X I V . szepesi 
város fraternitása az*öt szabad királyi város hitvallásának m i n 
tájára szintén írásba foglalta híttételeít. 

8. A z 1546-íkí eperjesi zsinat kánonjaínak hatása a szepesi 
• ev. egyház szervezetére. 

A z V . szab. kir , város (Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa és 
Kisszeben) egyházi tekintetben együtt szervezkedett még a 
Pentapolítana hitvallás megalkotása előtt és az 1546-ban Eper
jesen tartott zsinaton is ott látjuk a Szepességről Lőcse város 
képviseletében Drübler S.-t. Sőt megjelent a szab. k i r . városok 
zsinatján, igaz, hogy meghívás nélkül, de külön engedély mel 
lett Flonnszky László görgői lelkész is a Görgeyek szepesi b i r 
tokáról. A zsinaton résztvettek Kassa, Eperjes, Bártfa, K i s 
szeben, Lőcse városok képviselőin kívül, részben az egyházak lel* 
készei és Eperjes és Lőcse kivételével a városok iskoláinak 
rektorai, illetőleg kántorai. 1) Azonfelül megjelent az eperjesi 
zsinaton a már említett görgői lelkészen kívül még Flórián 
György nagysárosí, Matthei János héthársí, Crapicenus Mátyás 
kobi l i i s Czodor György sárpataki lelkész, sőt Ferschius K r i s 
tóf bártfaí lelkész még négy, nem Bártfa joghatósága alá tar
tozó, sárosmegyei helységet is képvisel. 

J ) A zsinaton résztvettek Litteratus Kristóf és Zerstner Dávid K a s s a 
város képviseletében, Scholtz A n t a l Eperjes , Blosius András és Rotth 
Konrád Kisszeben és az egész bártfaí városi tanács Bártfa város képvise
letében. Azonfelül résztvettek még Wíngler András K a s s a város helyettes 
plébánosa; Tursch Péter a kassai egyház és német katonaság lelkésze, G i -
bensis Jakab kassai szláv prédikátor; Sautter Sámuel eperjesi lelkipász
tor és társa Fabricíus János magyar prédikátor, Ragecienus Gy, szláv pap*, 
Tröster György kisszebeni lelkipásztor, Grynaeus Jakab kisszebeni prédi
kátor, Ferschius Kristóf bártfai lelkész, Wagner Jakab bártfai segédlel- * 
kész; Hentschelius Tamás kassai, Fabr i Tamás bártfai, Knoperus Gergely 
és Bels Márton kisszebeni iskolaigazgató, Molitor Péter bártfai kántor és 
Kisszebenről még Henisch Dávid és Ádám K , („Libellus actuum synodalíum 
et subscriptionum quam ecclesiastíorum, tam politicorum ablegatorum 
quinque civitatum" c. kódex a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában 
Quart. Lat . 1169.) 



A z eperjesi zsinat résztvevőinek névsorából kitűnik, hogy 
azok nem tisztán a sz. k i r . városok sorából kerültek k i , hanem 
Sárosmegyének egyéb egyházközségei, sőt a Szepesség két 
egyháza is elküldötte oda képviselőit. A sárosi egyházközsé
gek e szerint a sz. k i r . városokkal egy egyházi körzetet alkot
tak és csak a 1614-ik.i szepesváraljai zsinaton a megyei super-
intendencia szervezése folytán váltak k i a sz. k i r . városok es
perességének kötelékéből. 

Hogy sárosmegyei ev. egyházközségek tényleg az V . sz. 
kír. várossal együtt alkottak egy esperesi kerületet, e mellett 
bizonyít az 1588-iki kassai és 1589-ikí bártfai zsinat, 2) melye
ken ismét nemcsak az V . sz. k i r . város, hanem egyéb sáros
megyei ev. egyházközségek képviselői is megjelentek. 

A z 1546. évi eperjesi zsinat végzései tehát nemcsak a sz. 
k i r . városokra, hanem egyéb magánföldesúri viszonyban áüó 
községekre is vonatkoztak. 

Minthogy az eperjesi zsinat határozatai Lőcsére nézve ís 
jogerősek voltak, célszerűnek tartom, hogy azokat közelebbről 
tárgyaljam, annyival is inkább, mivel nem azonosíthatom maga
mat Zoványi J enő legújabban kifej tet t nézetével, aki e zsinat 
végzéseinek eperjesi voltát vitat ja és azok eredetét Zemplén
vármegye déli részén kereste. 3) 

Zoványi a zsinaton hozott tizenhat kánon belső tartalmá
ból" indul t k i és figyelmen kívül hagyva azt, hogy az V . sz. kír. 
városi egyházmegyéhez tartoztak a sárosmegyei egyházközsé
gek is, arra a következtetésre jutot t , hogy e szabályzatot nem 

józha t t ák az V . sz. k i r . város zsinatán. 
Zoványi a tizenhat cikkből álló szabályzatnak négy cikkét 

(3., 8., 15. és 16. §§.) nem tart ja összeegyeztethetőnek az V . 
sz. k i r . városi egyházmegye viszonyaival és ha azok tisztán csak 
az V . sz. kír. városra vonatkoztak volna, a 8. és 15. cikk kö
zülök tényleg kissé érthetetlennek tűnnék fel. A 8. c ikk sze
r in t ,,a lelkészek tizede és egyéb jövedelme nem lehet többé 
változtatásnak alávetve", a 15. §. pedig elrendelte, hogy ,,a vá
rosok és nemesek gondoskodjanak arról, hogy jobbágyaik a l 
kalmas lelkipásztorokban ne szűkölködjenek." 

2 ) u. o. 
s ) Zoványi I . : Adatok a magy. protestantizmus múltjából, [„Az 

1546. évi eperjesi zsinat állítólagos végzései" c. fejezet.) Prot. Szemle 
1917. 614—617. 1. 



Leginkább a nemesek szorították meg a papok jövedel
mét, 4 ) de óvintézkedés vol t ez nemcsak a falvakban, hanem a 
városokban lakó lelkészek fizetésének biztosítására is, mert 
nem egyszer a község maga igyekezett lelkészének jövedelmét, 
különösen a tizedet, leszállítani. 5) 

Ha továbbá figyelembe vesszük, Jiogy a szabályzat cikkei 
nemcsak a sz. k i r . városoknak, hanem a sárosmegyei egyház
községeknek is szólottak, 0) akkor látjuk, hogy Zoványi azon 
érvelése, hogy ,,ebben az esperességben nem éltek olyan ne
mesek, akik földesúri jogkörrel bir tak volna területén, ameny-
nyíben még a városok földesúri hatósága alá tartozó falvakban 
is a dolog természete szerint az illető városok gyakoroltak 
minden i lyen jogot", többé nem állhat meg, mert az esperesség 
sárosmegyei részén bizony laktak nemesek, akik azután alá
rendeltjeiket esetleg lelkész nélkül is hagyhatták. 

A m i a szabályzat 16-ik cikke ellen felhozott érvet i l l e t i , 
hogy az V . sz. k i r . városban és pedig első sorban Lőcsén nem 
„archidiaconus", hanem „senior"-nak hívták az esperest, nem 
tartom súlyos bizonyítéknak arra, hogy e kánoncikkek ne hozat
tak volna az V . sz. kír. város egyházmegye területén. Mindenek
előtt konstatálnom ke l l , hogy a Nemzeti Múzeumban levő kéz
iratban 7 ) és Ribininél, aki tudvalevőleg közölte az eperjesi zsinat 
tizenhat kánonját, 8) az archidiaconus és senior kifejezés egyaránt 
előfordul, amennyiben a tízenhatodik cikk címe ,,De officio 
Archidiaconi seu senioris", 9) tehát nem osztozhatom Zoványi 

*) Thurzó E l e k és Szaniszló Szepesvárának urai, továbbá a lublói 
staroszták részéről sok zaklatásnak voltak kitéve a szepesi városi ev. pa
pok tízed jövedelmük miatt. (Matr. Moll. 530—542. 1, és 549—551. és 
582. 11.) 

5 ) A tized a Szepességen igen sok vitára adott alkalmat. Főleg a tized 
szolgáltatta 1605-ben is az okot az erős összetűzésre Rótn Péter csütörtök-
helyi lelkész és hivei között. (Matr. Moll . 892—909. 1.) és még későbben 
1668-ban Durándon az ott elhalt Langsfeld János G y . özvegye és a du-
rándi hivek között. ( X I I I . szepesi városi ev. egyházmegyei levéltár 16., 18., 
19. és 30. sz.) 

ö ) Hiszen a nagysárosi, héthársi, kobili és sárpataki lelkészek alá is 
írták a szabályzatot. (Magy. Nemzeti Múzeum kézirattárában Quart. 
La t . 1169. sz.) 

7 ) u. o. i . h, 
8 ) Ribini: Memorabília i. m. I . 67—70. 1. és ez alapján közölték még 

Borbis I . , Die ev. luth, Kirche Ung arns. Nördlingen 1861. 14—15. 1. és 
újabban Karácsonyi: Egyháztörténelmi Emlékek a magyaíorsz. hitjavítás 
korából. I V . 522—524. 1. 9 ) Ribini i . m. 70. 1. 



azon felfogásában, hogy az archidiaconus szó csak a plébános 
alá rendelt első prédikátort jelentette volna. Annyiban igaza 
van Zoványinak, hogy a Szepességen az archidiaconus szó, 
mely a kath. egyház szervezetében főesperest jelentett, a refor
máció hatása alatt más értelmezést nyert és ezentúl tényleg a 
lelkipásztor alá rendelt prédikátorok elsőjét jelentette. Haszná
latban lehetett azonban még Lőcsén kívül az V . sz. kír. városi 
egyházmegye egyéb területén az archidiaconus szó régi értel
mezésében ís, hiszen a zsinat végzése maga is az „archidiaconus 
vagy a senior" tisztségéről szól és azonfelül tudjuk, hogy az 
egyházi szervezet sem annyira fejlett még, hogy köz- és egy
házjogi műnyelvezetünk véglegesen kialakul t volna s a kifeje
zések, illetőleg elnevezések árnyalatait oly élesen megkülön
böztette volna. 

Végére hagytam Zoványi ellenvetései közül az elsőt, amely 
látszólag a legsúlyosabb, de a tények kellő mérlegelése mellett 
ez is veszít meggyőző erejéből. 

A z 1546. eperjesi zsinat harmadik cikke a megtartandó 
ünnepekről szólván, ki je lent i , hogy Péter és Pál napja, Erzsé
bet látogatásának ünnepe, Magdolna és Jakab apostol napja 
más napokra helyezhető át, mivel az aratás idejére esnek és a 
nép akkor sok munkával van elfoglalva és a sok ünnep meg
akasztaná munkájában. 

A z eperjesi kánon az Ür színe változása ünnepének (aug. 
6.) megülését nem tolta k i későbbi időpontra s emiatt Zoványi 
helyesen arra következtetett, hogy e határidőre be kellet t volna 
fejezni az aratást, pedig sem Szepesben, sem Sárosban s 
Abaujban nem készülhettek el még ekkorra az aratási munká
latokkal , mivel június végén még csak meg sem kezdődhettek. 
Péter és Pál napján még nem érett a gabona a Felvidéken, 
de viszont Erzsébet látogatása ünnepén, Magdolna ( ju l . 22.) 
és Jakab apostol napján ( ju l . 25.) már a Szepességen is kez
detét veheti az aratás, hacsak kivételesen zord időjárás nem 
késlelteti a gabona érését s az Űr színe változásáig már a me
zők jó része le van aratva. A Felvidékre, különösen a Szepes-
ségre nézve Anna asszony napja jelenti , átlagos évet számítva, 
az aratás kezdetét ( ju l . 26.), ez a Felvidék Péter-Pál napja. A 
verejtékes munka ideje ez a hét, melyet azonban a fentebb em
lített ünnepek megülése úgyszólván munkaszünetté változtatott 
volna és sokszor káros hátramaradást idézett volna elő. A z 



eperjesi zsinat tehát igen okszerűen intézkedett, mikor a jel
zett ünnepek megtartását elhalaszthatónak ítélte. Igaz, hogy 
Péter-Pál napját is említi, mely aratás szempontjából (a 
szénakaszálást, gyűjtést figyelmen kívül hagyva) a Felvidéken 
korai dátum, de lehetséges, hogy Sáros vagy Abauj déli ré
szein némely évben már akkor is aratnak, vagy pedig, hogy ez 
ünnep felemlítésére a délibb alföldi megyék viszonyai adtak 
impulzust. Még valószínűbb, hogy a két első időpont (Péter-
Pál és Ür színe változása) jun. 29., augusztus hó 6. felem
lítésével csak jelölni akart a zsinat bizonyos tág spáciumot, 
melyen belül az aratási munkálatok megindulnak s részben 
be is fejeződnek. A szabályzat e cikke tehát nem ellenkezik a 
topográfiai s éghajlati viszonyokkal annyira, hogy emiatt két
ségbe vonhatnánk azt, hogy az eperjesi zsinat alkotta. Sőt a 
szabályzat azzal, hogy oly nagy tekintettel van a mezei mun
kálatokra s miattuk négy ünnep elhalasztását javasolja, mivel 
azok a legszorgosabb munkaidő hetére esnek, — mintegy uta l 
a Felvidék éghajlati viszonyaira s helyi eredetét egyenesen 
elárulja. Ugyanis a Felvidéken, ahol hirtelen nagy időváltozás 
nem ritkaság, a termés betakarítása szempontjából egyetlen 
henye nap is nagy veszteséget jelenthet s részemről abban, 
hogy a szabályzat a szempontot figyelembe veszi, egyenesen 
felvidéki eredetének bizonyítékát látom. 

Zoványi szerint az eperjesi zsinat végzéseinek hitelességé
hez gyanú fér, mivel a zsinat oly ünnepek megülését f igyel
men kívül hagyta, tehát eltörölte, amelyeket 1560-ban az V . sz. 
k i r . város megülendőnek tartott . Nem hiheti, hogy az egyszer 
eltörölt ünnepek megülését másfél, vagy két évtized múlva újra 
visszaállították volna. 

Részemről azt sem tartom lehetetlennek, mert hiszen pél
dának hozhatom fel, hogy a X X I V . szepesi városi fraternitás 
1605-ben el t i l tot ta az Űrnap és Szt. Lőrinc-nap megünneplését 
és 1610-ben mégis kijelentette a nemesség, hogy e két ünnep
nap fenntartását óhajtja, mivel ez által néni sűlyednek le a 
pápista babonába. 1 0 ) Ot t van még Fabr i Kristóf illésfalvi lelkész 
esete is, midőn 1582-ben az egyházközség sz. Miklós kultuszá
nak felújítását követelte tőle, jóllehet a reformáció annak má»* 
régen véget vetet t . 1 1 ) 

1 U ) Matr. Goltziana 63. 1. 
» ) Matr. Moll 591—594. 1. 



Maga a zsinat egyébiránt az ágostai hitvalláson kívül még 
Melanchton közhelyeit (Loci communes) írta elő hi t dolgában 
zsinórmértékül. A k i k ellenkező tanokat hirdetnek, azok hala
dék nélkül az esperesnek bejelentendők. 1 2 ) 

A z iskolaügyre is kiterjedt a zsinat figyelme, midőn k i 
mondotta, hogy a város bízzon meg a tanácsból egyeseket, akik 
évnegyedenként meglátogatják az iskolát avégből, hogy ellen
őrizzék a tanítót. Ugyané iskolalátogatókra hárul a feladat, 
hogy a tanítók javadalmazásáról ís gondoskodjanak. 1 3) 

A z ünnepnapok közül a következőknek megülését ren
delte el a zsinat: Karácsony, Krisztus névadása, Három király, 
Pál megtérése, Gyertyaszentelő, Mátyás apostol, Gyümölcs
oltó Boldogasszony, Húsvét, Fülöp és Jakab apostolok, Kr i sz 
tus mennybemenetele, Pünkösd s a rákövetkező Szt. Három
ság ünnepe, Keresztelő sz. János, az Űr színeváltozása, Ber
talan apostol, Mihály, Simon és Júdás apostolok, Mindszentek, 
András apostol, Tamás apostol és a már megemlített Péter és 
Pál napja, Erzsébet látogatása, Magdolna és Jakab apostol 
ünnepnapjai, melyek az aratás idejére estek és azért más na
pokon ís megülhetők voltak. 

A z adiaphoráknál különben a papnak a szükséghez képest 
szabad mozgást biztosított a zsinat. A templomban énekelendő 
énekeket ne a kántor saját tetszése és ítélete alapján állapítsa 
meg, hanem az az esperes jogkörébe tartozzék. 1 4 ) 

A z egyházi szertartásoknál a reggeli és délesti szertartá
sok szokásos módját fenntartandónak jelentette k i a zsinat, 
de a főmrsénél kifejtett ceremóniákat elejtette, hogy az ifjú
ság annál jobban élhessen tanulmányainak. A lelkészek tisz
tességes ruházatban jelenjenek meg és az eddig szokásos papi 
ornátust használják a szentségek kiszolgáltatásánál és prédi-
kálásnál . 1 5 ) 

Az . esperes alkalmas időben látogassa meg az egyházakat. 1 6) 
A városi tanács legfőbb kötelessége, hogy Isten törvényé

nek igazi őre legyen és ne tűrje a nyilvános istenkáromlásokat, 
a szertartások megvetését és egyéb nyilvános bűnöket, nehogy 
az egyház szolgái kényszeríttessenek egyházukban a kiközö
sítést alkalmazni vagy hivataluktól megválni. Ha valamely vá-

1 2 ) V . ö. a zsinat 3-dík kánonját (Ribini i . m. 67. 1.) 
1 3 ) 2. §. u. o. " ) 3. §. u. o. 
1 5 ) 4. §. u.áo. í 6 ) 5. §. u. o. 



rosból veszedelmes embert elűznek, azt más város nem fogad
hatja be. 1 7 ) 

A lelkészek, k i k akár tanításukkal, akár erkölcsi életmód
jukka l botrányra okot szolgáltattak, először az esperestől Kr isz
tus tanításának megfelelően (Máté ev. 18.) négyszemközt, majd 
tanuk jelenlétében intessenek meg és ha ennek nem volna ered
ménye, akkor mozdíttassanak el hivatalukból. Ha pedig ké
sőbben kitudódnék, hogy valamely lelkész hivatalából érdemet
lenül távolíttatott el, annak helyét senki se merje elfoglalni, 
míg a város vagy falu, amelyik a hibát elkövette, azt méltó 
módon helyre nem hozta. 1 8 ) 

A zsinat 8-ik cikkével, amely az egyházi tisztviselők jöve
delméről szól, már foglalkoztunk. 

Gondoskodott a zsinat a szegények ellátásáról is, amenv-
nyíben elrendelte, hogy a templomban gyüjtőszelence állíttassák 
fel, hogy azzal a szegények ellátására gyűjteni lehessen. 1 9 

A koldusok ne kérhessenek bárkitől kosárral ennivalót, 
hanem minden város gondoskodjék, Isten törvénye szerint, sa
ját szegényeiről. A z elemózsiaszétosztók szorgalmasan vegyék 
számba azokat, akik között szétosztják az élelmet. 2 0 ) 

A temetés gyászpompával, kegyes gyászénekekkel és a 
feltámadásról szóló rövid intő búcsúbeszéddel menjen végbe. 2 1 ) 

A z úrvacsorához a szokásos gyónás nélkül senki se bo-
csáttassék. 2 2 ) 

A z úrvacsora szentség osztásánál a wittenbergi álláspont 
követendő. 2 3) 

A lelkészeket az esperesek avatják fel és a felmerült költ
ségeket viseljék azok, kiknek érdekében történt a felavatás; 
az egyházlátogatás költségeit pedig térítsék meg a városok. 2 4 ) 

A kánon azon pontját, hogy a városok és nemesek gon
doskodjanak a szükséges lelkészekről, már szóvátettük. 2 5) A z 
utolsó cikk az archidiaconusnak vagy szeniornak ad útbaigazí
tást, hogy tartsa magát Pál apostolnak Timotheus és Titushoz 
i ro t t levelében foglalt szabályaihoz: „Legyen az igaz hitben 
szilárd, szentéletü és e rős" . 2 6 ) 

A z eperjesi zsinat végzései, ha nem is mindenben kielé-

1 7 ) 6. §. u. o. 1 8 ) 7. §. u. o. J 9 ) 9. §. u. o. 
2 0 ) 10. §. u. o. 2 1 ) 11. §. u. o. 2 2 ) 12. §. u. o. 
2 S ) 13. §. u. o. 2 4 ) 14. §. u. o. 2 5 ) 15. §. u. <v 
, e ) 16. §. u. o. 



gítő, de általánosságban elég tiszta képet nyújtottak az ev. 
egyház akkori szervezetéről. A z egyházmegye élén álló archi
diaconus vagy szenior tisztségéről rövid pár sorban markáns j e l 
lemzést kapunk (16. §.), de annak széles iogkorét ís jelezték az 
egyes kánonok (1 . §., 2. §., 5. §., 7. §., 14. §.). A szabályzat a 
lelkészi állás anyagi és erkölcsi színvonalát biztosítja és rá
mutat a lelkész hivatásának nagy jelentőségére és szigorúan 
követeli tőle az igaz ev. hit hirdetését (1 . , 4., 7., 8., 14 §§ . ) . — 
A hívek le lk i gondozásával ís foglalkoznak a kánonok és va l 
lásos, istenfélő életet követelnek tőlük, sőt az ellenszegülők
kel szemben még a kiátkozás és a városból való elűzetésnek a 
fegyverét is igénybe veszik (6., 12., 13. §§ . ) . Kiterjeszkedik a 
zsinat a megülendő ünnepek megtartására (3. §.) és az isten
tiszteleti és temetési szertartások megállapítására (4., 12., 13. 
és 11. §§ . ) , az egyház szeretet-munkájára, nevezetesen a sze
gényügy rendezésére (9., 10. §§ . ) , az iskolaügyre (2. §.) és 
utasításokat ad a városi tanácsnak az ev. élet erősítésére és 
fenntartására vonatkozó teendőkre nézve. (6., 2., 14, és 15. §§.) 

A zsinat végzései konciliánsak és az egyházi szertartá
sokra, a papi ruha viselésére, az ünnepek megülésére, egy
szóval az adiaphoriák kérdésére vonatkozó intézkedéseiben 
még sok tekintetben a régi kath. egyház szellemét tüntetik fel. 
A zsinat határozatain teljesen ev. szellem vonul végig s noha 
egyes az egyházi kultuszra vonatkozó külsőségekben nem t u 
dott még szakítani a régi állásponttal, csodálnunk ke l l a zsi
nat határozott, radikális irányzatát, mert különösen az adia-
phorák erősen foglalkoztatták még a X V I I . , sőt X V I I I . szá
zadban ís az ev. egyházat a Szepességen. 

A zsinat határozatai feltétlenül hatással voltak Lőcse ré
vén, amely tagja vol t a X X I V . szepesi városi fraternitásnak 
is, a Szepesség egyházi életére. E tizenhat pontból álló kánon 
valóban életbelépett és e mellett bizonyít az a tény is, hogy 
1590-ben nov. hó 12-én Bártfán megjelentek Wagner Márton 
esperes felhívására az esperesség illetékes tényezői (Lőcse kö
vetei i s ) 2 7 ) közös tanácskozásra a Kassán tartandó zsinat elő
készítése végett és ez alkalommal a városok hitvallásán és a 
Corpus docíxinae-n kívül az eperjesi 1546-íki zsinaton alkotott 

2 7 ) Schwarz Tamás német prédikátor, Mylius I . iskolarektor és Lőcse 
város képviseletében Drübler S. (Libellus actuum synod. c kézirat a M . 
Nemzeti Múzeum kéziratában Quart. Lat , 1169.) 



szabályzatot is újból felolvasták s a tanácskozás ezt zsinór
mértékül elfogadta és aláir ta . 2 8 ) 

9. A z V . szabad királyi város hitvallása. 

(Confessio Pentapolitana.) 

1548-iki országgyűlés szigorú törvényt hozott az anabap
tisták és sakramentáriusok ellen, mert annak 11-dík cikkelye 
kimondotta, hogy amennyiben azok még az Ország határai kö
zött találtatnak, száműzetnek és a jövőben e felekezetek tag
j a i az országba be nem eresztetnek. 1) Azonfelül elrendelte a 
király, hogy ki r . biztosok járják be az országot, vizsgálják 
meg az egyes egyházak hitéletét és ha anabaptistákat vagy 
sakramentáriusokat találnának valahol, a legnagyobb eréllyel 
lépjenek fel velük szemben. 

A felsőmagyarországi városok közül Eperjes, Bártfa, me
lyekhez Kisszeben, Kassa és Lőcse is csatlakozott, félvén e 
bizottság egyoldalú működésétől és attól, hogy esetleg az ev. 
tanokat ís tévtanoknak bélyegzik majd, elhatározták, hogy 
hitvallásukat írásba foglalják, mihelyest tudomást szereztek a 
törvény veszedelmes voltáról, A k i r . biztosok Sbardalat vagy 
Dudi th István váczi püspök és Sibník Gergely tanácsos sze
mélyében siettek megbízatásuknak eleget tenni, amennyiben 
5149-ben aug. hó 14-én megjelentek Eperjesen, ahol össze
hívatták a város polgárságát. A z összegyülteknek bejelentették 
küldetésük okát s kikérdezték az egyes polgárokat hitvallásuk 
tekintetében. A gyűlést Kromer M . , Henkel Bernát, Sartor Ta
más és Türk Dániel lőcsei kiküldöttek otthagyták azzal a szán
dékkal, hogy Radaschín M . bártfai lelkész segítségével M e 
lanchton Fülöp „Loci communes" c. művéből rövid kivonatot 
állítsanak össze és azt bemutassák hitvallásuk gyanánt a k i r . 
bizottságnak. Az eperjesiek azonban megelőzték őket ebben, 
amennyiben már megbízták volt Stockei Lénártot a hitvallás 
egybeállításával, aki e feladatnak tényleg megfelelt és elkészí-

* 8) u o. í. h. 
*) Anabaptistas et Sacramentarios, iuxta admonítionem Regiae Maies-

tatis, qui adhuc in regno supersunt, procul expellendos esse de omnium bo-
nis, Ordines et Status Regni statuerunt, nec amplius illos, aut quempiam 
illorum intra Regni fines esse recipiendos. (Magy. országgyűlési emlékek. 
Budapest 1876. 219. 1.) 



tette az öt szabad királyi város részére az úgynevezett confessio 
Pentapolitana-t2} 

A z V. sz. kir , város tisztán hitbeli egyezséget kötött egy
mással, pol i t ikai szövetkezés ezentúl sem volt közöttük. Sőt 
Kassa az árumegállítói jog gyakorlása, miatt épen ez időtájt 
állott erős harcban Lőcsével és Eperjessel, de a közös vallást 
fenyegető veszély egymást megértő hitsorsosokká tette őket. 
Sokat tehetett az V . sz, k i r . város egyházi téren való egyesü
lése és szervezkedése érdekében Stockei Lénárt, aki ennek az 
ú) esperességnek megalkotója, 3) 

A Szepességből Lőcse csatlakozott kezdettől fogva a sz. 
k i r . városok fraternításához, de. azért tagja volt a X X I V . sze
pesi városi fraternitásának is. Lőcse mint sz. k i r . város külön
leges jogi helyzetben vol t ; nem tartozott az elzálogosított váro
sokhoz, de nem osztozott a sokkal rosszabb helyzetben levő el 
nem zálogosított földesúri városok sorsában sem és mert 
közjogi tekintetben a Szepességen meglehetősen magára vol t 
utalva, keresett egyházi téren olyan csatlakozást, mely a város 
sz, királyi jellegének jobban megfelelt. M i n t az V . sz. k i r . város 
vallásügyi szövetsége a tagjának nagyobb súlya vol t a po l i 
t ika i hatóságokkal szemben. A z V . sz. k i r . város esperessége 
azonban csak a confessio Pentapolítana megalkotása után ju tot t 
jelentőséghez, sőt e szövetségnek igazi létjogosultságát épen a 
közös hitvallás adta. De Lőcse a confessio Pentapolítana össze
állítása és jóváhagyása után ís tagja maradt a X X I V . szepesi 
városi fraternitásnak, mert jónak és célszerűnek látta, hogy az 
ev. egyház sorsát mindkét fraternitás segítségével biztosítsa. 
A lőcsei ev. egyház papjai ezentúl ís tevékeny szerepet játsza
nak a X X I V . szepesi városi fraternitás életében, sőt annak espe
resei is több ízben; az egyház pedig élvezi ennek a fraternitás 
kiváltságait és az Öt sz. k i r . város fraternitás összes előnyeit is. 
A szepesváraljai 1614-iki zsinatig, mely azután jobban elkülö
nítette e két fraternitást egymástól, sőt az öt sz. kír. város fra-
ternitásából önálló superintendenciát létesített, a lőcsei egyház 

2 ) Ribini I . í. m. I . k. 77. 1., ahol Türk Dániel adatait közli. 
3 ) Hörk I . : A sáros-zempléni ev. esperesség története. K a s s a 1885. 

30. 1. c. művében 1540-re teszi az V . sz. kir. városi ev. esperesség keletkezé
sét, ellenben Linberger Ist. 1546-ra. (A V I . sz. kir. város ág. hitv, esperesség 
vázlatos története, Késmárk 1882, 4, 1,) — A z előbbi szerző helytelenül 
Stockei Lénártot, az utóbbi Radaschin Mihályt teszi a fraternitás első 
esperessé. 



mégis inkább a X X I V . szepesi városi fraternitáshoz tartozónak 
tekintette magát. Ezt nemcsak a nehézkes közlekedési viszonyok 
magyarázzák meg, hanem a már emiített árumegállítói jogért 
folytatott harcok Lőcse, Kassa és Eperjes között, melyek sok
szor lehetetlenné tették, hogy az öt sz. kir , város egyházai egy
mással érintkezzenek. Ennek tudható be, hogy Lőcse, jóllehet 
belépett az V. sz. k i r . város esperesség kötelékébe, ezentúl sem 
idegenkedett el a X X I V . szepesi városi fraternitástól,~sőt vezér
szerepét egészen 1614-ig megtartotta továbbra is a fraternitás 
keretében. . 

Késmárk, melynek egyháza eddig hol az alsópoprádvölgyi, 
hol meg a X X I V . szepesi városi fraternitáshoz tartozott . 4 ) 
1668-ban, miután az a Thököly családdal folytatott harcok után 
1665-ben kivívta újra sz. k i r . városi jogait s tagja lett a szent 
koronának és ezt a tényt az. 1665 : 65. t.-c. is kimondotta vo l t , 5 ) 
szintén az V . sz. k i r , város fratermtása sorába lépett. Kés
márknak az V . sz. k i r . városi esperesség kötelékébe való belé
pése folytán ennek neve természetesen hat (VI) sz. kir. város 
fraternitására változott át. 

Szóval Lőcsén kivül későbben Késmárk is csatlakozott 
mint sz. k i r . város az V , illetőleg most már V I sz. k i r . város 
egyházi fraternításához. A Stöckel-féle hitvallást azonban 
Késmárk már régebben, valószínűleg Stöckelnek 1555-ben 
Késmárkon való tartózkodása idején magáévá tette, 0) Lám, 
másként Ambrosius Sebestyén meghívójában is kikötötte vol t 
1579-ben Késmárk városa, hogy annak a főszimbolumokon k i 
vül az ágostai és a Stöckel-féle hitvallást vallania ke l l . 7 ) 

4 ) Lám, másként Ambrosius Sebestyénnek 1579-ben Késmárk E p e r 
jesről való meghívása alkalmával is Ígéretet tett, hogy tetszésére bízza, 
vájjon az öt sz. kir. város vagy a 24 szepesi városi fraternításához akar-e 
csatlakozni. („Ordnung der Stadt Kesmark 1554—1609" c. kódex Késmárk 
sz. kir. város nagy levéltárában.) Lám a 24 szepesi városi fraternítás szö
vetségébe lépett, lásd nevének sajátkezű aláírását a 24 sz. vár. frat. hit
vallását tartalmazó kéziratban (A X I I I . szep. városi egyházmegyei levél
tárban 1. sz. 38. 1.) 

5 ) V . ö. Késmárk és a Thököly család c. tanulmányomat. (Közi, 
Szepesm, múltjából I . évf. 1909. Lőcse. 208. 1.) 

8 ) Stockei L . nem 1556 nyarán, mint ezt Fraknóí V . (A hazai és kül
földi iskolázás ä X I V . sz.-ban Századok 1873.) véli, hanem már 1555-ben 
volt Késmárkon, mivel ekkor irt Stockei L . Késmárkról a besztercebányai 
tanácshoz egyik növendéke ügyében. (Rosenauer i. m. 1874/75. ért.) 

7 ) Késmárk sz. kir . város nagy levéltárában i . kódex. 



A z V sz. k i r . városi fraternitás hitvallása eredetét az 1548. 
11. tc.-nek köszönte és így szükségesnek tar tot ta Stockei Lé -
nárt, hogy különösen az anabaptisták és sacramentáriusok 
tévtanaival szemben fejtse k i jobban álláspontját. Erre vezet
hető vissza az, hogy Stockei Lénárt az anabaptisták tanait 
erősen kárhoztatta 8) és kiélezte ellentétes álláspontját a helvét 
jellegű tanokkal szemben is. nevezetesen a szentségek miben
léténél s az úrvacsoránál, melynél Stockei L . Luther orthodox 
álláspontját igyekezett diadalra jut tatni , hirdetvén, hogy a hívő 
,,veszi az urnák valóságos testét és vérét." 9 ) Sőt hitvallásának 
német szövegéből kitűnik, hogy Stockei a keresztségen és úr-
vacsorán kívül a feloldozást, vagyis absolutiót is még szentség 
számba ve t te . 1 0 ) A keresztségről azt hirdette Stockei, hogy ak i 
megkeresztelkedik, az üdvözül. 1 1) Kálvinnál ezzel szemben a 
keresztség csak signum, jel s nem tar tozik az üdvözüléshez. 
A z egyházi szertartásoknál ís nagy j teret engedett Stockei L . 
az adiaphoráknak és távol maradt a radikális helvét irányzat
tól, mely a szentírásban nem gyökerező összes külsőségeket 
egyszerűen eltörölte. Stockei ezzel szemben meghagyta mind
azokat a szertartásokat, melyek ékesítik az egyházi szolgálatot 
és jó lelkiismerettel megtarthatók. Engedményeket te t t Stockei 
L . az egyházi kultuszban, mert nem kötötte magát az ünnepek 
névszerinti megnevezéséhez, a liturgiánál sem kívánt gyökeres 
reformot és a ruhaviseletet sem óhajtotta szabályozni. 1 2) Stockei 
e tekintetben teljesen Luther és Melanchton álláspontján állott, 
k ik nem szakítottak teljesen a régi egyház formalísmusával, 
mint tették ezt Zwingl i és Kálvin. 

Lényeges eltérést látunk a Stöckel-féle hitvallás és a hel
vét irányzat között a szabad akarat meghatározásánál is. A 
hitvallás i t t már a Melanchtontól módosított nézetet val l ja , 
hogy az ember a bűnbeesés után nem vesztette el teljesen sza
bad akaratát és ennélfogva része van neki a megtérés munká
jában is. A Synergismus tana, mely szerint az ember üdvösségé-

8 ) De baptismo. I X . cikkely. 
fl) I n coena Dominica docemus et credimus verum corpus et sanguinem 

Domini, de Virgine natum et in cruce passum, sumi ab Eccles ia . (10. §.) 
1 0 ) Ent l ich das die Absolution von Christo selbst eingesetzt einen je

den insonderheit mitgetheilt und zugesprochen möcht werden. (11. §.) 
1 J ) Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. (9. §.) 
1 2 ) 15 . § . 



nek megszerzésénél maga is közreműködhetik, az öt sz. k i r . 
város hitvallásában nevezetesen eltér a szabad akaratnak 
Kalvín-féle mathematikaí jellegű meghatározásától, amely már 
a praedestináció tanával van összefüggésben. Kálvinnál Istennek 
abszolút hatalma az irányadó. Isten akaratától függ, k i t választ 
k i üdvözülésre és k i t kárhozatra, vagyis az ember akarata Kál 
vinnál teljesen eltörpül, mert Isten akarata abszolút és kor
látlan. Sí.öckel ezzel szemben a cselekedetekben és külső dol 
gokban szabad választást hirdet, de ez a szabad akarat nem 
indeterminisztikus, amennyiben a hit által való üdvözlés már 
nem áll a mi hatalmunkban és nem áll módunkban igaz isten
félelmet, isteni szeretetet és egyebeket véghezvinni. 1 3) 

A z említettekből eléggé kitűnik, hogy az öt sz. k i r . városi 
hitvallásnak cikkelyei az 1548 : 11, tc.-re való tekintettel meg
lehetős pontossággal körülvonalazták az úgynevezett szakra-
mentáriusokkal vagyis helvét hitvalíásuakkal szemben az ev. 
egyház tanait. A hítcikkelyek felölelték különben röviden és 
markánsan az ev. egyház összes elvi kérdéseit, de szerfelett 
békülékeny hangon, sima modorban. 1 4 ) 

1 S ) 19. §. Ita, ut in externis dumtaxat rebus aliquam habeamus cl i -
gendi l i b e r t a t é m . . . Sed verum timorem, fidem ac dilectionem Dei et 
caetera praestare: Item Evangelio eredére, non est in nostris viribus, 

1 4 ) Helyénvalónak tartom, hogy Stockei L . munkáját, a Confessio 
Pentapolitana tartalmát dióhéjban ismertessem: 

I . Az Istenről. Isten eloszolhatatlan, örökkévaló, jó, igaz, bölcs és 
megmérhetetlen. A z egy Isten azonban három, egyenlő hatalmú és dicsőségű 
személy: u. m. Atya , F iú és Szentlélek. 

I I . A teremtésről. A z egy Isten, k i személyében háVom, teremtette a 
világot s azt fenn is tartja. A teremtés idején eredet szerint minden te
remtett lény igen jó volt, de az ördög engedetlenségre hívta őket. E z a 
gonosznak és bűnnek eredete s ezért Isten megátkozta a földet. 

I I I . Az eredendő bűnről. Eredet szerint jó és igaz szüleink bűnbe
esvén, minden ember hamissággal és bűnnel jön a világra, melytől saját 
erejéből meg nem szabadulhat s melyért örök halált érdemel. 

I V . A Krisztus megtestesüléséről. A z istenségben levő második sze
mély, melyet Igének.vagy Isten fiának is nevez a szentírás, emberi testet vett 
s egy szeplőtlen szűztől született a földre, azért, hogy az egész világ bű
neit magára vegye s értük magát feláldozza. A mi bűneinkért szenvedett 
halált s feltámadt a mi megigazulásunkra. Felmenvén a mennybe, az I s 
tennek jobbjára ült s onnan fog ítélni elevenek és holtak felett. 

V . A megigazulásról. A z emberek maguk erejéből k i nem engesztel
hetik Istent bűneikért s meg nem igazulhatnak, csak ha megutálván a 
bűnt, Krisztusban hisznek s az ő megváltó hatalmában bíznak. Krisztus 



Stockei hitvallása (confessio Pentapolítana) diplomatikus 
voltánál fogva kedvező fogadtatásban részesült a királyi bizott
ság részéről, amelynek azt 1549-ben Radaschín Mihály bártfai 

kereszthalálával megengesztelte az Atyát s mindazok, kik őbenne bíznak, 
^elnyerik bűneik bocsánatát. » . 

V I . A hitről. A hit isteni eredetű és vz emberben az egyházi szolgá
la t és az evangélium hallgatása folytán támad. 

V I I . A jócseleked etekről. A jócselekedetek szükségesek, hogy jó l e l 
kiismeretünk legyen és Isten parancsolatai ellen ne vétsünk. Pusztán a 
jócselekedetek azonban nem elégségesek ahoz, hogy általuk megnyerjük bű
neink bocsánatát s az örök életet, hanem a hit által nyerhetjük csak el a 
megigazulást Isten kegyelme és ajándékaképen. 

V I I I . Az eklezsiáról. E g y közönséges anyaszentegyház fennáll a világ 
. kezdete óta és fennmarad örökké. E z nem köttetett sem helyhez, sem 

személyekhez, csupán Isten igéjéhez s feje a Krisztus, A z eklezsíában 
tiszta tudomány és szentségekkel való igaz élés van, ha emberi eltévely-
gések néha elhomályosítják is. A z eklézsia tagjai azok, akik szentek és 
igazak, bár vannak benne néha gonoszak ís, kik az egyházi tudományokban 
2z igazakkal egyetértenek, A Szentlélek azonban még az istentelen egy
házi szolgák szolgálata által is hat, hacsak az Isten igéjét meg nem 
rontják. 

I X . A keresztségről. A keresztség által bejutnak az eklézsiába kisdedek 
vagy felnőttek s ők ís elnyerik a bűnbocsánat igéretét, ha Krisztusban 
hisznek és a bűnt megutálják, / 

X . Az arvacsoráról. A z urvacsorával élők veszik Krisztus valóságos 
iestét és vérét. A z urvacsorát kiszolgáltatják mindazoknak, kik a pap 
előtt bűneikről vallást téve, jobbulást Ígérnek, vigasztalást és absoluciót 
kérnek s hitükben megerősödni akarnak. 

X I . A gyanúsról. A gyónás három okból szükséges: a tudatlanok 
tanítása végett, a lelkiismeretükben háborgók különös megvígasztaíása 
végett s azért, hogy mindenki külön absolváltassék, 

X I I . A penitenciáról. Penitencia, vagyis bűnbánat nélkül senki sem 
juthat be az igaz anyaszentegyházba. E z háiom lelki mozzanatból áll: töre-

, delmességből, vagyis a bűn beismeréséből; Krisztus megváltó érdemében 
való hitből s Isten írgalmasságába vetett bizalomból. 

X I I I . A szentségekkel való élésről. A szentségek Isten irántunk való 
kegyelmének pecsétjei és azért adatnak, hogy az isteni szövetség általa 
megújuljon mindenkiben s a hit megerősödjék bennünk, E hit nélkül a 
szentségekkel való élés hiábavaló, sőt ítéletre méltó. 

X I V . Az egyházi szolgákról. Szentségeket csak az szolgáltathat k i és a 
hit dolgairól csak az taníthat, k i arra törvény szerint hivatott s kit a régi 
eklézsiának szokása szerint Isten igéjének tudós és hű szolgái e tisztségre 
felvettek. 

X V . A ceremóniákról. A ceremóniák az egyházi szolgálatot elkészítik 
s ezért az eklézsiában megtartjuk őket, noha bűn nélkül el ís hagyhatók. 
Ilyenek: bizonyos ünnepek, énekek, sz. írás olvasás, az egyh, szolgáknak 
különös ruházata stb. 



lelkész nyújtotta á t . 1 5 ) A hitvallást jóváhagyás céljából I . Fer
dinánd királyhoz is felterjesztették. 1 0) Minthogy a hitvallás a M e -
ianchton-féle ágostai hitvallástól tartalmilag nem tért el, jóvá
hagyólag tudomásul vette azt 1560-ban Verancsics A n t a l egri 
érsek és Oláh Miklós esztergomi érsekprimás is, sőt a király
nak I . Ferdinándnak már 1558-ban sem volt ellene kifogása. 1 7 ) 
1573-ban Verancsics Antalnak, akkor már érsekprimásnak, 
Eperjesen való rövid tartózkodása alatt újra bemutatták a con
fessio Pentapolítanát, s ő ezt újra megerősítette. 1 8) 

A confessio Pentapolitana már elsőízben történt jóváha
gyása folytán vallásszabadságot biztosított az a fraternitásnak 
és az ev. vallást követő egyházaknak és ennek á körülménynek 
tudható be, hogy Lőcse külön közjogi állásától eltekintve szi-
vesen csatlakozott az öt sz. k i r . város esperességéhez, A con
fessio Pentapolitana épen az az alapkő, amelyre az öt sz. k i r , 
város egyházi szövetkezete támaszkodik. Ez a hitvallás hozta 

X V I . A polg. társasághoz való dolgokról. A polgári rendet és a tör 
vényeket tiszteletben kel l tartani, mert ezt az evang. nemcsak hogy nem 
tiltja, hanem inkább parancsolja. 

X V I I . A házasságról. A házasságot Isten rendelte, hogy azokat, a k i k 
szüzességben élni nem tudnak, a paráznaságtól visszatartsa. 

X V I I I . A halottak feltámadásáról. A z ítélet napján a halottak feltá
madnak s az igazak jutalma örök élet lesz, a gonoszoké örök kárhozat. 

X I X . A szabad akaratról. Első szüleinknek megvolt szabad akara
tuk, de a bűnbeesés folytán azt elvesztették. Most csak a külső dolgokra 
nézve van az embernek szabad akaratja s arra nézve, hogy Isten paran
csolatait megtartsuk. De az istenfélelmet, hitet, isteni szeretetet gyako
rolni nem bírjuk saját erőnkből, csak ha Isten irányít és gyámolít ben
nünket, 

X X . A szenteknek segítségül hívásáról. Bár a szentek jeles példa 
gyanánt minden tiszteletre méltók, őket segítségünkre ne hívjuk, mert 
különben vétenénk az első és második parancsolat ellen. Minden bajunk
ban egyedül Istenhez kel l fordulnunk s tőle kel l várnunk segedelmet. 

1 5 ) Hörk I . : í. m, 24. 1, — Hain krónikája szerint 1549. aug. hó 2-án 
nyújtották át a bizottságnak e hitvallást. (94. 1.) 

1 , J ) Faber (Fabri) Tamás bártfai iskolaigazgatónak az „ E x a m e n 
Thesium" egyik szerzőjének egy 1555 dec. 14-én kelt a városhoz intézett 
és Bártfa város levéltárában levő levelében megemlíti, hogy a Ferdinánd 
király elé terjesztett Stöckel-féle hitvallás egyetlen példányát a városházán 
őrzik. A bártfai városi levéltárban végzett kutatásaim alkalmával nem 
tudtam e példányra ráakadni. 

" ) Matr. Moll . 468. 1. 
1 8 ) u. o. 558. 1. és V , ö. Munyay A . : História ecclesiae Evang. in Hung. 

Halberstadt 1830. 138. 1. és Hörk i . m. 23. 1. 



a különben gazdasági harcban álló városokat egymáshoz köze
lebb és ez adott az öt sz. k i r . város egyházainak közös érdek
kapcsolatot. Lőcse pedig azzal, hogy magáévá tette a Stöckel-
féle (Pentapolitana) hitvallást, csakhamar serkentőleg hathatott 
a 24 szepesi városi esperesség egyházaira, hogy ők is a confessio 
Pentapolitana mintájára szervezkedjenek és foglalják össze 
rendszerbe hitelveiket. A Pentapolitanát csakhamar átvették cse
kély módosítással az alsóbányavárosok (Körmöc-, Selmec-, Baka-, 
Béla- , Besztercze-, Libet- és Újbánya) és ezeknek a hitvallása, 
az úgynevezett confessio Heptapolitana szolgált azután forrásul 
a X X I V szepesi városi fraternitás hitvallásának 1568-ban tör
tént összeállitásánál. 

Lássuk már most e hitvallás részletesebb összevetését 
és ismertetését. 

10. A X X I V . szepesi városi fraternítás hitvallása. 

(Confessio Scepusiana.) 

A z új szepesi prépost Bornemisza Gergely nagyváradi 
püspök ís egyöntetűséget akart a szepesmegyei egyházakban, 
mert ahány egyház, annyi egyházi szervezet vol t kialakulófélben. 
Bornemisza G. az egyházi ügyek rendezésére rövidesen zsinatot 
akart egybehívni és e célból a káptalanba hivatta Serpilius 
Lőrinc esperest az alesperesekkel együtt. Serpilius, hogy az 
ev. egyház szervezésére némi haladékot nyerjen, a zsinat e l 
odázását kérte, amibe a püspök-prépost bele ís egyezett. Ser
pilius L . erre 1568-ban dec. hó 14-ére Káposztafalvára hivatta 
össze > a fraternitás ülését és ajánlatára megbízták Megander 
(Grossmann) Bálint iglói lelkészt és alesperest és Obsopaeus 
(Koch) Cyriák szepesváraljai lelkészt a szepesi ev. hitvallás 
elkészítésével. A z utóbbi Melanchton Fülöpnek vol t jeles ta
nítványa és Stockei Lénártnak régi barátja. 1 ) Tehát felette a lkal
mas vol t arra, hogy írásba foglalja a szepesi ev. hitvallást, 
mely elkészülvén 1569-en október hó 26-án került bemutatásra 
a fraternitás papjai előtt, akik azt valamennyien helyeselték 
és miután az Isten igéjével és az evangéliummal megegyező
nek találták, jóváhagyták. 2) A hitvallás nem tartalmazott új 

*) Matr. Moll . 502. 1. 
2 ) u. o. 505. 1. 



bitcikkelyeket, hanem csupán az ágostai hitvallás rövidített 
kiadása és összefoglalása. Tehát nem új irányt jelölt k i a hi t 
élet terén, hanem rendszeres áttekintést nyújtott a reformáció 
vívmányairól és egyúttal irányítást az ev, tanok értelmezésére 
és a tanok gyakorlati alkalmazására nézve, A 24 szepesi pap 
keresztény hitvallása véget vetett a szepességi egyházi szerte-
lenségeknek és túlzásoknak és szabatosan és markánsan rend
szerbe foglalta az ev, hitélet alapigazságait. A z elkészített h i t 
vallást a fraternitás nem mutathatta be a zsinaton, mivel Bor 
nemisza Gergely prépost elejtette azt, de egyelőre a szövetségi 
ládában helyezték el, 

A X X I V , szepesi városi fraternitás ev, hitvallását jóvá
hagyta 1573-ban Eperjesen Verancsics J, esztergomi érsek-
primás, mivel az nem tartalmazott az ágostai ev, hitvallással 
ellentétes dolgokat.") A fraternitásnak jóváhagyott hitvallását 
Plattner A n t a l lőcsei lelkész és a fraternitás esperese lemá
soltatta K n o l l Bálint lőcsei tót lelkésszel, sötétpiros bőrdísz
kötésbe köttette és 1590-ben nov. hó 8-án Izsákfalván tar tot t 
esperességi közgyűlésen felajánlotta azt a fraternitásnak azzal 
az utasítással, hogy abban minden egyes pap nevének sajátkezű 
aláírásával bizonyítsa, hogy a hitvallást elfogadja és zsinór
mértékül tekiptí hi t dolgában. A hitvallás bevezetésül adja az 
eskümintát, melyet minden pap, k i t a fraternítás kötelékébe 
felvettek, köteles volt letenni. 4 ) A z eskü megköveteli a paptól, 

3 ) u. o. 588. 1. és V . ö. Munyay í. m. 138. 1 és Scholtz Kirchl iche 
Nachrichten i. m. I . k. 128—129. és 136. 1. -

4 ) „Ego N. N. Iuramento me obstringo, quod vocatoni meae E c c l e -
siasticae diligenter praeero. Item Scandala publica et privata ne Ministe
rium verbi Dei propter me male audíat, fugiam: Item Domino Séniori 
nunc temporís constituto et eius successoribus legitime ad hoc officium 
vocatís fidelís et obediens ero: Item, secreta Fraternítat is nemini pandám: 
Item, statuta Fratrum pia ac licita inviolabiliter observabo: Item, honorem 
et prefectum Fraternítat is pro meo posse promovebo et procurabo: Sic me 
Deus ipse Altíssimus adjuvet. Amen. — A z esküminta után következik a 
hitvallás teljes címe; „Confessio fidei Christianae, Parochorum Viginii-
quator Regalium Ecclesiarum in Scepusio"; majd Máté ev. 10—32-ből 
jeligének vett idézet után Platner Anta l esperes említi, hogy a könyvet 
1599 .nov. 8-án Izsákfalván a fraternitásnak ajándékozta. Kiadta Ribini I., 
Memorabilia E c c l . Aug. Conf. Posoníi 1787, 225—237, 1, és Munyay Anta l : 
História ecclesiae Evang. in Hung. Halberstadt 1839-ben megjelent munka-
függelékében 289—301. 1. (Az eredeti kézirat a X I I I . szepesi városi egy
házmegyei levéltárban van 1. sz. alatt.) 



hogy egyházának hü sáfára legyen, köz- és magánéletében kerülje 
a botrányos életmódot, a mindenkori esperesnek engedelmes
kedjék, a fraternítás hivatalos t i tkai t jól mégőrizze, annak sza
bályait hűségesen megtartsa és tekintélyét és előnyét minden 
téren óvja és gyarapítsa. — A szepesei hitvallás szövege előtt 
olvassuk még az apostoli hitvallást (1 . 1.), a niceaeí zsinaton 
hozott hitvallást (2—3. 1.) és az Athanasius-féle hitvallást 
14—8. I . ) . 5 ) A X X I V szepesi városi fraternitás hitvallása tar
ta lmi tekintetben egyezik az öt sz. kír. város hitvallásával, 6) 
amelynek szerzője 1549-ben Stockei L. vo l t , 7 ) de még ennél is 
közelebb áll az alsóbányavárosok hitvallásához, mely confessio 
Heptapolítana név alatt ismeretes s 1559-ben december hó 6-án 
Selmecbányán keletkezett. 8) 

Stockei L. munkájának főforrása a Melanchton-féle ágostai 
hitvallás és annak apológiája volt . Stöckelt és utána az alsó
bányavárosokat (Körmöc, Selmec stb.) és a X X I V szepesi vá-

3 ) A tulaidonképeni hitvallás á 11—31. 1. olvasható és n 35—63. 1. 
következnek a hitvallás aláírói. 1573. jan, 8-án mint elsők írták alá: Platt-
ner Anta l esperes és lőcsei pap, Schnell Tamás szepesolaszi, Obsopaeus 
Cyriák szepesváraljai, Fröhlich Tamás iglói Hortensius B. leibiczí, Schultz 
János bélai, Gnysnerus Bálint poprádi, Clemc-ns Jakab ménhárdi, Lemmel 
Jakab ízsákfalvi, Rutthenus Leonhard svábóczi, Hankóczy Ferenc izsák-
falvai, Nikasy György durándi, . Praetorius Mátyás ménhárdi, Stockei 
János szepesszombati, Scholtz Procopíus kakaslomnici, Hertell Mátyás 
malompatakí, Fabry Kristóf illésfalvaí, F i i Servatius káposztafalvai, Kel lner 
Ferenc csütörtökhelyi, Ritter Ferenc káposztafalvai, Reichwald Miklós 
csütörtökhelyí, Roxer Imre pálmafalvi, Herkó Simon svábóczi és P i c k l 
Zacharias ruszkinóczi lelkészek. — Mint utolsó Almer Pál ruszkinóczi le l 
kész irta alá 1674-ben a hitvallást. 

6 ) E z t hangoztatta a hitvallás aláírásakor 1599-ben Wagner Izsák vár
aljai és Gera Konrád káposztafalvai lelkész ís a confessio 41. 1. 

'') Megjelent három nyelven Fischer Jánosnál 1613-ban Kassán e c í 
men: Confessio Christianae doctrinae quinque Regiarum Liberarumque 
Civitatum in Hungária superiore. — Bekanntnus Christlicher Lehr und 
Glaubens der fünf könig. Freystädt in Obei-Hungern. — Az öt szabad vá
rosoknak fölső Magyar-országban, Cassanak, Lőtsének, Bartphának, Eperies-
nek és Szibinnek Keresztyesi tudományról és hitről való Vallás tétele. — 
E z t a ritka példányt a késmárki ev, liceum könyvtára bocsátotta tanulmá
nyozás végett rendelkezésemre, A Pentapolítana megjelent még Ribini i , m. 
79—86, 1. * 

8 ) A'Heptapol í tanát kiadták: „Joh. Burius, Micae históriáé evangelíco-
rum in Hung." Neosolií 1578.; Ribini i. m, 133—146. 1.; Ribini kiadása alapján 
Barbis I . i. m. 22—29. 1. és Breznyik 1. i. m. 146—160. 1. 



rost is az egység gondolata vezette, midőn hitvallásukat az 
ágostai hitvallás cikkelyei alapján összeállították, ő k nem gon
doltak még végleges* szakadásra a római egyháztól és jó katho-
likusoknak vallották magukat. Sőt a Pentapolitana (V sz.. k i r . 
város hitvallása), a Heptapolitana (alsóbányavárósok hitvallása) 
és az ezek nyomán keletkezett X X I V szepesi város hitvallása 
még az ágostai hitvallásnál is engedékenyebb a régi egyházzal 
szemben. Egyik hitvallás sem élezi k i az ellentéteket, amelyek 
az ev. egyházat a régi egyháztól elválasztják. Mindegyik diplo
matikus írat, mert egyik fél sem támaszkodott erőre, sőt még 
olyan hathatós pártfogókkal sem rendelkeztek mint Luther és 
Melanchton, kiknek hitvallását a szász választófejedelmen kívül 
hercegek és őrgróf ok irták alá. Stockei L . és a városok, akik az 
általa összeállított hitvallást elfogadták, épen számoltak a po
l i t ika i helyzettel, mert jól tudták, hogy a hatamas érsekprímással 
és a még hatalmasabb királlyal szemben csekély becsülete van 
a protestáns papoknak és a magyarországi kis városoknak s 
Ferdinánd 1559-ben a körmöcbanyaiaknak kereken kijelentette 
„die Augspurgische confessíon, die gehört in das Reich und 
nicht in Hungeren". 9 ) Ez oknál fogva sokkal higgadtabb és sok
ka l általánosabb jellegű a Pentapolitana, Heptapolitana és a 
X X I V szepesi város hitvallása ís, melyet mi amazok analógiájára 
joggal Scepusiana-nak is nevezhetünk. Még a látszatát ís ke
rülni óhajtja mindegyik hitvallás a támadó jellegnek és ennek 
tulajdonítható az is, hogy nem sorolták fel külön részben azokat 
a hitcíkkeket, amelyekben az egyházi visszaélések az ágostai 
hitvallásban ( X X V — X X V I I I , ) felsoroltattak, hanem beleolvasz
tottak a visszaéléseket feszegető hitcikkek közül néhányat a 
hitnek föágazatait tárgyaló általánosabb jellegű részbe. Óvato
san, keztyüs kézzel és félve tárgyalja mindegyek hítcikket a hi t 
vallás és szigorúan ügyel arra, hogy minden szó a helyén legyen, 
felháborodást ne váltson k i az ellentáborban és ne zúdítson a 
védtelen városokra újabb veszedelmeket,.hiszen azolc teljesen 
magukra voltak utalva, mert számottevő hatalmas pártfogójuk 
nem volt . Néhány ellentétet, ami az érsekprímásnál felháboro
dást idézett volna elő és a király részéről megtorlást vont volna 
maga után, teljesen mellőznek a hitvallásból, jóllehet az. ágostai 
hitvallás ís már ugyancsak dióhéjba sűrítette össze az ev. vallás 

9 ) Breznyik I . í. m. 143. 1, 



tanainak lényegét. Nem érinti és nem tárgyalja a Pentapolitana, 
Heptapolitana és Scepusiana a miséről, az ételek között való 
különbségtételről, a szerzetesi fogadalmakról, az egyházi hata
lomról és az első részből a bün okáról szóló hi tc ikkeket . 1 0 ) A z 
úrvacsora két szín alat t i kiszolgáltatásáról, a gyónásról és a 
házasságról szóló nagyobb eltérések nem külön, hanem az álta
lános részben nagyon simán tárgyaltainak és meglátszik rajtuk, 
hogy a hitvallás készítői elmentek az engedékenység legszélső 
határáig. Ezenkívül ügyesen, de alig észrevehetően emeli k i 
mindegyik hitvallás az ellentétes felfogást a jócselekedetekről 
szóló hi tcikkelyben, 1 1 ) hangoztatván, hogy tisztán jócseleke
detek útján nem üdvözülhetünk. A szentségek számát illetőleg 
a Heptapolitana nem óhajt vitatkozásba bocsátkozni, 1 2) a Pen
tapolitana és Scepusiana hitvallás egyáltalában nem érinti d i 
rekte a szentség számának kényes kérdését, hanem csak az 
azokkal való élésnek feltételeit fejtegeti . 1 3 ) Ellenben eléggé 
határozottan mutat rá a Pentapolitana, Heptapolitana és Scepu
siana a szentek ímádásának helytelen és teljesén "fölösleges 
vol tára 1 4 ) és a papi nőtlenségről hirdetett téves tanokra, midőn 
ki je lent i , hogy Krisztus senkit sem kényszerített nőtlenségre, 
sőt Pál apostol épen a püspököt és lelkészeket házas életre 
in t i . 1 5 )* Nagyon szófukar a Pentapolitana és a Scepusiana h i tva l 
lásnak a szertartásokról szóló cikkelye, mely kimondja, hogy 
egyes ünnepek, a prédikációk, bibliai szakaszolvasások és az 
úrvacsoránál mondott szent elmélkedések és speciális papi r u 
hák és más effélék megtarthatók, de bün nélkül mellőzhetők is 
az egyházban. 1 6) Ezzel szemben a Heptapolitana pótlólag részle
tezi az istentiszteletet és az ájtatoskodások rendjét és szertar
tásait, megnevezi névszerínt a megülendő ünnepeket, felsorolja 
az esküvői- és gyászszertartásokat és a kátéoktatásról is ad 

l ü ) Tehát az ágostai hitvallásnak 19, 24., 26., 27. és 28. hitcikkelyei 
nem részesülnek figyelemben. 

" ) Pentapolitana-, Heptapolitana- és Scepusiana-nak 7. §-a; az 
ágostai hitvallásnak 6. §-a. 

1 2 ) De numero sacramentorum. 14. §. 
1 3 ) De usu Sacramentorum, 13, §, 
1 4 ) Mindegyik hitvallásnál a 20. §. 
1 5 ) De Matrimonio. — Christus neminem adligat ad c o e l í b a t u m . . . 

E t Palus iubet Epíscopum et Ministros eligi marítos. 
1 0 ) 15. §. 



felvilágosítást 1 7) és e tekintetben még az ágostai hitvallásnál is 
részletesebb. A z egyház azon meghatározása, mely szerint az 
az Isten igéjéhez és a szentségekhez van kötve s a Megváltón 
kívül nincs feje , 1 8 ) a X X I V szepesi városi hitvallásban teljesen 
hiányzik, ellenben feltaláljuk a Heptapolitanaban. 1 9 ) A Hep-
tapolitanaban meg viszont hiányzik a szabad akaratról szóló 
hítcikkely, mely a Pentapolitana és a Scepusianaban rövi
den tárgyalja azt, hogy az ember akarata korlátolt és csaK. 
némileg választhat a jó és rossz között és az evangéliumban 
sem tudunk hinni saját erőnkből. 2 0) A z ember akarata a bűn
beesés óta korlátolt, mert az embert is a sátán Csábította enge
detlenségié és ezen csábításból származik minden rossz, amiért 
az Isten az általa alkotott földet is ' elátkozta. 2 1 ) A teremtés
ről szóló ezen fejtegetést nem találjuk fel az ágostai hitvallás
ban, de némi nyomát látjuk az ágostai hitvallás és apológiájá
nak első hitcikkelyében, mely az egy isteni osztatlan lény három 
megkülönböztetett személyének nagy alkotó hatalmát hangoz
tatta. 

A z ágostai hitvallás szövegét összehasonlítva a tőle szár
mazott Pentapolítana, Heptapolitana és Scepusiana szövegével, 
k i ke l l emelnünk, hogy azok nem szószerinti, hanem pontos 
tar ta lmi átvételt tüntetnek fel. Sokszor az egyes hítcikkelyek az 
ágostai hitvallás cikkelyeinél rövidebben vannak stilizálva, 
ami i t t -ot t a pontosság és a könnyű megérthetés rovására is 
megy, mint p ld . a bünbánatról szóló résznél. A Heptapolitana és 
Scepusiana hitvallásban azonban sokszor a hozzácsatolt sok 
bibliai idézet miatt a hítcikkelyek hosszabbra nőnek, mint az 
ágostai hitvallás hi tcikkelyei . A z idézetek, melyeket Melanch
ton a szentírásból és egyházi írók müveiből merített avégből, 
hogy hitcikkelyeit velők védje, részint a hitvallásból, részint az 
Apológiából valók. 

Általában tömör, ügyes tar ta lmi kivonatot készítettek 
Stockei L . Melanchton hitvallásából és a Pentapolitana nyomán 
a Heptapolitana szerzői 1559-ben dec. hó 6-án Selmeczbányán, 

Í T ) „Descriptio caeremoniarum Ecclesiasticarum in civitatibus Mon-
tanis Hungáriáé"; kiadta Breznyik i. ra. 158—160. 1. 

1 8 ) A z ágostai hitvallás 8. §-a. 
s l ö ) Alía descriptio ecclesiae. 

2 0 ) 19. §. 
2 1 ) De creatione. 2. §. . 



majd meg e két hitvallás összevetéséből állították össze Me-
gander és Obsopaeus 1568-ban a X X I V szepesi városi esperesség 
hitvallását. Nem' eredeti alkotás, de a helyi viszonyokhoz meg
felelően jól összeállított hitvallás mindegyik és ha a reformá
ció eszméit nem is teljesen,de azok lényegét mindenesetre felölel
ték és azért nagy hatással voltak a szepesi ev. egyház fejlődé
sére. Különösen exegetikai tudásukat ragyogtatták a Hepta
politana szerzői annyiban, hogy az egyes fogalmak meghatáro
zása után nemcsak az ágostai hitvallásból és apológiából köl
csönözték az idézeteket állításaiknak igazolására, hanem fe l 
vonultatták gazdag fegyvertárukból *s a megfelelő idézeteket, 
melyeket a szentírásban és az egyházi írók müveiben való jártas
ságuk folytán most ügyesen értékesítettek. Igaz ugyan, hogy a 
meghatározások túltömörsége miatt az idézetek gyakran kissé 
erőszakosan vannak a szövegbe beállítva és sokzszor hiányzik 
közöttük a szigorú logikai átmenet és következetes összefüggés. 
Sok theologiai tudásra szorulunk, hogy az egymás mellé rakott 
idézetek nyomán teljes és tiszta képet nyerjünk a szóbanforgó 
egyházi kérdések mibenlétéről. A sok exegetikai rész miatt túl
ságosan mozaikszerű a Heptapolitana és X X I V szepesi városi 
hitvallás és azért nem adnak azok oly egységes képet, mint az 
ágostai hitvallás, mely nemcsak exegesissel, hanem a logika 
vasfegyverével is dolgozik, hogy megérthetővé tegye a l e lk i for
rongás jogosságát. Igazságtalanok volnánk azonban, ha a Penta
politana és különösen a Heptapolitana és Scepusiana hitvallá
sok mozaikszerű összeállításának hangoztatása mellett észre 
nem vennők azt, hogy míg ezek elsősorban papi testületek és 
egyházi hatóságok (érsekprimás, szepesi prépost), tehát egyházi 
és vallási kérdésekben úgyis járatos theologusok számára ké
szültek, addig az ágostai hitvallás megjelenése nemcsak első
rendű egyházi, hanem világpolitikai esemény is volt , amennyi
ben theologiai kérdésekben kevésbbé járatos világiak részére is 
kel let t az ev. tanokról markáns vonásokban egy áttekinthető 
és teljes képet nyújtani. A X X I V szepesi városi hitvallás egy
házi jellegét bizonyítja azonfelül még az a tény is, hogy azt a 
X X I V szepesi városi fraternitás papjai írták alá és nem po l i t i 
ka i s városi hatóságok, mint az ágostai hitvallást. A papok pedig 
széleskörű bibliaismeretük alapján a hitvallás mozaikszerű j e l 
lege dacára tiszta képet nyerhettek a rövidesen és inkább exege-



t ika i alapon tárgyalt ev. tanokról. A hitvallások vázlatszerüek 
ugyan s elmellőzik az olyan eretnekségek, mint a manicheu-
sok, valentianusok, aríánusok, eunomiánusok, mohám, samosa-
tanusok, vovitianusok stb. tanait kárhoztató részleteket, melyek 
minket különben Magyarországon úgy sem érintettek köze
lebbről, az anabaptisták téves tanait azonban ismételten cáfol
t á k 2 2 ) és másfelől az egyházi tételek meghatározásai legtöbb-
nyire ép oly világosak, pontosak és logikusak, mint az ágostai 
hitvalláséi. A m i már most a Pentapolítana, Heptapolitana és 
Scepusiana hitvallásnak egymáshoz való viszonyát i l l e t i , arról 
nincs sok mondanivalónk; az ágostai hitvallás szövegének tar
ta lmi utánzását mutatja a Pentapolitana és viszont ebből készült 
a Heptapolitana és e kettőnek az összetevéséből, de főleg a 
Heptapolitana-nak majdnem szószerinti átvételéből származik 
a X X I V szepesi város hitvallásának szövege. Valószínűnek 
tartom, hogy a Heptapolitana szövegét Beszterczebányáról 
Kintzel János és Aqwila Márton hozhatták magukkal 1560-ban 
a Szepességre és pedig Késmárkra, mivel a király parancsára 
mint Beszterczebánya kiváló lelkészei (duos insígnes haereticos) 
onnan elűzettek. Mindegyik tevékenyen közreműködött 1559-ben 
a confessio Heptapolitana összeállításában. Késmárkon Laszki 
A lbe r t meg nagy szeretettel fogadta őket . 2 3 ) 

Legkevésbbé önálló összeállítást mutat tehát a X X I V sze
pesi város hitvallása. Megander B. és Obsopaeus Cyriák csak 
annyit változtattak a Heptapolitana szövegén, hogy a gyónásról 
szóló hitcikkelynél részletesebben okolják meg, hogy a bűnök 
egyenkénti felsorolása felesleges; továbbá, hogy az egyház fogal
mának azon meghatározását, mellyel az ágostai hitvallás és 
Pentapolitana (8. §.) és Heptapolitana (9. §.) foglalkozik, e l 
mellőzik és a szabad akaratról szóló hitcikket, mely a Hepta-
politanaban teljesen elmarad, a Pentapolitanaból veszik át 
szószerint. A Heptapolitana becses toldalékát, mely az egyházi 
szertartásokról szól , 2 4 ) a X X I V szepesi városi hitvallás nem 
vette át. 

2 2 ) 9. és 16. §§ . 
2 3 ) Kintze l I . és Aqui la M . szerepét a Heptapolitana hitvallás kidol

gozásánál kiemelte már Rosenauer i, m, 1877/78. ért. 47. 1, és Breznyik 
1. m. 161. 1. 

2 4 ) Descriptio caerimoniarum E c c l . in civitatibus Montanis Hung. 



A Pentapolitanatól még abban különbözik a Heptapolitana 
és az e nyomán álló Scepusiana hitvallás, hogy sokkal behatób
ban támogatják az Apológiából és önállóan is a szentírásból és 
egyházi írók műveiből vett idézetekkel az ev. tan alapigazságait. 
Ez a részletezés s a szent igék összehalmozása fárasztólag hat az 
olvasóra és túlságosan mozaikszerűvé teszi a képet, amelyet 
ez alapján a hítcíkkeíyekről a lkothalunk. 2 5 ) 

Némi stil isztikai eltérést látunk még a Pentapolítana és a 
másik két hitvallás között az Istenről szóló meghatározásnál, 2 6) 
továbbá jobb és szabatosabb a Pentapolitanaban a jócseleke-
detekről és a keresztségről szóló rész. Végül a keresztségről 
szóló részben a Heptapolitana egy mondattal még erősebben tá
madt neki az anabaptista felekezet veszedelmes voltának, 2 7 ) 
mint a Pentapolitana és X X I V szepesi városi hitvallás. 

A befejezés, mely a Pentapolitanaban hiányzik, a Hepta
politana és Scepusiana hitvallásnál újból szószerinti egyezést 
mutat. A befejezésben mindkét hitvallás ki jelent i , hogy ha va
lak i Isten igéjét jobban tudná hirdetni, akkor e jó és kegyes em
ber felvilágosításait nem megvetni, hanem a legnagyobb hálá
val ke l l fogadni, de addíg e hithez ragaszkodnak a hitvallás 
szerzői tántoríthatatlanul, 

Általában mondhatjuk, hogy a három hitvallás e csekély 
eltérésektől eltekintve lényegében egy és ugyanaz. Eredeti, 
Önálló felfogás egyikben sincsen, de a hazai viszonyokhoz a lkal 
mazva mindegyik sikerült alkotás, mert az ev, tan alapigazsá
gait e fogalmazásban a kath, egyház sem utasíthatta ridegen 
vissza, mert a tanok nem voltak kihívók, hanem kőncilánsak 
és épen azért nem vágták el a szepesi ev. egyháznak életképes
ségét sem, hanem éppen ellenkezőleg e hitvallás védelme alatt 
gyökeresedtek meg a Szepességen az ev. tanok. 

* 5) A z idézetek túlzsúfolása látható az eredendő bün, a megigazulás, 
a hit, a jócselekedetek, 'a keresztség, az úrvacsora, bűnbocsánat, szertar
tások és szentek segítségéről című hitcikkeiyeknél, 

M ) . 1. §• 
2 7 ) A X X I V . szepesi városi hitvallás ezen mondatát „Nos Anabaptis-

tas sanabíles ad revocatíonem coegisse. insanabiles vero agris et finibus 
nostris ejecisse" — kiegészíti a Heptapolitana még ezzel „et nisi hoc 
factum fuisset a doctissimis nostris pastoriöus et concionatoribus, adjutis 
divína gratia et cura ac diligentia senatuum, periculum fuisset, ut omnes 
cívítates per hoc genus hominum pestiferorum fuissent devastatae. 



11. A z Egyesség könyv (Líbcr Concordíae) és a kryptokalviníz-
mus a Szepességen. 

A hitújítás külföldön több reformátor nevéhez és műkö
déséhez fűződik, kiknek tanai nem fedik teljesen egymást, sőt 
nem egy téren egymással éles ellentétbe jutnak. Luther taní
tása nem egyezik mindenben Melanchtonévai, bár i t t csak 
kisebb eltérés mutatkozik, főleg az úrvacsora szereztetési igéi
nek magyarázata és az adiaphorák tana terén. Nagyon ellen
tétesek azonban a helvét reformátoroknak, Zwinglinek és Kálvin
nak tanai a lu ther i felfogással, különösen az úrvacsora kérdé
sében, az elválasztás elmélete s az ubiquitás tana terén. Míg 
Luther azt tanította, hogy Krisztus mindenütt jelenvaló s mivel 
benne a testi és a szellemi természet teljesen egyesült, mint 
istenember testileg is jelen van az egész világon (ubiquitás) s 
következésképen az úrvacsorában is, tehát a vele élők Jézus 
testét és vérét valósággal veszik. A kath. felfogástól tehát i t t 
csak annyiban tér el Luther, hogy a transsubtancíació tanát s 
Krisztus ismételt feláldozását (mise) elveti . 

Kálvin az ubiquítást kétségbevonja abban az értelemben, 
hogy Krisztus teste ís mindenütt jelenvaló lehetne a földön s 
azt tanítja, hogy az úrvacsorával élők Krisztus testét és vérét 
a hit által szellemileg élvezik. Még tovább ment Zwingl i , k i az 
úrvacsorát csupán Krisztus halálára való emlékezés cseleke
detének és a Krisztussal való közösség jegyének tekintette, a 
mise és a transsubstancíació elméletet azonban Zwingl i is épen 
úgy kárhoztatta, mint Luther. Azzal , hogy az úr vacsorából 
minden misztikus elemet száműzött, Zwingl i távolodott el leg
messzebb a ka th . állásponttól. Másik ütközőpont vol t a re
formátorok között az üdvözülés kérdése. Zwing l i és Kálvin 
szerint csak a választottak részesülnek isteni kegyelemben az 
úrvacsorával élés folytán; azok, k i k e t Isten előre kiválasztott 
az üdvösségre. Luther ellenben azt tartotta, hogy Isten minden 
embert üdvözíteni akart isteni kegyelméből, azonban a kárhozat 
saját bűnünk eredménye. A praedestináció tehát csak az 
ember üdvére vonatkozik, az ember elkárhozása viszont Isten 
öröktudása körébe tar tozik csupán. 

Melanchton Kálvin magyarázata felé hajlott s azt val lot ta , 
hogy Krisztus testileg nincs jelen az úrvacsorában, de annak 
törvényes kiszolgáltatása alkalmával az emberben megjelenik 
és élő.hatást gyakorol . 



Mindegyik felfogásnak megvoltak a maga lelkes hívei, 
k i k meggyőződésük diadalra juttatásáért elkeseredett harcot 
folytat tak. Németországban az ellentétek különösen a X V I . sz. 
utolsó negyedében élesedtek k i . A Philippistákat (Melanchton 
Fülöp követői), k ike t máskép kryptokalvinistáknak is neveztek 
s a szigorúan lutheri felfogás híveit kibékítendő, Andreáé Jakab 
tübingeni egyetemi tanár rövid hittételeket dolgozott k i , mely 
mű többszöri átdolgozás és javítás után 1577-ben mint egyességí 
javaslat (formula concordíae) a németországi protestánsok kö
zött egységet akart teremteni. M i v e l azonban a lu ther i fel
fogással ellenkező tanokat eretnekségnek bélyegzi s Melanch-
tonnal szemben méltánytalan, e formula nem hozta meg a várt 
üdvös .eredményt. 

Két alakban dolgozták k i a művet, egy részletesebb 
(solída declaratio) s egy kivonatos rövidebb formában (Epi-
tome), tizenkét pontból áll, melyben teljesen Luther szellemé
ben tisztázza a hi tbel i kérdéseket, A hi t egyedüli szabályozója 
az Evangéliom, de a törvényt is ke l l hirdetni , hogy az emberek 
a bűnt, mely kárhozatba visz, megismerhessék"! A z adiophorák-
ról azt tanítja, hogy ezek, ha az elv megmentéséről van szó, 
le lki ismeret i dolgokká válnak, A hi t által való megigazulást 
megkülönbözteti az ezt követő állandó megszenteléstől, A jó 
cselekedetek nem szükségesek az üdvözüléshez, de az igaz h i t 
jócselekedetek forrása. A z üdvözülésre és az úrvacsorára 
nézve szintén teljesen Luther álláspontján épül fel a Formula 
Concordíae, mely épen azért nem elégítette k i az ellentétes 
felfogás híveit. Ágoston választó fejedelem összegyűjtötte az 
összes lutheri szellemű hitvallásokat s a Formula Concordíae-t 
egy teljes gyűjteménybe, melyet német nyelven kiadott s ez 
le t t a németországi orthodox lutheránusok közös hitvallásává. 
A „Liber Concordíae" tartalmazza: a három ókeresztény h i t 
vallást, az augsburgi hitvallás változatlan alakját (Invaríata), 
ennek Apológiáját, a smalkaldeni cikkeket, Melanchton érte
kezését (De protestate et pr imatu papae), Luther két kátéját 
s a Concord. Form, mindkét alakját. 1) 

A Szepességnek reformált része sem vol t egységes vallási 

' 1 ) V . ö. Goschel, Die Qonc. Form, nach ihrer Gesch. Lehre u. Bedeu
tung. Leipzig 1858. és Frank, Die Theologie der Conc. Form. 4. k. E r l a n 
gen 1858. 



tekintetben, mert a hitújitók mindegyike követőkre talált, 
k i k kíméletlenül támadták a másik felfogás híveit. Évtizedeken 
át tartott a szellemi harc az orthodox lutheránusok és a k ryp to-
kálvinisták között, melynek eszközei vol tak a több vagy keve
sebb tudományos készültséggel megírt theologiai müvek s a 
hitviták, vagyis nyilvános kol lokviumok vallási, dogmatikai 
témák felett. A z ev. Szepesség szellemi életének e korban 
nevezetes tényezői vol tak azok a v i ta i ra tok, melyeknek meg
jelenése gyakran eseményszámba ment s széles körben ver t fel 
hullámokat. A kol lokviumok is, bár jórészt meddők maradtak 
s feloszlottak anélkül, hogy egyik fél a másikát meggyőzte 
volna, ébren tartották az érdeklődést a vallás dolgai iránt, 
tudományos elmélyedést és szónoki készséget kívántak s ezért 
jelentőségüket el ke l l ismernünk. 

A Szepesség fraternitásainak papjai úgy látszik, mindjárt 
kezdetben inkább hajlottak Melanchton tanaihoz, mint az or th . 
lutheránus felfogáshoz; erre va l l az, hogy idegenkedéssel fogad
ták Rueber János felsőmagyarországi főkapitány (aki egyúttal 
Késmárk várura) és grádéczi Horváth Stansith Gergely nagy-
cőri ! földesúr kezdeményezését, k i k a Liber Concordiaet a 
szepesi egyházközségben meg akarták honosítani. Grádéczi 
Horváth Stanith G. akkor tért vissza külföldi útjából, hol meg
ismerkedett az egyességi formulával s annak szívvel-lélekkel 
híve volt . Hatalmas támaszt nyertek őbenne a késmárki várúr, 
Rueber János és udvar i papja, a jezsuitából orth. luth. prédi
kátorrá lett Kratzer Gáspár, mindketten a Formula követői. 
Horváth megbízta Vandalus K r . keresztfalvi papot, Rueber 
pedig Kratzert , hogy a Formula Concordiaet a szószékről a 
hiveknek hirdessék, magyarázzák, a fraternítás többi lelkészeit 
beszéljék rá, hogy hasonlóképen cselekedjenek. A papok azon
ban a Liber Concordiaeval nem értettek egyet s terjesztésére 
nem vállalkoztak, sőt bevádolták, a székdíj (cathedraticum) 
fizetése alkalmával Bornemisza Gergely váradi püspöknél és 
szepesi prépostnál Vandalust, hogy új tanokkal akarja meg
bolygatni) az egyház békéjét. 

A prépost nemsokára Pozsonyba menet átutazott a Sze
pességen (1551. dec. 31.) és Svábócz községben megállapodott 
s fogadta az esperesség lelkészeit. Hortensius (Gärtner) Bálint 
leibiczí plébános ez alkalommal úgy jellemezte előtte a Liber 
Concordiae-t, mint a Servet-anizmus előhírnökét és várható fele-



kezeti viszálykodások forrását. 2) Bornemisza erélyesen k ike l t 
annak terjesztése ellen s nemcsak a papok eljárását kárhoztatta, 
hanem a jelenlevő Horváth Gergelyt is figyelmeztette arra, hogy 
új hítelvek terjesztéséért ő, a prépost, nemcsak az egyháziakat, 
hanem a világiakat is vagyonuk elkobzásával és bebörtönzéssel 
büntetheti. 3) 

Vandalus e fenyegetéstől annyira megijedt, hogy térdenállva 
kérte Bornemisza bocsánatát s mentségére azt hozta fel, hogy 
nem gonoszságból, csak lelke együgyüsége (ex simplicitate) foly
tán vétkezett. A prépost, Hortensius kérésére, megbocsátott neki, 
de szigorúan megtiltotta az összes fraternitás lelkészeinek, hogy 
a Liber Concordiaet terjesszék, ő pedig magával vit te annak 
egy példányát Pozsonyba, hogy azt nevezetes szakférfiakkal meg
vizsgáltassa. 4) 

A l i g értesült Kratzer, Rueber J. papja, a történtekről, össze
hívta a Svábóczon jelenvolt lelkészeket Késmarkra 1552. jan. 
29-ére. Hortensius betegsége miatt nem jelent meg, azonban 
részt vett a gyűlésen Szontagh Pál késmárki bíró s Scholtz Péter 
rokuszi pap az alsópoprádvölgyi fraternitás esperese is. Szon
tagh Pál bíró a gyűlésen mértéktelenül magasztalta Kratzer t u 
dományát és tekintélyét, Hortensiust pedig, a Concord. form, 
ellenzőjét és mindazokat, akik a formulát el nem fogadják, eret
nekség, sakramentarísmussal vádolta. Scholtz Prokop lomnici 
pap Védelmére kel t senioruknak, mondván, hogy ő a fraternitás 
előtt már tisztázta magát a kálvinizmus vádja alól, de heves 
felszólalását nem sok figyelemben részesítették. Kratzer és hívei 
türelmetlensége felingerelte ellenük a fraternítás többi lelké
szeit. Hortensius Iglón gyűlést hívott egybe febr. 14-én, melyen 
sok előkelő egyházi férfiú megjelent. I t t Hortensius felpana
szolja, hogy Kratzer súlyosan rágalmazta őt és egyenetlenkedést 
támasztott a lelkészek között. Kéri a jelenlevőket, hogy mond
janak szakszerű véleményt a Liber Concordíae felől. Píattner 

2 ) Pomum Esidis Theologii objectum esse, ac viam sternere Serveta-
nísmo, contra regulám D. Augustini. (Matr. Moll . 585, 1.) 

*) Tunc severiter allocutus est Nobilem Gregorium Horváth, osten-
dens i l l i mandata Imperatoria, quod non solum ín Pastores hanc authoritatem 
habeat, ad et in Nobiles et eorum bona, ubí peregrina dogmata incoeperint 
spargere, ea confiscandí, sed et in Carceres, usque ad emendationem 
mittendí. (u. o. i . h.) 

*) u. o. i . h. 



A n t a l lőcsei lelkész, híres német theologusok véleményére tá
maszkodva, a Concordia könyvet több tévedéssel, paradox állí
tással és Melanchtonnal szemben méltánytalansággal vádolja 
s mások is ellene szólnak. A gyűlés tehát elhatározta, hogy meg
maradnak régi hitvallásuk mellett, melyet Ferdinánd és Miksa 
királyok jóváhagytak s az érsekek (Oláh, Verancsics) ís meg
erősítettek. 5 

A gnesiolutheranismusnak másik lelkes képviselője vol t 
Kreutzer György nagyeőri ev. lelkész, 1586-ban német nye l 
ven Bártfán kiadta „Warnung vor der Sakramentierer, Zwing-
lianer und Calvinisten Lehre" c, 6) munkáját, melyben élesen 
megtámadta a titkos és nyilvános Szentség rajongókat 7) s azt 
állítja, hogy Isten parancsára és belső le lk i szükségből kel az 
igaz hit védelmére. Öt je l t {Merkzeichen) különböztet meg, 
mely alapján biztosan felismerheti bárki a sakramentáriust. A z 
öt je l (Merkzeichen) a következő: 1. Hiszi-e, hogy Krisztus egy 
bizonyos helyen létezik s egyidejűleg másutt nem lehet? 8) 2. 
M i az, amit az úrvacsorával vesz? 9) 3. A hitetlenek és méltatla
nok veszik-e Jézus testét és vérét az úrvacsorában épen úgy, 
mint a hívők, de üdv helyett kárhozatot nyernek-e a szentség
ge l? 1 0 ) 4. Krisztus szavai, melyekkel az úrvacsorát szerzetté, 
szószerínt, vagy csak képletes értelemjben veendők-e? 1 1 ) 5. He-

5 ) U , o. 586. és 588. 1. Ugyancsak a fraternitás csütörtökhelyi gyűlésén 
mindenki a Liber Concordíae ellen ny i la tkozot t . . . et in collatione senten-
tiarum nullus iuventus est, qui libro applaudere voluisset, sed omnium 
erat una mens, una voluntas, conservandi avitam Patriae confessíonem et 
concordiam. (u. o. 589. .1.) » 

c ) A ritka munka meg van a késmárki ev. líceum könyvtárában, 
7 ) ,,zu entdeckung der heimlichen vnd öffentlichen Sacrament 

Schweriner." Kreutzer G y . említett munkájában 2. 1. 
8 ) . . . frage in, ob er der meinung sey, das Christus nach seiner 

Menschlichen Natur an einem gewissen leiblichen ort im Himmel vm-
schrieben vnd vmfangen sey, also, das er nicht könne zugleich mehr denn 
an einem ort sein realiter, gewisslich vnd wahrhaftig, (u. o.) 

9 ) . . . was das sey, das Hand und Mund fasset im H . Sacra 
ment? (u. o.) 

l ü ) . Ob die Vnglaubigen vnd Vnwirdigen im H . Sacrament so wol 
als die Wirdigen vnd Glaubigen, den wesentlichen Leib vnd Blut Christ i 
empfangen? Die Wirdigen zu trost vnd heil, die Vnwirdigen zur ver-
damnus. (u. o.) , 

"•) Wie er die klaren vnd verstendlichen Wort Christ i da er spricht, 
Nemet hin vnd esset, Das ist mein Leib. Nemet hin vnd trincket, Das ist 



Ívesnek ítéli-e a képek rombolását, orgonák összezúzását s oltá
r o k bezárását, egyházi énekek u. n. javítását, önkényes változta
tását régi bevett szertartásoknak? 1 2 ) 

Kreutzer vádiratára felelt Pílcz Gáspár, a szepesváraljai szü
letésű nagysárosi lelkész, de válasza elveszett s csak Kreutzer 
viszontválaszából ismerhetjük meg tartalmát, melyből Kreutzer 
bőven idéz és melyet tételről tételre cáfolni igyekszik. Pilcz G. 
az öt je l t (Markzeichen) a maga nézőpontjából tekintve, épen a 
jó és hű keresztény ismertető jelének tar t ja s különösen az ötö
dik pontnál élesen kikel t az orthodox lutheránusoknál divatozó 
némely szokás ellen, melyek ev. keresztényhez nem illők s a bál
ványimádásra emlékeztetnek. Pilcz válasza a Warnung-ra rövid 
időn belül viszontválaszt provokált Kreutzer részéről; az újabb 
vitaírat címe: Próba. Der Calvin. Merkzeichen, Casparií Pilcíi 
Kirchendorfes, dabey er vermeint, ein Scheflein Christi zu er
kennen sein. Welche Merkzeichen er entgegengesetzt. Der ge
druckten Warnung Georgii Kreutzers, von der Sacr. oder Cal
vinistischen Lehre: Auch gewissen Merkzeichen, wobei I solche 
verführerische Geister zu erkennen. Und ist bei dieser Proba 
k lar zu vernehmen: Das Casparií Pílcíí Merkzeichen falsch und 
die prob gar nicht ausstehen können: Darum alle Gottselige bei 
verlust ihrer Seligkeit, solche vergiffte Lehre meiden und flihen 
sollen. Geschriben von Georg Creutzern Keismarkern Eccle-
siasten zu Neerer." E „Proba" két példányát Ráth György fejte
gette k i egy 1517-ből való r i tka Werbőczi-kiadás bekötési táblá
jából . 1 3 ) A Próbában Kreutzer szemére hányja Pílcznek, hogy 

mein Blut etc. verstehet? Dem Buchstaben nach wie sie lauten (proprie) 
oder aber tropice, figurate? Das ist, Ob er sie verblümelt glosirt oder 
anders deutet vnd verstehet denn sie Christus geredt hat? (u. o.) 

Pf) Zvm Fünfften ist auch diess eine gewisse Probe vnd aiizeigung 
eines Sacramentschwermers nemlich Bilder aus eigener turst vnd frewel, 
auff Carlstadisch Mautmacherisch vnd auffrürisch stürmen Crucifix zer-
hawen vnd verbrennen Orgeln zu sperren vnd verbrechen, Ceremonien in 
wollbestelleten Evangelischen Kirchen aus eigenem Kopf ohne wissen vnd 
einheiligen Consens der Kirchen endern, J n die Christliche Freyheit 
greiften, Sünde machen, da keine Sünde ist, Den Sacramentschwarm nicht 
frey öffentlich straffen, Christliche Gesenge vom H . Sacrament corrigieren 
vnd verbösern wolt sagen verbessern oder aber zu singen gar auslassen 
vnd verbieten, (u. o.) 

1 3 ) Ráth Gy. , A Felsőmagyarországi kryptokálvínista hitvitázó iro
dalmáról , (írod. tört. Közi. I I . évf. 1893. 314. 1.) 
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nyíltan bevallotta, hogy az úrvacsorában sem hívő, sem hitetlen 
nem veszi Krisztus valóságos testét és vérét s emiatt bártfai és 
eperjesi kollégái sacramentáriusnak bélyegezték. Tagadja, hogy 
a szentírás alapján a „Warnung" egyetlen állítását is megcá
folta volna Pilcz. Zwingl i és Kálvin követőit, vagyis a sakramen-
táriusokat azzal vádolja, hogy az egyház békéjét a Szepessé
gen megbontják s Luther igaz tanítását álnok és téves magyará
zásokkal megrontják, a hívőket s az ifjúságot megmételyezik. 
Kreutzer kíméletlen hangon ír a Proódban és ellenfeleitől még 
azt is feltételezi, hogy az igaz lutheránusokat s különösen őt 
üldözik és életére törnek, mint az ellene nemrégen elkövetett tá
madás mutatja. Különösen hévvel védi Kreutzer álláspontját 
az 5-ik Merkzeichen kérdésében. A bálványimádás vádját vissza
utasítja, de hivatkozik Lutherre, k i a képeket, szobrokat, orgo
nát a templomból nem száműzte s azok megtartását kinek-kinek 
tetszésére bízta. A z ószövetségből felhozza Kreutzer, hogy Dá
vid király idejében a templomban különféle hangszereken ját
szottak s a templomszentelésnél az Ür csodával adta jelét annak, 
hogy kegyesen fogadta a papok s hívek énekét s a dicsőségét 
hirdető kürtök, cimbalmok, hegedűk hangját . 1 4 ) 

A „Próba" kíméletlen és személyeskedő hangján még túl
tesz Kreutzer következő vitairatának, a „Sendbrief"-nek15) alap-
tónusa.- Kreutzer e körlevelet Késmárk városához intézi s 
Lám Ambrosius Sebestyén késmárki lelkészt támadja meg 
benne; felszólítja a késmárkiakat, ne higyjenek „a sátánnál: és 
cinkostársaínak", k i k hamis tanokat hirdetnek. Lámot azzal vá
dolja, hogy egyéb sakramentárius lelkésztársaival együtt, — 
miután a Warriungra megfelelni nem voltak képesek s a mér
kőzésben Pilcz csúfos vereséget szenvedett, — őt Kreutzert , 
nemcsak aljas rágalmakkal i l le t ik , hanem el ís akarják tenni 
két ízben láb alól. Tíz bizonyítékot hoz fel a „Sendbrief" írója 
arra nézve, hogy Lám kálvinista tanokat va l l ; már kora ifjúsá
gában ez irány felé hajolt, külföldön is kálvinista körökben fa-
muluskodott s Késmárkon nyíltan i l y szellemben prédikált ; 1 6 ) 

" ) u. o. 316. 1. 
1 6 ) A „Sendbrief'-nek négy levélből álló egyetlen nyomtatvány pél

dányát a báró Podmaniczky család kiskartali könyvtárának egyik collíga-
tumában találta meg Ráth G y . 

l ö ) u. o. 318—320. 1. 



a sacramentárius Toraconymusnak barátja volt , Pilczet párt
fogolta s a sacramentárius leibiczi plébánossal szintén egy hiten 
van; a templomba Beza stb. munkáit viszi s ezekből meríti pré
dikációit; a főoltárt ő záratta be; az űr vacsoráról való tiszta tant 
elvetette s ellensége mindenkinek, k i azt va l l j a . 1 7 ) 

A Sendbríef megjelenése után Kreutzer, k i közben rövid 
ideig Csepregen, Nádasdy Ferenc gróf birtokán lelkípásztoros-
kodott, ismét visszatért Nagyeőrre, nemsokára váratlanul meg
halt (1589. j u l . hó 2 . ) . 1 8 ) 

A Szepesség hitvita-irodalmának egyik legtermékenyebb 
írója Pilcz Gáspár,Mi Kreutzerrel is polemizált s Warnúngja stb. 
ellen cáfoló iratot szerkesztett. Pilcz G. Szepesváralján szüle
tett, Eperjesen és Kassán tanult s ez utóbbi városban működött 
ís, mint iskolamester. M a j d Rueber J. felsőmagyarországi fő
kapitány költségén két évet töltött a wittenbergi egyetemen s 
Briegben (Szilézia) lelkésszé avatták, 1 9 ) Valószínű, hogy a jó 
jövedelmű nagysárosi lelkészi állást is pártfogójának, Rueber-
nek köszönheti. Reá való tekintettel kezdetben óvatos volt meg
győződésének hirdetésében s noha kezdettől fogva Carlstadt s 
a többi kryptokalvinisták híve volt , egy konventen nyíltan han
goztatta, hogy Krisztus testének és vérének valóságos jelenlétét 
az úrvacsorában ő sohasem tagadta. Azonban mikor 1584-ben 
Rueber J . meghalt, ő is nyíltan állást foglal az orthodox luth . 
tanokkal szemben olyannyira, hogy egyházi fennhatósága 1586-ban 
zsinat elé idézi Eperjesre, hol sok vonakodás után megjelenik s 
tanításait Melanchton Corpus Doctrinae-jávai igyekszik iga
zolni. A zsinat azonban kiváló német tudósok irataira támasz
kodva kimondja, hogy a lelkipásztorok ne térjenek el a jövőben 
sem a tiszta luther i tanoktól. Felszólította Pilczet, nyilatkozzék, 
elfogadja-e a gyűlés határozatát, vagy megmarad-e kálvinista 
elvei mellett? Pilcz a neki adott négy heti gondolkozási idő 
alatt 79 tételt szerkesztett álláspontja védelmére s az esperesek 
s a zsinat eljárását vele szemben kárhoztatta. Erre az öt sz. 
k i r . vároá esperessége vitairatot ad k i ellene Bártfán, melyet az 

1 V ) u. o. 320. 1. 1 8 ) u. o. 324. 1. 
19) Examen Thesium et regularum ZWíngliarum de coena domini 

vulgatarum, per Casparem Pilczium. — Scriptum nomine Ecclesíae et 
scholae Bartph. opera et laboré Martini Wagner Past. E c c l . , Thomae Fabrí 
Lvdirectoris, Se \er in i Lectoris Scholae. Bartphae. 1586. (Praefatío I V . 1. A 
Jcésmárki ev. líceum könyvtárában lévő példányt használtam.) 



esperesség megbízásából a bártfai lelkész Wagner Márton s-
iskolaigazgató Fabri Tamás és ennek Sculteti Szeverin nevü 
segéde í r tak. 2 0 ) A munkához Bels Benedek esperes külön beve
zetést írt (Eperjes, 1586. márc. 16.), melyben Pílczről azt állítja, 
hogy izgága és kötekedő, nagyravágyó ember, k i csupán feltűnési 
vágyból ontja a tévtanokat tartalmazó és ellenfeleit képtelen 
rágalmakkal illető iratokat kálvinista tanai propagálása végett, 
melyek érdekében még a szentírást is meghamisítja. Emiat t 
kénytelen az egyház a tiszta vallás védelmére kelni , nehogy vét
kes mulasztást kövessen el, mikor háborítatlan engedi őt sacra
mentárius tanait h i rde tn i . 2 1 ) A z „Examen" két részből áll. A z 
első részben Pilcz , ,Proposit ioit" 2 1 a) (Examen Proposítíonum Cas-
paris Pílcii de sacra Domíni coena) taglalja s ráolvassa ennek 
alapján a szerzőre a sacrmentárismus vádját. A 79. tétel is> 
közli benne s egyenként cáfolja. A második rész Pilcznek az 
Examen-nel szemben készített Regula-ja , 2 1 b) vagyis a hit önké
nyesen felállított szabályainak összefoglalása ellen lép fel abban 
a "reményben, hogy nyilvánosságra hozásával talán a tételek 
szerzőjét is sikerűi meggyőzni az igazságról. A függelék az 
úrvacsoráról szóló igaz tan tisztázásával foglalkozik. 2 2 ) 

Pilczet hatalmasabb és nagyszámú ellenfelei, úgy látszik, 
egy időre elhallgattatták, sőt nagysárosi állását ís elvesztette 
kryptokalvinista elvei miatt s mint maga nevezi, száműzetésbe 
ment Sárospatakra. Barátja, Thoraconymus, vagyis Kabát Má-

2") Lásd az „Examen Thesium" c. munka bevezetését, ahol ezek az 
adatok mind feltalálhatók. Egyébiránt" részletesen feldolgozta ezt a kérdési 
Ráth Gy. „Pilcz Gáspár és ellenfelei" c. értékes tanulmányában. (Magy. 
Könyv. Szemle. U j folyam. I . k. 1893. 28—32. 1.) 

2 1 ) E x horum est Pilcius, in oppugnanda dóctrina Spiritus S. de 
sacrosancta coena Domini, qui suis phaleratis et argutis propositíonibus 
preeipue invadit sacrae coenae Christ i substantiam et sacramentalem 
manducationem: depravat non solum Corpus Doctrínae Christianae et 
sententias Patrum, verum etiam verba Christ i salvatoris nostrí et Apostoli 
Paul i . Item r novas fcrmulas fingit, nefarie calumniatur, nos tradere et 
defendere Transsubstantíatíonem, Consubstantíationem, localem ínclusionem, 
permixtionem, allegationem physicam, opus operatu etc. , . . (Examen 
Thesium-ban Bels bevezetésében). 

2 1 a ) „Propositiones de sacra dominí coena." — Pilcz e munkája nem 
jelent meg nyomtatásban. 

2 1 b) „Reguláé explícantes controversíam de coena domini" c. munka 
szintén nem nyomatott ki . 

2 2 ) Lásd e munkák alapos ismertetését Ráth Gy . i m. 32—33. 1. 



tyás révén kerülhetett ide, k i előbb Késmárkon vol t iskola
mester, de onnan Kassára ment, majd Sárospatakon lett iskola
mester. Ez a Thoraconymus barátja védelmére megírja s Basel
ben 1587-ben kiadja „Strenae" c, munkáját , 2 ' ) melyet megkül
dött az Examen szerzőnek. Művét Thököly Sebestyénnek ajánlja, 
k i őneki jóakarója s inint a Szentírás alapos ismerője, vele a 
vallás kérdéseiben egyetért. Tizenhét strena-ból áll a munka, 
melybe szílogisztíkus okoskodásokkal cáfolja az Examen egyes 
pontjait és lelkesen védi Pilczet, kire méltatlan dolgokat fogtak 
rá ellenfelei. Utóbb Pilcz is megszólal, már mint márkusfalvi 
lelkész és „Assertio regularum breviter et simpliciter coenae 
dominicae sententiam complectentium adversus Examinem 
eorundem" c. munkájában újból k i fe j t i az úrvacsorára vonatkozó 
tanait. Érdekes, mint Thoraconymus görög nyelvű, vallási pole
mikus tartalmú költeménnyel fejezi be Strenae-jét, úgy ő is jám-
busokban írt hosszú verssel fejezi be az Assertiót: Lamentabilis 
animae stb. címmel. 2 4 ) 

A z „Examen" bártfaí szerzői egy év múlva felelnek az 
Assertiora, de eközben Wagner Márton lelkész elhalt s helyette 
testvére, Wagner Jakab német prédikátor működött közre a fe
lelet megírásánál bátyja utasításai és jegyzetei alapján. 

E választ grad. Horváth Stansith Gergelynek, Szepesmegye 
akkori alispánjának ajánlották a szerzők. 2 5 ) Ez a munka (Apo
lógia) Pilcz G. Assertióját hazugságok gyűjteményének nevezi 
és azt akarja kimutatni , hogy szerzője az Examen-t elferdítette 
s hamisan értelmezi, másrészt pedig tisztázni akarják magukat 
a szerzők Pilcz G. ama vádja alól, hogy őt rágalmazták s vele 
szemben következetlenül jártak volna el. Pilcz G. ismét vi ta
i ra t ta l fe le l , 2 6 ) E munkájában visszapillant múltjára Pilcz és 
felemlíti, hogy az 1574-ben Kassán tar tot t zsinaton az összes 

2 3 ) A munka nem önállóan jelent meg, hanem mint a Grynaeus „De 
controversiís religionis hoc seculo motis, adversaria quaedam scripta" c. 
gyűjteményes munkának egyik része. 

2 4 ) A munka 1589-ben jelent meg, de megjelenési helye ismeretlen. 
Tartalmilag ismertette Ráth G y . i . m. 33—35. 1. 

25) Apológia examinis eccl. et scholae Bartphensis et jam etiam 
scholae Epperiensis, opposita Assertioni regularum Calviniarum Casparis 
Pitcii. Bartphae. 1590. 

28) Brevis ac perspicua responsio ad maledicam et tutilem Apológiám 
Martini Wagneri testamentariam. Bartphae editam 1591. és v. ö. Ráth Gy. , 
Pi lcz G . és ellenfelei c. tanulmányát i. h. 36—37. 1. 



egyházi és világi férfiak Melanchton Corpus Doctrinae-jét fo
gadták el a hit zsinórmértéke gyanánt s őt, Pilczet bízták meg, 
hogy a flacíánusok tanai ellen irányuló nyolc tételt Wi t t en 
bergbe az egyetemi tanárokhoz a szab. k i r . városok hitvallásával 
együtt magával vigye, hogy ezzel is kimutassák, hogy az ortho
dox lutheri vallást akarják egyházaikban megőrizni. Ekkor tehát 
senki sem magyarázott még bele kálvinista tanokat a Corpus 
Doctrinae-be, csak akkor kezdték Kratzerék sacramentárius 
irányzattal vádolni, mikor látták, hogy miatta a Liber Concor
díae nem érvényesülhet. Pilcz azonban most is állhatatos híve 
Melanchton művének, melyet mások azóta méltatlanul mellőz
nek s vádolnak. Visszafordítja a vádat ellenfeleire mondván, 
hogy azok nem igazi ágostai ev. hitvallást követnek. 2 7 ) 

Még Bels B, esperes ellen is írt Pilcz egy német nyelvű 
vádló és vitairatot, mely azonban csak annak halála után je
lent meg: „Eine nothwendige Prot, wider Herrn Ben. Belsitím. 
Pfarrherren u. Seniorn zu Eperies" címmel. Munkáját Rueber 
özvegyének ajánlja a szerző, kinek állítása szerint Bels őt igaz
ságtalanul üldözte és rágalmazta, azért a maga igazolására újból 
ki jelent i , hogy a Corpus Doctrinae hitvallását követi s távol áll 
minden más tanoktól, melyekkel meggyanúsítják. 2 8) 

Hogy Pilcz álláspontjával utóbb meglehetősen magára ma
radt s heves vitairatai sokakat elidegenített tőle, az abból is k i 
tűnik, hogy rövid idő múlva levelet intéz Bertóti Lajoshoz, néhai 
Thurzó Elek gyermekei gyámjához, melyben panaszkodik, hogy 
az uradalom lelkészeinek tilos ővele nem hivatalos dologban tár
salogniuk s azok őt nem is üdvözlik; egyúttal ismét fejtegeti az 
űrvacsorára vonatkozó hitét. Gera Konrad káposztafalvi lelkész 
válaszol néki Bertóti helyett; Brevis Refutatio Caíviníanae epis-
tolae míssae a Casparo P i lc io . 2 9 ) címen. 

Gera ebben nem tagadhatja, hogy Pilcz panaszának van 
alapja, de azzal indokolja a lelkészek magatartását, hogy azok 
csak Krisztus igaz tanainak követőivel akarnak békében és ba
rátságban élni, Pilcz G. pedig nem az. „őrizkedjetek az álprófé-
táktól, a báránybőrbe öltözött farkasoktól" idézi fejére Kr isz
tus intését. Gera még egy második vitairatot is intéz Pilcz-
hez. 3 0 ) Pilcz G. még régebben írt Hymnusai kiadásához csatolt 

2 7 ) u. o. 39. 1. 2 8 ) u . o. 41—42. 1. 2 9 ) u. o. 43—44. 1. 
30J Brevis Responsio ad Hymnos Quosdam Casparis Pilcii Sacramen-



bevezetésben támadta Gerat és védelmezte saját hitvallását, ez 
ösztönözte Gerát újabb válaszadásra. 

Pilcznek csak halála után jelent meg Dobsina bányaváros 
elpusztulásának történétét előadó munkája; ugyanis 1584. okt. 
14-én egy a füleki városból kitörő martalóccsapat feldúlta a v i 
rágzó várost és lakosai közül sokat rabságba hurcolt. Pilcz G. 
e csapásban Isten büntetését látja, mely egyetienkedés, civako
dás, eretnekség az igaz hit megvetése miatt sújtja az embereket. 
I n t i azért a szepesieket megtérésre, mert ,,a szekerce már a fa 
gyökerére vettetett." E müvét 1616-ban adta k i Pilcz testvére, 
Pilcz János lelkész. 3 1 ) ő i t t jegyzetben megemlíti, hogy bátyja, 
k i egy ideig a kálvinista tanokat követte, e kárhozatos hibáját 
Iglón, 1593-ban a fraternitás ülésen visszavonta. A z erről szóló 
oklevélmásolat megvan a selmeczbányai városi levéltárban la
t i n nyelven. 3 2 ) Ez oklevélben Pilcz keserű bűnbánat hangján fel
sorolja nagy tévedéseit, majd Krisztus bocsánatáért könyörög. 
E szerint tagadta P. Krisztusnak az úrvacsorában és egyházában, 
valóban, testileg, lényegileg való jelenlétét; elvetette az exorcis-
must s kárhoztatta Luther iratait ; az igazhitűek iratait és tanu-
ságait helytelenül és gonoszul az ő véleményéhez alakította át 
és más értelmet adott nekik. Ál- és hamis testvérekkel s raga
dozó farkasokkal összejöveteleken hamis kálvinista tant védett. 
Templomából néhány oltárt, zászlókat, gyertyákat kidobatott és 
szertartásokat beszüntetett. Kálvin könyveit szorgalmasan o l 
vasta és tanulmányozta. 3 3) 

tarii Marcivillani, zt ad praefaüonem iisdem praefixam, quibus se a Calvi-
nismo, contra scriptum M. Conradi Gera, quo Calvinianam ipsius Episto-
lam id G. D. Ludovicum Bertóti datam refutavit, purgare et liberare co-
nctur. — Valószínűleg Bártfán és 1598. v. 1599-ben jelenhetett meg V . ö, 
Ráth Gy, í. m. 46. 1. 

3 1 ) Kassán Gotthard M. iglói lelkész adta k i utóbb 1795-ben német 
nyelven Pilcz e munkáját. A z iglói ev. főgimn. könyvtár példányát hasz
náltam. 

3 2 ) A z oklevelet közölte egész terjedelmében Breznyik i . m. I . k, 
263—270. 1.; magyar fordítását Ráth Gy . i . m. i . h. 50—53. 1. 

3 3 ) . . . língua mea dolosa blasphemum dogma Calvínistícae religionis 
docui et Christum realiter, corporaliter, substantialiter in sacra Coena 
et sua Ecc les ia esse praesentem fraudulentur negaví, exorcismum reprobavi, 
et Doctoris Lutheri piae recordationis scripta condemnavi, orthodoxorum-
que scripta et testimonia sínistre et .perverse iudícío meo allegavi ac in 
alienum Sinsum traxí , eaque contra meam reformationem insígnibus lau-
dibus et fucis de suggesto condecoraví et upprobaví, et sic multa simpli-



. Fogadja, hogy a leghamisabb ördögies kálvini tant többé nem 
fogja terjeszteni, sem védelmezni, az ubiquitásra eszküszík és 
óva in t i régebbi elvtársait (Thoraconymus, Ambrosius, Horten
sius stb.), hogy a kárhozatos eretnek tanoktól ne hagyják lelkü
ket továbbra is megmételyezni, mert különben Isten haragja 
vár reájuk, ő maga imával végzi vallástételét és reméli bűnei
nek bocsánatát. Bár ez oklevél kétségkívül hiteles és Pilcz J á 
nos is hivatkozik rá, mégis gondolkozóba ejt, vajon őszinte-e 
és nem valamely, eddig k i nem derített erkölcsi kényszer ha
tása alatt készült. Kevéssé valószínű, hogy Pilcz egész pályáján 
szóval és írásban a kryptokalvinismus híve volt s k i még 1591-ben 
személyesen védelmezi vallási meggyőződését, alig másfél év 
múlva gondolkozásmódját gyökeresen megváltoztassa és i lyen 
szinte túlzott hévvel állítsa igaznak azt, amit egész eddigi életé
ben tagadott. Hogy Pilcz nem változhatott meg később sem 
teljesen, arra mutat az is, hogy 1598-ban már ismét kálvinizmus 
vádjával i l l e t i őt Gera anélkül, hogy korábbi megtérésére h i 
vatkoznék. 3 4 ) 

Kryptokálvínísta elveket val lot t s Pilcczel ellentétben ha
láláig ki tar to t t elvei mellett Lám Abrosius Sebestyén, késmárki 
születésű s előbb eperjesi, majd késmárki prédikátor, k i szin
tén Rueber jóvoltából nyert lelkészi kiképzést a wittenbergi 
egyetemen. Tanítója Thoraconymus volt , kinek ajánlólevelét 
vi t te magával Wittenbergbe. Hazatérte után 1577-ben szülővá
rosában iskolamester lett s innen hívták meg Eperjesre prédi
kátornak 1580-ban. Lám, saját bevallása szerint, azért vállalta 
örömmel ezt az állást, mert az öt sz. k i r . város és a sárosmegyei 
nemesség kijelentették, hogy a Conc. Formulát nem fogadják el, 
hanem megmaradnak régi hitvallásuk mellett s a szentíráson 
és a szimbolikus könyveken kívül a Corpus doctrínaet ismerik 
el hit dolgában irányadónak. E felfogás teljesen megegyezett 

cium hominum corda a vía saluíis quasi compede traxi et abduxi. E t cum 
Pseudadelphis et falsis íratribus et lupís rapacibus in conventiculís aut 
congregationibus hanc falsam Calvinistícam, plausibílem, fucosam doctri-
nam contra sinceros defendi et propugnavi: ex Eccles ia mea aliquot altaria 
ejeci et vexil la cum candelis ac reliquis cersmoníis, in religiosis locis usita-
tis, persuasione ac indicio alíorum fanatícorum, sacerdotum exterminavi: 
libros Calvini et Betzelii ác aliorum, nescio quorum Nebulonum diligenter 
perlegendo, studendo insinuavi et magnifeci. (Breznyik i. h.) 

S 4 ) Ráth G y . i . m. 53. 1. 



Láméval, k i Bríegben, pappá' szenteltetésekor, nyilatkozatot 
állított k i , hogy a városok hitvallását s a corpus doctrinaet e l 
fogadja. A Conc. formulának kezdettől fogva ellenzője vol t s 
Eperjesen az 1583. jun. 19—20-án tartott zsinaton nyíltan kár
hoztatta i s . 3 5 ) 

Késmárkra Kreutzer G. utódja gyanánt választották l e lk i 
pásztornak 1583. szept. hó 19-én. A város helybenhagyja Lám 
hitvallását, melynek alapjai a fő szimbólumok, az ágostai s a 
Stöckel-féle hitvallások, az Apológia és Luther katekizmusa. 3 6 ) 
Tehát eleinte, bár a Formulát elvetette, nem állt ellentétben 
Luther felfogásával. Idők folyamán azonban inkább a kálvini 
tanok felé h a j o l t s i l y értelemben prédikált. E tanok befogadá
sához előkészítette Késmárkon a talajt a lelkes kryptokálvinísta 
Thoraconymus és megkönnyítette terjesztésüket az a tény, hogy 
a várúr, Thököly Sebestyén is e felfogás híve vol t . 

A szerény polgári származású lelkipásztornak, Lámnak 
hatalmas ellenfele támadt a nagyeőrí földesúr grádéczi Horváth 
Stansith Gergely személyében, k i vele több vitairatban s utóbb 
szóbeli kol lokviumok alkaímával is szembeszállt. Horváth 
Gergely az előkelő horvátországi Stansith család sarja vo l t ; 
atyja, Horváth Márk a török háborúkban kitűnt vitézségével s 
I . Ferdinándtól nagyobb birtokot kapott hadi érdemei ju t a l 
mául, így a szepesmegyei Nagyeőrt (Késmárk szomszédságá
ban) is. A kicsi korában árván maradt Horváth Gergely gon
dos nevelést kapott s bejárta ifjú korában Európa egy részét s 
nevezetes egyetemeken tanult . Megfordult Wittenbergben, 
Strassburgban, Baselben, Genfben,' Drezdában stb. Hírneves 
tudósokkal ismeretséget, sőt barátságot kötött; így Strassburg
ban Sturm Jánossal, a strassburgi híres iskola szervezőjével, 
akinél ott tartózkodása alatt teljes ellátásban részesült és Pap-
pus J.-val, k i a Formula Concordíae egyik leghevesebb híve 
volt . Genfben Beza Tódorral fél évig bizalmas barátságban állt, 
Drezdában pedig Andreáé Jakabbal, a Formula Conc. egyik 
megalkotójával ismerkedett meg 3 7 ) Ez a körülmény kétségtele-

3 5 ) Kurtze Wiederholung der reinen und gesundten Lehre wie die-
selbige in der Kirchen und Schul der Stadt Keiszmark geführet wird. G e 
druckt zu Zerbst Bei Bonawentur Schmidts Erben, im Jahr 1598. c. mű
vében kiterjeszkedett Lám ezen életrajzi adataira. 

3 f l ) Meghívóját közölte Genersich i, m. I I . 123. 1. 
3 7 ) Responsionis Gregorii Horváth aliíer Stansith, de Grádecz Pars 



nül gnesiolutheranusi irányba terelte vallási meggyőződését, 
melynek egész életén át buzgó, bár néha kiméletlen harcosa vol t . 

Horváth G, gondos neveltetése, külföldi tanulmányai és 
nem mindennapi tehetsége révén az egyházi és világi tudomá
nyokban, klasszikus nyelvekben stb. nagy jártasságra tett szert 
s ügyessége, melyet a dialektikában tanúsított, még növelte v i 
tatkozásra való hajlamát, melyről utóbb sokszor tett tanúságot. 
Széles látóköre és európai műveltsége mellett azonban Hor
váth G. nem maradt ment bizonyos hibáktól; véleményének ér
vényesítése körül nem egyszer erőszakos, hatalmát érezteti az 
alatta állókkal s hitvitái alkalmával gyakran kicsinyes szemé
lyeskedés terére téved. 

Nagy erénye vallásossága s a buzgalom, mellyel egyháza 
ügyeit felkarolja, érte fáradságot s anyagi áldozatot nem saj
nál. Egyik életcéljának tekintette, hogy a művelődést és a pro
testáns iskolaügyet emelje s evégből pár évvel külföldről haza
térte után 1588-ban birtokán, Nagyeőrön ev. la t in iskolát ala
pított s abban jeles tanárokat alkalmazott, úgy hogy az iskola 
csakhamar jó hírnévre tett szert. Egyik kitűnő tanítványa s 
utóbb segédtanára vol t e tanintézetnek Láni Illés, utóbb tren-
csén-líptó-árvai superintendens, tanárai közül pedig kiválóbbak 
voltak Erhardt M . , Grawer A. , Malus P. stb. 3 8 ) 

Horváth G. csakhamar a gnesiolutheránusok vezére lett a 
Szepességen s a bártfaiak Pilczet támadó vitairatukat, az Exa-
ment neki ajánlották. Nagyeőr és Késmárk között szellemi té
ren igen szoros volt az összeköttetés, így Horváth G. tudomást 
szerzett Ambrosius Sebestyénnek minden tettéről s az orth. 

Príma, quam pro veritate doctrinae coelestis et suae religionis puritate 
ad Sebastiani L a m Calvinistae Keísmarcensis crimínationes, ob instantiam 
amícorum et vanos in angulis adornatos hostium triumphos Tomo Lamiano, 
cui titulum fecit Calvinianam talem: Antithesis ubiquitatis etc. Idem op-
ponit. Bartphae, 1592. c. munka bevezetésének a végén. — Lásd továbbá 
még a következő műveket: Weber S., Grádéczi Stansith Horváth Gergely 
és családja. Késmárk 1896.; Ráth Gy. , Grádéczi Horváth Gergely és Lám 
(Ambrosius) Sebestyén hitvitája. (írod. tört. Közi. 1894. évf. Bpest. és 

különlenyomatban is ) : Dr. Iványi Béla, A Grádéczi Horváth Stansith család 
történetéhez. (Közi. Szepesvárm. múltjából X . évf. Lőcse 1918. 111—121. 1.) 
és lásd még Horváth St. Gergely „Itineraria" emlékkönyvét a Czobol csa
lád nagyeőri levéltárában. 

3 8 ) V . ö. Ráth Gy . í, m. 7—13. 1. és Weber S. i. m.-t, amelyben közli 
a nagyeőri tanárok névsorát 53—57, 1. 



lutheranismustól mindinkább távolodó vallási irányáról. Csak
hamar ellenfelek gyanánt állnak szemben a két hi tbel i álláspont 
képviselői s Horváth G. támadja meg elsőnek Lámot vitázó 
i ra t ta l (kéziratban), melyben a bálványok, vagyis a lu th . temp
lomokban meghagyott szobrok és képek védelmére kel s az ubi 
quitás mellett harcol. Lám nem akart belemenni a küzdelembe 
s csak második támadó iratára felel higgadt hangon, melyet 
Horváth G. válasza csakhamar követett; ebben a kihívó kész
akarva csüri-csavarja és tévesen kommentálja Lám érveit. 
Támadás támadást követett; Horváth G. negyedik vitairatáról, 
melynek címe: Die reali Idiomatum communicatione, Lám úgy 
nyilatkozott , hogy annak hitelveí az arianismushoz közelednek. 
Rövid pár hónap alatt megjelent a hetedik vitázó irat is Lám e l 
len, k i ezután nemsokára Eperjesen, Tabini Lukács lakodalmán, 
személyesen összetalálkozott ellenfelével. Horváth G. i t t a helyre 
és alkalomra való tekintet nélkül kol lokviumra kényszerítette 
Lámot s a vitáról hosszabb ismertetést bocsátott közre, melyet 
másolatokban terjesztett. E munkában részletesen leközölte sa
ját érveit és előadásait, míg Lámnak alig jut tatot t valami szere
pet s úgy tüntette fel, mintha Lám teljes vereséget szenvedett 
volna. Lám erre, hogy magát igazolja, a kol lokviumon jelenvolt 
fraternitásbelí három papot kérte fel, hogy nyilatkozzanak, vajon 
a bemutatott kézirat az igazsághoz híven adja-e a hi tvi ta lefolyá
sát. E munkát a X X I V szepesi városi fraternitás gyülekezeté
ben felolvasta. A lelkészek, k i k közül három tanúja volt az 
eperjesi vitatkozásnak, elismerték, hogy az írat tartalma a va
lóságnak megfelel. Horváth G. értesült arról, hogy Lám a vita 
igazi lefolyását ismertető munkáját többeknek megküldötte, 
nyolcadszor is megszólalt s mintegy kényszerítette ellenfelét 
arra, hogy küzdelmüket a nagy nyilvánosság elé vigye s így 
juttassa érvényre a maga igazságát. 1591-ben tehát Lám Ambro
sius S. Zerbstben terjedelmesebb vitairatot tett közzé, melynek 
címe „Antithesis ubiquitatis et orth. doctrinae de persona 
Christi illám propugnante Gregorio Horváth, aliter Stansith de 
Gradecz Domino in Neerer aliter Strasa hanc defendente Seb. 
Ambrosio. Servestae 1591."™} 

3 9 ) Lásd a részleteket a munka előszavában és bevezetésében 1—20. 1. 
A késmárki ev. líceum könyvtárában levő példányt használtam. V. ö. még 
Ráth G y . i . m. 14—15. 1. 



E mü bevezetésében Lám visszapillant a vita előzményeire 
és rámutat arra, hogy Horváth G. örökös támadásaival kény
szerítette őt a munka írására és nyilvánosság elé hozatalára. 4 0 ) 
Nem tér k i ezúttal a bálványimádás kérdésére, csupán Hor-
váthnak „De reali communicatione Idíomatum" c. munkáját 
veszi taglalás alá, mindig előrebocsátja Horváth G. szószerinti 
szövegét, nehogy ő is elferdítés hibájába essék, mint ellenfele. 
Bőven idéz a szentírásból s az egyházatyákból annak igazolá
sára, hogy ő tanításaiban semmiféle új hitvallást nem követ, 
sem pedig a kálvinistákkal nem tart, egyedül a régi igaz ke
resztyén hitet val l ja . Horváth ellenben Ar ius tévtanához kö
zeledik, mikor azt állítja, hogy a fiú lényege az atyától s szent 
l e i eké tő l különböző, ezzel Dávid F. Blandrata s Isten fiának 
egyéb ellenségei sorába lép . 4 1 ) 

Lám Ambrosius S., bár az Antithesís hangjában mérsékletre 
törekszik s nem egyszer említi, hogy nem mérkőzhetik a dialek
t ika i tudás és az éles elme dolgában Horváth-val, mégis a gúny 
fegyveréhez is nyúl, hogy cáfolatát annál kézzelfoghatóbbá tegye. 
A z ubiquitást Horváth G. úgy magyarázza, hogy akinek az ösz-
szes helyek alávetvék, az teste állagával nem egy helyen, ha
nem minden helyen jelen van. Eszerint Horváthnak teste álla
gával Nagyeőr falu minden helyén kellene lennie, minthogy a 
falu minden helye neki van alávetve. 4 2 ) Másutt szóvá teszi, 
hogy Horváth szívesen fitogtatja éles elméjét s oda nem tar
tozó dolgokat is kever irataiba, csak azért, hogy szellemét s 
tudását megbámultassa; ez a gladiátorok szokására emlékezteti 
Lámot, k i k a viadal előtt ügyességüket és mozgékonyságukat 
mindenféle mutatvánvokkal bizonyították. 4 3) Rossz néven veszi 
ellenfelének Ambrosius, hogy őt legtöbbnyíre Sántának, Clau-
dusnak ( = lahm) címezi, pedig e csúfnév valaha egy sánta 
őséről maradt fenn s őreá Ambrosiusra, sehogysem i l l i k s a 
vitatkozókhoz i l y alacsony gúnyolódás nem méltó. 4 4 ) Viszont 

4 U ) „Antithesís" bevezetésében 4. 1. 41j u. o. 76. és 325. 1. 
• 2 ) Cuicunque omnia loca subiecta sunt, is substantia corporis sui non 

est in uno loco, sed ubique seu in omnibus locis. Gregorio Horváth omnia 
loca pagi Neerensís subiecta sunt. Ergo Gregorius Horváth substantia 
corporis sui non est in uno loco pagi Neerensis, sed ubique seu in omnibus 
pagi Neerensís lccis. (u. o. 417. 1.) 

4 3 ) u. o. 454. és 472. 1. 4 4 ) u. o. 455. 1. 



Ambrosius S. sem ment minden személyeskedéstől, mert mikor 
Horváth az ő igazi jámborságát kétségbe vonja, ő meg oly csú
nya hibákkal s hatalmaskodással vádolja ellenfelét, melyek 
annak jellemével bajosan férnek össze. 

Végül mivel Horváth G. többször felhivta őt nyilvános v i 
tatkozásra, Ambrosius S. ki jelent i , hogy ilyentől nem sok jót 
remél, mert egy ízben a késmárki várban s Eperjesen a lako
dalomkor tar tot t szóbeli vitájuk nem vezetett közeledésre, mivel 
Horváth G. semmi önmérsékletet nem tanúsított. Egy i lyen 
nyilvános vitához különben ís egyházi elöljárósága beleegyezése 
szükséges és sok más külső feltétele is van i l y ko l lokviumnak. 4 5 ) 
Kétségbe vonja, hogy Horváth azért akarna — személyes vitát, 
hogy Isten dicsőségét és az anyaszentegyház építését előmoz-
dítsa^ hanem,' saját kijelentései szerint, azért, hogy ellenfelét 
szónoklásbeli s dialektikai ügyességgel megszégyenítse és e l 
hallgattassa. Ezért arra i n t i őt, hogy inkább próbálja k i erejét 
és tombolja k i harci kedvét a törökökön, mint vitéz atyja és 
hagyja békén Isten szerény szolgáit. 4 6) A z Antithesist párbe
szédes alakban írta szerzője, k i Eccles. provocatus név alatt 
szól,-míg ellenfele a Nobilis provocator. 

Horváth G. részletes cáfolatot tervezett, melynek első része 
a „Responsionis pars prima" Bártfán megjelent 1592-ben. 4 7) 
Horváth G. a bevezetésben kijelenti , hogy Lám erőszakosko
dásai birták őt rá arra, hogy fellépjen ellene. Ugyanis ő Car l -
stadt példájára egyes, régóta szokásban levő ártatlan szer
tartásokat beti l tott s a késmárki templomban a nagyobbik oltárt 
becsukatta. 4 8 ) Azután egyenként cáfolja az Antithesís pontjait 
a 41-ik lapig, különösen t i l t akoz ik az arianizmus vádja ellen, 
mondván, hogy ő együtt élvén jeles hittudósokkal, vallási fe l 
fogása terén elismert tekintélyekre támaszkodik s ezen iratában 
is felsorolja Krisztus istenségének legfényesebb bizonyítékait . 4 9 ) 

, 5 ) u. o. 466. 1. 4 6 ) u . o. 477. és 478. 1. 
4 7 ) A késmárki ev. líceum könyvtár példányát tanulmányozhattam. 
4 8 ) . . . ad exemplum pene Carlstadíi imagines e templo Wittenber-

gensi absente Luthero tumultuarie proturbantis, libertatí Christianae in 
Ecc les ia patriae suae, vix quadrante miliaris a loco habitationis meae 
díssita (grandiorem aram, quod antea a nullo unquam ibi tentatum fűit, 
contra consvetudinem illius Ecclesiae occludendo et quasdam non impie usi-
tatas ceremonias praescribendo, vim inferentem, ad frugem revocare conatus. 
(u. t). Praefatio A . 3.) 

4 9 ) u. o. i . h. 



Horváth vitatkozásí modora a szillogiszmusok halmozása, melye
ket r i t ka könnyűséggel és ügyességgel alkot, azonban épen nem 
elfogulatlan ellenfelével szemben, k inek vádjait még súlyosabb 
vádakkal viszonozza." Szemére vet i Lámnak, hogy a szóbeli 
vitatkozástól, melyre ő ismételten meghívta, különféle ürügyek 
alatt mindig húzódozik, bár az Antitíiesísben felhozott kifogá
sok egyike sem állja meg helyét . 5 0 ) L . Ambrosius S. nem késett 
soká a válasszal; 1592-ben megjelent „Defensio orthodoxae 
doctrinae"*1) stb. 

Lám azzal kezdi, hogy t i l takozik a kálvinista elnevezés 
ellen, mellyel Horváth i l l e t i s mely csak arra szolgál, hogy ő 
ellene gyűlöletet támasszon. Megtámadja azután Horváthot 
amiatt, hogy Késmárkon aranyozott ezüstképet készített, mely 
arra van szánva, hogy az istentisztéleten használatba vétes
sék . 5 2 ) E tény visszavezeti Ambrosius! a bálványimádás kér
déséhez, amely miatt a küzdelem kettejük között megindult s 
a Defensio főleg ezzel s az ubiquitás elméletének cáfolatával 
foglalkozik, de a Responsio főbb pontjaira ís reflektál. A kés
márki főoltár becsukását, i l letve a felette levő faragott kép 
eltávolítását, — amit Horváth neki szemére vet — azzal indo
kolja, hogy a kép emlékeztetett az Apokalypsis kéjhölgyére s 
különben sem vo l t semmi tekintetben alkalmas arra, hogy a 
hívők áhítatát növelje. Mentségére felhozza, hogy eljárását a 
késmárki várúr ís helyesl i . 5 3 ) Hevesen elítéli Horváthot amiatt, 
hogy nagyeőri birtokán a bálványokat időnként új ruhával, 
aranyozott koronákkal stb, látják el s azokat ide-oda hordoz
zák, ami már nyílt bálványimádásnak tekinthető s nem egyez
tethető össze Luther felfogásával. 5 4) Támogatja őt e tekintet-

n o ) u. o. i. h. 
S 1 ) A munka teljes címe: Defensio orthodae doctrinae tum de alíis, 

quibusdam Christianae religionis capítibus, tum etiam de Persona Christ i , 
totiusque Sacrosanctae Trinitatis una ac individua essentia, corruptelis 
Gregoríí Horváth Aíi ler Stansith, de Gradncz, Domini in Neerer, aliter 
Strasa etc. opposita a Sebastiano Ambrosio servo Christ i in Ecc les ia K e i s -
rrarcensi. — Keltezés és hely megnevezés nélkül jelent meg. A bevezetés 
azonban 1592-ről van keltezve s igy ez évben jelenhetett meg, Ráth G y , 
i . m. 25, 1. a viszolyi nyomda termékének tartja. — Én a késmárki ev. 
líceumi könyvtár példányát használtam. 5 2 ) u. o. 15. 1. S 3 ) u. o. 17. 1, 

M ) , , , cum idolae vestiuntur, corollis saepius in anno renovatis or-
nantur, cum pro abítrio subinde ex alio loco in alíum transferuntur: quod 
ín pago tuo Neerensi, te partim autore, partim approbatore fieri, líppis, 
quod dicitur et tonsoribus notum est, (u, o, 21. 1.) 



ben a kisszebeni zsinat (1575) határozata (11. c ikkely) , mely 
elrendeli az oltárok becsukását s a bálványok eltávolítását. 5 5) 
A z eperjesi konvent 1583-ban megerősíti e határozatot s Luther 
szavaival élve, felszólítja a lelkészeket, irtsák k i a szószékről 
a bálványok kultuszát isten igéjével a hivek szivéből. Horváth 
ezzel ellentétben a babonát növeli saját jobbágyainál, sőt még 
dicsekszik vele, hogy másutt ís kieszközölte az elzárt régi 
bálványok visszahelyezését. 5 6) Egyenként kitér azután a Respon-
sio érveire és a szillogiszmusok helyességét megtámadja. Horváth 
személyeskedéseire hasonló modorban felel, végül ki jelent i , 
hogy személyes kollokviumtól csak azért idegenkedik, mert 
nincs olyan ügyessége a rögtönzésben s a dialektikában, mint 
ellenfelének s attól tart , hogy emiatt igazságtalanul háttérbe 
szorulna. Egyúttal újra kéri Horváthot, hogy az úgyis nehéz 
időket élő ev. egyházban ne támasszon még több egyenetlen
séget, hanem hagyja abba a theol. harcot s inkább a török ellen 
hadakozzék. 5 7) 

Horváth G. még a következő hóban (1593. márc.) a Defen-
síora „Admonitio" c. értekezésével válaszol, majd nemsokára 
kiadja a Responsio második részét (Pars altera),58) melyben 
részben a Defensio, részben az Antithesís állításait igyekszik 
cáfolni. A z oltárképek kérdésében a sz, k i r . városok lelkészei 
adhatnak felvilágosítást, erre Lámot, a sacramentáriust, nem 
tartja i l letékesnek. 5 9 ) Természetes, hogy miután a vitatkozás 
i l y hosszúra nyúlt s annyi választ és viszontválaszt provokált 
mindkét fél részéről, számtalanszor ismétlésekbe esnek a v i ta t 
kozók, ugyanazon érveket unalomig fejtegetik s a v i ta i ra tok a 
tárgytól eltérve személyeskedő támadásokká fajultak, melyek
k e l az ellenfelek egymást meg nem győzhették. Érezte maga 
Horváth G. is a tollharc meddő voltát s azért megint felszólította 
szóbeli kol lokviumra Lámot, biztosítván őt arról, hogy nem 
ke l l udvariatlanságától tartania, hiszen mikor 1585, július hó 
10-én Thoraconymus (Kabát) Mátyással, majd 1590-ben szept. hó 

5 5 ) u. o. i . h. 5 6 ) u. o. 22. 1. 
w ) u. o. 134—135. 1. 
58) Responsionis Gregoríí Horváth aliter Stansith de Gradecz. Pars 

altera. Bartphae 1593. — A késmárki ev. liceum könyvtárában e r i tka 
munkából két példány állott rendelkezésemre. 

; i f l) Praeterea huius etiam te Lector monitum volo, ut legis civitatum 
de A r i s et verba et interpretationem ab ipsis Civitatum ministris, non 
autem his adversantibus Sacramentariis petas, (u. o. A . 4.) 



1-én Pilcz Gáspárral vo l t szóbeli hitvitája a késmárki város
házán, az úrvacsora kérdése felett, ellenfelei mindkét a lkalom
mal elismerték előzékenységét. 

I l y előzmények után létrejött a sokat sürgetett kol lokvium 
Ambrosius S, és Horváth G. között 1595. dec. 5-én a késmárki 
várban. 0 0 ) 

Horváth G., k i Thököly Sebestyén vendége volt , felkészülve 
jött a vitatkozásra s magával hozta nagyeőri iskolájának rektorát, 
Erhárd Miklóst, tanárai közül Grawer Albertet és Lányi Illést, 
továbbá nagyeőri és keresztfalvi uradalmi papjait . 0 1 ) Lám S. 
pártja részéről megjelent Myl ius János lőcsei lelkész, k i azon
ban nem vett részt a vitatkozásban. Minthogy a vita meddő ma
radt, folytatták azt ugyanott 1596-ban január hó 29-én. I t t is 
Grawer A . viszi a szót s vitatkozás közben Kálvint nyíltan meg
támadta, mondván, hogy Kálvin Pál apostol mondásait hami
san idézi. Thököly Sebestyén, a háziúr, a svájczi reformátor 
védelmére kelt . Általában szorosan vett theol. kérdések felett 
kevés érdemleges eszmecsere történt, inkább elkeseredett sze
mélyi támadások és védekezések sorozatából állt. a kol lokvium, 
melynek végén csak a háziúr fellépése simította el az ellentéte
ket."') Nem sokkal utóbb újra kezdődik az írásbeli vitázás. Gra
wer A . az első szóbeli hitvita lefolyását leírta „Argumenta de 
persona Christi" c. munkájában (Bártfa 1596.), mintegy felelet 
gyanánt arra, hogy Lám S. az első vitáról szóló feljegyzéseit 
sokszorosította s oly színezetet adott a dolognak, mintha ő ma
radt volna a győztes fél. M a j d meg egy második, szintén Bár t -

<!U) A vita leírását Grawer A . adta „Argumenta de persona Christ i . ' 
Bartphae 1596 . és „Kurtze aber doch gründliche Entdeckung und Wider
legung etlicher gräilicher calv. Irrthümer, so Sebastian L a m Calvinist in 
Kesmark von dem Abendmal des H . Christ i in seinen Lateinischen Büchern 
ausgesprengt u. zu vertheidigen sich noch heutigen Tages untersteht" c. 
Bártfán megjelent munkáiban. — Grawer A., „Argumenta" c, munkáját a 
késmárki ev. lic. könyvtárában tanulmányozhattam. (Lásd a „Conclusio ;  

F . 1.) -
6 1 ) Ráth G y . i . m. 2 6 — 2 8 . 1. 
e 2 ) Posthumus Greg. Horváth magnífici et generosi Domini aliter 

Stansith de Gradecz D. et heredis in Neera hoc est Responsio pars tertia 
Reliquuum quod adhoc in Seb. L a m Calvinistae Kaismarcensis Antitnesi 
espendendúm erat, díscatiens. Opera et studio M . Nicolai Erhardi Dalhe-
mij palát. Rectorís Gymnasij Neerensis. Bartphae David Guttgesel excu-
debat A n . 1597 . — A késmárki ev. lic. könyvtára e ritkaságból is két teljes 
példánnyal rendelkezik. 



fán megjelent német nyelvű munkában támadta meg Lámot; 
Kurtze aber doch gründliche Entdeckung u. Widerlegung etlicher 
gräulichen calv. Irrtümer, so Seb. Lam Calvinist in Kesmark von 
dem Abendmal des Herrn Christi in seinem lat. Büchern ausge
sprengt u. zu vertheidigen sich noch heutiges Tages untersteht. 
— Ebben ráfogja Lamra, hogy az Üdvözítőt mindenhatóságától 
megfosztja s a keresztelésre nézve így kárhozatos tévtanokat 
hirdet. Horváth G. pedig még ez év novemberében sajtó alá 
rendezte Lám Antíthesisére írt Responsiója harmadik részét. 
A z előszóban tudtára adja az olvasónak, hogy Lám mint k i 
tűnt, azért halogatta annyit a szóbeli kollokviumot, mert tudo
mánya nem elégséges ahoz, hogy ellenérvekre rögtön megfelel
jen, hiszen minden munkáját előbb külföldi kálvinistákkal né-
zetí át és javíttatja k i . A z t állítja, hogy Lám a kollokviumon 
teljes vereséget szenvedett s tanainak cáfolatát még egyszer a 
közönség elé akarja hozni. A z Antithesist támadja pontról
pontra a 177. lapig. Mielőtt művét nyomatta volna, Horváth 
odaadta azt átnézés végett Erhard Miklós rektornak. Nemso
kára azután betegeskedése mind jobban erőt vett Horváthon, 
1597. jan. hó 4-én igazhivő keresztyén módjára meghalt. Még 
utolsó óráiban is lelkére kötötte kedves embereinek a hit védel
mét. Megbízásából, de már csak halála után, adta k i Erhard M . 
a Responsio I I I - d i k részét Bártfán 1597-ben. 

Horváth G. halálával azonban nem szűntek meg a hitviták, 
Grawer A , , k i eközben kassai rektor lett, anélkül, hogy Lám 
részéről bármilyen kihívás történt volna, — kíméletlen hangon 
vitairatot bocsátott k i ellene: Bellum Joannis Calvini et Jesu 
Christi Nazareni Dei et hominis címmel. Művét a kassai városi ta
nácshoz intézi, mert az az igazi ágostai hitet karol ja fel. Lámot a 
késmárki egyház farkasának nevezi, kinek bűne, hogy a sacra-
mentáríusok vétkes tana a Szepességen még most is hívőkre 
talál s őt vádolja azzal, hogy az egyházban a béke s összhang 
nem jöhet létre. Sculteti írt a munkához terjedelmes beveze
tést, melyben Calvin s a helvét reformátorok ellen küzd, hat 
részben, vagyis ,,ütközet"-ben, c 3) 

Lám Ambrosius S. 1598-ban „Declaratio circumstantiarum 
gemini colloquii alterius 5. Dec. Ann. 1595. alterius 29. Jan. An. 

8 3 ) A munka Bártfán jelent meg és részletesen ismertette Ráth Gy. 
i m. 35—37. 1. 



1596. in arce Keismarcensi habiti. .. Ad magnifictim dn. Dn. 
Sebastianüm Theökeöli dominum in Keismarck etc.... Servestae 
1598." c. munkában csak a késmárki várban tartott ko l lokvium 
igaz képét adja. Megjelenését gátolta az, hogy szerzője nem 
mutathatta be azt pártfogójának, Thököly Sebestyénnek, k i t 
családi s egyéb körülmények Késmárktól távol tartottak. A z 
„Argumenta" rövid cáfolatát követi a kol lokvium leírása. 
Ugyancsak 1598-ban felel Grawernek második, német nyelvű 
támadó iratára „Kurze Widerholung der reinen und gesundten 
Lehre, wie dieselbige in der Kirchen und Schul der Stadt Keis
marck geführet wird. (Zerbst 1598.) Ez inkább védő, mint v i t a 
irat, melyben kimutatni törekszik, hogy a három személyű egy 
Istenről, az Üdvözítő egy és oszthatlan személyében egyesült 
két különböző természetéről s az úrvacsoráról ő ma és mind ig 
ugyanazt val l ja és tanítja, amit a szentírás igazol s amit mínt 
gyermek a késmárki iskolában tanúit, Hitvallása azonban nem 
egyezik a Conc. formulával, mely az áldatlan zavart az egyház
ban előidézte s melyet az eperjesi s kisszebeni zsinatok nyíltan 
kárhoztattak. A második részben védekezik a kálvinizmus elne
vezés ellen, minthogy ő Krisztus testének és vérének jelenlétét 
az úrvacsorában nem tagadta, másrészt visszautasítja a szemé
lyeskedő vádakat s szemére veti Grawernek, hogy újból felidézte 
a harcot, melyet ő ellenfele halála után teljesen abba akart 
hagyni . 6 4 ) 

Grawer A . nem sokáig maradt adós a válasszal; replikája 
már 1598-ban Bártfán jelent meg. 6 5 ) Ebben kétségbevonja Lám-
nak azt az állítását, hogy az úrvacsorára vonatkozó hitét M e 
lanchton tanaiból merítette s tételről-tételre boncolgatja a 
Declarat iot . 6 6 ) 

Ügy látszik, L . Ambrosius S. ellenfelei felülkerekedtek s na
gyobb befolyásuk révén sikerült elhallgattatniuk a késmárki 
lelkes hitvitázót, Ugyanis az öt sz. k i r . város Kisszebenben 
márc. hó 9—10-én 1597-ben zsinatot tartván, Lám hitvallását, 
mint nyilván kalviánust, hivatalosan kárhoztatta. 6 7 ) Ezután 

M ) E munkák mellett lásd még Ráth G y . í. m. 38—39. 1. 
6 5 ) Declarationis círcumstantiarum gemini colloquii in arce Keis . habiti,. 

evulgatae a Seb. Lamio, Pastore Calviniano Keismarcensi, et opposita . , 
Bartphae 1598. , 

6 e ) A ,,Declaratio"-n kívül lásd Ráth Gy. i. m. 40. 1. 
6 7 ) Libellus actuum synod. i. kézirat a M. Nemz. Múzeumban 



nemsokára a sokat zaklatott férfi hihetőleg a pestis áldozata 
le t t s többé nem szerepel a vitairodalom terén. Utolsó megje
lent munkája az a la t in nyelvű gyászbeszéd, melyet Thököly 
Sebestyénné Dóczy Zsuzsanna felett tartott , k i 1596-ban július 
hó 9-én halt e l . 6 8 ) 

A vitairodalom Fabricius (Tolnai) Tamás és Lányi Illés 
vi tairataival , amelyekkel későbben az egyházi szervezet tárgya
lásánál külön foglalkozom, lezáródott a Szepességen, miután az 
a. szepesi egyházi életet több, mint egy évtizeden át tényleg iz
galomban tartotta. 

12. A szepesi ev. egyház szervezete megalakulása első 
századában. 

A reformáció megváltoztatta a szepesi egyházak hitéletét, 
de nem bántotta a kath. egyház külső kereteit, sőt a régi egyház 
jeles szervezetét a Szepességen már célszerűségénél fogva is 
megtartotta. 

A szepesi prépostság nem állott ugyan sohasem a refor
máció szolgálatában, de az alatta álló főesperesség kerületei, a 
fraternitások, a lublóí és dunajeczi fraternítás kivételével, vala
mennyien még a X V I . sz.-ban a reformáció lutheri irányzatához 
csatlakoztak. 

A Szepességen a legrégibb X X I V . városi papi fraternitás 
mintájára a többi egyházak is csakhamar fraternitásokban tö
mörültek és a X V I . sz. elején már régen befejezettnek tekinthet
jük a szepesi egyházaknak ezen szervezkedését. A reformáció 
tehát már megalakultnak találta a Szepesség fraternitásaít az 
öt sz. k i r . városi fraternitás kivételével, amelyhez a Szepességről 
kezdettől fogva Lőcse és utóbb Késmárk is csatlakozott. 

A szepesi fraternitások helyes érzékkel jó földrajzi hatá
rokba helyezkedtek, minthogy az egy-egy folyórendszerhez tar
tozó egyházközségek nyertek gazdasági érdekeiknek is megfe
lelő beosztási. A Dunajecz, Poprád, Hernád és Gölnicz folyók 
völgyei és medencéi voltak az egyes fraternitások elhatárolásá
nál irányadók és e szerint a X X I V . városi fraternitáson kívül, 
amelynek szervezésénél pol i t ika i és történelmi érdekek voltak 

8 8 ) Oratio Funebris Susannae Doczi Consecrata a Sebastiano Ambro-
siano. Heidelbergae A . 1600. Magyar fordítását közzétettem a Karpathen 
Post c. késmárki hetilap 1908. évf. 2. és 3. számában. 



irányadók, megkülönböztetjük még a lublói (fraternitás Lublói, 
a dunajeczi (fraternitás Dunawetz), az alsópoprádvölgyi (frat. 
inferioris Poprád) és a felsőpoprádvölgyi (frat. superioris Pop
rád), továbbá a felsőhernádvölgyi (frat. superioris Hernád) és az 
alsóhernádvölgyi (frat. inferioris Hernád) egyházközségek és 
végül a bányavárosok (frat. oppidorum montanorum) frater-
nitását. 1) 

v \ lublói és a dunajeczi fraternitások sokáig a krakkói, utóbb 
a tarnowi püspök joghatósága alá tartozván, a püspöki szék
hely közelsége miatt szigorúbb ellenőrzés alatt állottak egyház
községeik és ennélfogva nehezebben is terjedhettek i t t el a re
formáció tanai, mint a Szepesség többi fraternitásának terüle
tén. A lublói és a dunajeczvölgyi fraternitásokban a lublói sta-
roszták is, k i k a kath. vallásnak állandóan hűséges hívei voltak, 
gondoskodtak arról, hogy a reformáció tanai ne terjedhessenek 
el túlságosan könnyen. 

A poprádvölgyi, hernádvölgyí és a bányavárosi fraterni
tások ellenben, mint már kimutattuk, a reformáció tanaínak 

x ) 1520-ban az egyes fraternításokhoz a következő egyházközségek 
tartoztak: 

I . A fublói fraternitáshoz: Ólubló, Gnézda, Ruzsbach,, Ujlubló, Hob-
gard. 

I I . A dunajeczvölgyi frat.-hoz: Hanusfalu (Hanneshaw), Ófalu, Ne-
decz, Kaczvín, Laps , Krempach, Ujbéla, Fridmann, Lechnicz és Richwald. 

I I I . A z alsópoprádvölgyi frat,-hoz: Késmárk, Szent-Mihály, E i d ő s -
falva, Nagyeőr, Rokusz, Landok, Sőrkut, Tótfalu, Topporcz, Maldur, B u -
sócz, Podolin, Kislomnicz, Hollólomnicz, Száztelek, Szent-Kereszt 'és Kr igh . 

I V . A felsőpoprádvölgyi frat.-hoz: Matheócz, Nagyszalók, Ger lach-
falva, Batizfalva, Lucsivna, Csorba, Cztorov (Vág), Sunyawa, Kubach, 
Szent-János , Strázsa, Hozelecz és Teplicza. 

V . A felsőhernádvölgyi frat.-hoz: Márkusfalva, Merény, Szepessümeg, 
Szepesvéghely (Grénicz), Drávecz, Savník, Vidernik, Szent-András és 
Abráhámfalva. 

V I . A z alsóhernádvölgyi frat.-hoz: Görgő, Felsőrépás, Brutócz, O r d -
zovján, Mindszent, Zsegra, Alsószalók, Richnó, Klukró, Körtvélyes, J a m -
nik, Domány és Danisócz. 

V I I . A bányavárosok frat.-hoz: Gölniczbánya, Jekelfalva, Korompa, 
Szomolnok, Remete, Svedlér, Stoósz (ekkor még Szepesmegyéhez tarto
zott), Szlovenka és Folkmár. 

V I I I . A X X I V . szepesi városi frat. egyházközségeit e munka első 
fejezetében közöltük már. 

A z egyházközségek felsorolása a Matr. Moll. 1520-iki bejegyzése 
alapján történt. (Matr. Moll. 6—7.; 257., 368. és 374. 1.) 



hódoltak és e fraternitások szervezete épen úgy, mint a X X I V 
városi papi fraternitásé, a reformáció felvétele után ís meg
maradt lényegében. 

Nevezett fraternitások, vagyis esperességek közül Szepes
ségen a vezérszerepet a X X I V városi papi fraternítás vitte és 
épen azért nevezték a többi fraternitást az egykori források 
„fraternitates minores"-nek.2) 

A z egyes fraternitások kebelében az egyházközségeket a 
nagyobb lélekszám és jövedelem szempontjából felosztották 
nagyobb (maiores), közepes (medii) és kisebb (inferiores) egy
házakra. 3) 

A fraternitások és az egyházközségek ezen osztályozása 
tisztán a közterhek és felmerült közköltségek arányos kivetése 
céljából történt. így p. o. a pápai tizedet 1520-ban 531 frt . 13 
dénárban állapították meg és ebből esett a X X I V városi fra-
ternításra 155.39 frt., a felsőhernádvölgyire 61.31 frt . , az alsó
hernádvölgyire 29.26 frt . , az alsópoprádvölgyire 48.86 frt. , a 
felscpoprádvölgyire 34.58 frt, , a lublóira 13.06 frt . és a duna
jeczi fraternításra 19.13 f r t . 4 ) 

A prépostnak járó székdijat (cathedraticum), melyet a fra
ternitások célszerűségi. szempontból a reformációnak általánossá 
válása után sem tagadtak meg a mindenkori szepesi préposttól, 
a fraternitások és egyházközségek szintén arányosan vetették 
k i maguk között. 5) Meg ke l l azonban jegyeznem, hogy a szék
díj fizetése alól a lublói és dunajeczi fraternitások egyházköz
ségei sokszor pol i t ikai , sokszor közgazdasági okokból kivétet
tek. 0 ) A lublói fraternitásnál megakadályozták nem egyszer a 

2 ) u. o. 29. 1. 
3) Maiores: Lőcse, Váralja, Olaszi, Igló, Leibicz. Medii: Poprád, 

F e l k a , Lomnicz, Hunfalva, Izsákfalva, Ménhárd. Inferiores: Ágostháza, 
(Velbach), Szepesedelény, Pálmafalu, Csütörtökhely, Kurimján, Illésfalva, 
Káposztafalva, Svabócz, Szepesszombat, Malompatak, Durand, Ruszkí-
nócz. (Matr. Moll . 266. és 314. 1.) 

*) E z a kivetés is mutatja, hogy milyen arányban adakoztak az egyes 
egyházközségek. (Matr. Moll. 5—8. 1.) 

5 ) A matricula Moll . pontosan számon tartja mindig a székdíj lefizeté
sére vonatkozó adatokat, sőt vannak évek, mikor az esperesek egyebet sem 
jegyeztek be a matriculába, mint azt, hogy melyik egyházközség mennyivel 
járult hozzá a székdíj lefizetéséhez. 

6 ) P ld . 1541-ben (matr. Moll . 257. 1.) 



lublói várkapitányok is a székdíj, illetőleg más költségek k i 
vetését. 7) • Í 

A X I V szepesi városi fraternitásnak évi székdíja meg
haladta rendszerint a 60 aranyforintot. Ugyancsak tőle járt a 
lublói starósztának évenként aranyban és ezüstben újévi aján
dék és sokszor prémeket, terményeket és egyéb ajándékokat ad
tak össze a fraternítás papjai, hogy a starosztáknak kedvesked
jenek s egyes szigorúbb intézkedéseiket ellensúlyozzák. Hasonló 
ajándékok jártak a szepesi prépostnak is. A királyhoz is gyak
ran mentek a fraternitás nevében sérelmeik orvoslása céljából 
követek, akiknek költségeit szintén közösen fedezték. A d t a k 
ők a fraternitás pénzeiből az egyes papoknak nősülésük a lkal 
mával is megfelelő ajándékot. Nem egy ízben segélyezték a ta
nulmányaik folytatása végett Wittenbergbe készülő ifjakat és 
a fraternitások hozzájárultak a papi avatásra Wittenberg- vagy 
Briegbe menő pap jelöltek költségeinek részben való fede
zéséhez. 8) 

Érdekes, hogy a fraternitás tagjai részére még külön házi
orvost is tartottak, aki köteles vol t a frat. tagjait betegség ese
tén személyesen felkeresni és ennek ellenében évi tiszteletdíjat 
kapott a fraternitástól. A z orvos tiszteletdíját évi 10 frt.-ban 
állapították meg. 9) 

A fraternitásnak sok kiadását természetesen nem fedez
hették a gyűlések alkalmával egyenként befizetett 8—8 dénár
ból és a ritkán kivetett pénzbírságokból és azért rendszerint az 
esperes feladata vol t a kivetett összeg hányadát igazságos 
kulcs szerint az egyes egyházközségek közt szétosztani és be
hajtani. 

Az esperes feladata és fogköre. 
A z esperes a fraternitás vezére, a gyűlések vezetője és 

elnöke, kifelé pedig a fraternitás érdekeinek képviselője és a 
fraternitás területén hirdetett vallási tanok megfigyelője és 
éber őre. Igyekeznie k e l l az esperesnek, hogy a fraternitás 
területén a hi t egységét és ev. tanok tisztaságát fenntartsa. 

7 ) u. o. 29. 1. 
8 ) l éy P- o. K o c h Bálint Szepesbéláról 1558-ban 100 dénárt kapott, hogy 

Wittenbergben pappá avathassa magát- (u. o. 463. 1.) 
9 ) A frat. orvosa pld. 1535—38-ig Lőrinc jeles lőcsei orvostudor volt, 

(u, o, 99, 1.) 



Mindenk i jelentse be az esperesnek az egyház békéjének meg-
rontóit, ő pedig szeretettel igyekezzék azokat a helyes útra 
terelni . A hibásakat és bűnösöket intse meg az esperes, illető
leg alesperes négyszemközt és ha ennek nem volna foganatja, 
korholja meg őket nyilvánosan, de szem előtt ta r tva azt, hogy 
mindig a szeretet a harc legbiztosabb fegyvere. 1 0 ) 

A z esperes tudta és hozzájárulása nélkül nem végezhet 
idegen pap egyházi funkciót a fraternitás területén belül 1 1 ) és 
viszont fraternitásbeli pap sem bocsátkozhatik más fraternitás
hoz tartozó pappal vi tába. 1 2 ) 

A z esperes vizsgálja meg a diakónusok (segédlelkészek) 
tudását és a kol lokvium után következzék csak a fraternitás 
színe előtt lefolyó vizsgálat. 1 3) Ha a diakónusok közül akadna 
olyan, aki lelkészével szemben tiszteletlenséget és engedel-
metlenséget tanúsítana, azt jelentse be lelkésze az esperesnek, 
aki, ha a figyelmeztetés nem használna, állásától felfüggeszt
heti , sőt el is mozdíthatja az i l letőt . 3 4 ) 

A z esperes tudta és beleegyezése nélkül tilos a tanítót 
állásától felfüggeszteni. 1 5) A tanító tartozzék engedelmességgel 
és tisztelettel saját lelkészének, 1 6 ) ak i jelentse.be az engedel-
metlen és hanyag tanítót az esperesnek. 1 7) 

Végül az esperes jogköréhez tar tozik az, hogy lelkészeket 
jelöljön k i , akik, ha valamelyik lelkésztársnak a felesége elhal, 
annak temetésén megjelenjenek. Ugyancsak ő ellenőrzi azt is, 
hogy valamelyik lelkész elhalálozásakor büntetés terhe mellett 
annak temetésén a fraternítás minden tagja megjelenjék. 1 8 ) 

A z esperes őrzi a fraternitás frigyládáját az összes eredeti 
és átirásos kiváltságlevelekkel, i ra taival , pecsétjeivel és érték
tárgyaival. A z esperes hívja össze János napja előtt és ha ne
tán szükség van, Mihály és Márton napján, esetleg máskor is 
a fraternitást gyűlésre. 1 9 ) • 

A z esperesnél kerestek a papok védelmet saját híveikkel 
szemben ís. A hívek a papot csakis az esperes és fraternitás 
hozzájárulásával bocsáthatták el és i lyenkor az esperes azon 
volt , hogy ha a pap és hívek egyenetlenkedése miat t annak 

1 0 ) A Matricula Goltziana kódex közli egész terjedelemben 1—8. 1. a 
frat. 1605-iki revideált új alapszabályzatát. 20. és 21. §§ . 

3 1 ) 5. § u. o. 1 2 ) 19. §. u. o. « ) 28. §. u. o. 
1 4 ) 29—31. §§ . u. o. 1 5 ) 32. §. u. o. 1 6 ) 33. §. u. o. 
1 7 ) 36. §. u. o. 1 8 ) 27. §. u. o. 
1 9 ) Matr. Moll. 432. és 583. 1. A fraternitásnak két ezüstpecsétje volt. 



békés ; működése lehetetlenné vált, legalább sértetlen papi 
dekorummal távozhasson el onnan. A z esperes közvetített 
tehát a lelkész és hívek között és azon volt , hogy megőrizze 
mindenkor a lelkész tekintélyét. 

Roth Péter csütörtökhelyí ev, lelkész ís az .esperesnél és 
fraternításnál keresett 1605-ben védelmet a híveivel szemben, 
ak ik azzal vádolták meg, hogy amikor a hajdúk 1605-ben 
Csütörtökhelyen megjelentek, ő Lőcsére szökött s az egyházi 
edényeket és ruhákat nem rejtette el és gondatlanul őrzötte. 
Ennek folytán távollétében a hajdúk a templomban garázdál
kodtak és a visszamaradt egyházi javakat elrabolták, A hívek 
Roth Pétert emiatt állásától elmozdították. Goltz Joakim 
esperes a legerélyesebben t i l takozott a csütörtökhelyiek ezen 
túlkapása ellen és Thurzó Kristófnak, Szepesvár urának segít
ségét ís igénybevette az ügy békés elintézésére, Thurzó K . 
egyházi és világiakból álló vegyes bíróságot delegált, mely 
tanúvallomások alapján pontokba foglalta a Roth Péter ellen 
elhangzott vádakat és az a vádlott ártatlanságáról győződött 
meg. A világi elem, az egyetemes papság eszméjéből kifolyólag, 
kivívta tehát az egyházi bírákkal szemben már a maga egyen-
jogosságát. Roth Péter csütörtökhelyi ev. lelkész ügye ezzel 
mégsem simult el, amennyiben a csütörtökhelyi bíró makacs
ságán meghiúsult a békés kiegyezés, amelyet az esperes min
denáron nyélbe óhajtott ütni. A biró Berzevíczkyben, Szepes
vár új várkapitányában pártfogóra akadt és így az esperes 
erélyes fellépése sem járt egyelőre a kívánt eredménnyel. 
Goltz J. esperes a csütörtökhelyi városi tanácshoz intézett 
levelében egyenesen figyelmeztette a híveket, hogy a papjuk 
ellen emelt vádak dolgában az ítélkezésre a fraternitás illetékes 
és míg Roth Péter ügye elintézést nem nyer, addig senki se 
merészelje őt egyházi funkcióktól e l t i l tani és tizedétől és egyéb 
jövedelmeitől megfosztani. A k i az esperes rendelkezéseit semmi
be sem veszi, azt egyházi átokkal sújtja és mint pogányt a ke
resztény egyházból és gyülekezetéből kizárja, míg bűnbocsánatot 
nem nyer , 2 0 ) 

2 ° ) , . , und wegen Verachtung des Minísteríi in allen unseren Kirchen 
üiientlich soll excommuniciret, mit dem Bann, als ein Heid, aus der christ
lichen Kirchen und Gemein Gottes soll ausgeschlossen werden, als den kein 
Thei l an Christo und seiner Gemein haben mag, bis er Busse thun. (Matr. 
Moll . 907. 1.) 



..Mindenesetre érdekes jelenség, hogy az ev, egyház a X V I . 
század elején a Szepességen nem küszöbölte még k i az egyházi 
átokkal való sújtást mint büntető eszközt. 

A z esperes azonfelül megbízta a viszály elsimításával a 
lőcsei, poprádi és szepesszombati lelkészeket, hogy Csütörtök
helyen megjelenve, a helyszínen megnyugtassák a felizgatott 
kedélyeket. A biró azonban nem bocsátkozott azi 1606-ban 
november hó 3-án odaérkezett papokkal sem tárgyalásokba, 
mivel Berzevíczkytől a további ellenállásra ujabb biztatásokat 
nyert . A z esperes pedig karhatalommal nem élhetett a renitens-
kedő csütörtökhelyiekkel szemben s csak a lőcsei és iglói városi 
tanács közbelépése bírhatta rá őket, hogy Roth Péternek tisz
tességes elmenetelt biztosítsanak és a megvont tized fejében 
1606-ban május 26-án 36 frt , kárpótlást adjanak nek i , 2 1 ) 

A z esperes jogai eléggé jelentékenyek és tekintet te l arra, 
hogy büntetőjogi sankcziója is vol t intézkedéseinek, tekintélye 
nagy és véleménye iránytadó. Társadalmi állása számottevő; de 
felelősségteljes ís vol t . A z ev. egyház sok viszontagságnak 
vo l t kitéve megalakulásakor és az esperes feladata és köteles
sége vol t , hogy i lyen súlyos helyzetekben kellő mérséklettel, 
de ha kellett, határozott következetességgel és eréllyel is az 
egyház életképességét fokozza, erősítse és fejlessze. A Szepes
ség bonyolul t közjogi viszonyai miatt a starosztákkal szemben 
is kétszeres tapintatra vol t szükség és sok kíméletlen táma
dásnak vol t az esperes mind á lublói staroszták, mind a szepesi 
váruraktól, mind a szepesi prépostok részéről kitéve és azért 
legtöbben nem szívesen vállalták ezt a terhes, bár különben 
díszes tisztséget. 

Eleinte évente, utóbb kétévenként választották meg az 
esperest, de újra megválasztható voi t a lelépett esperes több 
éven át, ha ugyan vállalta a tisztséget.. 2 2) 

A z esperes sok és fárasztó tisztségének viselésére vá
lasztottak melléje eleinte három, későbben négy alesperest, 
ak ik az esperesnek mindenben kezére jártak és az egyház 
kormányzásában segítőtársai vol tak, A fraternitás egyéb tiszt
viselői közül feltűnik még a fraternitás oeconomusa, dispensatora 
és tutora. A z oeconomus (gazda) és dispensator (gabonasáfár) 
a fraternitás anyagi ügyeit rendezték és a tutor vagy orator vagy 

2 1 ) u. o. 907—909. 1. 
2 J J Moller pl. o. 16 évig viselte az esperesi tisztséget. 



áefensor ügyészi szerepet töltött be. 2 3 ) Hosszú időn át állandóan 
a szepesolaszí lelkész vo l t a fraternitás védője, tu tor ja . 2 4 ) A 
fraternitásnak jegyzője is volt , bár a matrículába való hiva
talos bejegyzéseket mindig az esperes személyesen végezte. 

A világi elem képviselete a fraternitásban. 
A z esperesség, vagyis fraternitás első tisztviselői csak az 

egyházi férfiak sorából kerültek k i , sőt a fraternitás régi 
1298-iki és új 1605-iki alapszabályaiból világosan kitűnik, hogy 
a világiak nem vol tak a fraternitásnak tagjai. Természetesen 
ez mitsem bizonyít a mellett, hogy nálunk a világi elemben 
nem lett volna meg a preszbíteri rendszer iránt a megfelelő 
érzék, sőt a világi elem mindjárt az egyház reformálása követ
keztében főleg a városokban vezető szerephez ju tot t az egy
ház kormányzatában. A város egész szervezete protestáns 
jelleget nyert és a városi tisztviselők maga az egész városi 
lakossággal együtt éber figyelemmel kisérik az egyházi szerve
zet kialakulását, ha k e l l statumokkal szabályozták. A városok 
m i n t az egyház patrónusai szerepelnek a X X I V szepesi város
ban és e réven befolyást biztosítanak maguknak az egyházi 
kormányzatban és közigazgatásban. A papok és tanítók a vá
rosoktól kapják fizetésük javarészét, sőt a város ellenőrzi a 
papok gazdaságát is, amint ezt a meghívó levelek (vocator) 
egész sorából kiolvashat juk. 2 5 ) Ha a fraternitás, azaz esperes
ség gyűlésein nem is jelent meg a városi elem, de a zsinatokon 
rendesen már ot t találjuk a városok képviselőit . 2 6 ) Sőt Wagner 
Márton, az öt sz. k i r . város esperesség esperese az 1589-ben 
a bártfai zsinatra való meghívójában egyenesen óhajtja, hogy 
a városok, illetőleg gyülekezetek világi képviselőin kívül az 
iskolamesterek ís résztvegyenek azon. 2 7 ) A világi elem kivet te 
már a X V I . században a maga szerepét az egyház kormányza
tában, sőt tevékenyen részt vet t az egyes városokban lefolyt 

2 £ >) Matr. Moll . 676. 1. — Gabonasáfárra azért volt szükség, mert a frat. 
sokszor a prépostnak és váruraknak (Lublóvár, Szepesvár) gabonát volt köte
les beszolgáltatni. 

2 4 ) u. o. 21. 1. 
2 5 ) Lásd pld, Bogner B . 1582-iki iglói meghívójának 8. és 9. pontját. 
2 8 ) A z 1546-íki eperjesi zsinaton képviselte Lőcse városát Drübler S-., 

az 1589-ikí bártfai zsinaton meg Schtum Pál. (Libellus actuum synodalíum 
etc, í. kézírat a M . Nemz. Múzeum kézirattárában.) 

2 7 ) Ráth Gy. , Pilcz G . és ellenfelei í. m. 62. 1. 



hitvitákban is, amint ezt Késmárkon és Nagyeörött Thököly 
Sebestyén és grad. Horváth Stansith Gergely udvarában tar to t t 
kol lokviumok alkalmával láttuk. A z egyetemes papság eszméje 
lassanként hódított és éreztette is hatását az egyház kormány
zatában is, de a világi elem jogkörén kívül szabályozni és 
körülvonalozni kel let t az egyházi funkcionáriusok jogait és 
kötelességeit ís. 

A XXIV szepesi városi esperesség új alapszabályai. 
A világi elem jogkörének szabályozása céljából szükség 

vo l t az egyház szervezetének ev. szellemben való kiépítésére 
és mélyítésére. Hiszen a szepesi fraternitásokban csekély k i 
vétellel már a X V I . sz. derekán általánossá lett az ev. vallás, 
de a legtekintélyesebb közülük, a X X I V városi esperesség, még 
mindig a régi 1298-iki statútummal élt. A z esperesség összies 
tagjai régen érezték a szabályzatnak elavult voltát és már 
1559-ben felvetették és sürgették a fraternitás alapszabályainak 
gyökeres ev. szellemben való átdolgozását, de minthogy a 
ménhárdi 1556-iki tűzvész alkalmával elpusztított régi kivált
ságok visszaszerzése, illetőleg újból való kiállítása és királyi 
megerősítése minden munkaerőt és költséget lekötött, egyelőre 
levették a fontos kérdést a fraternitás gyűléseinek napirend
jé rő l . 2 8 ) A külső körülmények azonban csakhamar követelőén 
léptek fel, úgy hogy a régi alapszabályokat átlengő ker. szel
lemnek megfelelően 1605-ben újjászervezték ev. szellemben a 
fraternitást. 2 9) 

A z új alapszabályok nagyon részletesen és behatóan fog
lalkoznak azon általános jellemvonások felsorolásával, melyek 
ke l l , hogy ékesítsék a papot. Tisztesség, komolyság és becsü
letesség a lelkész jellemének feltételei. A pap élete és erkölcsi 
magatartása legyen feddhetetlen; éljen józanul és kerülje a 
borméréseket és mulatóhelyeket. 3 0 ) Ha a bormérésekben vagy 
mulatóhelyeken találják a papot, egy frt . bírságot f izet . 3 1 ) 

Lakodalmakon is őrizze meg papi tekintélyét és ne okoz
zon ivással vagy tánccal közbotrányt; 3 2 ) ruházata legyen állá-

2 S ) Matr. Moll . 456. és 506. 1. 
2 0 ) A z 1605-iki alapszabályokat lásd a „Matricula Goltziana" kódex 

8—9, 1. — A fraternitás 1298-iki alapszabályait publikálta különben Hradszky 

i , m. 53—59. 1. 
3 U ) 3., 9., 10., 11. §§. 3 1 ) 12. §. 3 2 ) 13. §. 



sának megfelően k o m o l y 3 3 ) és a papilak legyen a mértékletes
ség otthona. 3 4 ) A papok szeressék egymást s legyenek egyet
értők, 3 5 ) őrizzék meg egymás iránt a kölcsönös bizalmat, mert 
a kölcsönös tisztelet megadásából ismerhetők meg Krisztus 
igaz tanítványai. 3 6) Lelkészi működésükben legyenek fárad
hatatlanok és a gyűlésekről minél előbb k i - k i siessen haza egy
házába. 3 7 ) 

A tanítótól is feddhetetlen, jellemet és erkölcsös életmódot 
követelnek az alapszabályok. 3 S) Bort ne mérjen az iskolában. 3 9 ) 
Legyen engedelmes lelkésze iránt és fáradhatatlan az ifjúság 
oktatásában, 4 0 ) Ha ebbeli kötelességeit elmulasztaná és két
szeri intés nem használna, akkor a magisztrátus eltávolítja és 
az esperességben nem lesz többé helye. 4 1 ) 

A reformáció szelleme erősen érezhető az alapszabályok 
azon intézkedéseiből, melyek a lelkészeket arra int ik, hogy tar
tózkodjanak minden új és régi eretnekségtől. 4 2) A z egyház
ba új szertartásokat bevezetni t i los . 4 3 ) A hitágazatok haszon
talan és hibás megvitatásai feltétlenül kerülendők. 4 4) A frater
nitás gyűlését követő ebéd idején a X X I V városi fraternítás 
hitvallását, vagy a frat. alapszabályait érthetően és fennhangon 
olvassa fel az a lelkész, akit az esperes erre ki je löl t . 4 5 ) 

Ünnepek. Minthogy az ünnepek megűlésére nézve az evan
gélikusok a Szepességen eddig még határozott álláspontot nem 
foglaltak el és több helyen az ünneplésre nézve eddig a kath, 
ünnepek voltak irányadók, kimondta a fraternitás, hogy ezen
túl csak a következő ünnepek tartandók meg: Krisztus név
adása, Három király, Pál megtérése, Gyertyaszentelő, Mátyás 
apostol, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Fülöp és Jakab, Kr isz
tus mennybemenetele, Keresztelő Szt. János, Péter és Pál, Er
zsébet látogatása, Mária Magdolna, Jakab, Bertalan apostol, 
Máté evangélista, Mihály arkangyal, Simon és Júdás, M i n d 
szentek, András apostol és Tamás apostol és evangélista napja . 4 6 ) 

Űrnapját, Mária szeplőtlen fogantatását és Nagyboldog
asszony napját, továbbá Katal in , Lőrinc és más hasonló ünne
peket nem ünneplik többé, mert ezek a pápisták ünnepei. A k i 

3 3 ) 14. §. 3 4 ) 15, §, 
3 5 ) 17. §. 3 B ) 18. §. 3 7 ) 24. §. 
3 8 ) 34. §. 3») 35. §. 4 0 ] 36. §. w ) 37. §. 
4 2 ) 3. §. 4 3 ) 8. §. 4 4 ) 16. §. 
* 5) 22. §. 4 Ö ) 38. §. 



mégis ünnepelné a fraternitás papjai közül e kath. ünnepeket, 
azt két tallér birsággal marasztalják e l . 4 7 ) A X X I V városi fra
ternitás, úgy látszik, Lőcse befolyására átvette az eperjesi zsi
nat (1546) kánonjaiban megállapított ünnepeket. 

Úgy látszik azonban, hogy a t i la lom dacára ragaszkodtak 
még egyes ünnepek megüléséhez a Szepességen, mert 1619-ben 
jelentette k i a nemesség, hogy az Űrnap és Szt. Lőrinc nap 
megünneplését fenn óhajtja tartani, mivel ez által nein sülyed-
nek pápista babonába. 4 8) 

E szerint tehát az evangélikusok a Szepességen nem sok 
•ünnepnapot töröltek el és főleg Mária és a vértanuk napjaiból 
megtartották mindazokat, melyek a szentírással igazolhatók; 

Máriássy Pál 1581-ben Márkusfalván és egyéb birtokán 
levő egyházközségeiben már jóval radikálisabban járt el, midőn 
kimondotta, hogy a hétköznapokon való ünnepeket nem ke l i 
megülni, hanem ezeknek napján reggel, ha a szentírás meg
emlékezik róluk, csak prédikációt ke l l hallgatni s utána k i -k i 
munkára mehet. 4 0) Búcsút sem engedélyezett Máriássy P. 12 
frt bírság a la t t . 5 0 ) A vasárnapot azonban teljesen az úrnak 
ke l l szentelni és azon hirdesse a lelkész Isten igéit, a hívek 
pedig hallgassák meg azt és éljenek gyakran az Ürnak vacso
rájával. A k i pedig nem örömest járna az Isten igéire és egy
két esztendeig nem élne az Ürnak vacsorájával, azt intse meg 
a lelkész és ha az intés nem fog rajta, akkor a bíró tegye kezét 
kalodába és az egyház vegyen tőle egy font viaszkot. Ha ezzel 
a büntetéssel sem érnek célt, akkor az úríszék illetékes rá bün
tetést kiszabni. 5 1 ) A prédikáció előtt és alatt korcsmárosok 
nem mérhetnek szeszes i ta l t . A bíró vigyáz a falunépre és a 
részegeket kalodába viszi a korcsmárossal együtt és azonfelül 
pénzbírságot ró k i rá az egyház javára. Ha a bíró másodszor 
talál valakit a Vétekben, 1 frtot vegyen rajta, ha pedig valaki 
ebben a bírónak nem engedne ,,avagy tovább ez vétekbe el 
menne, tehát a feöldes ur kezébe aggyák". Ame ly faluban kézi 

* 7) 39. §. 
* 8) Matr. Goltz. 63. 1. 
, 9 ) Máriássy Pál 1581. máfc, 29-én birtokán levő prédikátorai részérc 

egész statútumot állított össze az egyházi szertartások mikéntjéről. E z t a 
szerfelett értékes magyar nyelvű statútumot közölte egész terjedelmében 
Iványí Béla dr.: „A márkusfalvi Máriássy család levéltára" c. munkájában 
(Közi. Szepesm. Lőcse I X . évf. 1917. 135—138. 1.) 

5 0 ) Lásd a statútum X . §-át u. o. 5 1 ) I I . §. u. o. 



kaloda nincsen, ott mindjárt csináltassanak tíz forint bírság 
a la t t . 5 2 ) 

Istentisztelet. A z istentisztelet központja , a reformáció 
tanaínak megfelelően a Szepességen is az isten igéjének h i r 
detése. A z istentisztelet oltári l i turgikai része is megmaradt 
és az oltári szolgálat szertartásai kezdetben a Szepességen nem 
igen szakítottak a múlttal. A prédikációt nagyon fontosnak tar
tották az evangélikusok és egyes helyeken mint p ld . Iglón 
1556-ban vasárnapon kívül még csütörtökön is követeltek pré-
dikálást a paptól. 5 3 ) A Görgey család tagjai Kristóf, László és, 
Benedek is ki jelent ik 1581-ben január hó 2-án az osztozkodási 
szerződésben, mely szerint Topporcz Kristófnak és Görgő tar
tozékaival Lászlónak és Benedeknek jutott , hogy a jobbágyok 
és zsellérek egész családjukkal kötelesek a prédikáción meg
jelenni. A prédikáció után mehet mindenki, ahová akar, de aki 
a prédikációt elmulasztja, azt tíz dénárral bírságolják meg az 
egyház javára. A kegyurak szerfelett szigorúan kötelesek ezt 
ellenőrizni. 5 4) 

A gyülekezetek teljesen tudatában vannak annak a Sze
pességen is. hogy az ev. egyház alapelve a hitélet szabadsága, 
mely az egyén szabadságán épül fel, A vallásos élet centruma 
az egyházközség, mely az egyéni szabadság elvénél fogva ön
maga szabja meg szervezetét, vagyis autonom. A gyülekezet 
vagyis egyházközségek autonómiája nemcsak kormányzati, ha
nem liturgiái téten is érvényesült és erre vezethetjük vissza 
azt a tényt, hogy az egyházi funkció rendje a prédikáción és 
egyházi éneken kívül nem mondható egységesnek a Szepes
ségen. 

A z ifjúságot a prédikáció mellett kátéoktatással i s . nevel
ték vallásosságra. Máriássy márkusfalvi 1581-iki statútuma sze
r in t minden vasárnap délután oktatta a lelkész kátéra az ifjú
ságot. 5 5 ) Már 1552-ben Lőcsén Genersich Menyhért az ifjúság 
részére kis kátét bocsátott közre. 5 6 ) 

5 2 ) I I I . §. u. o. 
5 3 ) Lásd Bogner idézett meghívójának (voccator) 1. pontját. ' 
5 ' ) Singulis diebus festis cujuslibet domini jobbagio vei inquilinus cum 

tota família dempto uno qui domum custodiat sacri contíoribus íntersit, 
peractaque contione qua voluerit sibí abire licebit, ad stante contíone nemo 
quoquam abeat. (Protoc. 1580. A . 13. Szepeshelyí káptalani orsz. levéltár.) 

es) Idézett statútum 1. §. Iványi B . i . m. 
5 6 ) E kátéra és Genersich Melchior önéletrajzára nem sikerűit rábuk-



Egyházi ének. L . Ambrosius Seb. énekeskönyve. A prédi
káción kívül az egyházi ének az istentisztelet egyik lényeges 
része, mert az egyházi ének által direkte érintkeznek a hívők 
a felsőbb lénnyel. A gyülekezet önállósága tehát az egyházi 
énekben domborodik k i legjobban. A kath. szertartásoknál a l 
kalmazott karének részben megmaradt, de némi átalakításon 
ment át s nemzeti, azaz német nyelven történt. Németország 
egyházi énekköltészete sem maradt hatás nélkül a Szepességre 
és rendszerint a hazájukba visszatért wittenbergi ifjak hozzák el 
a Szepességre a legújabb egyházi énekeket. De csakhamar i t t 
hon ís akadtak énekszerzők, akik régi himnuszokat átültettek 
német nyelvre, sőt maguk is költöttek eredeti vallásos énekeket. 
A z első szepesi ev, egyházi énekszerzőkhöz tartozott Pilcz Gás
pár és Lám Ambrosius Sebestyén. 

Pilcz G, la t in nyelven írt himnuszokat,"' 7) majd vallásos 
költeményeket, melyek 1583-ban Bártfán jelentek meg i l y címen; 
„Meditationes piáé, vario metr i Genere ex Evangeliis concin-
natae: quibus etiam alia quaedam pia carmina sunt adiecta." 
Vallásos költeményeiben a hit főágazataít dicsőítette egyszerű, 
közvetlen szavakban. 

Egyházi szertartás szempontjából azonban fontosabb Lám 
Ambrosius Sebestyén késmárki ev. lelkész német énekeskönyve, 
melynek valamelyik része talán Késmárkon használatban ís 
lehetett. A z énekeskönyv, mely tudtommal eddig csak egyet
len példányban maradt ránk, 5 8 ) különböző időben és külön he
lyen megjelent négy énekgyüjteményt tartalmaz összesen 46 
énekkel. Gyűjteményes munka, tehát nem eredeti alkotás, de 

kannom. Szelényi Ödön dr. kutatásai („A magyarorsz. ev. nevelés története 
a reformációtól napjainkig." Pozsony 1917. 53. 1.) sem vezettek eredményre. 
Münnich S.; , ,M. Genersich ein Schullehrerleben vor 400 Jahren" c. 1878-ban 
Iglón megjelent cikkében, amely a Szepesmegy. Tanítóegyesület 1878-iki 
jegyzökönyvében is megjelent, hivatkozik és részleteket ís közölt G . M, ön
életrajzából, de nem említi, hogy melyik levéltárban volt az elhelyezve. 

5 7 ) Ráth Gy. , Pi lcz G . és ellenfelei c. m. i . h. 45. 1, 
5 S ) Hradszky József szepeshelyí kanonok hagyatékából a szepeshelyí 

káptalan tulajdonába ment. Lásd Weber S. „Egy érdekes régi énekeskönyv" 
c. cikkét az „Ev. Egyházi Iskola" c. hetilap V . évf.-ában. Pozsony 1887. 
167—168. és 175—177. 1., ahol közli az énekek összes kezdösorait és lásd 
még Hradszky i. m. 313—314. 1. — Kissé feltűnőnek tartom, miért maradt az 
énekeskönyv csak egyetlen példányban ránk, ha annak valamelyik része 
Késmárkon használatban volt? Talán elkobozták azt, Lám Ambrosiusnak 
állítólagos kryptokalvinista volta miatt? 



azért vannak benne Lám Ambrosius Sebestyéntől szerzett éne
kek is. A z első rész, melynek címe: „Acht vnd Zwentzig Geist
liche Lieder aus heyliger Göttlicher Schrift genommen . . . Durch 
Sebastianum Ambrosium, Diener des Göttlichen Worts in der 
Stadt Kyszmark in Ups. Wittenberg. Gedruckt durch Matthes 
Welack 1588.", huszonnyolc éneket foglalt magában és ezek 
vagy la t in himnuszok átültetései, 5 9 ) vagy Melanchton énekei, 
illetőleg la t in versei, 6 0) vagy zsoltárok és egyéb, szentírási igék 
alapján szerzett, egyházi énekek. 6 1 ) 

\z énekek élén közölte Lám Ambrosius S. a dallam hang
jegyeit is. Tartalom szempontjából nagyon változatosak az éne
kek és Lám Ambrosius összeállítása megfelelt a nép vallásos 
szükségletének és gyűjteménye ügyesen felölelt olyan énekeket, 
melyekben a gyülekezet általános vallásos érzelmei a legszeb
ben nyilvánulnak. Közölt benne reggeli 6 2 ) és est i , 6 3 ) továbbá 
étel e lőt t i 6 4 ) és utáni 6 5 ) énekeket, tekintettel vol t továbbá az 
egyházi esztendő nevezetesebb ünnepeire, midőn karácsony, 6 6 ) 
nagypéntek, 6 7) húsvét, 6 8) áldozócsütörtök, 6 9) pünkösd 7 0 ) és a 
szentháromság 7 1) ünnepére írt szent énekeket felvett gyűjte
ményébe. 

A kersztéuy hitélet mélyítésének szentelte az énekek egy
harmadát. Ezekben hirdette Isten jóságát 7 2 ) és a jó pásztor 7 3 ) 
magasztalásában a nép vallásosságának hangot ad . 7 4 ) Nem fe
ledkezett meg Lám Ambrosius vigasztaló énekekről sem, 7 5) 

5 9 ) 17, és 24. sz. egyházi énekek. 
6 n ) 22. és 23. sz. egyházi énekek. 
6 1 ) 5., 6,. 7., 8,, 9,, 10., 11., 14., 16. és 18. számú egyházi énekek. 
° 2 ) „Des Tages Licht kömpt schön herfür, 0 Herre Gott wir danken 

dir" kezdetű 24. számú ének, mely különben a „ J a m lucis orto sidere, Deum 
precemus supplíces" latin himnusz átdolgozása. 

6 3 ) „Der Tag geht hin, die Nacht kömpt her, O Herr dir sey Lob Preys 
vnd Ehr"- kezdetű 25. számú ének. 

6*) „Herr Jesu Christe wahrer Sohn, des Vaters in dem höchsten thron" 
kezdetű 22. sz. ének, mely Melanchton „His epulis donisque tuis benedictio 
Christe" latin verse után készült. 

6 5 ) „Nachdem wir den hunger gestillet haben, Danken wir dir Gott für 
deine Gaben" kezdetű 23. sz. ének szintén Melanchton egyik latin költemé
nye után készült (Postquam epulís exemta fames, mensaque remote, Dícemus 
grates nos tibi summe Deus.) 

6 e ) 11. és 12. számú. 6 7 ) 13. sz. ° 8 ) 14. sz. 
8 9 ) 15. sz. 7 0 ) 16. sz. 7 1 )17. sz. 7 2 ) 4. és 10. sz. 
7 3 ) 5. sz. 7 4 ) 7. sz. 7 5 ) 8. és 9. sz., az előbbi a 42. és 43. zsoltár; utóbbi 

a 73. zsoltár nyomán készült. 



nogy erősítse ez által az Istenben való feltétlen bizodalmat 
Is teníélelemre 7 6 ! tanította a gyülekezetet és a Krisztusban való 
megigazuló hi té t 7 7 ) erősítette néhány közzétett egyházi énekével. 

Találunk továbbá e kis gyűjtemény első részében aratási 
bálaéneket 7 8 ) és a természet javairól szóló da l t , 7 9 ) valamint a 
nehéz ínséges időkre írt a lkalmi énekeket i s . 8 0 ) Végül megható 
énekeket közölt még az emberi élet* múlandóságáról, a magába-
szállásról és a halálra való készülésről. 8 1 ) 

Lám Ambrosius Sebestyén énekeskönyve második füzetének, 
mely tizennégy egyházi éneket tartalmazott, címe: „Vierzehn 
Geistliche Lieder aus schönen Lehr vnd Troststucken Heiliger 
Schrift genommen zum Theil zu sonderlichen Übung seiner 
Hauskirchen, zum Theil auff freundliches Begehren gutter 
Freunde gemacht, vnd mit hintersetzten von fürtrefflichen Meis
tern gestellten Melodeyen in Druckh verfertiget durch Sebas-
tianum Ambrosium, Diener des göttlichen Wortes in der Stadt 
Keyszmark in Zips. — Gedruckt zu Görlitz durch Ambrosium 
Fritsch 1588." 

A z énekek javarészt i t t ís a keresztyén hitélet erősítésére 
szolgálnak, amennyiben főleg Isten mindenhatóságáról, jóságá
ról, az Istenben való bizodalomról, továbbá Jézushoz való v i 
szonyról, hálaadásról, az emberi hiúságról és a jók jutalmazá
sáról szólnak. 8 2 ) Ez alkalommal is közölt Lám Ambrosius egy 
nagypénteki 8 3 ) és egy reggeli imára előkészítő éneket . 8 4 ) A 
házasságra 8 5 ) és a megtérésre 8 6 ) vonatkozó énekeken kívül szól 
még egy-egy ének az egyház ellenségeiről 8 7 ) és az úrvacsorá-
ró l . 8 8 ) Lám Ambrosius S. 1600-ban közrebocsátott „Zwey 
Geystliche Lieder, das erste von der Eitelkeit, welcher der 
Mensche von seiner Empfengnisz vnd geburt an bisz zum ab-
scheid aus diesem jammerthal unterworfen ist. Das ander, 
Wie sich ein Christ in solcher Eitelkeit zu trösten habe. — Zur 
Liegnitz druckts Nicol. Schneider A. C. 1600."címen még két 
egyházi éneket két ima kíséretében, amelyet Késmárk bírájának 
az ev. egyházközség minden egyes tagjának i l y címen „Zwey 

7 6 ) 18., 26. és 27. sz. 7 7 ) 11. sz. 
7 S ) 1. sz. ének, mely direkte az 1574-iki kiválóan bőséges és jó ara

tásér t készült. 
7») 2. sz. 8 0 ) 19. és 20. sz. 8 1 ) 3., 6., 21., 28. sz. 
8 2 ) 2„ 3., 6., 7., 8., 10., 11. és 14. sz. 8») 1. sz. 8 1 ) 13. sz. 
8 e ) 9. sz. 8 6 ) 12. sz. 8 7 ) 5. sz. 8 a ) 4. sz. 



newe Geistliche Lieder wider die Türcken vnd Tattern vnd alle 
andere Feinde der christlichen Kirchen. Daneben zwey alte 
Kirchengebet" ajánlott, 

E két hattyúdalában, melyek Lám Ambrosius eredeti a lko
tásai, ev. keresztyén felfogása a legszebben összeolvadt haza
fias érzelmeivel. 

Lám Ambrosius négy részletben megjelent egyházi énekei, 
ha formailag kifogásolhatók is, mégis mély vallásosságot ébresz
tettek a nép közt, mivel énekei a szentíráson alapuló hitből 
fakadtak és az Istenben vetett bizodalom hirdetői voltak. 

A leibiczí • énekeskönyv. A szepességi első egyházi ev. 
énekeskönyvek egyikéhez tartozott az 1622-ből ránk maradt 
leibiczí énekeskönyv, melynek szerzőjét azonban nem ismer
jük . 8 9 ) A z énekeskönyv zsoltárokon. 9 0) himnuszokon és egyházi 
énekeken kívül az oltári szolgálatnál használatos responsoriá-
kat és befejezésül néhány imát ís közölt. A himnuszokat kevésbbé 
sikerült német fordításban, a rendes egyházi énekeken kívül 
az egyes ünnepeken énekelték 9 1 ) és azonfelül minden ünnepnapon 
még zsoltárokat is énekeltek. 9 2 ) A z egyházi énekek között f e l 
említendő Athanasius versben foglalt hitvallása, melyet sz. 
háromság napján énekel tek; 9 3 ) továbbá tartalmaz a gyűjte
mény még a hitről, 9 4 ) úrvacsoráról, 9 5) Krisztus feltámadásá
ró l , 9 0 ) az ember bűnbeeséséről szóló 9 7 ) és két vigasztaló 
éneket . 9 8 ) 

m ) Psalmen, Hymni, Responsoria vnd Geistliche Lieder welche an' 
Fest- vnd Sontagen Neben den gemeinen Liedern vnd Cantü Figurali , vbers 
J a h r in der Leybiczer Kirchen gebrauchet vnd gesungen werden. Jetzo zur 
Ehre Gottes vnd Allgemeiner aufferbawung in Druck gegeben. Ihm J a h r 
Nach der seeligmachenden Geburth Christi 1622. — Gedruckt zur Leutsch 
Bey Daniel Schultz Í622; 38. 1 — Én a késmárki ev. líceum könyvtárában 
levő példányt tanulmányoztam. 

9") A z énekeskönyvben előforduló verses zsoltárok a következők: 23.,. 
42., 60—63., 117., 118., 146. és 148. 

9 1 ) Adventre énekelték „Creator alme Síderum", karácsonyra „A solís 
ortus cardine", Septuagesima vasárnaptól böjtig „Der Tag geht hin, die 
Nacht kommt her", böjt idején „Christe, qui lux es et dies", húsvétra és 
Krisztus menybemenetelekor „Vita sanctorum", pünkösdre „Venit creator 
spiritus", sz. háromság napján „ 0 lux beata" kezdetű himnuszokat német 
szövegben. 

9 2 ) Idézett leibiczí énekeskönyv 15. 1. (63., 117., 146. és 148. zsoltár»k.> 
9 3 ) u. o. 3. 1. 9 4 ) u. o. 11. 1. 9 5 ) u. o. i. h. 9 e ) u. o. 29. 1, 
8 7 ) u. o„. 30—31. 1. 
9 8 ) u. o. 24—25. 1.; ezek különben a 124. zsoltár mintájára készültek. 



Énekelték Leíbiczon a ,,Te deum laudamus"-t is, amelynek 
német fordítását szintén közli az énekeskönyv. 9 9) Néhány imát, 
sőt verses imát is olvashatunk a gyűjteményben. 1 0 0 ) 

Megismerhetjük továbbá e könyvből az oltárnál énekelt 
responsoriák német szövegét is. Minden ünnep- és vasárnapon 
a lelkész oltári éneke Krisztushoz, mint Isten fiához irgalomért 
f o r d u l t . 1 0 1 ) Advent-, Karácsony-, Húsvét-, Áldozócsütörtökön, 
Pünkösd és Szentháromság napján más-más, erre az alkalomra 
i r t , verset énekelt a pap, valamint a kántor . 1 0 2 ) 

A reformáció tehát, mint a leibiczí eset mutatja, a nép nyel
vén szólaltatta- meg az oltár liturgiáját, bár e téren egyes sze
pesi egyházközségekben még sokáig divatos vol t a la t in nyelv 

" ) u. o. 33, 1, 1 0 ° ) u. o. 33—38. 1. 
***) Jesu Christe du Sohn des lebendigen Gottes, erbarm dich vbcr 

vns Al le -huja; Al le luja . 
l l 2 ) Célszerűnek tartom a responsoriákat teljes szövegben közölni: 

I n Advent 
Auff Weynachten 
I n den Fasten 

Erbarm dich 
- über uns 

Al le luja , 

Der du ein Richter zukünftig bist: 
Der ,, ,, wahr.er Mensch geboten bist: 

„ ,, für uns am Creutz gestorben: 
Auff Ostern I „ „ von den Todten aufgestanden: 
Auff Pfingsten I „ „ den Heyligen Geist gesand hast: 
A u f vnd nach T r i n . ) ' ,,. „ sietzest zur Rechten des Vaters: 

Ehre sey Gott dem Vatter vnd dem Sohn vnd dem h. Geist. (Jesu 
Chris te von anfang.) 

Wers. In Advent. 
Tawet ihr Himmel hernider Al l e lu ja 
Und jhr Wolcken regnet dem Gerechten. Al le luja . 

Auff Weynachten. 
Das Wort ward Fle isch vnd wohnet unter uns Al l e lu ja 
V n d wir sahen seine Herrlígkeit Al le luja . 

In den Fasten. 
Errete mich, mein Gott, von meinen Feunden, 
Und schütze mich für denen, so sich wider mich setzen. 

Auff Ostern. 
Der Herr ist afferstanden auss dem Grab Al l e lu ja 
Der am Kreutz den Todt gelidten hat Al le luja . 

Auf Himmelfahrt Christi. 
Gott fähret auff mit Jauchtzen Al le luja 
Und der Herr mit Posaunenschall Al le luja . 

Auf Pfingsten. 
Die Jünger redeten in allerley Sprachen A l l e l u j a 
Die grossen thaten Gottes Al le luja . 

Auff Trinitatis. 
W i r loben Gott Vater, Sohn vnd heyligen Geist Al le luja 
Und preisen ihm von nun an bis in Ewigkeit. 



ís. A responsoríákat sok ev. egyházban ís a XIV. században 
még lat inul énekelték, sőt adatunk van arra, hogy Thököly 
Zsigmond savniki várkápolnájának felavatásakor még 1669-ben 
is az oltári l i turgia teljesen lat in nyelven folyt l e . 1 0 3 ) 

Régi szertartásokkal való szakítás. A la t in oltári l i tu r 
giánál valamivel korábban hagyták abba a Szepességen a mi
sézést, de a X V I . században még sürün találkozunk az ev. egy
házközségekben miséző papokka l . 1 0 4 ) A régi szertartásokkal 
való szakítás sem volt oly könnyű feladat, mivel a nép konzer
vatív természeténél fogva ragaszkodott régi szokásaihoz. így 
tudjuk pld. , hogy 1593-ban Lőcsén még szokásban vol t úrva-
csoraosztás alkalmával az ostya felemelése (elevatio),im) a 
fülgyónást ís csak lassan váltotta fel a közgyónás.106) A szent 
olajat is ismételten vették igénybe az ev. lelkészek és a f ra 
ternitásnak 1586-íki november hó 19-ikí Csütörtökhelyen meg
tartott gyűlésen panaszt tettek János szepesváraljai lelkész
helyettes ellen, mert az utolsó kenetet egyházában újra beve
zette volt . Scholtz Prokop, a fraternítás esperese a leghatáro
zottabban ellenezte ezt és megakadályozta a szent olaj hasz
nálatának a felúj í tását . 1 0 7 ) 

A z adiaphorák vagyis az egyházi kultuszban megenged
hető kath. jellegű alakok és szertartások miatt a nép és a papok 
között sokszor ellentétek támadtak. Luther maga az adiaphorák-
nál mérsékelt álláspontot foglalt el és az egyes egyházak sza-

Nach diesem in gemein. 
Stehe Herr auff vnd hülff uns 
V n d errete vns umb deines heyligen Nahmes willen, (u. o. 5—6. 1.) 

Végül megjegyzem, hogy a késmárki colligatumban az énekeskönyv
höz csatoltatott egy kéziratos „Agenda", mely tartalmazza a keresztelés, 
házasságkötés stb. alkalmával mondott egyházi imákat és egyéb szertartáso
kat németül és tótul. 

1 0 3 ) Klesch D.: Solennitas ínaugurationis templí sive sacelli, quod 
illustris, spect. et magnificus dominus Domn. Sigismundus Töeköly L . B . 
de Kesmark haereditarius dominus arcium Kesmark et Schawnik . . . extruxit 
Bartphae 1670. (A késmárki ev, líceum könyvtárának példányát hasz
nált am,} 

1 M ) Például 1593-ban Lőcsén (Protoc, 1624, index I I . 331. a szepes
helyí káptalan levéltárában), vagy 1540-ben Késmárkon. (Egyháztört. E m i , 
I I I . 471., 538. 1.) 

1 0 5 ) Protocollum 1624. ind. I I . 331. 1. (Szepeshelyí káptalani levéltár.Jí 
1 0 6 ) Bogner B. idézett 1556-iki iglói meghívójának 3. pontja, 

i f 1 0 7 ) Matr. Moll . 646—647. 1. 



bad elhatározására bízta az adíaphorák megtartását vagy elve
tését. 

A Szepességen sem voltak az adíaphorák egyhamar tel je
sen kiirthatok. A keresztelésnél szokásban levő ördögűzést — 
exorcium —, a fehér ing (alba) viselését, a gyertyák égetését és 
a képek, szobroknak a templomban való alkalmazását nem kü
szöbölhették k i a nép konzervativizmusára való tekintettel rög
tön az ev. lelkészek. így Izsákfalván 1603-ban csak bizonyos 
adíaphorák figyelembevétele mellett választották meg Sylves
ter J á n o s t 1 0 8 ) izsákfalvi papnak. Sylvester (Lautsperrer) János 
e feltételek értelmében arra kötelezte magát, hogy temetéseknél 
felvegye az albát, fehér karinget, viaszgyertyát égessen az oltá
ron és keresztelésnél az exorciumot gyakorolja. Valószínű, hogy 
különösen az utóbbi féltétel elfogadását rossz néven vették tőle 
a X X I V városi fraternitás ey. papjai és nem is vették őt fel 
előbb a fraternításba, csak miután bebizonyította, hogy a nép 
akarata kényszerítette őt a régi kath. szokások megtartására s 
hogy nem ő ragaszkodott hozzájuk. 1 0 9 ) 

A „bálványok" kérdése. A képek, szobrok, úgynevezett 
„bálványok" kérdése az adiophoráknál nagyobb izgalmat ke l 
tett a Szepességen. 

Pilcz G. és Lám Ambrosius Sebestyén szepesi k ryp toka lv i -
nisták óhajtották Thököly Sebestyén tudtával és hozzájárulásá
val a „bálványimádást" olyformán megszorítani, hogy az ev. 
templomokban mindenütt csak egy oltárt és egy képet tartsanak 
meg. Ezen radikális felfogás ellen felszólalt a gnesiolutheránus 
irányú nagyeőri iskola Horváth Stansith Gergely vezetése alatt. 
Legelőször Kreutzer Gy. t i l takozott Pilcz G. azon felfogása 
ellen, mely Carlstadt módjára a képeket a templomból kidobatni 
és a szobrokat összezúzni és elégetni javasol ta . 1 1 0 ) A bálvány-

1 Ü S ) A Lőcsén, Nagyszalókon, Izsákfalván és Felkán lelkészkedő S y l 
vester János nem azonos a költővel, hanem egész külön egyén, Lautsperrer, 
más néven Sylvester J . , k i a költőnél majdnem egy emberöltővel később 
született. A kérdést tisztáztam ,,Volt-e S. J . lőcsei prédikátor" c. c ikkem
ben. (Irodalomtört. Közi. 1919/1921. évf. 174—178. 11.) 

1 0 9 ) Matr. Moll . 877, 1. Megjegyzem, hogy az alba egyes szepesi ev. 
egyházakban az oltári szolgálatnál jelenleg is használatos. — Késmárkon 
Linberger István espereslelkészkedése alatt a legújabb időig viselte az 
albát oltári szolgálatnál. 

l w ) Bilder aus eigener turst vnd frewel auff Carlstadísch Maul -
macherisch vnd auffrürísch stürmen, Crucifix zerhawen vnd v e r b r e n n e n , . . 



iraádást Kreutzer Gy. „Proba" c. újabb röpiratában maga is e l 
ítélte, de nem tartotta megengedhetőnek ezt a szélső radikális
must, mely Luther tanításával sem egyeztethető össze . 1 1 1 ) 

Még erősebb összekoccanásra szolgáltatott okot Lám 
Ambrosius S. azon eljárása, hogy a késmárki főtemplom főoltára 
szárnyait leszögeztette, i l letve a felette levő faragott képet e l 
távolí t tat ta. 1 1 2 ) Lám Ambrosiusnak a bálványok elleni fellépése 
szolgáltatott főleg okot arra, hogy Horváth Stansith G. és hívei 
mint fentebb láttuk — oly éles i rodalmi vitába bocsátkoztak vele. 

Jóllehet az öt sz. k i r . város fraternítása ís állást foglalt az 
1557-íki bártfai és 1575-iki kisszebeni zsinaton, továbbá az 
1583-iki eperjesi gyűlésen az oltárok és „bálványok" ellen, sőt 
a kisszebeni zsinat határozatilag kimondotta az oltárok becsu-
kását és a bálványok eltávolí tását , 1 1 ' ) Lőcsén mégsem bántották 
a főtemplom oltárait és szobrait, úgyhogy a képírás és szobrá
szat e műremekei épen maradtak ránk. 

A nép csak nehezen tudott a templom azon felszerelési 
tárgyaitól megválni, amelyek a régi kath. hit szolgálatában álltak 
és melyeket nemrégen még tisztelet és megbecsülés környezett. 
Ezt látjuk 1593-ban Szepesbélán, ahol Scholtz János lelkészük 
temetésekor a bélaiak előszedték a lomtárban heverő zászló
kat s szent képeket és így akarták a temetés fényét és pompáját 
emelni. A temetésen megjelent lelkészek a leghevesebben t i l t a 
koztak ezen kath. jellegű szokás ellen és már-már heves össze
koccanásra került a sor, ha a szepesbélai bíró közbe nem vetette 
volna magát és el nem tétette volna e szertartási je lvényeket . 1 1 4 ) 

Lám Ambrosiuson kívül Fabricius vagyis Tolna i Tamás ís 

(G. Creutzcr: Warnung vor dar Sacramentarierer . . . Bartpheld 1 5 8 6 . — 
A késmárki ev. l ic. könyvtárának a példányát használtam.) 

m ) Ráth Gy. : A felsőmagyarorsz. krypt. hitvitázó irodalmáról, i, h. 
316. 1. 

1 1 1 2 ) Hanc regulám secutus et ego, Sebastianum L a m Keismarcensem 
(ad exemplum pene Carlstadti i ímagines e templo Víttenbergensi absente 
Luthero tumultuarie proturbantis) libertati Christianae in Ecc les ia patriae 
suae, vix quadrante milítarís a loco habitationis meae dissita (grandiorem 
aram, quod antea a nullo unquam íbi tentatum fűit, contra consvetudinem 
illius Eccles iae occludendo et quasdam non impie usitatas ceremonias pro-
scribenda) vim inferentem, ad frugem revocare sonatus. (Responsionis Gregoríí 
Horwath aliter Stansith, de Gradecz Pars prima... Bartphae 1592. Prae-
fatio A . 3.) 

1 1 3 ) Matr. Moll . 593. 1. és lásd még Ráth Gy., Gradeczi Horváth G . és 
Lám (Ambrosius) S. hitvitája. Bpest, 1894. 24. 1. 



vitába elegyedett Horváth Stansith Gergellyel a templomi 
képek imádása miatt . Fabrícius udvar i lelkésze vol t Thököly 
Sebestyénnek, k i , mint ismeretes, Horváth St. G.-nek e t ek in 
tetben szintén ellenfele vol t . Fabricius vi ta i ra to t adott k i 1594-
ben, melyben megtámadta Horváthot amiatt, hogy ezüst feszü
letet készíttet temploma számára, a régi szent képeket, me
lyeket a templomokból eltávolítottak, összegyűjtötte s kieszkö
zölte nem egy helyen, p l . Bártfán, az oltárok nyitvatartását. 
A szentírás alapján igyekszik meggyőzni ellenfelét Fabricius 
eljárása helytelenségéről s arról, hogy az ellenkezik az ub iqu i 
tás elvével, melyet va l l s nem egyéb bálványimádásnak 1 1 5 ) 
Horváth Stansith G. helyett a nagyeőri iskola vol t növendéke 
és segédtanára, Lányi Illés felel a vádiratra, Scutum libertatis 
Christianae in non Ceremoniarum, nominatim autem Imaginum. 
Bartphae 1595. címmel. Előadja, hogy jóltevőjét, Horváthot 
országos ügyek akadályozzák a válaszadásban s mive l Fabrícius 
szóbeli vitatkozásba nem akart bocsátkozni Horváth Gergely-
lye l , k i erre többször felszólította, ő utasítja vissza a támadást. 
Bizonyítja, hogy a képek használata az egyházak tetszésére 
van bizva és azok nem tekinthetők bálványoknak. 3 1 6 ) 

Fabricius már mint sárospataki lelkész adta meg viszont
válaszát a Scutumra; Exarmatio scuti laniani. 1597.111) Ebben 
ellenfelét Lányit lekicsínyli s a ,,dőreségek"- és tévedések-et, 
melyek a Scutum-ban találhatók, részletesen cáfolja. Horváth 
vitatkozási hajlamát igen elítéli s erőszakoskodással vádolja őt. 
A z t állítja, hogy az evangélikusok ügyének nagy kárt okozott 
Horváth G. azzal, hogy a templomi képek megtartásáért síkra 
szállt s ezzel csak a kathol ikusoknak tet t jó szolgálatot. 1 1 8 ) 
Lányi Illés válasza „Defensio libertatis christianae in usu ima-

1 1 4 ) Matr. Moll . 684. 1. 
1 1 5 ) A munka címe: Modesta et christiana disceptatio de quaestione, 

an imagines in templis... tolerandae sint. 1594. és v. ö. Ráth G y . i. m. 52. 1. 
l i e ) Qua quídem non alio collimavi, nisi ut notam turpis idolatriae nobis 

aspersam eluerem, usumque Imaginum una cum reliquis superstitione caren-
tibus Ceremoniis, liberum Ecclesiae relinqui, ex seriptura evincerem. 
(Scutum libertatis christ. Praefatio A . IV . ) A késmárki ev. liceum könyvtá
rának példányát használtam. 

1 1 7 ) Szabó K . a Régi M. Könyvtár I I . 271. sz. alatt debreceni nyomda*' 
terméknek tartja; Ráth Gy. i . m. 54. 1. több valószínűséggel Fabricius mind
két munkáját viszolyi nyomdaterméknek deklarálja. 

1 1 8 ) Ráth G y . i . m. részletesen ismerteti a munka tartalmát 53—54. 1. 



ginam: Bartphae" címmel évszám nélkül jelent meg 1 1 9 ) s írója 
ekkor mosóczi lelkész. Meg akarja védeni jóltevője emlékét 
Fabricius vádjaitól, de mivel ekkor már ellenfele sem vol t 
életben, be akarja fejezni a vitát s az Exarmatio támadásait 
egyenként boncolja és cáfolja és kimutatja, hogy az adíaphorák 
nem ellenkeznek az ev. egyház szellemével. Hiszen maga 
Ambrosius és Fabricius is cserben hagyják rideg kálvinista 
álláspontjukat, mivel a késmárki ev. templomban ők is meg
hagyják a főhajóban levő Krisztus szobrot, továbbá a szárnyas
oltárokat, a stallumsort és a s í remlékeket . 1 2 0 ) 

Ellenállásra talált 1582-ben Fabri Kristóf illésfalvi ev. pap 
a lublói várnagy, majd saját hivei részéről is, midőn az illés
fa lvi templomnak egy, Krisztus szenvedését ábrázoló képét arra 
az oltárra helyezte át, ahol úrvacsorát osztott. Ezzel az át
helyezett képpel szándékosan befedte sz. Miklós képét, mive l 
sz. Miklós tiszteletét a szentírás úgysem írta elő. Mihe ly t a 
lublói várnagy tudomást szerzett sz. Miklós képének befedésé
ről, azonnal elrendelte az eléje helyezett kép eltávolítását és 
Fabr i Kristófot pénzbüntetéssel is sújtotta. A z illésfalvi hívek 
közül is sokan helyeselték a lublói várnagy intézkedéseit, 
mivel maguk is még ragaszkodtak az ev. egyház által ledöntött 
bálványok tiszteletéhez. Hortensius Bálint esperes közbelépé
sére vo l t szükség, ak i irásbelileg kérte Thurzó Szaniszló és 
Elek közbenjárását avégből, hogy a meghurcolt illésfalví pap 
elégtételt nyerjen és a rárótt pénzbírságot elengedjék n e k i . 1 2 1 ) 

Máriássy Pál említett statútumában 12-frt. bírságot rovot t 
azokra, ak ik a bálványoVásnak hódolnak. 1 2 2 ) 

1 1 9 ) A késmárki ev. lic. könyvt. példánya állott rendelkezésemre.. 
m ) . . . cur non simul ingens illud Crucifici simulachrum e medio 

Templi excidit? aut cur reliquit Imagines pietas in tabulis, ímo etiam 
sculptas in subseliis civium et monumentis Dominorum. („Defensio libertatis 
christ." c. munkának az Admonítio B. 6.) — A szóban forgó műemlékek 
leírását lásd „Késmárk sz. kir. város műemlékei" c. Eperjesen 1908-ban 
megjelent munkám 48—60. lapjain. \ 

1 2 1 ) • A matr. Moll . 591—594. 1. egész terjedelemben közli Hortensius 
B.-nak a Thürzókhoz intézett levelét, melyből kitűnik, hogy az 1557-iki 
bártfai zsinat, mely elrendelte volt egy oltár kivételével az összeseknek 
becsukását s a zászlók, gyertyák s egyéb adíaphorák elvetését, erősen 
éreztette hatását a Szepességen is. — Weber S. félreértette a matricula 
Moll . latin szövegét és tévesen említi, hogy Fabrit Thurzó Eleknél kép-
ímádással vádolták. Épen az ellenkezője történt. V . ö. Weber S. „A protest. 
elv lassú haladása különös tekintettel a Szepességre" c. cikkét (Prot. 
Szemle 1906. 483. 1.) 1 2 2 ) X . §. Iványi Béla i. m. 137. 1. 



A reformáció tehát, amint láttuk, a Szepességen is kikezdte 
a bálványokat, de erős harcokra vol t i t ten is szükség, míg a 
nép véglegesen és teljesen szakított az egyházi művészetnek az 
érzékekre ható kultuszával. 

Zene. A zenéi a reformáció nem küszöbölte k i teljesen 
az egyházi kultuszból, hanem csak megszorította annak szere
pét és jelentőségét. Egyedül az orgona le t t ezentúl az egyházi 
ének kísérője. A zene léleknemesítő feladatát elismerte a re
formáció is, de t i l takozot t az ellen, hogy az evangélium szelle
mével ellentétben az tisztán érzékeinkre hasson. Lám A m b r o 
sius S. és Pilcz G. állást foglaltak mindennemű zene alkalma
zása ellen, de Kreutzer Gy. nagyeőri lelkész határozottan t i l ta 
kozott a kryptokálvinisták ezen radikálismusa ellen, ak ik haj
landók volnának arra is, hogy az orgonát a templomban elzár
ják és összezúzzák. 3 2 3 ) Pilcz G. ezzel szemben egyházi téren 
a legnagyobb egyszerűség hive és még az orgonákat is szám
űzné a templomból, miután felfogása szerint az orgona az 
ótestamentumba va ló . 3 2 4 ) Pilcz G.-nak és Lám Ambrosius S.-
nek az orgonák ellen való fellépése nem váltott k i nagyobb 
mozgalmat a Szepességen, ami Kreutzer Györgynek Pilcz ellen 
intézett újabb röpiratából is kitűnik, amennyiben az orgonák 
megmaradtak a szepesi templomokban, csupán Késmárkon fo
rogtak azok veszélyben Lám Ambrosius S. túlbuzgósága m i a t t . 1 2 5 ) 

Házasságbontás. 
Minthogy a kánonjog értelmében a házasságkötés- és há

zasságbontásból folyó jogi esetek a kath . szentszékek illetékes
ségéhez tartoztak, most a megváltozott viszonyokra való tek in
tet tel a fraternitások ragadták magukhoz a házassági ügyekben 
való ítélkezési jogot. 

A z esperességek figyelemmel vol tak természetesen a X V I . 
században a szepesi és magdeburgi jogkönyv, a X V I I . század
ban pedig e két jogkönyv összeolvasztásából származó Apelles-
féle (1628) jogkönyvre, amelyben a Szepesség részére a házas
sági jog elég részletesen kodifikáltatott . 1 2 6 ) 

1 2 3 ) Orgeln zu sperren vnd verbrechen. (Kreutzer G . , Warnung etc. 
i. m. 10. 1.) 

m ) Ráth Gy. , A felsőmagy. kryptokal. hitvitázó írod. i . h. 313. 1. 
^ 5 ) u. o. 316. 1. 

1 2 8 ) Apelles Boldizsár jogkönyvének a házasságjogra vonatkozó részét 
kiadtam a Közi. Szepesm. múltjából. I V . évf. 1912. Lőcse 94—96. és 
136—150. 1. 



E törvények szellemének megfelelően járt el a X X I V sze
pesi városi ev. esperesség 1585-ben április hó 12-én Ménhárdon 
tar tot t gyűlésén, mikor kimondja János hunfalvi; parasztnak 
Fürst Borbála izsákfalvi özveggyel kötött eljegyzése érvény
telenségét azért, mivel a mennyasszonyt csak atyja, az ő akarata 
ellenére jegyezte el. Tekinte t te l arra, hogy a tanuk is bizonyí
tották, hogy a mennyasszony eljegyzését kézadással nem erő
sítette meg, nem büntette meg őt a fraternitás pénzbirsággal, 
de mivel a mennyasszony a jegyajándékot mégis elfogadta, 
arra kötelezték, hogy a kezét megkérő férfiakat, k i k emiatt 
gúny tárgyává let tek, kövesse meg. A vőlegény, ak i pem oko* 
san rendezte eljegyzését és hibásan is járt el, visszakapta a 
jegyajándékot és ezzel barátságosan elintézve az ügyet, az espe
res a felek jelenlétében kettévágta az eljegyzési koszorút . 1 2 7 ) 

A z 1581-ikíí márkusfalvi statútum megkövetelte, hogy 
házasság közeli vérrokonságon belül ne történjék; megszabta 
továbbá a korhatárt és bizonyos egyházi feltételeknek a telje
sítését is előírta a házasulandóknak. A korhatárt a nőknél a 
szepesi jognak megfelelően a 14-dik évhez, a férfinál a szepesi 
jogtól eltérően a 20-dik életévhez kötötte. Fontos ok esetén 
a házasság esetleg előbb is megköthető vol t . Feltétlenül meg-
kitvánta azonban a statútum azt, hogy senki se házasodhassék 
előbb, míg „nem tanwllya az tyz parancholatot, az hitnek ágha-
zattyát és az keoniorgheö imádsaghott." Szépen meg ís indo
kolja az utolsó feltétel szükségességét mondván, ,,mert ha az 
atyák és aniák ezt nem twggyák, miképen taníthattják azután 
az* eő girmekeket azokra." Elrendelte továbbá a statútum még 
azt is, hogy mindazok, ak ik házasságra óhajtanak lépni, az 
esküvő előtt egy vagy két héttel úrvacsorával is éljenek és 
kötelesek magukat a templomban hirdettetni . A k i pedig ez ellen 
cselekszik, az földesurának adandó át megbüntetés cé l jából . 1 2 8 ) 

Papválasztás. 
A z esperesség ügyköréhez tartozott a papválasztáskor 

keletkezett esetleges ellentéteknek és visszaéléseknek elsimí
tása és kiegyenlítése. A z esperes és az egész fraternitás tudta 
és hozzájárulása nélkül pap meghívót (vocatcr) el nem fogad
ha to t t . 1 2 9 ) A gyülekezetek meghívó leveleit tehát bemutatták 
a fraternitásnak és ha az esperes, illetőleg fraternitás tagjai a 

1 2 7 ) Matr. Moll. 644—645. 1. 1 2 8 ) V I I . §. Iványi i. m. 137. 1. 
tó9) 1605-iki alapszabályzat 5. §. i . h. 



vocatort a papra nézve hátrányosnak vagy lealázónak tar tot
ták, tiltakozásukkal eleve megakadályozták annak elfogadását. 
E kérdésnél védte meg az esperesség legjobban papjainak 
anyagi és erkölcsi érdekeit. 

A z esperes erélyes közbenjárása csendesítette le így a 
felkai pap választási mosgal mákat ís, ahol Mar tern János l e l 
késznek 1581-ben történt elhalálozása után Konstantin egyház
gondnok Fried Cyprian murányi lelkész részére meghívót (vo-
cator) hamisított, ak i erre Felkán elfoglalta a papi állást. A 
gyülekezet az egyházgondnok eljárásán felháborodva igazságot 
keresett a lublói starosztánál, ak i Felkának új papválasztásra 
engedélyt adott. A felkaiak most lelkészüknek megválasztották 
Nikasy György durándi papot és Fr ied Cypriánnak küldött
ségileg tudtára adták a választást, Fr ied Cyp. a választás ellen 
t i l takozott , Platner A n t a l esperes pedig közbevetette magát, 
mire a lublói alkapítány Godisovszky Szaniszló elnöklete alatt 
Leibiczon ez ügyben világi és egyházi férfiak bevonásával tör
vényszéket tar to t tak és esküvel megerősített tanúvallomások 
alapján elutasították Fr ied Cypríánt keresetével, mivel be-
igazolást nyert az, hogy hamisított meghívó (vocator) alapján 
foglalta el a felkai papi á l lás t , 1 3 0 ) 

Papi jövedelem és illetmény. 
A papi meghívók (vocator) alapján kapunk egyúttal az ev. 

papok jövedelmeiről és illetményeiről is némi képet. 
A z ev, papok főjövedelme is a tized vol t , melyet a refor

máció a Szepességen nem törölt e l . 1 3 1 ) A tized nem terjed k i 
mindenhol az összes terményekre, de minden körülmények közt 
a gabonanemüekre, úgymint rozsra, búzára, árpára és zabra 
és a hüvelyesneműeknél a borsóra, A kender beszolgáltatását 
p ld , Késmárkon 1583-ban Lám Ambrosius Sebestyén meg
hívójában az ev. hívek tetszésére b íz ták . 1 3 2 ) 

1 3 ° ) Matr, Moll . 574—580. 1. — Megjegyzem, hogy Emericzy D., G e 
schichte der ev. Gemeinde F e l k a 1872, Neuhaus (Böhmen) c. mozaik
szerűen összállított füzetében egyáltalában nem említi ezt az incidenst. 

i 3 i ] Megemlítendő, hogy kezdetben a szepesi szászoknál a papok nem 
tizedet, hanem tizenkettedet kaptak és csak hosszas viszályok után sike
rűit Konrád pápai megbízottnak keresztülvinnie azt, hogy 1280. óta a sze
pesi szászok is megadták a papoknak a tízedet. (Wagner A n a l . Scep. I . 
265, és 275. 1.) A későbbi királyok megerősítették a papoknak a tizedhez 
való jogát. (Wagner i. m. I. 273. 1.) 

1 3 2 ) Lásd Lám Ambrosius Sebestyén meghívó levelét (vocator), melyet 
Genersich í. m. I I . k. 123-^-125. 1. egész terjedelemben közölt. 



A z egyházi tizedet bizottsági úton szedték be a pap ré
szére és pedig a pap, biró és egy egyháztag jelenlétében. Senki 
önmaga akaratából nem dézsmálhatott, mert ,,ha valaky penigh 
zabád akarattja zerént dézmálna, vagy hamissan rakná a kepét, 
a biró az ol lyan embert megh foghya és egy forint birsághot 
végien raita, az dézma felét az egyház zewkséghére, ha az biró 
el nem járna tisztibe ez dézma dolghából, az patrónus tartoz
zék megh bewntetni a byrot t" , mondja Máriássy Pál 1581. évi 
statútumában. 1 3 3 ) 

Míg Máriássy Pál a legnagyobb védelembe vette a papok 
tizedét, addig a szepesi várurak közül Thurzó Elek és Szaniszló 
és a lublói staroszták részéről sok zaklatásnak vol tak kitéve 
az ev. papok a tized miatt . Thurzó Szaniszló 1573-ban Szepes-
várához tartozó tizenegy (el nem zálogosított) város lakóitól 
bekövetelte a tizedet és az ev. papoknak csak a tizenegyedik 
kéve szedését engedélyezte, amivel mintegy száz köböl gabona 
jövedelmétől elütötte őke t . 1 3 4 ) 

A z elzálogosított tizenhárom város papjainak tizedéből 
pedig az új staroszta Maczejovszky János 1576-ban ezer köböl 
zab beszolgáltatását követelte. A papok emiatt igénybe vették 
Rueber János felsőmagyarországi főkapitány közbenjárását, 
aki ekkor Késmárkon járván, személyesen meggyőződött a 
lengyel staroszta képtelen követeléséről és írásban figyelmez
tette Maczejovszky J.-t arra, hogy az ev, papok érdekében jog
orvoslást fog keresni a lengyel rendeknél, 1 3 r >) A fraternitás 
papjai Bornemisza Gergely szepesi préposthoz is fordultak 
segítségért a lublói staroszta miatt és súlyos aranyak és a szék
díj kétszeres lefizetése ellenében 1578-ban Rudolf királytól 
tényleg oltalomlevelet hozott Bornemisza a tizénhárom város 
papjainak, mive l a lengyel staroszták a termények tizedétől 
rendszerint teljesen megfosztották őke t , 1 3 6 ) 

1 3 3 J Közi. Sz. m. I X . évf. 1917. 136. 1. 
1 3 4 ) Messzire vezetne a zaklatásnak és az e'z ellen tiltakozó ev. papok 

megaláztatásának a részletezése. Különben lásd matr. Moll . 530—542. 1. 
1 3 5 ) u, o. 549—551. 1. 
^ 3 ) Quomodo Officiaies et capitanei in arce Lyblo, Serenissimi Regis 

Foloníae pro tempore constituti, contra divina et humana Iura, in suos 
Parochos X I I I oppidorum, in praesens apud Regem Poloniae titulo pignoris 
habitorum iniuriose atque insolenter debachentur, quos praeter alia multa 
insolita, ad inconsuctas frumentí, hordei et avenae dationes contra antiqua 
eorum Iura prívilegia atque libertates coarctare niterentur, supplicans 



A tizedet az ev. papok természetben vet ték át, de egyes 
helyeken a városok szedték be és megváltották azt. Ez eset
ben a városok főleg készpénzben biztosították a papok jöve
delmét, Matheóczon, Strázsán és Lőcsén nem járt természet
ben a papoknak a tized. A tized természetesen, ha aet a sta
roszták és várurak nem dézsmálták meg, nagyobb jövedelmet 
jelentett a papoknak, de viszont, ha a termés nagy részét a 
hatalmaskodó váruraknak be kel let t szolgálhatni, akkor a f ix 
fizetésből élő papok jártak jobban. 

Lőcsén Mol le r Gy, 1558-ban hetenként minden pénteken 
3 fr tot kapott és a megélhetésre konvenció fejében még 10 
köböl rozsot, 10 köböl búzát, két köböl komlóból főzött sört, 
egy hízott sertést, két tehenet, egy métermázsa sót és tüzelőfát, 
amennyi éppen szükséges vol t , E fizetésből azonban köteles 
vo l t két segédlelkészének egyenként évente 12 frtot k i u t a l n i . 1 3 7 ) 
Mo l l e r Gy. f ix fizetése egy évre a két segédlelkésznek járó 
illeték levonása után tehát 135 frt, volt , ami a kor gazda
sági viszonyainak megfelelően szép fizetésnek mondható, 1 3 8 ) 

M i k o r a pénz értékéből veszített, akkor Lőcsén az újonnan 
választott ev. lelkész Plattner A n t a l is 1569-ben, főleg a 
leibiczí és váraljai papok biztatására, a tizednek természetben 
való átadását köve te l te . 1 3 9 ) 

A z o k a papok, ak ik a tizedet természetben szedték, meg
hívólevelük értelmében kötelesek vo l tak az egyház és iskola 
többi alkalmazottai illetékeinek javarészét abból k iu ta ln i . 
Rendszerint a német és tót prédikátorok-, vagyis segédlelké
szekről, továbbá a rektorok- , kántorok- és sekrestyésekről vo l t 
i t t en szó. A segédlelkészek fizetése legtöbbnyire 40 és 50 f r t . 

Majestati nostrae humiliter, ut, cum haec íniusta et indebita exactio fru-
menti, hordei et avenae, non ita prídem a dictis officialibus et capitaneis, 
ín fraudem et detrímentum praefatae Ecclesiae suae Scepus, et Iuríum 
suorum temere attentata sit, certumque sít ab inscríptíone ipsa omnes 
Eccles ías et Ministros Ecclesiae Dei, in iisdem oppídis existentes perpetuo 
exemptos et Praepositi, eiusque E c c l . Scepus, Iuribus imedíate esse 
subiectos . . . (u. o. 582. 1.) 

" 7 ) Hain i . m. 106. 1. 

^ 8 ) Tudnunk kel l ugyanis, hogy 1525-ben Lőcsén nagy drágaság ura l 
kodott és akkor a következő árak voltak: egy köböl buza 44 dénár, rozs 
— 33 d., árpa — 25 d., zab — 12 d., sör — 25 d., komló —< 75 d„ 5 tojás 
— 1 d., 2 csirke — 6 d., 1 liba 6 d., 1 köböl borsó 50 d, (Hain i . m. 29.1.) 

1 3 9 ) A leibiczi és váraljai papot emiatt e szavakkal csipkedte a kró
nikás: ,,alsz rechte Kirmes Pfaffen vnd geítzíge gesellen" (Hain 119. 1.) 



között ingadozott és járt nekik rendszerint még a tizedből is 
bizonyos terményrész, azonfelül vagy teljes ellátás, vagy bizo
nyos megállapított napokon szabad ellátása Lakás, fűtés és vilá
gítás természetesen szintén a parochián járt k i nekik ingyen. 
A z iskojamestert vagy szabad ellátás il lette, vagy bizonyos 
napokon kapott élelmezést a tizedet élvező papnál. A kántor, 
illetőleg orgonista rendszerint azon napokon kapott szabad 
ellátást a papnál, mikor a templomban funkciója volt , a sek
restyés pedig ebédet. Ennek ellenében az előbbi (orgonista) köte
les vo l t az asztalnál a kiszolgálást elvállalni . 1 4 0 ) 

A pap a tizedből befolyó terményeket eladhatta, de Iglón 
köteles vo l t híveinek 1—2 dénárral olcsóbb árat szabni és elő
vételi jogot biztosítani. 1 4 1 ) 

Köteles vo l t továbbá a pap a parochia épületét és a gazda
sági épületeket jókarban tartani és lehetőleg szegény tanulókat 
segélyezni , 1 4 2 ) 

A z elszámolás Vízkeresztkor történt. Ha a pap azonban 
Vízkereszt előtt elhalt, akkor özvegye Vízkeresztig még élvez
hette a tized felét. 1 4 1 ' ) 

A városok különben minden pap meghívó levelében (voca
tor) ígéretet tettek, hogy a pap elhalálozása esetén hátrahagyott 
családjának eltartásáról megfelelően gondoskodni fognak. 

A z ev. papoknak megvolt a szabad végrendelkezés! jo 
g u k , 1 4 4 ) bár ezt a lengyel staroszták nem nagy tiszteletben tar
to t t ák . 1 4 5 ) 

14°) Iglón 1556-ban a tót prédikátornak járt 40 frt, készpénz, 24 köböl 
rozs, 24 köböl árpa, 12 köböl buza, fűtés, világítás és vasárnap szabad e l 
látás; a német prédikátornak, rektor- és kántornak vasárnaponként élelme
zés. (Lásd Bogner B . meghívóját i . h.) — Szepesváralján 1596-ban Wagner 
Jakab meghívója (vocator) szerint jár a tót prédikátornak 50 frt., 16 köböl 
rozs, minden évnegyedben 12 frt. 50 d., 4 köböl rozs és minden főünnepen 
1 köböl buza; az orgonistának vasárnap reggel és este, kedd, csütörtök, 
szombat este, ünnepeken két ízben és mikor templomban orgonál egy íz
ben szabad ellátás, de köteles az asztalnál felszolgálni. A sekrestyésnek a 
főbb ünnepeken szabad ebéd vagy természetben megfelelő pénz, gabona és 
sör jár. 

1 4 1 ) Lásd Bogner B , meghívójának 9-dik pontját i . h. 
1 K ) Lásd Bogner B. , Wagner L , Danielis Illés meghívó leveleit (vocator) 
Hradszky i . m., ahol egész terjedelmükben közli azokat a 181. és 327—331. 1. 

1 4 3 ) Lásd Wagner I . meghívójának 9. pontját i . h. és a frat. 1605-iki 
alapszabályzatának 26. pontját (Matr. Goltz, i. h.) 

1 4 4 ) u. o. 25. §. 
1 4 5 ) A lublói alapítvány Kozlankovszky Lambert lefoglalta Stockei 



Végül megemlítjük még, hogy a papi meghívó levelek (vo
cator) rendszerint feltüntették a parochia gazdaságának a l e l 
tárát is, amelyet a megválasztottnak állása elfoglalásakor át
ad tak . 1 4 6 ) 

13. A naptárreform a Szepességen, 

A szepesi prépostnak jogviszonya a fraternitásokhoz. 

A X X I V szepesi városi fraternítás a legélénkebb kontaktus
ban élt az V sz. k i r . város fraternitásával és fontos e lv i kérdé
sek eldöntésénél lehetőség szerint, tekintettel voltak egymás 
állásfoglalására, sőt egyenesen kikérték egymás véleményét is. 
Lőcse lehetett a közyetítő a két fraternitás között, mivel az 
még mindig mindegyik esperességhez tartozott . 

A Gergely-féle naptár behozatalánál 3) a X X I V szepesi 
városi fraternitás ís egyöntetűen akart az öt sz, k i r . város 
esperességével eljárni, mert midőn a szepeshelyí káptalan 
Obsopaeus (Koch) Cyriák szepesváraljai lelkésztől 1583-ban 
azt kívánta, hogy Mindszentek napját az új naptár szerint, 
tehát nov. hó 10-én ünnepelje meg, az esperesség nyomban 
megkérdezte az öt sz. k i r , városi esperestől, Bels Benedek, 
eperjesi lelkésztől, az öt sz. k i r . város esperesség álláspontját 
a Gergely-féle naptárra nézve, Bels B, Lám Ambrosius Se
bestyént, lelkésztársát, viszont Rueber J.-hoz küldötte, hogy 
puhatolja k i az ő felfogását e szerfelett kényes, kérdésben. 
Rueber J, nem adott határozott véleményt és oda nyilatkozott , 
hogy a szepesi papok a legmesszebbmenő előzékenységgel 
fogadják a prépost utasításait, de azért hangoztassák azt, hogy 

János szepesszombati pap 1584-ben történt elhalálozása után annak v a 
gyonát és csak Hortensius B . esperes személyes közbenjárása folytán sze
rezhette azt vissza özvegyének. Hasonlót látunk Poprádon Kreisner Bálint 
elhalálozásakor, mikor Hortensius esperes személyesen eljárt Lublón e jog-
liprás miatt. 

i 4 f l ) A szepesváraljai 1596. évi leltár feltüntetett pld. 50 köböl búzát, 
50 köböl rozsot, 50 köböl árpát, 2 lovat, 1 megvasalt szekeret, 2 tehenet, 
1 ökröt, 4 disznót, 2 sörös puttonyt, 2 katlant, 1 kupát, 1 sárgaréztálgyürüt, 
1 széles óntányért, 1 óntálat,. 1 új zöldre mázolt asztalt, 1 fehér asztalt, 1 
új zöld padot, nagy vasajtót, 1 csengetyűt. (Vocator függelékében i . h.) 

1 ) V , ö. Babura László: , ,Az új naptár behozatala a Szepességen" c. 
cikkét a Szepesm. Tört. Társ . Évk. I I I . évf. Lőcse 1887. 49—59. 1. — Szerző 
cikkében nem utal az igazi, okra, hogy miért ellenezték az ev. papok any-
nyira a naptár reformját. 



a naptár reformja nem tekinthető felekezeti kérdésnek, hanem 
i t t a világi hatóság véleménye a döntő. 2) 

A Gergely-féle naptárra vonatkozó k i r . rendeletet meg
kapta Bornemisza G. szepesi prépost ugyanis még 1583. októ
ber hó folyamán. E rendelettel együtt Nagyszombatban k i 
nyomatott , negyedévre szóló naptártöredéket is kapott a pré
post, amelynek bevezetése kiemeli, hogy e naptárreformot 
X I I I . Gergely pápa foganatosította és az egyes nafCbkhoz azon
felül a szentírásból megfelelő szent igék olvasását követeli. 3) 

Bornemisza G. szepesi prépost Jászóról minden megegye
zés és utasítás nélkül áttette a k i r . rendeletet a naptártöredé
k e k k e l a szepesi káptalanhoz, amely azt november hó 1-én 
már foganatosítani is akarta. Obsopaeus (Koch) Cyriák a frater
nitás volt esperesének és a szepesi ev. hitvallás egyik szer
kesztőjének ellentállása váratlanul érte őket. 4) 

A prépostnak Szepeshelyen november hó 29-én való meg
jelenése sem vi t te a naptárreformot a Szepességen dűlőre, 
mivel ő maga sem helyeselte, hogy a káptalan az egyházak 
pártfogóinak kellő értesítése nélkül azonnal rendeletileg óhaj
tot ta az új naptárt bevezetni, helytelenítette azonban azt, hogy 
Obsopaeus (Koch) Cyriák Rueber J. véleményét kérte k i a 
a naptárreformra nézve. A káptalan erre maga is visszatért a 
légi naptárhoz. 5) 

A szepesi ev. egyházközségek a naptárreformtól annak 
kath. jellege miatt idegenkedtek. A z ev. egyház tagadta 
már ekkor a pápa primátusát és nem vol t hajlandó tőle rende
leteket elfogadni, másfelől meg veszedelmesnek vélték a fra-
ternitásbeli papok azt, hogy a ka th . egyház írja elő a naptár
töredékben felvett és kijelölt szent igéket az ev. egyháznak is. 
A naptárkérdést nem pol i t ika i , hanem egyházi és pedig fele
kezeti kérdésnek minősítették, mivel a naptárreform a pápa 
tekintélyét nagyban emelte. 6) 

2 ) Matr. Moll . 600. 1. 
3 ) Post díerum consignandum, vclut Epilogi loco adscriptum erat, quae 

lectiones, quibus diebus observandae essent. (u. o. 599. 1.) 
4 ) u. o. 600. 1. 5 ) u. o. 604. 1. 
6 ) . . . quae adjectio una cum titulo, in quo Papa Sanctissima Dominus 

noster, per initiales litteras S. D . N. apellatur, a multis ita accepta est, 
ut existímarent negotium hoc non mere Políticum esse, sed Eccles ias 
quoque imisceri, eosque spectare, ut authoritate Papae sensím aucta, doct
rinae etiam apud simplíciores audítores insidia struantur. (u. o. 599. 1.) 



A szepesi evangélikusoknál növelte az ellenszenvet az új 
naptárral szemben Bornemisza G. váradi püspök és szepesi 
prépost levele, melyet 1584-ben március hó 11-én Rudolf király
nak a naptárreformot sürgető ujabb rendelete miatt a szepes-
lielyí káptalanhoz intézett s az új naptár behozatalával a régi 
egyházi szertartások megtartását is követelte.1) A prépost
helyettes erre utasította a fraternitásokat a rendelet végre
hajtására, a fraternitások pedig fázván az esetleges kath . szer
tartások visszaállításától, a megye alispánjához, Görgey Kristóf
hoz fordultak tanácsért és támogatásért a naptárreformmal 
szemben. 8} 

Görgey Kristóf azt tanácsolta a fraternitás papjainak,, 
hogy várják be a sz. k i r . városok és a Kassán gyűlésre össze
ülő nemesség ebbeli határozatát, mivel i l y országos ügyet a 
király nem rendezhet magánúton városokkal és megyékkel, 
hanem csakis országgyűlés útján. 9) Közben a kamara magához 
rendelte az öt sz. kír. város biráít Kassára és kivet te tőlük az 
ígéretet, hogy városaikban meghonosítják az új naptárt . 1 0 ) A 
bírák azonban nem számoltak az ev. papokkal és az ev. po l 
gársággal, ak ik a naptárreformot a közrebocsátott naptár ka th . 
jellegű részei miatt a legnagyobb elszántsággal ellenezték. 
Különösen Lőcsén tört k i az általános elkeseredés amiatt, mivel 
i t t Papst Frigyes bíró helyt akarván állni a kamarának tett 
ígéretéért, március 20-án összehívatta az ev. templomban a 
híveket, hogy kihirdethesse nekik az új naptár foganatosítását 
és a húsvéti ünnepnek március hó 21-ére való kitűzését. Plattner 
A n t a l ev. lelkész a leghevesebben t i l takozot t a biró ezen 
önkényeskedése ellen, távozásra szólította fel a jelenlevőket és 
megakadályozta a biró szándékát. 1 1) 

Viszont a biró azzal kellemetlenkedett a lelkésznek, hogy 
Áldozócsütörtökön távol tartotta a városi tanács nagy részét 
Sandecius orgonistával együtt az istentisztelettől. 1 2) 

Ezen incidensek után a prépost szükségesnek tartot ta , 
hogy erélyesebben lépjen fel a fraternitásoknál a naptárreform 
érdekében és 1584-ben június hó 15-én Jászóról körlevelet i n 
tézett a hét fraternitáshoz, melyben szigorú büntetéssel fenye
gette ezentúl mindazokat, akik az új naptár elfogadásától vona
kodnak és az egyház régi szokásait és szertartásait nem kö
v e t i k . 1 3 ) 

7 ) u. o. 605—606. 1. 8 ) u. o. 607. 1. B ) u. o. i. h. 1 0 ) u. o, 608. 1, 
" ) u. o. 610. 1. **) u. o. 611. 1. « ) u. o. 612. 1. 



Minthogy Bornemisza G. váradi püspök és szepesi prépost 
ismét a kath. egyház régi szokásainak és szertartársainak meg
újításával óhajtotta a naptárreformot összekapcsolni, a frater
nitás ev. papjai ezúttal a nemességnél kértek támogatást a 
prépost újabb rendeletével szemben. 1 4) 

A szepesi nemesség állást ís foglalt az ev. papok érdeké
ben és óvást emelt a szepesi prépostnál az ellen, hogy ké t 
szeres büntetés terhe alatt akarja az új naptár használatát e l 
rendelni és e szerint az egyház régi szertartásait és ájtatosságait 
az egyházakban felújítani. A z új naptár sérti a nemesek kivált
ságait és szabadságait és amíg országgyűlési intézkedés nincsen, 
ök sem hajlandók a naptár reformját elfogadni. Ne követelje 
tehát a prépost, illetőleg helyettese az új naptár elfogadását 
az ev. papoktól, mert az jogtalanságot jelentene rájuk nézve is, 
mivel ők az egyházközségek patrónusai. 1 5) 

A X X I V szepesi városi fraternitás azonban nem elégedett 
meg a szepesi nemesség közbelépésével, hanem maga is foglal
kozot t június hó 18-án Ruszkinóczon tar to t t gyűlésén az' új 
naptár kérdésével. E gyűlésen célszerűnek tartotta a frater
nitás, hogy személyesen megkérjék a püspök-prépostot arra, 
hogy amíg maga a po l i t ika i hatóság nem tette magáévá az új 
naptárt, addig ne tekintse engedetlenségnek, ha az ev. papok 
a naptárreformtól tartózkodnak. E megbízást Jantschi János 
iglói és Tarczi János pálmafalvi lelkészekre ruházták, akikhez 
a világi hatóság részéről a tizenhárom elzálogosított város 
jegyzője Haskó György is csatlakozott. 1 6 ) 

Bornemisza G. a legnagyobb felháborodással fogadta a 
küfdöttséget és nemcsak engedetlenséggel, hanem felségsértés
sel is vádolta a papokat, akik egyházi főhatóságuk mellőzésével 
a nemességgel paktálnak és megfenyegette őket, hogy ha rövi
desen keresztül nem viszik a naptárreformot, háromszoros 
büntetéssel fognak bűnhődni. Különben sem érti az ev. papo
kat, miért idegenkednek annyira a naptárjavítástól, mikor M e 
lanchton F. és Peucerus Gáspár is a naptárreform mellett emel
tek szót. 

" ) u. o. í. h. 
1 5 ) A nemesség protestáló levele a matricula Molleriana feljegyzése 

szerint magyarul Íródott, de mivel a papok nagy része járatlan a magyar 
nyelvben, latinul közli azt a matricula a 613. 1. 

l f l ) u. o. 614. 1. 



A z elzálogosított tizenhárom város jegyzőjét pedig azzal 
fenyegette meg a püspök-prépost, hogy lengyel hatóságánál 
mint „rebellist"-t fogja őt bejelenteni, mivel Lengyelországban 
Báthory István király még 1583-ban elrendelte az új naptár be
vezetését. 

A fraternitás küldöttsége visszatérve, Hortensius B. espe
res és Fabritzius Kristóf illésfalvi lelkész hozzácsatlakozása 
után, azonnal Lublóra indult , hogy az új naptár elejtését ott 
kieszközöljék, Lublón is elutasításban vol t részük, sőt az a l -
kapitány még súlyosabb fenyegetésekkel i l let te őket, ha az új 
naptárt rögtön be nem vezetik. A fraternitások semmit sem 
hagytak megkisérletlenül, annyira tar tot tak attól, hogy az új 
naptár behozatala majd a kath. szertartásoknak az ev, egyházba 
való becsempészését is jelenti és azért két követet Thurzó 
Szaniszlóhoz küldtek interveniálás céljából. Ez a lépés ís hiába
való vol t , mert jóllehet Thurzó Szaniszló el t i l tot ta vol t papjait 
az új naptár bevezetésétől, ezidőszerint semleges álláspontra 
helyezkedett és nem exponálta magát többé a naptár-ügyben, 1 7) 

így nem maradt egyéb hátra, mint hogy a fraternitás pap
jai is megbéküljenek lassanként az új helyzettel és áz augusztus 
hó 5-én Leíbiczre összehívott gyűlésen foglalkozzanak e kérdés
sel annyival is inkább, mivel Leíbiczre hívta össze a szepesi 
tizenhárom város grófja a városok bíráit is. Ezekkel a Lubló-
ról ideküldött alkapitány Grundéi János már megelőzőleg külön 
tárgyalt és azok most hajlandók is vol tak arra, hogy az új nap
tárt városaikban bevezessék. 

A fraternitás papjai sem tehettek ezek után mást, mint 
hogy elfogadták a naptárj avítást, de azon feltétel és ünnepélyes 
óvás mellett, hogy az vallásokra nézve ne legyen sérelmes, 
különben visszatérnek a régi időszámításhoz, mert a pápa 
rendelkezéseit ők nem hajlandók figyelemben részesíteni. 1 8) 

A szepesi prépost, mint a naptárkérdés is mutatja, a ha-
ternitásoknál mindig szerepet vitt, jóllehet azok már mind sza
kítottak a kath. vallással. Mindenesetre eredeti helyzet támadt 
így a kath. valláshoz tántoríthatatlanul ragaszkodó szepesi pré
post és a fraternitások ev. papjai között. A fraternitások to
vábbra is a prépostban látták egyházi főhatóságukat és nem 
tagadták meg tőle, mint említettük, az eddig neki járó szék-
dijat (cathedraticum) sem. 

1 7 ) u. o. 615—616. 1. 1 8 ) u. o. 617—618. 1. 



Szerep jutot t azonban a prépostnak a fontos egyházi és v a l 
lási kérdések felülbírálásánál is, sőt nem egy ízben maga a 
fraternitás kéri a prépost közbenjárását, mint láttuk, Kra tzer 
Gáspár ügyénél a formula Concordiae-ból kifolyólag. 1 9) A 
prépostnál kerestek gyakran védelmet a staroszták és egyéb 
világi zsarolókkal szemben; tőle várták a papok érdekeiknek 
a világi hatóságokkal szemben való képvíselését, így p ld . Bor 
nemisza G. püspök-prépost a királynál kijárta a fraternitás k i 
váltságainak újból való megerősítését is. Házassági ügyekben is 
a prépost ítélete vol t döntő. 

A prépost segítségét igénybevették a fraternitások kisebb 
ügyekben ís és a rendes székdíjakon kívül minduntalan a leg
különfélébb terményekkel, prémekkel és műtárgyakkal kedves
kedtek a prépostnak. A matricula Moller iana a legaprólé-
kosabban beszámol az ilynemű kényszerajándékokról, mivel az-
egyes egyházközségekre kivetett s tőlük befolyt hányadot bele
jegyezték s így számontartotíák az egyes egyházközségek tarto
zásait. 

A prépostok pedig ezen nagy befolyásuknál és tekinté
lyüknél fogva uralkodó szerepükben biztosnak érezték magu
kat akkor is, mikor egyházi funkciójuk a fraternitást átlengő ev, 
szellemmel már nem volt többé összeegyeztethető. 

Csak az eddigi békésebb szellemű prépostoknak tudható 
be az, hogy ez a kath. prépostok és a fraternitások ev. papjai kö
zött fennálló nem eléggé őszinte viszony nem támasztott még 
élesebb ellentéteket egyházi és társadalmi téren. Azonnal fe l 
borul azonban a látszólagos, mesterségesen . ápolt békés v i 
szony, mihelyt a kath. rendszerhez merevebben ragaszkodó, 
harciasabb és elszántabb prépost ült a szepesi préposti 
székben, 

A reformációt, mely a X V I . században csekély kivétellel 
teljesen evangélikussá tette a Szepességet, kikezdte a X V I I . szá
zad beköszöntésével i t t is az ellenreformáció hetyesi Pethe Már
ton szepesi prépost fellépésével. 

1 8 ) u. o, 585, 1. 



Második rész. 
II. Az ellenreformáció története a Szepességen. 

1. Az ellenreformáció kezdetei a Szepességen. — Bocskay Ist
ván felkelésének hatása a Szepességen. — A z 1606-iki bécsi 

béke és Thököly Sebestyén. 

A z ev. egyház még nem jutot t egységes szervezethez, midőn 
az ellenreformáció hullámai már eljutottak a Szepességre is. 
Rudolf király uralkodásának szertelenségei pedig csakhamar 
a Szepességen is érezhetők voltak. A törökökkel újra megkez
dett hosszú háború nemcsak sok terhet rótt a Szepességre, 1) ha
nem sok nyomort is hozott annak lakóira, mivel a zsoldos csa
patok tömegesen lepték el a Szepességet s ott a legkíméletlenebb 
módon garázdálkodtak. Olasz, német csapatok a hajdúkkal ver
senyezve dúlták a Szepesség városait és különös előszeretettel 
azok parochiáít, úgyhogy az ev. papok a X V I I . század első 
éveiben a sok katonai beszállásolás folytán a legnyomorúságo
sabb helyzetbe kerültek. 

1599-ben november és december hóban a hajdúk a törökök 
elől visszavonulván megjelentek a Szepességen, hogy rabol
janak és pusztítsanak és megbontsák a rendet, amely eddig távol 
tartotta a Szepességet az anarchikus állapotoktól. 2) 

Alighogy a szepesíek kiverték a megye területéről a haj
dúkat, feltűntek 1600-ban Poprádon az olasz zsoldos csapatok, 

*) Matricula seu Codex Chronologicus fraternitás XXIV t Regalium 
10. 1. — E z t a becses kódexet Jantschi János iglói lelkész-esperes kezdte., 
írni, majd Xylander István szepesváraljai lelkész-esperes s megyei super-
íntendens folytatta. A fraternitás városaiban előfordult nevezetesebb esemé
nyek krónikás elbeszélését* tartalmazza s kódex, amely jelenleg a szepesi 
tizenhárom városi ev. egyházmegyei levéltárában Iglón őriztetik. Ezentúl 
így idéztük Codex Chronol. 

2 ) A fraternitás 1595-, 1598-, 1600- és 1602-ben 60—60 frt. hadiadót 
fizélett. Lásd különben Jantschi János esperes 1598-iki körlevelét a matr. 
Moll.-ban. 



kiknek vezére Petz tábornok volt . Két heti garázdálkodás után 
Petz tábornok az olasz zsoldoscsapatok legnagyobb részével el
hagyta ugyan a Szepességet, de visszamaradt egy különítmény 
Haiden Bernát parancsnoksága alatt, amely a Poprádvölgyét 
úgyszólván teljesen kifosztotta. A közbiztonság teljesen eltűnt; 
a kihágások hihetetlen módon szaporodtak s így Kris tophori 
Mátyás poprádi ev. pap és akkori esperes parochíáját teljesen 
kifosztották Haiden B. zsoldosai s Kris tophori maga csak nagy 
nehezen menthette meg életét és hosszabb időn át kénytelen 
vol t bujdosni. 3) 

A legképtelenebb gazságokra vetemedtek e zsoldosok a 
lakossággal szemben; nem kímélték a családi élet tisztaságát 
és elhurcolták nemcsak az utcákról, hanem otthonukból is a 
leányokat, nőket és meggyalázták őket. A tívornyázásban ha
tást nem ismertek, teljesen lerészegedtek, az utcán közbotrányt 
ckoztak és minden szemérmet félretéve ruhátlanul táncoltak. 4) 

A sok dáridó és a tékozló életmód, amellyel a zsoldosok 
elkótyavetyélték az elmúlt évek amúgy ís silány termését, csak
hamar óriási drágaságot és éhínséget okoztak, úgyhogy a nép 
élelmiszereiből kifosztva legtöbbnyíre csak gyökerekből táplál
kozott . 5 ) A meglevő marhaállományt a behurcolt marhavész 
megtizedelte. 0) A z elégtelen táplálkozás folytán fellépett még 
1599-ben október 29-én Szepesolasziban a pestis, 7) mely csak
hamar elterjedt s a Szepesség egyes vidékeit 1600-ban teljesen 
elnéptelenítette. Lőcsén 1600-ban a pestisben elhaltak száma 
2500-ra emelkedett és gyakran naponta meghaladta a halottak 
száma a 70-et. 8) Elhal tak Lőcsén Sturm Márton kivételével 
összes papjai, továbbá ískolarektora, tanítója és orgonistája. 9) 
Ugyancsak a pestisben még ez évben elhaltak az iglói, felkaí, 
késmárki, szepesedelényi, illésfalvai, szepesváraljai s strázsaí ev. 
lelkészek í s . 1 0 ) Lelkészekre és hívekre egyaránt a súlyos csa
pások egész tömege zúdult. A sok természeti csapáson kívül 
1595 óta az új lublói staroszta, Lubomirszky Sebestyén és a l -

3 ) Matr. Moll . 860. 1. 4 ) Codex Chronol. 12a. 5 ) Matr. Moll . i . h. 
6 ) Egyedül Lőcsén 1500 marha hullott el. (Codex Chronol, 10, 1.) 
7 ) u. o. 8a. 1. *) Matr. Moll . 858. 1. 
s ) Rausch Tamás német, Károlyi Bálint tót prédikátorok, Rhan János 

rektor, Topest Dániel tanító s Miska Bálint orgonista, (u. o. i. h.) 
1 0 ) Jantschi J . iglói, Nikasy G y . felkaí, Lám Ambrosius Sebestyén kés

márki, Trebinecz István szepesedelényi, Tarcz i I . illésfalví, Wagner Jakab 
sz. váraljai és Hermeli I . strázsai ev. pap. (u. o. 859—860. 1.) 



kapitányai az eddiginél még erősebben kezelték az adóprést a 
fraternitás papjaival szemben. Közvetlenül a pestist követő 
esztendőben 1601-ben Lodzinszky János lublói alkapitány őszi 
vetőmag fejében a fraternitástól 300 köböl rozsot és 100 köböl 
búzát követelt. Hosszas rábeszélésre és miután a staroszta főbb 
embereinek illő módon kedveskedett a fraternitás, sikerült e l 
érnie azt, hogy a kivetett mennyiségből csak 65 köböl rozsot és 
10 köböl búzát voltak kötelesek zsákostól Lublóra beszolgál
t a tn i . 1 1 ) 

Különösen Lodzinszky J. alkapitány értett ahoz, hogy sok
szor a staroszta tudta és hozzájárulása nélkül ís újabb súlyos 
terheket róvjon a fraternitás papjaira, úgyhogy gazdaságilag a 
tönk szélére jut tat ta a legnagyobb tized jövedelemmel bíró ev. 
papokat i s . 1 2 ) 

Bizonyos idegeskedést és aggodalmat ébresztett ekkor az 
ev. papokban és hívekben egyaránt ez a rablógazdálkodás, mely 
anyagilag mérhetetlen károkat okozott az egyes egyházközsé
geknek, melyek az utóbbi évek súlyos sorscsapásait nem hever
hették k i többé és így az egyházi élet pangott, mely oly szép 
fejlődésnek indult és az ev, egyházi szervezet végleges k ia laku
lásához egyelőre nem juthatott a fraternitás. 

A z ellenreformáció megindult Európaszerte és a szepesi 
ev, egyháznak védekeznie kel let t már akkor, mielőtt még szer
vezete kijegecesedett és megerősödhetett volna. 

Határozottan nagyfokú nyugtalanság észlelhető a szepesi 
evangélikusoknál és a bizonytalanság, mely ez időszak egyházi 
állapotait jellemzi, teljesen indokolt ís volt . 

Fokozta a feszültséget az a tény, hogy 1588 óta hetyesi 
Pethe Márton nagyváradi püspök kapta meg a szepesi prépost
ságot, aki rendkívüli tevékeny volt az ellenreformáció szolgá
latában, 1 3 ) Pethe M , fáradhatatlan vol t különösen a főurak meg-

" ) u. u. 860. s kk. 1, 
1 2 ) 1603-ban febr. 22-én 200 köböl árpa és ugyanannyi zabot követelt 

s jóllehet, hogy a fraternitás csak 30 köböl árpát adhatott, már aug. 18-án 
újra követelte az őszi vetőmag kétszeresét rozs- és búzából. Csak hosszas 
alkudozás után engedte el Lubomirszky a búzát, de a rozsból 50 köbölt be 
kellett szolgáltatni (Matr. Moll. 874-^875. 1.) Továbbá Lubomirszky S. 
leányának férjhez menetelekor még 1602-ben kénytelenek voltak a frater
nitás papjai 16 aranyból álló nászajándékkal kedveskedni. (Matr. Moll . 
869. 1.) 

1 3 ) Babura László: „Adatok Hetesi Pethe Márton kalocsai érsek, sze
pesi prépost életéhez" c. cikkében foglalkozik (Szepesm. Tört. Társ. Évk, 



térítésében; rábeszélő képessége és vitatkozó ereje a maga ko
rában páratlan és fényes sikerei kedveltté tették a jezsuiták 
befolyása alatt álló prágai udvar előtt. Tántoríthatatlan h i t -
hűségének és elszánt térítési munkálataínak köszönhette, hogy 
Rudolf király kinevezte. előbb győri püspöknek, majd 1598-ban 
kalocsai éréseknek s 1602-ben királyi helytartónak. 1 4) A szepesi 
prépostságot ezen újabb, díszes méltóságok elnyerése után is 
megtartotta, sőt a Szepesség reformációjának megtörését tekin
tette éppen életének egyik főfeladatának és a cél (érdekében 
nem válogatott az eszközökben. Erőszakot is alkalmazott sok
szor ott, ahol engedékenységgel többre mehetett volna. Thurzó 
Kristófot és Eleket ís, k i k ev. vallásban nevelkedtek, főleg ő 
nyerte meg 1604-ben újra a kath. egyháznak és Pázmány Péter 
is elismerte, 1 5 ) hogy a főurak rekatholizálásánál övé vol t az 
oroszlánrész. 

Szepesi préposttá való kineveztetáse után azonnal a Szepes
ségre sietett és 1588-ban február hó 1-én már megjelent Lőcsén, 
majd Szepeshelyen, hol általános tájékozódást szerezhetett a 
szepesi egyházi viszonyokról. Plattner Antalnak, a X X I V városi 
fraternítás esperesének tárgyalásaiból meggyőződhetett arról, 
hogy az ev. vallás szabad hirdetését királyi kiváltságok bizto
sítják a Szepességen és azért, míg királyi rendeletek nem tiltják 
el azt, egyelőre nem bántotta és nem korlátozta az evangéliku
sok vallásszabadságát. 1 6) 

Pethe M . azonban csakhamar szigorú intézkedést követelt 
egyfelől Rudolf m. király- és másfelől I I I . Zsigmond lengyel 
királytól, hogy azután egy csapásra kiirthassa a szepesi pro
testantizmust. Intézkedéseinek csakhamar híre terjedt a Sze
pességen. Röp- és gúnyiratokat terjesztettek a protestánsokról 

3. évf. 84—96. 1. Lőcse 1887,} nem nagy sikerrel Pethe M, életrajzi adatai
nak összeállításával. Adatai hiányosak és azonfelül elfogultak is. — D r . 
Pirhal la M. i. m. 303—343. 1, nagyon mozaikszerűen foglalkozik Pethe M . 
prépostsága alatt történt eseményekkel. Következtetései nem tárgyilagosak, 
sem a modern történelmi kutatás kritikáját nem állják ki . 

» ) Wagner i. m. I I I . 94. 1. 
" ) Pázmány P. összes munkái. Bpest, 1894, 381. 1. 
1 B ) Plattner A . lőcsei tisztelgése, majd három nap múlva a szepeshelyí 

káptalanban a két alesperes és a szepesváraljai pap, Obsopaeus (Koch) 
Cyriák kíséretében tett tisztelgés alkalmával rendkívüli szívességgel fo
gadta őket. Igaz, hogy ez alkalommal a frat. két aranyozott ezüstserleget 
(34 frt. 20 d.), 5 aranyat, 1 kőszáli kecskét és 1 kizsigerezett borjút a ján
dékozott a prépostnak. (Matr. Moll . 660—661. 1.) 



és Illmanovszky Tóbiás lőcsei harmincados Írásban értesítette 
1603-ban Berzeviczy Jeremiást arról, hogy a lutheránusok az 
1523. és 1525-iki törvények értelmében legközelebb a Szepes
ségen is fe j - és jószágvesztéssel sújtatnak, illetőleg, ,,mint n y i l 
vánvaló eretnekek s a boldogságos Szűz Mária ellenségei fogat
tatnak el és égettetnek meg". 1 7 ) 

Berzeviczy J. révén a fraternitás tudomást szerzett az ellen-
táboi készülődéseiről, mire Goltz Joakim esperes 1603-ban októ
ber hó 30-án Hunfalván gyűlést hirdetett. E gyűlésen feltárta 
Goltz J . esperes az ev. egyház válságos helyzetét s paptársaít 
éberségre, férfias kitartásra s bátor ellenállásra buzdította. 
Lelkükre kötötte, hogy ragaszkodjanak törhetetlenűl az igaz
sághoz, ne féljenek «em a száműzetéstől, sem a haláltól s f igyel
meztette őket, hogy a prépost eljövetele ne érje őket készület
lenül 1 8 ) A prépostot különben illő tisztelettel óhajtották fo
gadni és e célból Nunnert György lőcsei ötvösnél a fraternítás 
egy 33 lat és két pisetum súlyú ezüst serleget készíttetett, amely
nek fedelén lándzsát tartó alak vol t és oldalán dedíkációs szö
veg és kronosztikonos vers. 1 9 ) 

Időközben Belgiojosa Barbíano J. Jakab Felsőmagyarország 
főkapitánya elfoglalta 1604-ben január hó 6-án a kassai fő
templomot a protestánsoktól és ezzel nyíltan az erőszakosság 
útjára lépett az ellenreformáció Felsőmagyarországon. A z öt 
szab. k i r . város azonnal követeket küldött Prágába, hogy azok 
Rudolfnál tiltakozását jelentsék be. A követek azonban nem 
juthattak Rudolf szine elé, az udvarban pedig egyre halasztották 
ügyük elintézését, végre is azzal utasíttattak el, hogy magán
ügyekkel ne zaklassák az udvart, ha pedig sérelem esett raj tuk, 
akkor irásbelileg terjesszék azt e lő . 2 0 ) A lőcsei követek Prágából 
visszajővén, azonnal beszámoltak az evangélikusok vigasztalan 
helyzetéről, de ez a méltánytalan bánásmód, melyben a köve
tek Prágában részesültek, csak annál elszántabb ellenállást vál
tott k i a hithű lőcsei polgárokból. Felszólították továbbá a me
gyéket ís, hogy a vallásszabadság védelmét tekintsék a saját 
ügyüknek és álljanak az erőszaknak, ha a szükség úgy hozza 
magával, fegyveresen e l lent . 2 1 ) Midőn pedig Belgiojosa B. az 

1 7 ) Codex Chronol. 23a. 
l f t ) Moneo in hoc periculo non stertendum, sed vigílaridum, orandum, 

fortiterque dímicandum et si sic tes ferat, patienter Christi , (u. o.) 
1 9 ) Matr. Moll . 891. 1. 
2 0 ) Codex Chronol. 27a—28b. 1. 2 1 ) u. o. i. h. 



Öt sz. k i r . várostól lovakat és ökröket követelt, hogy ágyúkat 
szállíthasson Esztergom alá Basta részére, a városok kö
vetei azon ürügy alatt, hogy e szállítást maguk között meg
beszéljék, Rozgonynál, Kassa mellett, szabad ég alatt össze
jöttek és közös fegyverbarátságot kötöttek Belgiojosa esetleges 
támadásaival szemben. E védszövetség megkötését tudomására 
hozták a sz. kír. városok a pozsonyi országgyűlésen levő evan
gélikus főuraknak, de némi értesülést szerzett erről maga Bel 
giojosa B. is, ak i hűtlenség! eljárást helyezett ellenük kilátásba. 
Hajdúiban azonban maga sem bízhatott és hogy azok lázongá
sát lecsendesítse, k iuta l ta nekik a zsoldot, de egyúttal harci
készültséget követelt tőlük. Közben Bocatius J. kassai iskola
rektor felvilágosította a hajdúkat, hogy Belgiojosa nem a török, 
hanem a haza és vallás ellen készít elő támadást, mire azok 
megígérték, hogy ezt a merényletet feltétlenül meghiúsítják. 2 2) 

A z elzálogosított tizenhárom szepesi város ev. vallás
szabadsága is veszélyben forgott. Pethe Márton érsek-prépost 
megbízásából ugyanis Krakkóban a lengyel udvarnál járt a káp
talan hely vivő je Andaházy Gáspár kanonok és Alphonsus Má
tyás podolini plébános, aki erőszakkal elfoglalta volt az ev, 
lelkészektől a podolini parochiát, hogy a prépost részére meg
bízást szerezzenek az egyházak látogatására és megvizsgálá
sára, valamint felhatalmazást nyerjenek egyúttal az eretnekség 
kiirtására és az ev. egyházak rekatholízálására. Andaházy G, 
és Alphonsus M . teljes sikerrel jártak a lengyel udvarnál, sőt 
alaposan megingatták ott az evangélikusokról táplált jó véle
ményt is, úgy hogy a fraternítás papjai a nemesek tanácsára 
írásbelileg fordultak a pozsonyi országgyűlésen levő Pethe Már
tonhoz, hogy tiltakozzanak azon eljárás ellen, mellyel nevezet
tek vallásukat a lengyel udvarnál meggyalázták és kieszközölni 
akarták azt, hogy a parochíáíkból elűzzék őket és helyökre kath, 
plébánosokat ültessenek be, 2 3 ) A követ, aki e levelet március 
hó 13-án Pozsonyba vitte, nem ért célt, mivel rossz címzés miatt 
Pethe M . titkára nem kézbesítette azt, miután Goltz J , esperes 
a levélben az érseki cím helyett tévedésből csak a püspöki címet 
alkalmazta. 2 4 ) 

22) u. o. 28a. és b. 1. 
2 3 ) . . . h o c obnixe agere, ut sereníssimo regi Poloniae autor sit, ejicíendl 

nos ex nostris Paroeciis et Pontificios kunostrum locum substituendi. (Matr. 
Moll . 882. és 883. 1.) 

2 1 ) u. o. 884. 1. 



A z elzálogosított tizenhárom szepesi város I I I . Zzigmond 
lengyel királyhoz küldötte grófját, Pilcz Mártont és Dirner J á 
nost, hogy Andaházy G. és Alphonsus M.-nak a lengyel udvarnál 
elért sikerét ellensúlyozzák, de a küldöttségnek csak elutasítás
ban vol t része . 2 5 ) 

Időközben Pethe M . a lengyel királyt levélben és követek 
utján ismételten felkérte arra, hogy nyújtson a szepesi eretnek
ség kiirtására neki segédkezet, hogy az ev. prédikátorok e l -
űzetésével a kath. hit egysége újra helyreállíttassék és azután 
az összes hivatalok csak katholikusokkal legyenek betölthetők. 
Pethe M . célt ért, amennyiben I I I . Zsigmond lengyel király 
1604-ben április hó 1-én kelt levelében megadta neki a jogot 
arra, hogy az egyházközségeket meglátogathassa és mindazok 
ellen eljárást indíthasson, k i k a kath, hitet elhagyták és vissza
szerezhesse ezektől a törvénytelenül elvett templomokat , 2 0 ) 

Sőt I I I . Zsigmond lengyel király kijelentette Andaházy 
Gáspár szepesi olvasó kanonoknak, k i t Pethe M . ismételten 
Krakkóba küldött, hogy amennyiben a tizenhárom város aka
dályt támasztana vallásügyi rendelkezéseivel szemben, az illető 
várost elsőízben 20.000, másodízben 40.000 és harmadízben 
60.000 arany bírsággal súj tsa , 2 7 ) 

A szepesi protestantizmusra súlyos idők következtek, 
amennyiben Pethe M . Rudolf királytól is hasonló szigorú ren
deletet eszközölt k i 2 8 ) és a pozsonyi országgyűlés lezajlása után 
személyesen el indult a tínnini püspök, 2 9) továbbá Labé János, 
Ledniczer János és Zanítius János nevű jezsuiták kíséretében 3 0 ) 
a Szepességre, hogy e királyi rendeleteknek érvényt szerezzen 
és az ellenreformációt diadalra juttassa az akkor már protes
tánssá lett Szepességen. 

25) Codex seu Tabula Accepti et Expensi Actionum. Item Moles-
tiarum et Gravaminum Pastorum XIII Oppidorum in Scepusio: Confectae 
et inceptae, Seniore M. Joachimo "Goltzio Pastore Igloviensi. 1604. — A 
fraternitásnak ezen becses kéziratos kódexe 1604—1673. okt. 20-áig közli 
a frat. kiváltságlevelein kívül az összes adókat (pénz- és termény), melye
ket a frat, a lublói starosztának beszolgáltatott. A 272 folíos kódex jelenleg 
a szepeshelyí káptalan magánlevéltárában van. Ezentúl így idézzük: Codex 
squ Tabula. 

2 f i ) Wagner i. m. I I I . k. 96. 1. 2 7 ) Codex Chronolog. 31. 1 
2 8 ) A rendelet egész terjedelemben közli Wagner i. m. 98—99. 1. 
2 Í ) Matr. Moll 884. 1. 
3 0 ) História Residentíae Scepusiensis Societatis Jesu ín Capitulo ab 

ejus in Scepusium adventu. 1. 1. (Szepeshelyí kápt. orsz. levéltár Prot. 1618.) 



Pethe M . kíséretével 1604-ben szeptember hó 11-én érke
zett Szepeshelyre s mihelyt eljöveteléről tudomást szerzett 
Goltz J . a városi fraternitás esperese, már szept. hó 13-án Zah
ler Péter lőcsei, Kris tophori M . poprádi, Erythraeus J . durándi 
lelkésztársak kíséretében megjelent a szepeshelyí káptalanban 
üdvözlés "és tisztelgés cél jából . 3 1 ) 

Goltz J . esperes arra kérte az érseket és a szepesi prépos
tot, engedje meg, hogy ezentúl is békességben élhessenek és 
taníthassák az Ür igaz igéjét, amely tisztán a próféták és apos
tolok könyveire támaszkodik, amiképen ez már eddig is meg
történt. 3 2 ) 

Pethe M , érsek, püspök, prépost és k i r . helytartó egy sze
mélyben válaszában kilátásba helyezte, hogy rövidesen megvizs
gálja tanaikat, vájjon azok csakugyan a próféták és apostolok 
könyvein alapulnak-e? Alapos egyházi látogatást jelentett be, 
mivel az egyházak feletti joghatóságnak a gyakorlására á szel
lemiek terén a lengyel király tudtával és hozzájárulásával egye
dül ő van hívatva. A parancsot különben már közölte a tízen
három város grófjával ís és a t r ident i zsinat szellemének meg
felelően óhajtja rövid időn belül az egyházak reformját keresz
tülvinni. 3 3) 

A tízenhárom város grófja és biráí, akiket Pethe M . a káp
talanba rendelt, hasonló kioktatásban részesültek. Külön han
goztatta azonban Pethe M . az elzálogosított tizenhárom szepesi 
város pol i t ika i hatóságánál azt a nagy pénzbírságot, mel lyel 
majd a lengyel k i r . intézkedése folytán sújtatnak, ha az egyház
látogatás alkalmával foganatosított rendszabályoknak ellen
szegülnének. 

Pilcz Márton, a tizenhárom város grófja azonban teljes el
szántsággal és határozottsággal kijelentette, hogy jól tudják, 
miszerint mint hű alattvalók feltétlen engedelmességgel tar
toznak királyuknak, de a mostani parancs lelkiismeretükkel 

3 1 ) A frat. küldöttsége, hogy gyorsabban juthasson az érsek elé, Deák 
Boldizsárnak és Thuri Ferencnek, akik környezetéhez tartoztak, két-két 
ezüst kanállal és az érsek titkárának egy magyar arannyal és egy tallérral 
kedveskedtek. (Matr. Moll . 884. 1.) 

3 2 ) . . . quod hactenus sub ípsius Episcopatu pacifice nobis vivere et 
docere, incorruptum Dei verbum licuerit; rego, ut idem quoque postmodum 
nobis liceat. NostrQtn doctrinam ex solis Prophetarum et Apostoloram 
scriptis petitam esse. (u. o. i. h.) 

3 3 ) u. o. 885. 1. 



össze nem egyeztethető, azért nem "alkalmazkodhatnak hozzá 
és a királyhoz fordulnak jogorvoslás cél jából . 3 4 ) 

Pethe M . csakhamar személyesen is tapasztalhatta a szepesi 
evangélikusok elszántságát, midőn szeptember hó 15-én a sze
pesváraljai egyház látogatásával annak katholizálását vette 
tervbe. A szepesváraljai ev. hívek fegyveresen felvonultak a 
templom védelmére és megakadályozták Pethe Mártont szán
dékában. Pethe M . nem szállhatott szembe a néppel, kénytelen 
vol t távozni, de rögtön két követet Lépess Bálint győri és Anda
házy G. szepeshelyí kanonokot menesztett Krakkóba, a lengyel 
királyhoz és a szepesváraljai esetből kifolyólag szigorú intéz
kedést kért azon szepesi városokkal szemben, akik a kiadott 
királyi rendeletet az egyházak látogatására és megreformálá
sára nézve nem méltatják figyelemre. Kéri a királyt, sújtsa a 
tízenhárom szepesi várost, ha fejet nem hajtanak, összes k i 
váltságaiknak elvesztésével és szigorú rendelettel szorítsa őket 
nyugalomra és engedelmességre, mert nagy szégyen és gyalázat 
érte őt Váralján akkor, mikor szándékáról, az egyház meg
reformálásáról tudomást szereztek nemcsak az ország lakói, 
hanem a szomszédos országok és királyságok, a bibornokok 
testülete, sőt maga a pápa is és így erkölcsi lehetetlenség rája 
nézve, hogy az ellenreformáció megkezdett munkáját eredmény
telenül szégyennel abbahagyja, ahelyett, hegy azt dicsőséggel 
és diadallal befejezze. 3 5) 

Pethe ezen levele, melyben kérve kéri a lengyel királyt e 
„pestises eretnekség" kiirtására, mutatja legjobban, milyen 
fontosnak tartotta ő a protestáns Szepesség katholizálását. R á 
terel i a lengyel király figyelmét arra is, hogy a Szepesség katho-
fizálása közelről érinti a szomszédos országokon kívül a bibor
nokok testületét, sőt magát az egyházfejedelmet, a pápát is. 
Pethe tehát nem helyi, hanem országos jelentőséget tulajdoní
tot t a Szepesség ellenreformációjának. 

A z elzálogosított X I I I szepesi város bírái ís érezték, hogy 
az ellenreformáció oly hatalmas harcosával szemben nekik is 

3 4 ) Codex Chronol. 31b.—32a. és lásd még Scholtz i . m. 203—204. 1. 
3 5 ) . . . praesertim cum hoc ejus in reformanda Relígione salutáre 

propositum, non Regnicolis solummodo, sed vicinis quoque Provínciís ac 
Regnís eorundemque Principibus ac Incolis iam innotuerit, imo ad aures, 
quoque Summí Pontificis Sanctíssimi Dominí, ipsíusque Purpuratorum Patrum 
pervenerít, ne tandem re ínfecta ígnominiosissime redire cogatur* ac cum 
dedecore frustretur. (Wagner i . n i . I I I . 97—98. 1.) 



páriíogót ke l l keresniök és nem remélt segítséget találtak a 
starosztában, Lubomirszky Sebestyén személyében. 

Lubomírszky S. nem szívesen vette Pethe M . és jezsuita 
társainak az elzálogosított tízenhárom város vallásügyeibe való 
beavatkozását. Attól tartott és nem ok nélkül, hogy Pethe M . 
a prédikátorok esetleges elűzésével, illetőleg "a városoknak 
pénzbüntetéssel való sújtásával starosztajának közvagyonát te
temesen csökkentené, mely általános elszegényedés azután az 
ő magánpénztárában válnék először érezhetővé. 

Lubomirszky S. tehát szívesen fogadta Pilcz Mártont, a 
tizenhárom város grófját, Bayer Andrást, a szepesszombati 
bírót, a tízenhárom szepesi város jegyzőjét, midőn Pethe M . 
érsek és prépost erőszakosságai miatt megjelentek nála pa
naszra. 3 0) A küldöttség részletesen kifejtette a városi kegy
uraság jogkörét s élénken ti l takozott az ellen, hogy Pethe M . 
beleavatkozzék a városok autonom jogaiba, melyekkel a magyar 
királyok jóvoltából évszázadokon át sértetlenül élhettek. L u 
bomirszky S., jóllehet katholikus volt , az előbb kifejtett okoknál 
fogva, azt tanácsolta, az elzálogosított X I I I város küldöttségé
nek, hogy a leghevesebb ellentállásra szánják el magukat Pethe 
Mártonnal szemben és jelentsék k i előtte, hogy a staroszta 
hozzájárulása és engedélye nélkül mi t sem tehetnek s nem 
vehetik figyelembe Pethe M . érsek és prépost vallásügyi ren
delkezéseit. Lubomirszky S. tényleg sok jóakarattal kezelte az 
evangélikusok ügyét és még azzal a tanáccsal ís szolgált nekik, 
hogy nyújtsanak be kérelmet a krakkói kir . udvarba, de akkor, 
mikor ő már nincsen Krakkóban, nehogy az ottani klérus emiatt 
őt zaklassa. 3 7) 

A Krakkóba küldöttek azonban nem értek célt, mivel ott 
a pápai legátus befolyása érvényesült a k i r . udvarban és a je
zsuiták ís fontos szerephez jutottak, úgyszintén Pethe M . köve
teinek a lengyel udvarra való befolyása Ís éreztette a hatását. 
A z elzálogosított tizenhárom szepesi város szabad papválasztási 
jogát oly széleskörű jognak tekintették a lengyel udvarnál, 
hogy máris annak megszorítására gondoltak. A z erre vonatkozó 
k i r . szabadságleveleket eredetiben kel let t bemutatni az udvar
nál. Kilenc nap múlva a követek azzal a megjegyzéssel kapták 

3 8 ) Codex Chronol. 32a. 
3 7 ) Landbuch I I . k. (Szepesvármegye levéltárában) és Codex Chro

nol. 32b. 



vissza azokat, hogy a' kiváltságok csak „ministri" és nem „pas-
tores"-ről szólnak, ennélfogva az egyházakba katholikus plébá
nosok (ministri) hivandók meg és a templomok minden ellen
kezés nélkül átadandók Pethe érseknek. Tiltakozás esetén 
20.000 arany pénzbüntetés jár. Hiába vol t a követek minden 
közbenjárása és hiába annak bizonyítása, hogy a „pastores" és 
„ministri" szó teljesen fedi egymás fogalmát; az udvar makacs 
maradt és nem tágított azon elhatározásától, hogy a szepesi 
starosztiában megtöri a protestantizmust. 

A z elzálogosított X I I I szepesi város követei azonnal átlátták 
a lengyel kir . udvar hajthatatlan álláspontjának nagy horderejét 
és rögtön intézkedtek, hogy közülök Dirner Jónás azonnal i n 
duljon útra, hogy időt nyerjen Pethe M . követével, Andaházy 
G. kanonokkal szemben és kellő időben értesítse még a tizen
három várost, hogy templomaikat éjjel-nappal őrizzék Petheék 
esetleges erőszakoskodásaival szemben. D imer J . tényleg Anda 
házy G.-nál egy nappal előbb érkezett vissza a starosztiába és 
közlései folytán az evangélikusok kettős éberséggel őrizték 
templomaikat Pethe támadásaival szemben. A tizenhárom sze
pesi város polgársága annyival nagyobb elszántsággal védte 
templomait, mivel Lubomirszky S., k i t a visszatérő követségnek 
többi tagja újból felkeresett Nawojawaban, azzal az utasítással 
látta el őket, hogy a krakkói történtek dacára se adják át 
templomaikat, mielőtt ő a starosztiába visszatérne. Lubomirszky 
S. írásbelileg is utasította továbbá várkapitányát, Lodzinszky 
Jánost , hogy az érsektől hozzá érkezett leveleket egyelőre ne 
továbbítsa, hanem tartsa vissza azokat és ne teljesítse az érsek 
egyéb kívánságait se. 3 8) Lubomirszky ezen bíztatása bátorította 
fel a tizenhárom városban az evangélikusokat a további makacs 
ellentállásra is. 

Pethe M . pedig nem volt az az ember, akit egyes rosszul 
sikerült kísérletek elkedvetlenítettek volna a harc folytatásá
tól, ő épen nagy erélyességénéi fogva fáradhatatlan a harcban. A 
harc vol t az igazi eleme. Még 1604-ben október hó 2-án meg
kísérelte Szepesolasziban a templom elfoglalását és az egyház-
erőszakos módon való katholizálását, de* ezúttal is sikertelenül. 
Férfiak és asszonyok nem válogattak a fegyverekben és fe l 
vonultak a templom és parochia védelmére. Elreteszelték a 
parochiához vezető utakat s a templom körül húzódó védfalak 

3 8 ) u.' o. i . h. 
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őrizetére kettős gondot fordítottak. Őrséget állítottak kí és kar
hatalommal verték vissza Petheéket . 3 9 ) 

Pethe M . néhány nappal ezen újabb kudarca után október 
hó 8-án Thurzó Kristóf főispán segítségének igénybevételével 
Lőcsére indult , hogy ott próbálkozzék meg az ellenreformáció 
keresztülvitelével. A lőcseiek ellenséges indulat ta l fogadták 
Pethe érseket és kíséretét . 4 0 ) Fokozódott az izgatottság a város
ban, midőn Pethe M . a városi tanácsnak bemutatta Rudolf k i 
rály rendeletét, mely feljogosította őt arra, hogy a szepesi pré
postságnak joghatósága alatt álló összes egyházaiban s min
denekelőtt Lőcsén ís egyházlátogatást tegyen, a tévhitet és 
eretnekséget kiirtsa, az eretnek papokat és tanítókat eltávolítsa 
és az igazhitű kath. vallást visszaállítva átvegye tőlük Lőcsének 
összes templomait, a kolostort, kórházat, iskolát és összes egy
házi épületeket, amelyek az eretnekek kezében vannak. 4 1 ) Pethe 
M . felszólította egyúttal a városi polgárságot, hogy eretnek va l 
lását elhagyva térjen át az egyedül üdvözítő kath. egyház ke
belébe. Riemer Orbán bíró és a tanács oly fontos életbevágó 
kérdésnek tartották Pethe követeléseit, hogy a polgárság összes
ségének határozata nélkül mitsem válaszoltak az érseknek, ha
nem az egész polgárság elé terjesztették az ügyet. E közgyű
lésen, melyen Lőcsének minden polgára* részfvett, Zabler Péter 
ev. lelkész egyetértésre és elszánt férfias fellépésre intette a 
jelenlévőket és figyelmeztette őket arra, hogy ragaszkodjanak 
törhetetlenűl az ev. valláshoz, ne hagyják cserben az Istent, ha
nem legyenek a hitért a végsőre elszánva. Zabler P. ev. lelkész 
beszéde még jobban feltüzelte az amúgy ís, izgatott kedélyeket 
és lelkes hangulatot keltett a városi tisztviselőkben és polgá
rokban egyaránt. Első sorban felszólították a bírót és. a tanács 
tagjait, nyilatkozzanak arra nézve, hogy állhatatosak maradnak-e 
Pethe M . követeléseivel szemben és készek-e szükség esetén a 
legnagyobb elszántsággal az ev. hitért síkra szállni? A bíró és 
tanács a legnagyobb lelkesedéssel megígérték az ev. hi t védel
mét. Erre az előjárók a polgárságot tizenkettes csoportokban 4 2) 

3 9 ) u. o.'i. h. 
*°) Hain G . krónikájában (131. 1.) az akkori közhangulatnak megfele

lően Pethe Mártont lőcsei bevonulásakor „ein Legat des leidigen Teuffelsz"-
nek apostrofálta. 

4 1 ) A z oklevelet egész terjedelemben közölte Wagner i. m. I I I . 98—99. 1. 
* 2 ) Lőcsén a városi polgárságot adózás és általában közigazgatás szem

pontjából 12 részre, csoportra osztották volt. 



kérdezték k i , hogy mindnyájan megmaradnak-e. a keresztelés-
kor tett fogadalom mellett és hiven ragaszkodnak-e továbbra ís 
ev. vallásukhoz? Azok, k i k ingadoztak, a vallásért életüket koc
káztatni nem óhajtották és hajlandók voltak a kolostort Petiié
nek átengedni, hazabocsátották, a többiek pedig a bíróval, a 
városi tanács tagjaival és az ev. lelkészekkel egyetemben eskü
vel kötelezték magukat arra, hogy hiveri kitartanak az ágostai 
bitvallás mellett és szükség esetén készek inkább meghalni, 
semhogy esküszegőkké vál janak. 4 3 ) 

A bíró, a tanács, az elülj árok és néhány idős egyháztag kí
séretében megvitték az egyhangú határozatot Pethe M . érsek
nek és szepesi prépostnak, aki előtt hangoztatták, hogy templo
maikat, kolostoraikat, a kórházat, az iskolát és az egyházi épü
leteket át nem adják, a templomok kelyheit és kincseit nem mu
tatják meg, prédikátoraikat el nem küldik, állhatatosan meg
maradnak az ágostai hitvallás mellett, de egyébként hűséges 
alattvalói a királynak és készek őt a török elleni küzdelemben 
ís támogatni, a vallás ügyében azonban még a királyi parancs
nak sem tehetnek eleget. 4 4) 

Pethét látszólag szerfelett meglepte a városi polgárság el
szánt felelete, amennyiben felingerülten megfenyegette a kül
döttséget és királyi helytartói méltóságára és hatalmára utal t . 
Riemer Orbán bíró azonban meg nem rettenve, higgadtan azzal 
válaszolt Pethének, hogy inkább ke l l Isten, mint ember előtt 
fejet hajtanunk, mert Krisztus is azt mondotta „Der mich ver
leugnet für den Menschen, den werd ich wieder verleugnen vor 
Meinen himmlischen Va te r . " 4 5 ) Pethét a bíró ezen önérzetes fel
lépése haragra lobbantotta, szavába vágott és hozzá és a kül
döttséghez egymásután háromszor feltette a kérdést, hogy haj
landók-e a királyi parancsnak eleget tenni? A bíró pedig a kül
döttség tagjainak helyeslése mellett háromszor nemmel vála
szolt, amely felelet Petheéknél nagy konsternációt idézett elő. 
Pethe erre felíratni kívánta a küldöttség tagjainak nevét, amely 
eljárás ellen a bíró tiltakozását jelentette be és hangoztatta, 
bogy ha a városban zavargások támadnak, ő az érsek erősza
koskodása miatt nem vállalhat azokért semminemű felelősséget. 

Í 3 T~Haln i . m. 132. 1. 
4 4 ) u. o. í. h. és v. ö. Pethe jelentésével, amely a szepeshelyí káptalan 

levéltárában Scrin. H . fasc. 11. num. 7. alatt részletesen adja elő az esemé
nyeket. 

, 3 ) Hain 133. 1. 



Pethe erre erélyes szavakkal t i l takozott a bírónak vele szem
ben tanúsított i l le t len magaviselete ellen. Miután a tárgyalás 
már fél napig elhúzódott és a polgárság attól tartott , hogy az 
érsek és prépost királyi helytartói hatalmánál fogva letartóz
tatja a város küldötteit, nagy csődület támadt és a polgárok 
szenvedélyes kifakadásai izgalmat keltettek, hirtelen zendülés 
tört k i a városban és a polgárság ostrom alá vette az érsek szál
lását. Kövekkel bezúzták a ház összes ablakait, betörték az aj tó
kat és tettlegességekre került a sor Petheék és Thurzó Kristóf 
emberei és a felizgatott városi polgárok között. Megsebesítet
ték Thurzó Kristófnak Torday Imre nevű szolgáját és meg
sebesült Sturm Zsigmond városi polgár. A z elkeseredés egyre 
nőtt a lőcseieknél; már fegyverek is ropogtak a nagy zsivaj kö
zepette és a helyzet, amelyben Pethe és kísérete volt , egyre 
válságosabb lett. Petheék a menekülésre gondoltak; az érsek 
kísérőinek egy részével a háztetőkön, mások más rejtekhelyeken 
bújtak el és az egyik kanonok az illemhelyen keresett búvó
helyet . 4 6 ) A felizgatott tömeg Sturm Zsigmond lőcsei polgár 
megsebesülése folytán a legvégső leszámolásra vol t elszánva,, 
de közbevetette magát a biró és a tanács és nyugalomra intették 
a polgárokat, akiket csak nagy nehezen tudtak lecsendesíteni. 
Pethe és kísérete nem érezvén magát életbiztonságban, n\ég 
aznap eltávozott Lőcséről . 4 7 ) 

Másnap vasárnapon újra Lőcsére jött Pethe M . és bezá
ratta a templomokat és az iskolát azon hiszemben, hogy meg
puhítja a polgárságot azzal, hogy betil t ja az istentisztelet meg
tartását. Miután Pethe ezen taktikája sem vezetett célra, erre 
október hó 11-én újabb tárgyalásokat kezdett. A tárgyalásokat 
az ő részéről Kramer Jakab postamesteren kívül egy kanonok 
és még néhány plébános vezette, de már sokkal békülékenyebb 
hangon. A városi tanács és polgárság azonban hajthatatlan ma-

« 
4 6 ) Quídam ex Capitularibus cum cives faribundi diversorium publicum 

efíringere vellent et armata manu Iudicem liberaturi (quem minis, ut saltem 
monasterium, si non Parochiale templum ipsis permitteret, adigere volebant) 
concurrerent, vídens Episcopum lapidibus per fenestras peii et tumultum 
fieri, in latrinám sese abscondidit in eaque tamquam eiusmodi homini com-
petenti, per horas aliquot delituit. Epíscopus vero cum satellitio partim 
Canales tectorum, partim alia latíbula, prae nimia consternacione quaesívit 
et petívít. (Codex Chronol. 32b.) Lásd még Hain krónikáját 132—133. 1. és. 
szepeshelyí káptalan orsz. levéltárban Scrin. H . fasc. 11. u. 7. 

* 7) u. o. 



r a d t és a szelídebb hangnem sem használt ott, ahol kiegyenlít
hetetlen elvi ellentétekről vol t szó. Hiába történtek az érsek 
részéről Ígéretek, hogy nem keres megtorlást mindazon sok 
meggyalázásért, mely őt érte, ha fejet hajtanak a királyi pa
rancs előtt. A tanács röviden, de annál elszántabban és kihí
vóbban azt üzente Pethének, hogy inkább Isten barátságában 
bizakodnak, mintsem az ördög- és annak kísérőiben. 4 8) K i j e 
l en t ik továbbá, ha Pethe továbbra is zaklatja lehetetlen követe--
léseivel a várost, akkor ők újabb zendülés elkerülhetéséérl: nem 
ál lnak jót és Pethe magára vessen. Pethe a város ezen 
tiszteletlen fellépése miatt újabb óvást emelt és belátván, hogy 
tárgyalásai eredményre úgysem vezetnek, otthagyta Lőcsét és 
visszatért a szepeshelyí káptalanba. 4 9 ) 

A z öt sz. k i r . ev. város pedig Lőcse és Kassa kezdeménye
zésére 1604-ben október hó 16-án Pethe M . és Belgiojosa B. erő
szakoskodásai miatt Eperjesen gyűlést tartott , melyen ki je len
tette, hogy az ágostai hitvallásban tántoríthatatlanul megmarad 
és t i l takozik vallásszabadsága megsértése ellen, melyet még a 
király ís esküje dacára megtámadott. 5 0) 

Pethe M . Szepeshelyre érve azonnal magához rendelte a 
tizenhárom város grófját, miután időközben követei Lépess B á 
l i n t és Andaházy G. Krakkóból azzal az örömhírrel tértek vissza, 
nogy a lengyel király a legnagyobb mértékben helyeselte Pethe 
M . ellenreformátori működését és a szepesi starosztia kathol i -
kussá tételét maga is sürgette, a templomoknak az ev. hívek
től való elvételét elrendelte és hogy a. lengyel királyi udvar 
tudtára adta mindezt a tízenhárom elzálogosított szepesi város
ból nála járt küldöttségnek is. 

Pilcz M . , a tizenhárom szepesi város grófja, tényleg meg- • 
jelent a városi bírákkal egyetemben Szepeshelyen Pethe érsek
prépost előtt. Pethe figyelmeztette Pilczet, hogy miután a len
gyel királyhoz beterjesztett kérelmük a templomok átadására 
é s az ev. vallásban való megmaradhatásra nézve elutasítlatott, 
foganatosítani szándékszik a tizenhárom elzálogosított szepesi 
városban az ellenreformációt. Pilcz Márton erre ismételten k i 
jelentette, hogy a király intézkedéseit tisztelettel tudomásul 

* 8) „Sie wollen lieber Gott zum freunde haben alsz den teüffel mit 
seinen anhang." (Hain i . m. 134. 1.) • ' 

4 B ) u. o. és szepeshelyí káptalan orsz. levéltár Scrin, H . fasc. 11. num. 7. 
s o ) Hain 134. 1. 



veszi az elzálogosított tízenhárom szepesi város, de minthogy 
I I I , Zsigmond vallásügyekbe avatkozik és megkötni óhajtja vele 
a hivek lelkiismereti szabadságát, ami a polgárok le lk i üdvös
ségét veszélyeztetné, nem fogadhatja el a király rendeletét, 
annál kevésbbé, mivel Lubomirszky Sebestyén staroszta, aki az 
elzálogosított tizenhárom szepesi város kiváltságaínak párt
fogója és megvédelmező je, ez időszerint távol van és i l y fontos 
ügyben nem határozhatnak nélküle. 

Pethe M , hiába vetette közbe, hogy hiszen a király t e r 
mészetesen törvényt szab a starosztának ís, Pilcz hajthatatlan 
maradt, mondván, hogy a staroszta egyenes utasítása értelmé
ben annak tudta és hozzájárulása nélkül nem intézkedhetik, 
Pethe M . erre felvetette egyenesen a kérdést, hogy hajlandó 
lesz-e Pilcz a templomok átadására? mire az határozott nem
mel válaszolt. A z érsek-prépost másnap reggelig gondolkodási 
időt engedett Pílcznek, de egyúttal megfenyegette, hogy ha 
makacssága meg nem törik, akkor a királytól nyert felhatal
mazással fog élni, Pilcz M , az elzálogosított tizenhárom szepesi 
város bíráinak kíséretében megjelent a káptalanban és Pethe, 
köszvényben szenvedvén, hordágyon épen a templomba vi te t te 
magát, midőn egy magyar lovas vágtatva jött a káptalanba és 
sürgősen kereste az érsek-prépostot, Pethét e miat t a hord
ágyon egy hársfa alá vitték és ott átvette a futártól az írásbeli 
jelentést arról, hogy Bocskay István 1604-ben október hó 15-én 
Álmondnál teljesen szétverte Belgiojosa B, seregét és most a 
hajdúk gyorsított menetben a Szepesség felé készülnek, hogy 
őt kézrekerítsék, 

E vereség hire váratlanul érte Pethe M , érsek-prépostot, 
• aki ép ekkor újabb reményt táplált arra, hogy a lengyel király 

közreműködésével katholíkussá teheti a Szepességet, Reménye 
nem valósult meg és &z>e felett i bánat még jobban megviselte 
egészségét, melyet a köszvény már nagyon kikezdett , Pethe M , 
azonnal utikészültséget rendelt el és másnapra tervezte a 
Szepességből való elutazását. Nemsokára azonban egy ujabb 
hírnök vágtatott a káptalanba, ak i hírül hozta, hogy a hajdúk 
éjjelt nappallá téve talán még a mai nap folyamán elérik a 
Szepességet és azért siessen a királyi helytartó, hogy életét 
minél előbb biztonságba helyezze, 

E hírre általános zűrzavar támadt, mindenki elvesztette 
lélekjelenlétét és k i - k i kocsira dobálta azt, ami éppen kezébe 



került, az előkészített ebédet ís érintetlenül hagyták és magá
nak az érsek-prépostnak kivonulása szomorú látványt nyújtott. 
A z izgalmaktól és a köszvénytől gyötörve hordágyon tehetet- I 
lenül és betegen feküdt az ország királyi helytartója. 

Pilcz M . , az elzálogosított tizenhárom szepesi város grófja, 
aki szemtanuja vol t e nagy lótás^futásnak és akit az érsek
prépost már nem szólíthatott fel a templomok átadására, kezeit 
égnek emelve, hangosan elkiáltotta magát: „ 0 kommt, ihr hei l i 
gen Hayducken, kommt!" 

Pethe M . érsek-prépost kíséretével elmenekült a Szepes-
ségről, a káptalan tagjai a káptalan kincseivel Thurzó Kristóf
nál Szepesvárában kerestek menedéket 5 1 ) és így nevezetes 
eredmény nélkül meghiúsult egyelőre a Szepességen az ellen
reformáció megkezdett munkája. 

Bocskay István felkelése csakhamar országos jelentőség
hez jutot t és Belgiojosa B. kénytelen vol t szétvert csapataínak 
roncsaival Thurzó Kristóftól Szepesvárában bebocsáttatást 
kérni. A hajdúk nyomon követték Belgiojosát és 1604-ben no
vember hó első napjain megjelentek a Szepességen és novem
ber hó 8-án már ostrom alá fogták Szepesvárát Lippay Balázs 
kapitány vezetése alatt. I l y módon let t már most a Szepesség is 
harcok színhelye és bőségesen kivet te részét a háborús szen
vedésekből. A szepeshelyí káptalant a hajdúk teljesen kifosz
tották és nem kímélték a székesegyház berendezését sem. 
Szepesváralját ugyancsak zaklatták a várnak négy het i ostroma 
alatt és mérhetetlen károkat okoztak nemcsak az ot tani lakos
ságnak, hanem az egész vidéknek, mert állandó portyázások-

8 1 ) Pi lcz M, a X I I I szepesi városi grófnak Pethe M.-mal való tárgyalá
sait részletesen leírta Dimer Jónás a X I I I szepesi város jegyzője, aki 
maga is az egésznek szemtanúja volt, a Lőcsén lévő vármegyei levéltár bir
tokát képező „Landbuch" I I . k.-ben. Lásd még a Codex Chronolog. 33. 1., 
ahol egyúttal az a gúnyvers is olvasható, melyet Xylander Ist, szepesvár
al ja i ev. lelkész Pethe M. kivonulásakor irt: 

Martinalia Pethejana 
Ansere Scepusio Pethe dum pinguescere vellet, 

Ansere privatur nescius ipse suo. 
Martínus Pethe rühmbt sich dessen, 
dass er bei uns wollt Mertenssganss essen, 
Aber als er nach derselben tracht, 
Hatt er sich vmb die seinig bracht, — A verset közölte különben 

Hradszky i. m. 137. 1. Azonfelül lásd még Hain i. m. 135. 1. és Scholtz i . m. 
I . k. 210—212. I. 



k a i az egész Szepességen veszélyeztették a közbiztonságot. 5 2) 
A vallásszabadságot biztosították a hajdúk az ev. híveknek és 
Lőcse is főleg e miat t sietett november hó 9-én Bocskay I . párt
jának hűséget esküdni. 3 5) Lőcse sokat szenvedett a bebocsátott 
hajdúktól s mihelyt azok Dezsőfy János vezetése alatt hat nap 
múlva elhagyták a várost, a lőcseiek ezentúl óvatosabbak a 
hajdúkkal szemben. 5 4) 

A hajdúk hadiszerencséje nem vol t tartós, amennyiben 
Basta György tábornok Osgyánnál Német csapatait teljesen 
megverte és gyors menetben közeledett a Felvidékre. 

Lippay Balázs e miat t elhagyta Szepesvárát 1604-ben de
cember hó 15-én és az öt sz. k i r . város Kassa kivételével erre 
azonnal tárgyalásokat kezdett Bastával 1605-ben január hó 
elején, ak i a városoknak esküvel fogadta, hogy kiváltságaikat 
és a vallásszabadságukat feltétlenül biztosítja, mire Lőcse 
visszapártolt Rudolfhoz. 5 5 ) Basta zsoldosai csakhamar eláraszt
ják Sárosmegyén kívül a Szepességet is és most újra része vo l t 
a szepesi lakosságnak' a német és olasz megszálló csapatok 
zsarolásaiban, amelyek még felülmúlták a hajdúk fosztogatásait 
is. A legkegyetlenebb rekvirjálások vo l tak napirenden; a 
zsoldos katonák nem kímélték a lakosság élelmét, ló- és marha
állományát, elszedték még a szükséges mindennapi ruháját ís 
és minduntalan hadisarcokat vetet tek k i az egyes községekre 
és városokra és oly te r ror ra l léptek fel, hogy a forgalom t e l 
jesen megakadt, mert a közbiztonság különben is teljesen meg
bomlot t . 5 6 ) Basta zsoldos csapatainak nagy része 1604/05-ben a 
Szepességen telelt, majd 1605-ben november hó 10-én Husvét-
vasárnapon megjelent Szepesvárán maga Basta Gy. is, a k i az
után Bocskay István újabb előretörése folytán csakhamar k i 
ürítette a Szepességet . 5 7 ) Basta zsoldosai irtózatos pusztítással 
hagyták el a Szepességet. Sok helyen a lakosság a zsoldosok 
garázdálkodása és kegyetlenkedése elől az erdőkbe és a Tát 
rába bujdosott. Alsóerdőfalván 1605-ben április hó I2-én Húsvét 

3 2 ) A c t a Forensia ab anno 1536. usque 1695. (Szepesváraljai városi 
levéltárban levő kézirat.) A jellemző részletet közöltem Közi. Szepes. várm, 
m. I V . évf. 84—85. 1. és lásd még Codex Chronl . 41a. 

5 3 ) A z eskü szövegét lásd Hain i. m. 135, 1. 
M ) u. o. i . h. 
B 8 ) Codex Chronolog. 47a. 
a c ) Matr. Moll . 887. 1. és Codex Chronolog. 43a. és b 
5 7 ) Hain 137. 1. 



keddjén feltörték a zsoldosok a templomot és teljesen kifosz
tották azt, sok helyen még arra is vetemedtek, hogy megbolygat
ták a sírokat és elrabolták az ot t talált ékszertárgyakat i s . 5 8 ) 

Lőcse, mely alá már április hó 18-án Dezsőfy János és 
Sennyey Miklós vezetése alatt hajdúk érkeztek, súlyos hely
zetben vol t , mivel nem bízott eléggé a felkelés sikerében és 
azért féltette újabb átpártolása esetén a király bosszújától k i 
váltságait és vallásszabadságát. 5 9) 

A városi tanács tudtára adta azért a várost ostromló 
hajdúknak, hogy ha az egész országot hatalmukba kerítik, 
akkor Lőcse ís Bocskay pártjára á l l G 0 ) és újabb hosszas tár
gyalásokat kezdett magával a 'fejedelemmel, de nem szakítja 
meg a tárgyalás fonalát Rudolf királlyal és Mátyás főherceg
gel sem. 6 1) A z utóbbival Kramer Jakab postamester tárgyalt 
hosszasan és amennyiben Mátyás főherceg nem zárkózott el a 
protestánsok kívánságai elől, Lőcse mégis inkább az udvar 
kezébe kívánta sorsát letenni, mert jövőjét így biztosabbnak 
látta és Bocskay szerencséjének állandóságában nem tudott 
bízni. 

A z események egyelőre mégis Bocskay Istvánt igazolták 
és Lőcse magára hagyatva meghódolt 1605-ben augusztus hó 
30-án, de megadási feltételeiben, melyek között első sorban 
természetesen vallása szabad gyakorlata vo l t kikötve, óvatos
sági szempontból felvétette, hogy ha ő császári felsége a város 
kapitulációját hűtlenségí véteknek venné, akkor Bocskay és a 
rendek pártfogásukba veszik és tisztázzák a vád alól . 6 2 ) 

Bocskay István uralma Lőcse meghódolásával. helyreállott 
a Szepességen és ezzel a lakosság ev. hite sok áldozatok árán 
ismét biztosíttatott. A vallásszabadságért tűrték a szepesi vá
rosok oly türelmesen a hajdúk kihágásait is, utóbb azonban 

M ) Vallones, non homines, sed belluae potíus ínhumaniter grassabantur 
in vivos et demortuos. Non aliud vaxqov fiaoi £eiy, quod apud gentes pro 
piaculo habebatur, si nimirum mortui flagellarentur, probe exercuerunt, 
effractis ipsorum monumentis et exutis atque denudatis cadaveribus. (Codex 
Chronolog. 48a. és 50a.) 

5 9 ) Hain 138. 1. ß 0 ) u. o. i . h. 
6 1 ) Nem lehet célom ezeket a tárgyalásokat részleteznem, annál ke-

vésbbé, mivel azokat Demkó Kálmán „Lőcse a Bocskay-féle felkelésben" c. 
cikkében pontosan már összegezte (Századok 1883. évf. 844—856. 1.) Lásd 
még Hain krónikáját 136—144. 1. 

8 2 ) A kapituláció részletes pontjait lásd Demkó K . e cikkében i . h. 
853. 1. — A hűségesküt meg szószerínt közli Hain i . m. 144. L 



egyre elviselhetetlenebb lett azok garázdálkodása, 6 5) mire a 
városok 1606-ban május elején Bocskaynál a kassai ország
gyűlés útján kértek a hajdúkkal szemben szigorú intézkedést. 
Thököly Sebestyén, ak i 1583 óta Késmárk várura, is. felszólalt 
ez alkalommal a kassai országgyűlésen és helyeselte a városok 
követeinek azon kijelentéseit, hogy „a hajdúk valamennyien az 
ördög apostolai ." 6 4 ) 

Bocskay I . a rendekkel együtt maga is véget akarván vetn i 
a hajdúk pusztításainak már 1605-ben megkezdte Illésházy 
közvetítésével a békealkudozásokat Mátyás főherceggel, a 
magyar ügyek vezetőjével, mert Rudolf király korlátolt, gya
nakvó és búskomor természeténél fogva nem nyújtott elég 
biztosítékot a békealkudozásokra. A korponai országgyűlés 
Bocskay vezetése alatt 1605-ben már megállapította azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a felkelők hajlandók vol tak békét 
kötni. A korponai országgyűlésen nevezetes szerep jutot t a 
késmárki várúrnak Thököly Sebestyénnek. Thököly Sebestyén 
érdeme, hogy a béke feltételeit olyformán fogalmazták, hogy 
névszerint felsoroltassanak azok a vallásfelekezetek (kath., 
luth. és kálv.), amelyeknek vallásszabadságot biztosítanak. 6 5 ) 

Maga Thököly Sebestyén fáradhatatlan vol t a vallás
szabadság érdekében folytatott tárgyalások előrevitelében és 
emiatt kereste fel személyesen a saját kezdeményezésére 
Forgách Zsigmond nyi t ra i püspököt, akinek a békefeltételekre 
nézve Mátyás főhercegtől vol tak utasításai. A három vallás 
névszerint való megnevezésére nézve azonban tőle nem tudott 
ígéretet kapni . 6 6 ) 

A korponai országgyűlésen hozott törvénypontok alapján 
Illésházy megkezdte Bécsben a béketárgyalásokat. E tárgya
lások a február hó 9- ik i egyezségre vezettek. A z egyezség 
pontjait Illésházy elhozta tárgyalás céljából a Bocskay által 
április 23-ikára összehívott kassai országgyűlésre. E béke-

fl3) Illésfalván 1606-ban húsvét után felgyújtották fosztogatás mellett 
Muck J á n o s lelkész parochiáját és Csütörtökhelyen teljesen kifosztották a 
templomot. (Matr. Moll . 891. és 892—909. 1.) 

6*) A l l e des Teufels Apostel oder Schlaggen, die er wegwirft, wenn er 
schmelzet. (Dr. Károlyi A . , Magy. Országgyűlési Emlékek. Budapest 1899. 
X I . k. 569. és 830. 1.) 

«•>) u. o. 839. 1. 
6 6 ) u. o. X I I . k. 163. 1. és v. ö. u. o. 454. és 456. 1. A Xl l -dxk kötet 

Budapesten 1917-ben jelent meg. 



pontozatok, melyek szerint ,,a vallás dolga Magyarországon 
mindenütt azon állapotban hagyassák, amelyben a boldog-
emlékü Ferdinánd, Miksa és egyéb kegyes magyar királyok 
idejében vo l t " , csak elégtelenséget támasztottak a rendek 
összes tagjainál kivétel nélkül. 6 7 ) 

A z Illésházy által hozott engedmény nagyon homályos és 
burkol t vol t s újabb üldözésekre nyújtott a protestánsoknak 
ki látást . 6 8 ) 

Thököly Sebestyén, Késmárk várura, e pont tárgyalásánál 
a leghevesebben t i l takozot t ezen jezsuita fogalmazás ellen és 
határozottan követelte, hogy mindegyik vallásfelekezet név
szerint említtessék s mindegyik névszerint megemlített feleke
zetnek korlátlan vallásszabadság biztosíttassék. 6 9 ) Erre Illés
házy attól tartván, hogy az i ly módon fogalmazott békepont 
túlságosan követelőén hangzik, azt ajánlotta, hogy az elfoga
dás végett felterjesztendő békepont ne sorolja fel egyenként 
a protestáns felekezeteket, hanem mondja k i azt, hogy min
denki szabadon követheti vallását. Ebben az összefoglaló k i 
tételben úgyis beértődik mind a luth. , mind a kálv. vallás, 
mive l mindegyik Krisztuson alapul, nem pedig a hitújítók, 
Luther, Kálvin stb. személyén. A kálvinistákat azonban ez a 
fogalmazás nem elégítette k i , mert attól féltek, hogy az ő v a l 
lásukat egyszerűen szektának minősítik majd s így a vallás
szabadság-adta joguktól elesnek s a lutheranismus mellett hát
térbe szorulnak. Thököly Sebestyénben, k i maga is a kálvinizmus 
felé hajolt, az aggodalmaskodók hatalmas pártfogóra találtak. 
Thököly ékesszólóan védelmezi előbbi álláspontját s heves 
természete elragadja s kijelenti , hogy inkább a fejét hagyná 
levágatni, semhogy attól elálljon, hogy a békeszerződésben 
mind a három vallás névszerint külön felemlíttessék. Erélyes 
fellépésének megvolt a hatása s az országgyűlés a békeszerző
dés tervezetét Thököly indítványa szerint fogalmazta. 6 9 ) 

6 7 ) Religionis negotium ubique in Hungária in eo statu relinquatur quo 
tempore divorum quondam Ferdinandi et Maximilianí aliorumque piissimo-
rum regum Hungáriáé felícissimae recordationís fuít. (u. o. X I . k. 852, 1.) 

6 8 ) u. o. 625. 1. 
6 9 ) Herr Teggely insonderheit geeifert und begeret hat, das man die 

drei Religion specifice verfassen solte, sonsten, wann es nicht beschickt, 
wolte er lieber sein Haupt abschlahen lassen. Dagegen Herr Ill ieshazy ver
meinet hat, allein in genere zu setzen, ydermeniglichen die Religion frei 
zu lassen und fein bescheidenlich angezeigt, der Glaub und Religion sei 



Thökölynek még utóbb is jutot t szerep e nevezetes ország
gyűlésen. M i k o r ugyanis Mátyás főherceg leirata került tár
gyalás alá (máj. 9.), melyben meghivja a rendeket a pozsonyi 
országgyűlésre, Thököly Sebestyén szintén, résztvesz abban a 
bízottságban, mely a béketervezet egyes pontjait, Mátyás fő
herceg meghívó levele alapján, átdolgozta. 7 0) 

A békefeltételek megformulázása után (máj. 12.) az or
szággyűlés követeket választ, k i k azokat Bécsbe felvigyék. 
Erre a fontos küldetésre a főrendek Thököly Sebestyént tar
tották legméltóbbnak, k i minden meghatalmazás nélkül is vál
lal ta volna a felelősségteljes megbízatást. A z alsóház inkább 
Illéstiázyt szerette volna követnek, k i azonban az ország
gyűléstől plenípotentiát kért arra az esetre, ha a béke érdeké
ben engedményeket kellene tennie. Thököly Sebestyén a teljes 
meghatalmazásnak ellene vol t , mert felfogása szerint azzal a 
ténnyel, hogy az országgyűlés plenípotentiát ad a követnek, 
mintegy előre beismeri azt, hogy a pontok felett alkudozást 
lehetségesnek tar t s ha ke l l , kevesebbel is* beéri. Thököly e 
tekintetben hajthatatlan s kijelentette, hogy ha a király és a 
főherceg a békefeltételeket változatlanul el nem fogadják, 
inkább újra háborúra kerüljön a sor. 7 1 ) 

Azonban a többségben levő békepárt megegyezést kere
sett és az országgyűlés olyan értelemben határozott, hogy a 
vallásszabadságot biztosító pontozat Thököly Sebestyén fel
szólalása értelmében szövegezve mindenesetre változatlanul 
maradjon, úgyszintén a kormányzóra, a nádorra és a béke biz
tosítására vonatkozó pontok is, a többi pontokra nézve azon
ban megadták a plenípotentiát Illésházynak, k i t a küldöttség 
élére állítottak,, mely a főherceggel, i l letve Rudolffal felvette 
a tárgyalások fonalát. E küldöttségbe beválasztották Thököly 
Sebestyént és fiát Istvánt i s . 7 2 ) 

A küldöttség tehát 1606-ban június hó 6-án megkezdte 
az alkudozásokat és csak nagy nehézségek után ju tot tak június 
hó 23-án arra az egyezségre, amely a történelemben „bécsi béke" 
név alatt ismeretes. A bécsi béke pontjai nem elégítették k i 

weder auf den Babst, Luther und Calviner gegründet, sondern allein auf 
Christum dem Herrn, der das Haupt der christlichen Kirchen ist. (u. o. 839. 1.) 

7 0 ) u. o. 843. 1. 
» j u. o. 711—715. 1. és 845—846. 1. 
7 S ) u. o. 713—714. 1. és 846. 1. 



Bocskayt, de másfelöl Rudolf király is t i l takozot t ellenök. 
Bocskay nem tar tot ta azt szerencsés megoldásnak, mert a béke 
biztosít ugyan a rendeknek szabad vallásgyakorlatot, de a 
„kath. vallás sérelme nélkül." Thököly S. nem tar tot ta ezt a 
békét nagyszerű vívmánynak és a magyar felkelők nem nyu
godtak meg előbb, míg Mátyás főherceg e toldalékra nézve 
(a ka th . vallás sérelme nélkül) megnyugtató nyi latkozatot nem 
bocsátott közre. 

Thököly S. követelte legjobban e veszedelmes kétértelmű 
pontozat törlését, illetőleg egy főhercegi nyilatkozat kibocsá
tását, mely e toldalék félremagyarázását lehetetlenné teszi és 
ő sürgette továbbá a „szabad vallásgyakorlatnak a falvakra és 
jobbágyokra való kiterjesztését". 7 3 ) 

A protestáns rendektől kívánt nyilatkozatot Mátyás fő
herceg 1606-bari szeptember hó 25-én közzétette és decemberben 
Kassára a béke ratifikálása céljából hirdetett országgyűlésen 
megjelent Thököly S., aki ezúttal már határozottan a béke mel
lett nyilatkozott, melyet erre 1606-ban december hó 22-én tény
leg aláir tak. 7 4 ) 

A z 1606-íki bécsi béke, mely azután 1608-ban törvény
erőre is emelkedett, a német birodalmi cuius regio, eius r e l i 
gio elvtől eltérőleg teljes vallásszabadságot biztosított nemcsak 
a földesuraknak, hanem a mezővárosoknak és falvaknak is ( in 
oppidís et víllis) és megengedte továbbá a protestánsoknak, 
hogy elöljárókat (superiores, swperintendentes) választhatnak, 
vagyis országos szervezetet adhatnak egyházuknak. Mindezek 
a jogtágítások és a vallásszabadságnak kétértelműségektől men
tes biztosítása javarészben Thököly Sebestyén, Késmárk vár
urának, erélyes fellépésének tulajdoníthatók. A z ev. Szepes
ség egyik ev. földesura tehát döntő tényezőnek bizonyult az 
ország protestáns ügyeinek rendezésénél és az ev. vallásszabad
ságának visszaszerzésében Thököly S., a késmárki várúr, her
vadhatatlan érdemeket szerzett. 7 5) 

Azza l a kivívott joggal, hogy az ev. egyház superintenden-
7 ; i ) u. o. X I I . 346. 1. 
7 1 ) u. o. 396. 1. és lásd még X I . k. 825. 1. 
7 5 ) Thököly S. jelentékeny szerepét a bécsi békekötést előkészítő t á r 

gyalásoknál dr. Károlyi Árpád, Magy. Országgyűl. E m i . X I . 1899. és X I I . 
k. 1917. Budapesten megjelent nagybecsű müvein kívül történetíróink közűí 
senki sem méltatta eddig. — Lásd még „Báró Thököly Sebestyén és a bécsi 
béke" c. értekezésemet Igló 1906. 



ciákat szervezhet, csakhamar a Szepesség ev. egyházközségei 
is kívántak élni, midőn az 1614-ben Szepesváralján tartott zsi
naton megszervezték Szepes- és Sáros vármegyék és az öt sz. 
k i r . városok superintendencíáját. 

2. Egyházi erőviszonyok általános jellemzése a Szepességen 
az 1614-íkí szepesváraljai zsinat megtartása előtt. 

A bécsi béke a Szepesség reformációjának történetében 
határkő; záróköve egy régi epochának, mely az ev. vallás tér
foglalását, megszilárdulását és küzdelmeit öleli fel s megnyi
tója egy új korszaknak, melyben az üldöztetések és zaklatá
soktól rövid időre megszabadult ev. egyház a Szepességen bé
kében fejlődhetett és szervezkedhetett. A bécsi béke előtt a 
protestantizmus a Szepességen, mint egész Magyarországon is? 
nem volt bevett vallás, melyet elismer és véd a törvény, hanem 
csupán egy, törvényen kívül álló felekezet, mellyel szemben 
számításból, pol i t ika i tekintetekből, vagy kellő hatalom hiján 
nem hajtották végre az egyházi és világi hatóságok a fensőbb
ség könyörtelen intézkedéseit. Ezentúl a protestáns a vérrel k i 
vívott vallásszabadságra támaszkodva, bátrabban lép fel; érzi, 
hogy most az egyház belső életét, szervezetét k e l l megalkotnia. 

A régi korszak vezető férfiai letűnnek. Kidől Thököly Se
bestyén, a protestantizmusnak szívvel-lélekkel híve és egyik 
legenergikusabb védője, kinek a bécsi béke pontjainak meg
alkotásánál nem kis szerep ju to t t . 1 ) 

Másrészről meghal 1605-ben október hó 3-án Pethe M . 
érsek-prépost, az ellenreformáció vezére a Szepességen; jeles 
műveltségű férfi, nagy szónok és fanatikus harcosa annak az % 
eszmének, hogy a régi hitet a Szepességen visszaállítsa. Heves 
és erőszakos férfi, k i t nem tart vissza betegség, veszély, de v i 
szont a lelkiismereti szabadságra való hivatkozás és könyörgés 
sem attól, hogy a protestantizmust elfojtani igyekezzék, az 
evangélikusok templomait elvegye, papjaikat üldözze és fenye
gesse, ő utolsó lehelletéig ellensége a reformált hitnek, a sze
pesi prépostságban utóda azonban, Hosszutóthi István (1606— 
1647), 2) már türelmesebb s híjával van Pethe támadó szelle-

1 ) Thököly >S. részletesebb jellemzését lásd „Késmárk és a Thököly 
család" c. tanulmányomban (Közi. Szepes. v. m. I . évf. Lőcse 1909, 18—20. 1.) 

2 ) Matr. Goltziana 20. 1. 



mének. A la t t a az evangélikusokat az ellenreformáció részéről 
nem fenyegette a Szepességen nagyobb veszedelem. 

A Szepességen az ev. egyház történetében a X V I I . század
ban négy főurí családnak ju tot t kiválóbb szerep; a Thököly, 
Thurzó és kath. részről a Lubomirszky és Csáky családoknak. 
A Csáky családról későbben szólunk. Ezek közül a Thököly 
család megalapítója, Sebestyén, még a régi korszak bátor és 
tevékeny harcosa;") fia I . István ís tanúságot tett hithűségéről 
a Bethlen G.-, Rákóczi György-féle felkelések alkalmával, 
egyébként azonban szereplési köre inkább Késmárk városára 
terjed k i , mint az egész Szepességre. 4) A Thurzók közül György, 
akkori nádor és Kristóf szepesi főispán a protestantizmus világi 
védelmezői e korban a Szepességen. Thurzó Kristóf, Pethe és 
Pázmány befolyása révén, elhagyta ugyan az ev. vallást, mely
ben nevelkedett, de csakhamar kétségek gyötrik, keresi az üd
vösségre vezető vallást és 1613-ban visszatér az ágostai hitv. 
ev, egyház hívei közé. Xylander István szepesváraljai ev. pap, 
a l e lk i tanácsadója s Thurzó György nádor, midőn nagy öröm
mel értesül öccse tettéről, azt jórészben Xylander érdeméül 
rój ja fel. Thurzó Kristóf ettől fogva az ev. egyháznak lelkes 
híve és mint befolyásos és hatalmas főúr, azt minden tekintet
ben istápolja. 5) A z 1614-íki szepesváraljai zsinat létrehozása 
körül is övé az érdem. 

A z első Lubomirszky, Sebestyén, aki 1593-ban kapta örö
kös jogon a szepesi starosztiát, katholikus vallású ugyan, de 
a szepesi evangélikusok szempontjából szereplése nem vol t 
hátrányos, Lubomírszky Sebestyén staroszta az evangélikusok 
pártfogójának mutatkozik akkor, mikor az ellenreformáció ide
jében a magyar és a lengyel királyok egyöntetű s megsemmisí
tőén szigorú rendelkezéseivel szemben az evangélikusokat ellent
állásra buzdítja és megígéri közbenjárását érdekükben a len
gyel udvarnál, Feltehető, hogy Lubomírszky Sebestyént nem 
pusztán jóindulat vezette, hanem anyagi érdekeit, másrészről 
pedig hatalmát féltette. 

Viszont a magyar király rendelkezéseit az elzálogosított 
3 ) V , ö, Késmárk és a Thököly család c, tanulmányomat i, h, 9—19. 1. 
*) u. o. 20—25. i;, 71—87, és 146—157, 1, 
5 ) -Az áttérést maga Xylander Ist, részletesen ismertette a matr, 

Goltzianában 170—190. 1. „História de admírabili et iuxta memorabili 
conversione Spectabílis et Magnifíc. Dn. Dn. Comitis Chrístophori Thurzó 
de Bethlenfalva" c, fejezet alatt. 



városok belügyeibe, — mint amilyen a vallás ügye ís volt , — 
jogtalan beavatkozásnak minősítette s azon volt , hogy az ne 
járjon eredménnyel. Míg Lubomirszky Sebestyén sohasem zak
latta az evangélikusokat túlzott követelésekkel, lengyel sta
roszták szokása szerint, fia, Szaniszló, aki 1607-ben apjától át
vette a szepesi starosztia vezetését, már kevésbbé türelmes 
velük szemben. A kikényszerített ajándékok, melyekkel j ó 
indulatát időről-időre megvásárolhatták, súlyos terheket róttak 
a tizenhárom szepesi városi fraternitás lelkészeire. így 1609-ben 
W i e r n i k Szaniszló alkapitánya útján 2000 arany forintot kö
vetelt az ev. lelkészektől, a moszkvai hadjárat költségeire. M i k o r 
azonban a fraternitások nem birták előteremteni ezt az óriási 
összeget, megelégedett a felajánlott 1000 írttal is. 6 ) Azonban 
minthogy ő keveset tartózkodott a Szepességen s ügyei veze
tését teljesen alkapitányaira és időközönként ideküldött kom-
miszáriusaira bízta, 7) lehetséges, hogy azok sokszqr urok meg
hagyása s tudta nélkül is zsarolták az evangélikusokat, k i k 
vallásuk megvédése érdekében semmi áldozatot sem sokallottak. 

Nagy konsternációt keltett azonban 1612-ben a lengyeL 
királynak azon intézkedése, hogy a tízenhárom szepesi város 
kegyúri jogainak megsértésével, az ellenreformáció szolgálatá
ban álló és már eddig is nagy érdemeket szerzett Muchovszky 
Alphonsus Mátyás podolini plébánosnak jut tat ta a durándi 
parochiát. Xylander István, a fraternitás esperese és Durand 
lakossága a legnagyobb ellenállásra készült, a káptalani hely
vivő Andaházy Gáspár pedig Wie rn ik Sz. lublói alkapitánynál 
keresett velők szemben segítséget, hogy Muchovszky Alphonsus 
beiktatását lehetővé tegye. Wie rn ik Sz. az elzálogosított váro
sok jogaiba való újabb beavatkozástól félt a káptalan részéről 
és azért kitérő választ adott a káptalani helyvivőnek és han
goztatta, hogy egyházi ügyekbe nem avatkozhatik starosztajá-
nak egyenes utasításai nélkül. Dirner Jónás, az elzálogosított 
tizenhárom szepesi város grófja meg Durándon tartot t szigorú 
vizsgálatot, mivel tudomására jutott , hogy a podolini plébános 
Durándon nagy agitácíót fejtett k i és néhány hívet szerzett 
magának. Dirner irásbelileg hathatós védelmet kért a lublói 
alkapitánytól Muchovszky ellenében és kiemelte levelében a 

6 ) Matr. Goltz. 28—29. és 39. 1. Részletesen tárgyalta az egész zak
latási esetet Scholtz i . m. I . 227—230. és 237—238. 1. 

7 ) A 2000 aranyat is tulajdortképen Wiernik Sz. alkapitányon kívül 



tizenhárom szepesi város határozott és elszánt akaratát, hogy 
semmi körülmények között nem tűrik meg városaikban az egy
ház ellenreformálását és hitükért életüket is feláldozzák, 

Wiern ik Sz, nem jó szemmel nézte a tízenhárom szepesi 
város grófjának ezen önérzetes fellépését, de erre az Pilcz M . 
és Bayer András kíséretében Szandeczre utazott, hogy ott sze
mélyesen kérjék Lubomirszky Sz. staroszta közbelépését. A 
küldöttség, jóllehet a staroszta nem volt Szandeczen, az i t teni 
alkapitánytól teljesen megnyugtató választ kapott és megtudta 
tőle azt is, hogy Mukovszky Alphonsus kérte már Lubomirszky-
től a durándi parochia betöltésének jóváhagyását. A szandeczi 
alkapitány és főleg Huldreich jegyző azonban odahatottak, hogy 
a staroszta végleg el jetette Alphonsust, mert nyughatatlan ter
mészeténél fogva alkalmasnak tartotta őt Lubomirszky arra, 
hogy starosztiajában vallási zendülést támasszon és okvetlenke-
dése alkalmat adhat a városoknak váltságdíj lefizetése nélkül 
való visszahódítására. 8) A bizottság tehát a jövőbe vetett biza
lommal térhetett vissza és az ellenreformáció újabb kudarcot 
val lot t a Szepességen. 

Ezek az állandó zaklatások arra bírták a szepesi evangéli
kusokat, hogy az 1610-ikí zsolnai zsinat mintájára ők is végleges 
egyházi szervezetet adjanak egyházuknak, 

3. A z 1614-íkí szepesváraljai zsinat. 

A Szepesség egyházi ügyeinek szervezése a szepesváraljai 
zsinaton történt, mely 1614-ben január 22-én gyűlt össze. 1) E 
zsinat létrejöttét azonban sokféle akadály gátolta; részint magá
nak az ev, papságnak magatartása, mely elvi ellentétek miat t 
nem volt egyöntetű, másrészt az öt szabad k i r . város húzódo-
zása, mely a szepesi X X I V városi fraternitással egyházi téren 
egyesülni vonakodott. Hatalmas akadálya volt a szervezkedés
nek a lengyel hatóság, mely az elzálogosított tizenhárom szepesi 
város lelkészeit hatalmi pressziójával minden egyesüléstől és 
szerepléstől visszatartotta. A kath. egyház sem jó szemmel nézte 
az új egyház szervezkedését, de ellene inkább anyagi termé-
az ez ügyben ideérkezett három lengyel biztos Lukovszky, Lutoslavszky és 
Gembozinszky követelték a fraternitás papjaitól. (Matr. Goltz, i. h.) 

8 ) u. o. 52—55. 1. 
1 ) A zsinat részletes történetét megírtam „A szepesváraljai zsinat" c. 

Nyíregyházán 1914-ben megjelent monográfiában. A tanulmányt kiadta a 
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület. # 



szetü akadályokat gördített. Csupán a magyar protestantizmus 
akkori hatalmas védőjének: Thurzó György nádornak s fivéré
nek, az ezidőben ev. hitre áttért Thurzó Kristóf szepesi főispán 
buzgóságának köszönhető, hogy néhány lelkes egyházi férfiúval 
együtt a Szepesség egyházi szervezését a zsolnai zsinat téte
leivel szemben bizonyos mértékben önállóan, megalkották. 

Thurzó György nádor már 1610-ben, mikor Lőcsén járt, 
arra buzdította Zabler Pétert, a X X I V szepesi városi fraternítás 
akkori esperesét és Xylander István szepesváraljai lelkészt, — 
k i k küldöttség élén felkeresték' — hogy a dunáninneni egyházak 
példájára a Szepesség egyházai is tömörüljenek és szervezked
jenek. 2) Evégből még ez évben levelet is intézett Szepes vár
megye alispánjához, hogy alakítsanak superintendenciát és fo
gadják el a zsolnai zsinat határozatait, az egyezségi formulával 
együtt. 3) A fraternitás esperese ennek értelmében össze ís hívta 
tanácskozásra a papokat Lőcsére ( ju l . 23,), de csakhamar ellen
tétek mutatkoztak; sok pap idegenkedett a formula concordíae 
aláírásától, a márkusfalvi földesúr területén működő papok a 
helvét hitvallás híveinek vallották magukat, mások amiatt 
aggódtak, hogy a szepesi káptalan az elmaradó székdíj miat t 
ellenezni fogja a superintendencía megalakulását, amit a káp
talan dékánja, Blasius hangsúlyozott ís . 4 ) Xylandernek azon
ban sikerült a megyegyűléstől azt az ígéretet nyernie, hogy szer
vezkedési törekvéseiben a szepesi nemesség az egyházat támo
gatni fogja. De még jobban bízott ennél a nádor jóakaratában, 
kihez Kassára küldöttséget vezetett. 5) Informálták a nádort a 
papok közt fennálló e lv i ellentétekről. 6) A nádor megígérte, 
hogy megerősíti a X X I V szepesi városi fraternitásnak összes 
kiváltságait, sőt azokat kérésükre az öt sz. k i r . város fraterní-
tására ís kiterjeszti, ha Szepes- és Sárosmegye egyházi téren 
egyesülnek. A z egység létre ís jött s elhatározták közösen, hogy 
mindkét fraternitásból választanak superintendenst. 7) 

Erre a nádor 1610 augusztus hó 6-án kiadta nevezetes k i 
váltságlevelét, 8) melyben az 1608-iki pozsonyi országgyűlés cik
kelyei és a zsolnai zsinat határozatai értelmében Sáros- és 

2) Matr. Goltz. 52—54. és 82—83. 1. 3 ) u. o. 84. és 85. 1. 
*) u. o. 86. 1. ») u. o. 86—88. I. 
8 ) Lásd az ellentétek részletezését említett monográfiámban 5. 1. 
7 ) Matr. Goltz. 91—92. 1. 
8 ) A X I I I szepesi városi ev. egyházmegye levéltárában Iglón 6. sz. 

alatt meg van az eredeti kiváltságlevél. 



Szepesmegye ág. hitv. ev, vallású lakóinak megadja a super-
intendens-v ál aszta s jogát s igéri, hogy a megválasztott super-
íntendenst minden sérelem, kár stb. ellen megvédi, A papok fel
avatása a beiktatott superintendens joga- Megadja az ev. pa
poknak a szabad végrendelkezési jogot, melyet sem a világi 
hatóságok, sem kath, részről nem akadályozhatnak. A papi 
tizednek méltányos kiszolgáltatása dolgában is rendelkezik s 
megerősíti a fraternitás régi jogait, melyeket I V , Lászlótól és 
I . Ferdinándtól kaptak s azokat Sárosmegye fraternitására is^ 
kiterjeszti . 9 ) 

Most már semmi sem állott útjába a superíntendencia meg
alakulásának s a nádor kívánságára november 30-ára super-
intendens-választó közgyűlést hívott össze az alispán s a X X I V 
szepesi városi fraternitás esperese Lőcsére . 1 0 ) E gyűlésen azon
ban a sárosi papság nem jelent meg, mivel későn értesült róla, 
de a szepesi alispán nézete szerint azért a választás megejthető 
lett volna. Azonban a papok egy része, így elsősorban Goltz 
J , iglói lelkész ellenezte a superintendens választást részint 
azért, mert i l y díszes állás fenntartásához nincs meg az anyagi 
alap, részint a kath, főpapságtól való félelem miatt. Helyesebb
n e k tar tot ta , ha az ev. egyház megmarad a régi rend mellet t és 
esperesek, alesperesek állnak a fraternitások é lén . 1 1 ) Hiába 
igyekezett Xylander István, az ellentétes felfogás képviselője, 
meggyőzni Goltzot és elvtársait arról, hogy a régi rend elavult 
és a papságnak nem ad kellő tekintélyt, sem védelmet. A jelen
levő papok két táborra szakadtak az egyezségi formula elfoga
dása tekintetéjben is. Végre abban állapodtak meg, hogy a megye
gyűlésre küldöttséget menesztenek s a nemesség véleményét 
kérik k i a superintendens-választás kérdésében. A megyegyülés 
azt tanácsolta, hogy halasszák a választást a pozsonyi ország
gyűlés utánra, amikor is a székdíj kérdése is rendezhető lesz. 

A nádor ugyanis épen erre nézve akkor tárgyalásokai foly
tatot t Forgách F. bíborossal. Bajosan ejthetné meg a választást 
a gyűlés már azért is, mert a városi papság hiányzik, 1 2) I lyen 
módon a lőcsei gyűlés eredménytelenül oszlott szét s az egy
házi szervezet megteremtése csak 1611 májusában került ismét 

9 ) A kiváltságlevelet említett monográfiámban behatóan ismertettem 

a 7—8, 1. 
" ) Matr, Goltz, 99—101- 1, l l ) u. o. 104. 1. 
1 2 ) u. o. 105—108. 1. és lásd még u. o. 64. 1. 



napirendre. A k k o r a nádor Eperjesen időzött, hol a papok kül
döttsége felkereste és informálta őt a szervezkedés nehézségei
ről, de a nádor határozottan óhajtotta a superíntendencia meg
alakítását s ezért Szepes- és Sárosmegye papjait és ev, nemes
ségét 1611 júniusban zsinatra hivta össze Kísszebenbe, melyet 
utóbb augusztus hó l - re halasztott. Ezúttal Zabler espereshez 
intézett levelében már neheztelően említi a nádor, hogy egyesek 
szükség nélkül akadályokat gördítenek a hasznos és áldásos 
kezdeményezés megvalósulása elé, az azonban ne tartsa vissza 
a többieket a jó ügy előmozdításától, Hoff mann Györgyöt, a 
kassai kamara vezetőjét bízta meg, hogy az ő nevében a k is 
szebeni zsinaton elnököljön. Xylander e választást nem tartotta 
szerencsésnek, mert Hoff mannák nem volt meg a fraternitás 
körében a szükséges tekintélye s így a zsinattól ő nem sokat 
várt. A X X I V szepesi városi fraternítás mindazonáltal öt t e l j 
hatalmú követet küldött e superíntendens-választó gyűlésre. 1 3 } 

A superíntendencia szervezése azonban nem történhetett 
meg oly simán és gyorsan, mint azt Hoffmann Gy. remélte, mert 
Horváth László a nemesség részéről képviselte az ellenzéket, 
Goltz J . pedig a X X I V szepesi városi fraternitás papjainak 
egy része nevében ismét a régi rend fenntartása mellett kardos
kodott, mondván, hogy a superíntendencia fennállásának nincs 
meg az anyagi garanciája s a világi hatóság s a lengyel uralom 
részéről is veszély fenyeget. A zsinat heves vitává fajult s ered
mény nélkül oszlott szét. A sárosi esperesség azon indítvánnyal 
lépett a nádor elé, kapjon a sárosi esperes superíntendensi 
címet a megye és a nádor beleegyezésével, de eredménytelenül. 1 4) 
Xylander, k i t eközben a X X I V szepesi városi fraternítás espe
resévé választott, szintén hiába fáradozott a szervezkedés körül, 
mígnem sikerült egy olyan tekintélyes és hatalmas pártfogót 
találni, k i a versengő pártokat békés munkára egy táborba ve
zetni tudja, E férfiú Thurzó Kristóf szepesi főispán volt , k i t 
épen Xylander nyert meg az ev, vallásnak, mint azt 1613-ban 
március hó 4-én nagy örömmel tudatja a főispán bátyjával, 
Thurzó György nádorral , 1 5 ) 

1 3 ) A küldöttségben résztvett Goltz I . iglói, Serpilius I , leibiczí, Tóbiás 
bélai, Reinmann M. izsákfalvai és Muck I , kakaslomníczi lelkész, (Matr, 
Goltz. 118—123. és 64. 1.) 

» ) u. o. 67. 1. 
1 5 ) Xylander levelét egész terjedelemben közöltem í. monográfiám-, 

ban 16. 1. 



Most már Thurzó Kristóf erélyes kézzel fog hozzá a régóta 
vajúdó egyházszervezet megteremtéséhez. Felhívására a X X I V 
szepesi városi fraternitás Izsákfalván gyűlést tar tot t s ezen 33 
fontos cikkelyre nézve, — melyek a zsolnai zsinat határozataí
nak nagyjában megfelelnek, megegyezésre jutot t , azzal a k i -
kikötéssel, hogy azt a lengyel hatóság is elfogadja. 1 0) Thurzó 
Kristóf küldöttséget indított bátyjához Bittsére, hogy tőle t e l j 
hatalmú megbízást nyerjen a szepesí-sárosi superíntendencia 
szervezésére, mi t az készséggel meg is adott s erről külön ok
levélben értesítette mind az öt sz. kír. városi, mind a X X I V 
szepesi városi fraternitást, mind pedig Lubomirszky Sebestyén 
starosztát, k i t arra kért, ne akadályozza a szepesi egyház orga
nizációját, mely jó szervezet és rend az'államháztartás szem
pontjából is csak előnyös. 1 7 ) 

A z öt sz. k i r . városi fraternítás Kísszebenben (1613 j u l . 
28—29.) összegyűlt, hogy a nádor rendeletét megtárgyalja. E l 
határozták, hogy nem ellenzik az új rend behozatalát s részt 
vesznek a zsinaton, melyre a főispán Szepesváraljára meghívta 
őket. Kívánságaikat négy pontba foglalták össze s a nemesség 
s a megye részéről szabad vallásgyakorlatuk épségben mara
dása érdekében védelmet óhajtanak. 1 8 ) A káptalantól egyelőre 
nem kellet t tartamok, mert az nem ti l takozott a' szervezkedés 
ellen feltéve, ha . a székdíjat néki kiszolgáltatják. Nagyobb ne
hézségeket támasztott a lengyel hatóság, ugyanis a lublói a l 
kapitány értesítette a tizenhárom elzálogosított város grófja 
útján az esperest, hogy a lengyel területen levő fraternítás pap
ja i felett a nádor nem rendelkezik és szigorúan megtil totta 
nékik a zsinaton való részvételt. Xylander esperes, hogy a teen
dőket megvitassa és a superíntendens-választást előkészítse, 
1613-ban július hó 4-én Durándra összehívta gyűlésre a frater-
nitásokat. E gyűlésre Thurzó főispán Míhalkó J. udvari papját 
küldte el, k i ékesszólóan bizonyította be a papok előtt, meny
nyire szükséges, hogy az új rendet minél előbb megteremtsék 
és Xylander ís buzgólkodott az ügy érdekében, de viszont Goltz, 
Zabler lelkészek ismét ellene voltak; Goltz különösen arra a 
veszélyre mutatott rá, mely a lengyel hatóság megharagításá-
ból az elzálogosított tizenhárom város papságára háramlanék 
és azt indítványozta, ruházzák fel egyszerűen az öt sz. k i r . vá-

« j Matr. Goltz. 211—214. 1. 1 ? ) u, o. 216—217, 1. és 224—225. 1, 
Í S ) u. o. 284—285. 1. és 228. 1. 



rosi fraternitás esperesét a superintendensi címmel és a többi 
fraternitások attól függjenek. Xylander azonban ezt az indít
ványt nem helyeselte, mert valószínű, hogy a függő viszony az 
öt sz. k i r . város és a többi városi fraternitások között visszás 
helyzetet teremtene. E gyűlés végre is bizonyos feltételek mellet t 
hajlandónak nyi la tkozot t a superintendens-választásra. 1 9) 

Nemsokára pedig Xylander Szepesszombatba hivta ismét 
össze a fraternítás papjait, hol is sikerült elfogadtatnia velük a 
superíntendencia szervezésének tervét, nagyjában ugyanazon 
feltételek mellett, melyeket az öt sz. kír. város fraternitásaí k i s 
szebeni gyűlésükön megszabtak. 1, Régi hitvallásukat a frater
nítás tagjai megtarthatják; 2. a X X I V szepesi városi fraternitás
nak külön superintendense legyen; 3. a pap választási jog meg
maradjon; 4. összes eddigi szabadságaik sértetlenek maradja
nak s végül 5. a székdíj maradjon a káptalané, (hogy ezzel a 
zaklatásokat kath. részről kikerüljék). 2 0 ) 

Most már csupán az elzálogosított városok papjai miatt 
késett a szervezkedés ügye. Ugyanis Lubomírszky Szaniszló 
staroszta udvarias levélben tagadó választ adott Thurzó Kristóf 
főispán felszólítására; elismeri ugyan, hogy a jó rend az állam
nak előnyére van, de mint jó katholikus nem adhatja bele
egyezéséi egy eretnek és schismatikus egyház megalakulásá
hoz. 2 1 ) Ennek értelmében a lublói alkapitány fej- és jószág
vesztés terhe mellett megtiltotta a tizenhárom elzálogosított sze
pesi város papságának, hogy résztvegyen a superintendens-
választó zsinaton, melyet a főispán most már véglegesen 1614-ben 
január hó 22-ére tűzött k i Szepesváraljára és a megyegyűlés
nek hivatalosan ís bejeiéntett . 2 2 ) 

A zsinatot megelőzőleg mégegy gyűlést tar to t tak a frater
nitás tagjai Ruszkinóczban, melyen a papok, Xylander nagy e l 
keseredésére, ismét nagyon óvatos és konzervatív határozatokat 
hoztak. Kimondták azt is, hogy a lublói kapitány határozott 
tilalmával ne szálljanak szembe a tizenhárom szepesi város 
lelkészei, mert különben könnyen elüldözhetné az őket hivata
laikból. A papok egy része ugyan azon a véleményen volt , hogy 

1 9 ) u. o. 231—243. 1. Lásd a feltételeket részletesen idézett monográ
fiám 21. 1. 

™) u. o. 246. 1. 2 1 ) u. ö. 250. 1. 
2 2 ) Prothocollum comitatus Scepusiensis 9. sz. 140—142. 1. és 150. 1-

(Szepesvármegye levéltárában Lőcsén.) 



az elzálogosított városok egyházi téren nem tartoznak lengyel 
fennhatóság alá és zaklatás esetén kérjenek védelmet a főispán
tól, a nádortól, sőt a papok legfőbb védőjétől a magyar királytól. 

Azonban mégis óvatosságból azt határozta, hogy a tizen
három szepesi város fraternitás papjai közüLne jelenjen meg 
senki, a X X I V város kiküldöttei azonban mentsék k i lelkész-
társaik távolmaradását • azzal, hogy a hatalommal nem akartak 
szembeszállni és jelentsék k i azok nevében is, hogy a többivel 
együttműködni óhajtanak s a zsinat határozatait s a superinten-
dens-választást magukra nézve érvényesnek el ismerik . 2 3 ) 

Ennyi akadály és huzavona után végre Szepesváralján, a 
városházán összegyűltek 1614-ben január 22-én a főnemesek, a 
megyék és a fraternitások küldöttei. A zsinat népes vol t és 
Szepes - . é s Sárosmegyék legjelesebb evangélikus férfíai részt 
vettek rajta, részint személyesen, részint megbizottaik út ján. 2 4 ) 
Ünnepélyes istentisztelettel kezdődött a gyűlés; egyházi énekkel, 
majd Mihalkó János, — Thurzó Kristóf vol t udvari papja, jeles 
szónok, könyörgése következett. Ezután Szepesvármegye fő
jegyzője, Czebány Ábrahám lat in nyelvű beszédben fejtegette a 
zsinat célját és a szervezkedés üdvös voltát, Horváth László 
magyarul beszélt hasonló értelemben. Bár két szepeshelyi ka
nonok katholikus részről hivatalosan t i l takozot t a zsinat meg
tartása ellen, felszólalásukat nem méltatták figyelemre. 2 5 ) 

A z első nézeteltérésre a jelenvolt papok és nemesek kö
zött az adott alkalmat, hogy az elzálogosított városok követei 
kimentvén a tizenhárom városi fraternítás papjainak távolma
radását, arra hivatkoztak, hogy a világi hatalommal nem mertek 
ujjat húzni, Zablef P, lőcsei lelkész és mások azt a kifogást nem 
tartották helyénvalónak és szemérevetették a nemességnek, hogy 
az egyház védelmére az elzálogosított városokban semmit sem 
tett, amely vád ellen a nemesség képviselői ti l takoztak. Még 
hevesebb viták követték Czebány Ábrahám felolvasott javas
latait, melyek a zsolnai zsinat kevéssé módosított pontjait akar
ták a szepesi-sárosí superíntendencia alapjául elfogadtatni. A z 9 

öt sz, kír, város meg akarta tartani az espereseket, kiket ezentúl 
inspektoroknak óhajt nevezni és azt javasolja, válasszanak a 
megyei fraternitások külön superintendenst. Mikor látták a sz, 

2 3 ) Matr. Goltz. 265—273. 1. „Acta Rusquiní" c. fejezet, 
2») u. o. 247—300. 1. és lásd í. monográfiám 25, 1, 
2 5 ) Matr, Goltz, 275—276. 1. 



kír. városok követei, hogy a hangulat egyre izgatottabb lesz, 
sőt Horváth László cs, és kír. tanácsos egyenesen megfenyegette 
a távolmaradt fraternitásokat, külön vonultak tanácskozásra. A 
nemesség és papság is külön-külön akart dönteni a superinten-
dens-választás kérdésében, de végre is közösen állapodtak meg 
abban, hogy a két megye egy közös superintendenst válasszon. 
Miko r a világi hatóságok s a két megyei fraternitás papjai e 
kérdésben már megegyezésre jutottak, akkor érkeztek meg a 
sz. k i r . városok követei, k i k Thurzó Kristófra hivatkozva, k i a 
városok külön csoportosulását helyesnek s jogosnak tartotta, — 
külön superintendenst választottak maguknak Zabler Péter lő
csei lelkész személyében. Ez az elhatározásuk a megyei frater
nitások féltékenységét felébresztette s azok most megkérdez
ték a sz. k i r . városok követeit, egyetértenek-e azokkal a megyei 
javaslatokkal s elfogadják-e a zsolnai zsinatnak azokat a ha
tározatait, melyeket a szepesváraljai zsinat eddig magáévá 
t e t t ? 2 6 ) 

A városi küldöttek nevében Bocatíus J. kassai rektor 
megfontolási időt kért. Másnap válasz helyett csak mentegette 
Bocatíus a városiak eljárását s azt akarta bizonyítani, hogy a 
külön superíntendens-választással nem akar tak visszavonást 
szítani s ők mindenben alkalmazkodni akarnak a két megyei 
követ határozataihoz. Következő nap, mikor Mihalkó János 
udvar i pap beszéde s egyházi ének után a tanácskozást újra
kezdték, Bocatíus írásban bemutatta azokat a javaslatokat, 
melyeket ők a zsinaton már elfogadott s a városi követektől is 
helyeselt és aláirt határozatokhoz kívántak csatolni. Ezeknek 
elsője kimondja, hogy az 1530-ikí tiszta augsburgi hitvallást 
akarják Szepes- és Sárosmegyékben fenntartani s az utódoknak 
átadni. Egyéb cikkelyek a superintendens jogkörével és hatal
mával foglalkoznak. A superintendens a helybeli egyháztanács-
csal együtt wittenbergi szokás szerint vizsgáztassa a papokat, 
stb, ( A kölcsönös támogatást kérik és ígérik a városi és a két 
megyei superintendens között a városbeliek,). A megyei küldöttek 
tanácskozás és némi módosítások után a javaslatokat elfogad
ták, de kimondották, hogy mivel a sz, k i r . városiak már önállóan 
megválasztották a superintendensüket, a két megye részére 
most megválasztandó superintendens választásánál őket nem 
i l l e t i szavazati jog. A zsinat négyet jelölt k i a fraternitás papjai 

2 G ) u. o. 275—279. 1. 



közül superintendcnsnek: Xylander István szepesváraljai, Zaar 
Gy. tepliczí, Kutkowi tz Gy. palöcsai és Zarevutz M . berzeviczi 
lelkészeket, k i k közül egyhangú lelkesedéssel a méltán nép
szerű, jeles váraljai papot, Xylander Istvánt választották meg 
a jelenvoltak Szepes- és Sárosvármegyék superintendensévé. 2 7) 

Míg a zsinat ezekkel az ügyekkel foglalkozott, addig az 
előrelátó Xylander küldöttséget menesztett a főispánhoz, mely
ben felvilágosítja őt a tizenhárom elzálogosított városbeli fra
ternitás papjai távolmaradásának igazi okáról és nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy e fraternitás ís valamelyik superintendencía 
körébe akarna tartozni s egyházi téren semmíképen nem akar
na elszakadni az anyaország többi városaitól. Kérve kérte 
ezúttal Xylander a városok nevében a hatalmas főispánt, 
hogy védjék meg a karok és rendek az elzálogosított városok 
régi szabadságait a lengyelekkel szemben. 2 8) 

A megválasztott superintendensért hat egyházi és hat v i 
lági férfiú ment és kérte őt, hogy jelenjen meg a gyűlésen. Ot t 
Horváth László cs. és kír, tanácsos a megyék és fraternitások 
nevében felkérte, hogy vállalja el az Ür nevében azt a tisztséget, 
melyre egyhangúlag megválasztották, A nemesség és papság 
pedig a feltett kérdésre egyöntetűen ,,íta volumus et electionem 
ratificamus"-sal válaszolt , 2 9 ) 

Xylandert úgy látszik váratlanul érte megválasztatása, mert 
zavarba jött, utóbb pedig szerényen el akarta hárítani magától a 
megtiszteltetést s öt pontba foglalta össze okait, melyeknél fogva 
a superintendensí tisztségre nem vállalkozhatík 1, nagy és terhes 
a hivatal ; 2, tehetsége gyenge (hivatkozik Horatiusra, hogy 
senki se vállalkozzék többre, mint amire képes); 3, öregsége 
gátolja az eredményes munkában; 4, az egyházi téren lábra
kapott anarchia erős kezet kivan; 5, a lengyel hatóság részéről 
veszélyt hozhat rá, ha a tisztséget elfogadja, A jelenlevők csak 
nagy nehezen tudják eloszlatni aggodalmait, melyek közül a leg
utolsó a legkomolyabbnak látszik előttük. Megígérik a világi 
hatóság s különösen a főispán részéről a legmesszebbmenő védel
met és támogatást és utalnak arra, hogy mivel időközben a lublói 
kapitány a főispánnal házasság révén rokonságba jutot t , len
gyel részről ezentúl barátságos elbánás remélhető, Xylander t 
végre is meggyőzik az érvek, de óvatosan ki jelent i , hogy azonnal 
lemond hivataláról, ha a lengyel hatóság amiatt nehézségeket 

2 7 ) u. o. 280—289. 1. 2 8 ) u. o. i. h. 2 9 ) u. o. 289. 1. 



támasztana. Szép beszédet rögtönzött, melyben megköszöni a 
bizalmat s pártfogójának, Thurzó Kristófnak kegyességét és 
üdvös egyházi reformjait méltatta. Szólt még a jó egyházi rendre 
vonatkozó szükségletekről, a superintendencia kormányzásáról, 
az egyházi szervekről, anyagi tényezőkről s a törvényről, majd 
tartalmas intést és buzdítást intézett a Szepességhez, melyet 
Zsidóországgal hasonlít össze s felajánlja• szolgálatkészségét s 
hűségét Istennek. 3 0 ) 

Hirnök vi t t jelentést a várba a grófnak a választás meg
történtéről, mire Thurzó Kristóf hatfogatu hintót és lovas kísé
retet küldött a superintendensekért s az összes jelenvoltakat 
meghívta lakomára. A felvonulás igen ünnepélyes volt . A várba 
érve a várkápolnában istentiszteletet tartottak, melyen Abraha-
mídes Izsák bajmóczi superintendens megeskette és felavatta 
az új superintendenst. Xylander J . német nyelven beszédet 
mondott, melynek alapigéje Pál apostol Thímotheushoz írt leve
lének I . 3. 17. része v o l t . 3 1 ) A z avatás fényét az Ambrosius-
féle ének előadása növelte s páncélos vitézek harsonákat és 
trombitákat fújtak. Xylander bemutatkozott, mint superintendens 
a grófnak, k i Isten áldását kérte működésére's 28 ágyúlövéssel 
adatta tudtára a környéknek, hogy a várban milyen ünnepség 
zajlott le. Ezután lakoma vol t , majd a katonák harci játékokat 
mutat tak be s este tűzijáték fejezte be az ünnepet.. 3 2) 

A superintendens megválasztásával s beiktatásával véget 
ért a szepesváraljai zsinat, melynek határozatait írásba foglal
ták s kinyomatták. 3 3) A hozzá fűzött bevezetés hangoztatja, 

» ) u. o. 289—292. 1. 
3 1) 1. Igaz beszéd ez: H a valaki püspökséget kíván, jó munkát kíván. 

2 Szükség azért a püspöknek feddhetetlennek lenni, egyfeleségü férfiúnak, 
vigyázónak, józannak, megékesítettnek, gazdálkodónak, a tanításra a lka l 
matosnak. 3. Nem bor mellett ülőnek, nem verekedőnek, nem nyereség 
rútul kívánójának, hanem mértékletesnek, idegennek a harcolástól, idegen
nek a fösvénységtől. 4. K i az ő házában jól tudjon elöl járni, k i az ő mag
zatit engedelemben tartóztassa, minden tisztességgel egybe. 5, Mert aki az 
ő tulajdon házában nem tud előljárni, mimódon bírhatja az Isten A n y a 
szentegyházát? 6. Nem újnak a tudományban, hogy valami módon felfu
valkodván, az ördöggel egy kárhozatba ne essék. 7. Szükség pedig néki jó 
bizonyságának ís lenni a kívűlvalóktól, hogy szidalomba ne essék és az 
ördögnek hálójába. (Tímoth I . 3. 17.) 

3 2 ) Matr. Goltz. 294—295. 1. 
3 S.) Acta et mutuus consensus synodi Augustanam Confessionem 

amplectentis in oppido Szepesvaralja, Anno D. 1614. mense Januario 
celebratae. 



hogy a kánonokat egyhangúlag, szent meggyőződéssel és testvé
ries szeretettel, kellő megfontolás után hozták. A két super
intendens választását Szepes-és Sárosvármegyék nagy területével 
indokolja meg a zsinat. (Az esperesek, alesperesek és dékánok 
az új rend mellett is megmaradnak. 3 4) 

4„ A z 1614-íkí szepesváraljai zsinat kánonjai. 

A z a tizenhat kánon, melyet a szepesváraljai zsinat hozott, 
jórészt megegyezik a zsolnai zsinaton hozottakkal. A z alatt a 
négy év alatt, mely a két zsinat időpontját egymástól elvá
lasztja, nem történt az ev. egyház külső vagy belső ügyeiben 
oly nagyobb változás, mely a nagy körültekintéssel megalkotott 
kánonok gyökeres átalakítását kívánta volna. A m i eltérés van 
a két zsinat kánonjai között, azt a célszerűség s a helyi viszo
nyokhoz való alkalmazkodás elve tették szükségessé. 

Teljesen azonosak azok a kánonok, melyek a superintendens 
tekintélyének s tiszteletének emeléséről, 1) az egyház bírásko
dásáról, jogszolgáltatásáról, 2) ellenőrzői jogkörének megálla
pításáról') és papavatási jogáról szólnak; 4) úgyszintén a papok 
jogait és tekintélyét biztosító intézkedések 5) és a hitel vekre 
vonatkozó szabályok") is teljesen megegyeznek. 

Önállóan intézkedik a szepesváraljai zsinat a székdíj dolgá
ban, ugyanis míg a zsolnai zsinat kánonjai szerint a székdíj 
ezentúl szintén a superintendenst ílíéti; a szepesváraljai k i 
mondja, hogy a székdíj ezután is a káptalannak fizetendő. Ez 
az engedékenység azzal magyarázható, hogy i l y módon elejét 
akarta venni a zsinat a superíntendensek zaklatásának kathol i 
kus részről, minthogy tudvalevő, hogy épen a székdíj elmara
dása idézte fel a zsolnai zsinat után a kath. papság s főként 
Forgách F, prímás erélyes fellépését az új egyházi szerve
zet ellen. 

A zsolnai zsinat a hívek nemzetiségi viszonyait tekintetbe 
véve, három ínspektorságot szervez', egyet a tótok részére Po
zsonyban, egyet a németeknek Selmeczbányán s egyet a magya
roknak Szereden, A szepesváraljai zsinat az egyházi szervezet 

3 4 ) Matr. Goltz. 300. 1, 
*) A zsolnai és szepesváraljai zsinat I . , V. , I X . és X V I . cikkelyei. 
2 ) u. o. V„ V I I I . , és X I . 3 ) u. o. I I I . és I V . 
*) u. o. V I I . s ) u. o. V. , X I I . és X I X . «) u. o. V I . , X V . 



megalkotásánál nem tagolta szét nemzetiségi szempont szerint 
az egyházakat, mivel a hívek zöme mindkét superíntendencia 
területén német anyanyelvű vo l t . 7 ) 

Teljesen önállóan rendezi a szepesváraljai zsinat a super-
intendenseknek egymáshoz való viszonyát s ezzel kapcsolatban 
a superintendens-választás, úgyszintén a superintendensek ja
vadalmazásának kérdéseit. A zsolnai zsinat tudvalevőleg tíz 
földrajzi vármegyéből három superintendenciát alkotott s egyes 
vármegyék egyházai a maguk teljességében egy-egy superinten
dens köréhez tartoztak. A szepesváraljai zsinat két superinten
denciát szervezett; az öt sz. k i r . város — pentapolis — az egyiket 
alkották (Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa és Kisszeben), Szepes-
és Sárosvármegyék többi egyházai n. másikat. így ugyanazon 
megye területén fekvő, városok nemcsak közjogi, hanem egy
házi téren is kiváltságos helyzetet, önállóságot tudtak biztosí
tani maguknak. De ez viszont az egység rovására történt és az 
egyöntetűség, a tömörülés egy superíntendencia területén nem 
vol t teljes. Míg a zsolnai zsinat úgy intézkedik, hogy valame
l y i k superintendens elhalálozása esetén a másik kettő a megyék 
hozzájárulásával superintendens-választó gyűlést hívhat egybe, 
— addig a szepesváraljai zsinat szerint mindegyik superintendens 
teljesen különálló hatáskörrel bir és semmi módon nem szólhat 
bele a másik superintendens ügyeibe s legkevésbbé a válasz
tásokba. A superintendensi állás megüresedésekor az illető su
períntendencia esperesei és alespereseí illetékesek arra, hogy 
a megye hozzájárulásával superintendens-választó gyűlést 
tarthassanak. 8) Ez az intézkedés abban a féltékenységben le l i 
magyarázatát, mellyel a királyi és a szab. k i r , városok egymás 
iránt viseltettek. A z utóbbiak sokféle kiváltságát rossz szem
mel nézték a többiek s nem akartak azoknak ügyeikbe semmi
nemű beleszólást engedni, nehogy velük szemben egyházi téren 

7 ) A zsinat kánonjainak beható krit ikai méltatását lásd idézett mono
gráfiám 33—36, 1. i 

8 ) C s a k a zsolnai zsinattól eltérő kánonok fejtegetésébe bocsátkozom, 
mivel a zsolnai zsinat kánonjait kimerítően tárgyalták Zsilinszky M. „Az 
1610-ik évi zsolnai zsinat." Selmeczbánya, 1910.; Krupecz Ist. , ,A zsolnai 
zsinat háromszázadik évfordulójára" (Prot. Sz. 1910., 671—76. 11.); 
Holuby József tótból ford. Krizsán Zsig. , ,A régi zsolnai ág. hitv. ev. egy
házközség történetének rövid vázlata." Bpest, 1910. — Havrán Dániel „A 
zsolnai zsinat" (Prot. Szemle 1913. 289—298. 1.) és „A zsolnai zsinat előz
ményei" (Prot. Szemle 1913. 548—560. 1.) c. tanulmányokban. 



függő viszonyba kerüljenek; az öt szab. kír. város viszont, 
jogainak tudatában, szintén t i l takozot t minden külső irányítás 
ellen. Azonfelül az elzálogosított tizenhárom város ügyeibe 
valóv beavatkozást az öt sz. k i r . város részéről, bár csak egy
házi téren ís, illetéktelennek tartotta volna a lengyel hatóság is 
s emiatt ís ajánlatos vol t a teljes elkülönítés. 

A superintendens javadalmazásának megállapítása körül 
reálisabban jár el a szepesváraljai zsinat a zsolnainál. A z utóbbi 
ugyanis a székdijat jelöli meg superintendensi jövedelem gya
nánt s azonfelül az esperességek és megyék kötelességévé teszi 
bizonyos pénzbeli hozzájárulást a superintendens reprezentá-
lási költségeihez, de határozott összeget nem állapít meg. A 
szepesváraljai zsinat, mint már fentebb érintettük, a székdíjról 
lemond, nehogy, ütközőpont legyen az a kath. egyházzal szem
ben, ellenben megszabja a superintendens tiszteletdiját 200 f r t . -
ny i összegben s kimondja, hogy ennek felét a, papság adja össze, 
jövedelme arányában, felét pedig portálís adó gyanánt a hívek 
fizetik. K i k n e k portájuk nincs, tehát az egy-sessiós nemesek 
S" a tiz lándzsás kerület lakói, jövedelmük arányában fizetnek 
bizonyos összeget. 

Formális eltérés a két zsinat kánonjai között, hogy a zsolnai 
zsinat 8-dik kánonját a szepesváraljai beleolvasztja a 11-ikbe 
s így az külön i t t nem fordul elő. A zsolnai zsinatnak azon 
intézkedését, hogy ha va laki egyházi férfiút (superintendens, 
inspektor, lelkész) megsért, akkor az a helyi , esetleg megyei 
hatóságnál keressen orvoslást, a szepesváraljai kiegészíti még 
azzal, hogy az iskolaigazgatókra ís kiterjeszti azt az intézkedést 
és a jogorvoslást keresőket különösen az alispánhoz utasítja. 

A világi elem befolyása a szepesváraljai zsinat több intéz
kedésénél érvényesül; így arra is hoznak törvényt, mi történjék 
a lelkésszel vagy iskolaigazgatóval, k i patronusát megsérti. 
Kisebb sértés esetén a superintendens kiküld 1—2 esperest és 
ugyanannyi világi jogtudóst a sértést elkövető paphoz, k i k az 
ügyet alaposan elintézik; nagyobb vétségekben a superinten
dens ítél. Ha pedig az iskolaigazgató sérti meg kegyurát vagy 
a lelkészt, akkor a kegyúr a helybeli pap, két-három egyházi 
s ugyanannyi világi férfiú közreműködésével tar tozik az ügyet 
megvizsgálni s a vétkes felett ítélkezni. 

Némi eltérés mutatkozik még abban is, hogy milyen eskü
formát k ivan a superintendensektől egyik és a másik zsinat. 



A zsolnai a nádor kívánságára kimondja, hogy a superintendens 
esküt tesz arra, hogy nyilvánosan és magánúton csak azt fogja 
hi rdetni és tanítani, ami a prófétai s apostoli i ratokban, az 
ágostai hitvallásban és a formula concordiae-ban benne van. 
A szepesváraljai zsinat az ág. h i tv . ev. vallásúak e fundamen
tumaihoz még az ev. egyház egyéb szimbolikus könyveit is 
csatolja. 

A zsinat kánonjait két példányban kiállították, egyiket a 
superintendens, másikat a főispán részére. A z aláíratással meg
bízták palocsai Horváth Mátyást, de ez nem ment simán, mer t 
említés történik bennök ß . formula concordíaeről, melytől a 
városi papok idegenkedtek. Kassa példájára a többi papok is 
megtagadták az aláírást s csak akkor ment az végbe, mikor 
megnyugtatták őket, hogy emiatt a városi superíntendencia 
különállását nem fenyegeti semmi veszély. De még így is aggód
tak, hogy féltékenyen őrzött önállóságukat a megyék nem 
fogják tiszteletben tartani s azért két ízben menesztettek kül
döttséget a nádorhoz, hogy külön kiváltságlevélben biztosítsa 
egyházi jogaikat. Másodízben eredménnyel járt a küldöttség és 
Thurzó Gy. nádor megerősíti kiváltságlevélben az öt sz. k i r . 
város jogait egyházi téren és superintendens-választásukat 
jóváhagyja. A z öt sz. k i r . városhoz ekkor Nagysáros is csat
lakozot t . 9 ) 

Zabler P. lőcsei lelkész; superintendensi hivatalát háborít
hatatlanul viselhette haláláig, 1645-ig s az öt, utóbb hat (Kés
márk) sz. k i r . városi superíntendencia fennállott egészen 
1738-ig. 1 0) 

Annál több zaklatásban vo l t része Xylandérnek, k i nem 
ok nélkül tar to t t előre erőszakoskodástól a lengyel hatóság 
részéről. Forgách prímás ugyanis, értesülvén a Szepesség 
evangélikusai szervezkedéséről, módot keresett arra, hogy 
azt ellensúlyozza. 1 1) A lublói kapitány útján a lengyel király
hoz fordult, akadályozza meg, hogy e mozgalom megerősödjék 
s a .király utasította a lengyel papságot, hogy a lutheránus 

9 ) Matr. Goltz. 311. 1. — A kiváltságlevelet lásd u. o. a 312—314. 1. 
egész terjedelmében. 

1 0 ) V . ö. Linberger István: A V I . szabad királyi városi ág. hitv, ev. 
esperesség vázlatos történelme. Késmárk, 1882. 7. 1, és idézett monográ
fiámat a szepesváraljai zsinatról. 39. 1. 

" ) Matr. Goltz. 316. 1. 



püspökséget megsemmisítsék. A lublói alkapitány megidézte 
Xylander Ist.-t több izben s hiába járt közbe érdekében maga 
Thurzó is az alkapitánynál s utóbb Lubomirszkynál. Gemb-
czinszky alkapitány 300 kozákkal erőszakkal akarta őt a várba 
v i te tn i Húsvét másnapján, de ő idejekorán a szepesi várba 
menekült. Végre maga jószántából mégis megjelent Xylander 
több tanácstaggal s Jiárom paptársával Lublón, a szepesi városi 
gróftól kapott menlevéllel ellátva s kimentet te magát az a l 
kapitány előtt azzal, hogy ő csak hosszas unszolásra fogadta el 
a superintendensi tisztséget s azzal a feltételekkel, hogy le
mond róla, h a a lengyel hatóság ezen megütköznék. Gemb-
czinszky végül barátságban vált meg Xylander tői, sőt 200 frtot 
kölcsön adott neki útra, utóbb azonban megváltoztatta békés 
magatartását Xylanderre l szemben. 1 2) Ugyanis meghalt a super
intendens hatalmas pártfogója, Thurzó Kristóf főispán 1 3) s ekkor 
újra zaklatni kezdi az alkapitány Xylandert , többször a várba 
idézi, majd egy hordó bor t követel tőle s csak akkor hagyja őt 
békében, mikor a nádor szót emel érdekében. Gembczinszky 
utóda Mienk i t zky kapitány folytatja a zsarolást; ő már hat 
hordó bort követel s mikor Xylander kérésére a nádor ismét 
közbenjár, felségárulással vádolja a superintendenst, hogy 
idegen hatósághoz fordul panaszával. Hiába mentegeti magát 
Xylander és kéri öt levélben, hogy indítson törvényes úton 
eljárást ellene, hogy ártatlanságát bebizonyíthassa. Végre a 
már amúgy is idős, beteges Xylander belefárad a sok zakla
tásba és miután pártfogója Thurzó Kristóf 1614-ben április hó 
7-én elhalt, bejelentette a nádornak, hogy lemond hivataláról. 
A nádor sokáig értekezett tanácsosaival s a többi superinten-
densekkel, mi ly módon lehetne Xylander t megvédelmezni, de 
nem találván erre módot, nehéz szívvel beleegyezik lemondá
sába. Xylander Lőcsén, a két megye nemesei előtt letette super
intendensi tisztjét és Thurzó Szaniszló felmentette őt esküje 
alól. Lemondását a lengyel hatóságnak tudomására hozta a 
megye hivatalos pecsétjével s a káptalani pecséttel ellátott 
i ra tban . 1 4 ) így a két megyei superíntendencia röviddel meg
alakulása után a szomorú pol i t ika i viszonyok miatt megszűnt. 

u. o, 320. 1. 1 S ) Hain 158. 1. 
" ) Matr. Goltz. 317—326. 1. A részleteket lásd említett monográfiám

ban 38—40. 1. 



5, Ellenreformációi kísérletek az elzálogosított tízenhárom 
szepesi városban Lubomírszky Szaniszló staroszta alatt. 

Xylander István superintendensi tisztségéről való lemon
dása után a szepesi evangélikusok aggodalommal tekintet tek a 
jövőbe, mivel az elzálogosított tizenhárom szepesi városban a 
staroszták részéről erélyesebb rendszabályoktól tar tot tak. A 
kedélyek izgalma még fokozódott, mikor köztudomású lett , 
hogy Lubomirszky Szaniszló Rómában járván, ott fogadalmat 
tett, hogy a Szepességre való visszatérése után a lublói kerü
letben visszaállítja a ka th . vallást. Sőt hire terjedt még annak 
is, hogy Lubomírszky szigorú császári rendeletekkel felfegyver
kezve nagy csapat jezsuitával jön a Szepességre az ev. vallás 
végleges kiirtása végett. 1) 

A szepesi városi fraternitásnak 1615-ben január hó 7-én 
Poprádon tar to t t gyűlése már számolt e hir esetleges valóra 
válásával és az 1610-iki nádori kiváltságlevéllel, mely a király 
nevében az ev, vallás létjogosultságát biztosította s a közrend 
felforgatóinak bélyegezte annak megzavaróit, óhajtott Lubo
mirszky esetleges erőszakoskodásaival szemben ellenállást k i 
fejteni és védekezni. 2) A tizenhárom szepesi város grófját és 
biráit a fraternitás közgyűlése felkérte arra, hogy mihelyt a 
lengyel hatóságok a városokban vallásszatíadságellenes intéz
kedéseket tennének, azonnal értesítsék erről az esperest, ak i 
azután a nádornál fog védelmet és jogorvoslást keresni, 3) 

A l i g tömörültek a közös veszedelemmel szemben az elzálo
gosított tizenhárom szepesi város egyházközségei, már hire 
terjedt annak, hogy Lubomirszky Szaniszló megkezdte az ellen
reformáció munkáját és elűzte Gnézdáról Spiskó Vencel ev. 
lelkészt és Kliesch Márton ev, tanítót, az ev. templomot pedig 
elvette az ev. lakosságtól és kath. plébánost ültetett be Gnéz-
dára. Azonfelül Lubomirszky Szaniszló megbízásából szoron
gatták volna lublói várkapitányai a ruzsbachi és komlóskerti 
lakosságot ev. hitében s a lublói kerületben a kath, vallásúak 
tért kezdtek hódítani. 4) A gnézdái eset mindenesetre nagy 
megdöbbenést idézett elő az evangélikusoknál, annyival i n 
kább, mivel az utóbbi időben Lubomírszky Sz. és főleg a lublói 
várkapitányok közbelépésére az elzálogosított városokban 
katholikus polgárok is letelepedhettek és egyes helyeken a 

1 ) u. o. 334.1. és Codex seu Tabula 73-74. és 76. 1. -) Matr. Goltz. 335.1. 
3 ) u. o. i . h. *) u. o. 341. 1. és Codex seu Tabula 82. 1. 



letelepedettek, mint Szepesbélán ís már katholikus lelkipásztort 
kértek a starosztától. 5) 

A z evangélikusok a gnézdai eset megismétlésétől tar tot tak, 
de a félelem feleslegesnek bizonyult , mivel csakhamar kitűnik, 
hogy Gnézdán nem annyira Lubomirszky Sz., hanem az akkor 
Lublón időző Fuchs János krakkói főesperes vi t te véghez 
Mienk i t zky lublói alkapitány közreműködésével ezeket az erő
szakoskodásokat. Fuchs János krakkói főesperes különben sem 
ismerte már el a szepesi prépost joghatóságát Gnézdára vo 
natkozóan, amennyiben az egész, lublói kerületet már a krakkói 
püspökséghez tartozó kerületnek tekintette.") 

A z elzálogosított városok ev. lelkészei nom ok nélkül azt 
hihették, hogy a gnézdai lelkésztárs sorsában nemsokára osz
toznak ők is és ezért a fraternitás nevében az esperes a nádor
hoz fordult és feltárta neki az ev, papok súlyos helyzetét s 
egyúttal felkérte őt arra, hogy tekintélyével és hatalmával 
akadályozza meg azt, hogy a lengyel király védelme alatt ,pá
pista kovásszal elrontsák az ev, vallást és az elüldözött papok 
helyébe lépjenek az antikrisztus csatlósai." 7 ) Már hirdetik, 
hogy a lengyel király az elzálogosított városok egyházainak 
kegyura, holott Rudolf király is a leghatározottabban véde
lembe vette az) elzálogosított városok egyházait Lubomirszky 
és alkapitányainak túlkapásaival szemben. 

Thurzó Gy. nádor szivén viselte a szorongatott szepesi 
ev. papok sorsát és érdekükben felszólalt a lengyel királynál, 
Lubomirszky Szaniszló starosztánál és felkérte továbbá a 
megyét is, hogy az küldöttségileg kérje meg az ő nevében a 
starosztát a vallásszabadság védelmezésére. Ha a vallásszabad
ságon sérelem esik, akkor ő gondoskodik az ev. h i t oltalma
zásáról, mert az egyházi ügyekben való rendelkezési jog semmi 
szín alatt nem szállott át az elzálogosítással a lengyel királyra, 
hiszen az egyházak főkegyura ezentúl is a magyar király ma
radt, a kiváltságok tanúsága szerint. 8) 

'"f Matr. Goltz. 344. 1. 
6 ) Lubló-Podolin területe utóbb a tarnówi püspökséghez csatoltatott 

és az elzálogosított városok a magyar koronához való visszacsatolásához 
lengyel egyházi főhatóság alatt állott. 

7 ) Polóniae Regi Ecclesias Evangelicas fermento Papistico defermen-
tare, nostra Religionis Pastores expellere, et Antechrísti Satellite surrogare 
fatagat. (Matr. Goltz. 351. 1.) 

8 ) u. o. 352—353. 1., ahol egész terjedelemben olvasható a nádor levele. 



A nádor 1615-ben december hó 3-án ke l t levele buzdítóan 
Hatott a fraternitás lelkészeire, mire azok december hó 22-én 
részletesebben beszámoltak ujabb sérelmeikről a nádornak a 
gnézdai ev. pap elüldözésén kívül. Nevezetesen t i l takoztak az 
ellen, hogy az elhunyt szepesolaszií espereslelkész hátra-
hagyottait az újonnan beállított katholikus plébános javára 
megfosztották Lubomirszky emberei a tizedtől és hogy X y l a n 
der Ist. szepesváraljai lelkésztől s vol t superintendenstől jog
talanul azt követelték, hogy hat hordó bort szolgáltasson be 
Lublóra. Panaszkodtak továbbá amiatt, hogy a papokat kivétel 
nélkül arra kényszerítették, hogy zabot és szárnyasokat na
gyobb mennyiségben szállítsanak Lublóra, sőt nem restelték a 
lublói várkapitányok azt sem, hogy vadászkutyák eltartására 
is szorítsák őket. 9) 

A nádor biztatja egyfelől a fraternitás papjait, másfelől 
azok érdekében a megye nemességét is felkéri a közbelépésre 
Lubomirszkynál és azonfelül maga is írásban fordul még Lubo
mírszky Sz.-hoz. 1 0) Részletezi levelében a konkrét sérelmeket 
és a jó szomszédi viszonyra hivatkozván, kéri őt az ev. papok
k a l szemben elkövetett méltánytalanságok és jogtalanságok 
jóvátételére és intézkedést kér arra nézve, hogy a lublói vár
kapitányok és egyéb tisztviselők el ne nyomják s ne zaklas
sák többé az elzálogosított városok ev. papjait. Ha a papok 
panaszai meghallgatásra és méltányos orvoslásra nem találná
nak nála, akkor kénytelen volna Thurzó Gy. nádori igazság-
érzetéből kifolyóan azokat a sérelmeket a magyar és a lengyel 
király elé terjeszteni, ami mindenesetre a jó szomszédi viszony 
megbolygatására vezetne. 1 1 ) 

A panaszok elsimítására a megye kiküldötte Lubomirszky 
Szaníszlóhoz Horváth Lászlót és Görgey Kristófot, ak ik meg
világították előtte alaposan az elzálogosított tizenhárom város 
egyházaínak jogi állását és részletesen rámutattak az utolsó 
évben tized gyanánt k ive te t t súlyos terhek és mindennemű adók 
jogtalan voltára. A gnézdai vallásüldözés tar thatat lan és tör
vénytelen voltára is hivatkozva kérték Lubomirszky Szaniszlót 
a magyar király nevében is, ak i a magyar egyházak és azok 
papjainak védője és kegyura, hogy tartsa a X X I V szepesi 

9 ) Lásd a panaszos levél egész másolatát a Matr. Goltz. 354—355. 1 
1 0 ) Lásd a levelek szövegét u, o. 358—365. 1. 
" ) u. o. 361—363. 1. 



városi fraternitás és az ezekből elzálogosított tizenhárom város 
papjaínak jogait tiszteletben, hogy azok kiváltságaiknak meg
felelően továbbra is háborítatlanul élhessenek a vallásszabad
ság adta joga ikka l . 1 2 ) 

Lubomirszky Szaniszlót, ak i időközben már kézhez vette 
Thurzó Gy, közbenjáró sorait, kissé kellemetlenül érintette az 
egész ügy, amelynek ő kezdettől fogva nem tulajdonított oly 
nagy jelentőséget, minthogy a gnézdai incidens értelmi szer
zője nem ő volt , és visszatetszését éreztette a nála járt megyei 
kiküldöttekkel ís, de még erőteljesebben kiélezte azt Szepes-
vármegye nemességéhez intézett levelében, 

Lubomirszky Sz, szóvá tette, hogy a nádor hivatva van 
ugyan a belviszályok távoltartására, de nem ismeri el abbeli 
jogát, hogy az elzálogosított városok ügyeibe is belenyúljon. 
A nádori joghatóságnak az elzálogosított tizenhárom szepesi 
városra való kiterjesztése merőben idegenszerű előtte, mert 
.azt a lengyel király felhatalmazása és átruházása folytán egye
dül ő és tisztviselői gyakorolhatják. Minthogy a szomszédos 
magyar egyházakban és városokban a lakosság a kalvinismus-
nak hódolt és az egyházakat egyházi kincseiktől, oltáraiktól és 
egyébb kultusztárgyaiktól megfosztották, e veszedelmes moz
galom megállítása és megfojtása a lengyel hatóság múlhatatlan 
kötelessége, A jó szomszédi viszonyt eddig ís előmozdította és 
keményen harcolt a közös ellenséggel, a törökkel szemben s 
e tekintetben nem érheti őt gáncs Magyarország részéről, A 
régi kiváltságokra való hivatkozást sem tartja szerencsésnek, 
m i v e l a magyar királyok azokat a régi egyház lelkészeinek és 
nem a prédikátoroknak adományozták. A m i a papok sérelmeit 
i l l e t i , nem zárkózik el azoknak igazságos felülbírálása elől, 
de tisztában van azzal, hogy a papok legtöbbnyíre túlzásba 
esnek és sérelmet látnak és keresnek ott, ahol törvényes ható
sági intézkedésről vo l t szó. A nádort is minden csekély és 
sokszor kohol t sérelemmel zaklatják, amellett ők maguk el
hanyagolják egyházaikat, úgy hogy az" egyházi kincsek sok 
helyen veszendőbe mennek. Sokan a kalvínísmusnak hódolnak, 
sőt még veszedelmesebb tanokat ís vallanak és hirdetnek. A 
gnézdai ev, prédikátor elmozdítása egyenesen a lengyel király 
és krakkói püspök akaratából történt, de egyébb bántódás nem 
esett rajta- Végül figyelmeztette a fraternitás papjait, hogy 

1 2 ) u, o, 365—367. 1. * 



más alkalommal higgadtan mérlegeljék vádjaikat és feltétlenül 
óvakodjanak attól, hogy ok nélkül bevádolják az ő tisztviselőit, 
ak iknek becsületességéhez pedig szó sem férhet. 1 5 ) 

Lubomirszky Sz. hűvös sorait elkeseredéssel fogadták a 
fraternitás papjai és az esperes értesítette a nádort annak rideg 
és sértő voltáról. A nádor erre bekéri Lubomirszky levelét, 
melyet azonban az esperes, mivel az a megye nemességének 
szólott, nem küldhetett el Thurzó Györgynek. 1 4 ) 

A szenvedélyek lecsillapítására maga Lubomírszky Sz. sze
mélyesen jött el a Szepességre és 1615-ben április hó 9-én 
fényes kísérettel Szepesváraljára utazott, hogy a prépost segít
ségével elsimítsa a támadt vallási ellentéteket. Feltett szán
déka vol t , hogy elveszi az evangélikusoktól a templomokat, 
de a király, a nádor és egyébb tekintélyes családok közbe
lépésére elállott tervétől és megelégedett a leibiczí, szepes
váraljai és szepesolaszií ev. papok korholásával és úgy rendel
kezett, hogy a katholikus hivek ezentúl az ot tani kápolnákban 
tarthatnak kath. istentiszteletet. 1 6 ) 

6. A Szepesség ellenreformációjának kísérletei és Bethlen 
Gábor felkelése. 

Miután Lubomirszky Sz. letet t erőszakos térítéséről a 
Szepességen, nyugodtabban ülhették meg 1617-ben a refor
máció százéves emlékünnepét, amely különösen Lőcsén nagy
szabású volt . A z ünnepi beszéd után elénekelték Lőcsén a 
,,Te Deum laudamus"-t, majd a lelkészi kar, a bíró, a városi 
tanács, az elöljárók és 200 egyházközségi tag úrvacsorát vet t . 
A városi zenekar közreműködése emelte az emlékünnep 
fényét. A z emlékünnepen résztvett maga Thurzó Szaniszló is, 
ak i ez alkalommal megvendégelte a városi tanácsot. 1) 

A békés idők azonban csakhamar letűntek, amennyiben 
I I . Ferdinánd trónraléptével gróf Homonnay György I I I . Zsig
mond lengyel király tudtával a Szepességgel határos lengyel 
részekben hadakat gyűjtött Bethlen Gábor eilen, 2) ak i időköz-

1 3 ) A levelet egész terjednlemben közölte a Matr. Goltz. 369—371. 1. 
1 4 ) Lásd az erre vonatkozó levelezést Thurzó Gy. nádor és az esperes 

között u. o. 372—376. 1. 
1 5 ) u. o. 378. 1. és Codex seu Tabula 86—87. 1. 

Hain i . m. 151. 1. 
2 ) Dr . Demkó Kál. „A magyar-cseh konfoederatio és a beszterczebá

nyai országgyűlés. (Századok 1886. 108. 1.) 



ben a vallásszabadság megsértése miat t fegyvert ragadott. 
A Szepesség tehát újra hadakozás szinterévé vált, midőn 
Homonnay Gy. 1619-ben szeptemberben kozákokkal betört a 
Szepességbe. Sokan Pázmány Pétert okolták Homonnay Gy. 
felkeléséért,' amiért is Kassán Pázmánynak az országból való 
eltávolítását sürgették. 3] Homonnay Gy. nem ért célt, amennyi
ben kozák csapatai rendkívül fegyelmezetlenek vol tak és 
különben is közeledtek már Bethlen Gábor hadai. Zabler Péter 
superintendens, hogy a hajdúk garázdálkodásai. elől megóvja a 
szepesi városokat és ev. egyházakat, közbenjárásra kérte fel 
Reiner Menyhértet, a szepesi kamara elnökét, ak i ez ügyben 
sikeresen el is járt Bethlen Gábornál, amennyiben Bethlen 
szigorúan elrendelte, hogy az ev, papokat ne_ érje semmiféle 
bántódás és sérelem a Szepességen, 4) A hajdúk megjelenése 
előtt menekült el a káptalanból Hosszutóthy Ist, prépost. — 
1619-ben szeptember hó 29-én vonult be fényes kísérettel 
Lőcsére Bethlen Gábor fejedelem, aki t a város,- üdvlövésekkel 
fogadott és hódolata jeléül a tanács átadta neki a város,kul
csait. Bethlen G. csapatait Lőcse környékén és pedig főleg 
Pálma- s Illésfalván, Kískerényben, Ruszkinóczon, Szepesvár
alján és Káposztafalván szállásoltatta el, ahol a hajdúk teljesen 
kifosztották az ottani lakosságot és még a méhkasokat is meg
bolygatták, sőt Szepesváralján hat házat felégettek, Káposzta-
falvát pedig teljesen felgyújtották. 5) A z a k k o r i hadakozás 
rendkívül terhes, súlyos és kegyetlen ellenfélre és barátra 
egyaránt és e tekintetben nem sokat tért el tőle a legújabb 
hadviselés sem. 6) A .beszállásolás tömérdek zaklatással járt 
mindig a lakosságra, a fejedelmi udvar felvonulása pedig még 
anyagi terhekkel súlyosbította annak nyomorul t helyzetét. 
Lőcse, mely kezdettől fogva Bethlen Gábor pártjára állott és 
ahol a fejedelem rövid időre négyszer a Szepességen való át
vonulásakor megállapodott, ép úgy végigszenvedte a felkelés 

3 ) Matr. Goltz. 380. 1. és v. ö. Dr . Demkó K . „Adatok az 1619/20-iki 
pozsonyi országgyűlés tölíténetéhez" c. tanulmányával. (Száz. 1881. 432. 1.) 

*) Matr. Goltz. 404. 1. 5 ) Hain i. m. 154. 1. 
*) Nem felejthetem el, hogy csapataink mennyi hiábavaló, céltalan 

pusztítást s rablást követtek el 1915—1918-ban Oroszlengyelországban, 
Wolhyníában és Ukrainiában, ahol a legszigorúbb büntetés sem tarthatta 
vissza a közkatonákat attól, hogy az ottani szokásos fatörzsekben elhelye
zett méhkaptárokat kifüstöljék és a kiwerczy-i halastóban levő halállo
mányt teljesen kipusztítsák. 



ütötte sebeket, mint a Szepesség egyéb helységei, melyekben: 
tisztán a hajdúk garázdálkodtak. A közegészségi viszonyok 
rendezetlenek és azért az akkori háborúskodás kísérője: a pestis, 
végigszántott 1622-ben.a Szepességen is és csupán Lőcsén 1668,. 
Iglón meg 1300 áldozatot követelt. A pestis terjedését elő
mozdította az a körülmény, hogy a lakosság.az élelmiszerek 
elrekvirálása folytán éhezett és sok helyen mogyorórügyekbőí 
és korpakeverékből sütöttek kenyeret . 7 ) .Fokozta még a szepesi 

. lakosság nyomorát az óriási drágaság, melyet az elvonuló 
csapatok még azzal öregbítettek, hogy hamis .és értéktelen 
mindennemű rézpénzt hagytak i t ten s a jó pénzt elvitték ma
gukkal . 8 ) A sok szenvedés ólomsúly gyanánt nehezedett a 
Szepesség evangélikusaira s az 1621-ben megkötött nikolsburgi 
béke, mely nekik ís biztosította a vallásszabadságot, végre 
rövid időre .megszabadította őket a lidércnyomástól, úgy hogy 
a szent koronát, — melyet Bethlen Gábor a nikolsburgi béke
szerződés értelmében I I . Ferdinándnak kiadni köteles volt , — 
1622-ben március hó 26-án már nagy örömmel fogadták be 
három napra Lőcse.falai közé. 9 ) A z áldásos béke azonban csak
hamar megbomlott és midőn 1623-ban szeptember hó 24-én 
felszólítja Bethlen Gábor a Szepességet a csatlakozásra, az 
ismét a felvonulási hadmüveletek színhelyévé l e t t . 1 0 ) Újra á t 
szenvedte a Szepesség az átvonuló csapatok garázdálkodásait. 
Lőcse 1624-ben február hó 3-án ismét ünnepi díszt öltött, m i k o r 
megjelent ott három napra Bethlen Gábor . 1 1 ) Majd Bethlen G., 
majd I I . Ferdinánd békebiztosai jártak-keltek a Szepességen á t 

7 ) J a dasz arme armuth hatt die hasel Knöszpel eingetragen, gemah
len vnd brod daraus gebackhen vnd mit den Kle in gemenget, da ist jammer 
vnd noth geweszen. (Hain i . m. 161. 1.) — A krónika ezen adatában nincs 
mit kételkednünk, hiszen 1917-ben februártól áprilisig magam a Stochod 
folyó mentén táborozván, kenyéradagunk (420 g.) eleinte 5, utóbb 10% 
fürészpor (úgynevezett ,,H"-(olz)-mehl) és 50%-os szénalisztből készült. A 
koweli, macejowiczi és a wladimír-wolynszkí katonai kezelésben álló mal 
mok e hónapokban csak fürészport és szénát őrlöttek. — A takarmánynak 
szánt korpába pedig 30% fürészporlisztet (Holzmehl) kevertek. 

8 ) Hain 161. 1. és Matr. Goltz. 439—442. 1. Rz akkori drágaság i l lusz
trá lására szolgálnak a következő árak: 1 köböl buza 4 frton felül, 1 k. rozs 
3 frt. 50 d. ( 1 k. árpa 3 frt., 1 font hus 6 d., 1 font borjúhús 10 d., 1 font 
disznóhús 10 d., Yi meszely bor 50 d., 1 pint fiatal sör 6 d., 1 pint öreg 
sör 9 d. 

9 ) Takács Sándor: A szent korona Lőcsén. (Közi. Szep, v; m. V I I L 
évf. 1916. 110—112. 1.) 

1 0 ) Hain 165. 1. " ) u. o. Í66. 1. 



és ezeknek ellátása sok terhet és gondot rótt a szepesíekre r 

de különösen Lőcse .városára. 1 2 ) A nikolsburgi béke alapján 
megkötött bécsi 1624-iki béke tehát megkönnyebbülést jelen
tett a Szepesség részére is, Közben 1625-ben május hó 1-én 
elhalt Thurzó Szaniszló, az utolsó protestáns nádor, aki t 1626-
ban január hó 1-én temettek el a lőcsei sz. Jakab templomban 
lat in, német és magyar egyházi búcsúbeszédek kíséretében. 1 3 ) 

Thurzó Szaniszló, jóllehet nem karolta fel a Szepesség 
evangélikusainak ügyét annyira, . mint a nádori méltóságban 
való nagynevű elődje György és a szepesi főispáni méltóságban 
való elődje, Kristóf, mégis mindenkor mint evangélikus férfi, a 
protestantizmus támogatója és gyámolítója vol t . 

A l i g foglalta el Thurzó . Szaniszló halálával Eszterházy 
Miklós a nádori méltóságot, megkezdődött újra az erősebb 
vallási reakció, mely az eretnekség végleges kiirtását célozta. 
Hosszutóthy szepesi prépost, ak i eddig meglehetősen tehetet
lenül és tétlenül nézte az események fejlődését, Pázmány P é 
tertől visszatérve az utolsó prot, nádor halála után, szintén 
erélyesebben lépett fel az evangélikusokkal szemben s 1626-
ban március hó 12-én bejelentette a fraternitásnak az egyház
látogatást , 1 4 ) A z ev. papok a leghatározottabban k ike l t ek a 
tervbe ve t t canonica yisi tat io ellen s a hivek általános zendü-
lésre készültek, mer t .a Pethe-féle erőszakoskodások megismét
lődésétől tar tot tak. Hosszutóthy László szepesi prépost még 
kellő időben értesült az ev. hivek nagy elkeseredéséről és e l 
szántságáról, mely annyira ment, hogy a nép fegyveresen is 
kész.volt a prépost szándékát meghiúsítani és erre március hó 
16-án a megye segítségét kérte k i az egyházlátogatás fogana
tosítása körül. A megye 15 napi halasztást ké r t . é s a határidő 
elteltével kijelentette a prépostnak, hogy az egyházlátogatást 
az ev. egyházakban több jelentős e lv i okból nem tartja meg-
ejthetőnek. Hiszen már hosszú éveken át nem tar tot tak i lyen 
egyházlátogatást és különben is az 1608-iki, t . c. értelmében 

1 2 ) u. o. 167. és 168. 1. 
1 3 ) Síremlékének fedőlapja domborművű képével jelenleg is meg van 

a lőcsei sz. Jakab templomban, — A latin beszédet Ursinus iglói lelkész, 
,a németet Zabler P. lőcsei lelkész és az öt sz, kir. város superintendense 
és a magyart a grófné udvari lelkésze tartotta. (Hain 176. 1.) V . ö. még 
Matr. Goltz. 331—332. 1. és 490. 1. 

" ) Hosszutóthy L . levelét, melyben bejelenti, hogy- canonica visitatiós 
körútra indul, lásd egész terjedelemben matr. Goltz. 493—494. 1. 



az evangélikusok a katholikusoktól függetlenül a saját maguk 
által választott superintendens útján fogják az egyházlátogatá
sokat, ott ahol a szükség .fennforog, foganatosítani, A legutolsó 

. országgyűlés sem rendelte el az, egyházlátogatást, melyet a 
prépost csak a kath, vallás visszaállításának érdekében kez
deményezett , 1 5 ) 

Hosszutóthy L , prépost hirdetet t egyházlátogatása külön
ben is elmaradt, mive l Bethlen Gábor I I , Ferdinánd újabb béke-
szegése miatt 1626-ban harmadszor fegyvert ragadott és a 
hirtelen megjelent hajdúk elől a prépost szeptember hó 4-én 
éjjel kénytelen vol t Szepeshelyről Lőcsén át elmenekülni, 1 6) 
A z ellenreformáció kísérlete Bethlen Gábor csapatainak kellő 
időpontban való megjelenése folytán a Szepességen ismét 
kudarccal végződött, Bethlen Gábor a tizenhárom szepesi vá
rost ez alkalommal is különös oltalma alá helyezte és szigorúan 
meghagyta „vitézlő népeinek", hogy semmiképen ne merészel
jenek a szepesi nép házaiban dúlni, prédálni vagy erőszakos
kodni , E kiváltságlevél, melyet Bethlen Gábor 1626-ban szept, 
hó 9-én adott k i , 1 7 ) nem zabolázhatta meg a hajdúk túlkapásait, 
sőt a fejedelem személyes jelenléte nem igen szabhatott fosz
togatásuknak határt és azért Ha in Gáspár krónikájában a köz
hangulatnak találóan adott kifjezést, midőn felemlítette, hogy 
Bethlen Gábor fékezhetetlen kisérő székely csapatainak 1626-
ban december hó 24-én Lőcsén való megjelenése gyásznapokká 
tette a polgárság számára a szép karácsonyi ünnepeket, Beth
len G, fejedelem egész udvarával megjelent a két karácsonyi 
ünnepeken a templomban, ahol számára a szószék mellett 
külön vörös bársonnyal bevont emelvényt készítettek és ez 
alkalommal magyar nyelvű istentiszteletet tar tot tak ottan. A z 
istentisztelet után december hó 25-én a városi tanács szép 
ajándékok átadása mellett bemutatta hódolatát a fejedelem
nek, 1 8 ) aki a pozsonyi béke okmányát 1626-ban december hó 
27-én Lőcsén írta a lá , 1 9 ) A következő napon elhagyta a fejede-

1 8 ) Protoc, 1618. 152a. b. (Szepeshelyí káptalan orsz. levéltár), továbbá 
lásd még Hain 178. 1. és Matr, Goltz. 494—495. 1. 

1 B ) Hain 179—180. 1. 
1 7 ) Poprád város levéltárában I . láda 51. sz. A kiváltságlevelet publi

káltam a Közi. Szepes v. m. V . évf. 1913. 85—86. 1, 
1 8 ) Lőcse ez alkalommal egy aranyozott kis kredenzzel 8 márka 

(1 márka — 27 frt.) értékben és egy nagy tál naranccsal és citrommal ked
veskedett a fejedelemnek. (Hain 181. 1.) i 9 ) u. o. í. h. 



lem Lőcsét és a Szepességet, de egyes csapatai Horváth István 
tábornok vezetése alatt továbbra is ott táboroztak és sok 
gondot okoztak még a szepesi lakosságnak, 2 0) mely mindenesetre 
vallásszabadságának kivívásáért sok áldozatot hozott. 

7. A z 1632-íkí szepesváraljai házasságbontás és következményei. 

A l i g csendesedett el a harci zaj, mikor 1632-ben egy lát
szólag jelentéktelen ügy és pedig egy házasság felbontása nagy 
bonyodalmat idézett elő a Szepességen s maga után vonta az 
elválást kimondó illetékes egyházi Ítélkező ev. papi-kollégium
nak egyházi átokkal való suj tásá t . A fraternitás jogköréhez 
tartozott, mint egyik előbbi fejezetünkben említettük, a házas
sági ügyekben való ítélkezés és a hazai és szepesi jog figye
lembevétele mellet t az fel is bonthatott házasságokat. A frater
nitás rendszerint^ az esperes elnöklete alatt álló külön bizott
sággal intéztette el a kánonjogban ís jártasságot követelő válási 
ügyeket. Ez alkalommal Zabler Péter, az öt szab. k i r . város 
superintendense s egyúttal a X X I V szepesi városi fraternitás 
esperese, Pilemann János szepesváralja'i s Serpilius János 
leibiczí lelkész s fraternítás alesperesei 1632-ben tárgyalták 
Szegedi Lajos szepesváraljai szabómester ügyét, ak i még az 
elmúlt évben megszökött Borbála nevü feleségétől s az utóbbi 
hűtlen elhagyás címen válni készült férjétől. A fraternítás 
elnöksége jogosnak tar tot ta Borbála kérését s felszólítást füg
gesztett k i a szepsváraljai templom kapujára 45 napon át, hogy 
Szegedi Lajos térjen vissza hűtlenül elhagyott hitveséhez. 
M i v e l a felhívás eredménytelen maradt, kimondotta a bízott
ság a fraternitás nevében a válást, az elvált asszony pedig még 
az évben új házasságot kötött egy szepesváraljai ötvössel. 1) 
Hosszutóthy L . prépost, ak i időközben elnyerte a nagyváradi 
püspöki címet, kapva kapott az alkalmon, hogy Zabler Péter 
működését, k inek superintendensi hatalmától és tekintélyétől 
legjobban tartott, megbénítsa, sőt lehetetlenné tegye. Mihe ly t 
a püspök és prépost a Szegedi-házaspár válásának kimondásá
ról értesült, azonnal feljelentette a válást kimondó három ev. 
prédikátort az esztergomi szentszéknél, mert nem tar tot ta őket 
i l letékeseknek e kánonjogi kérdés eldöntésére. Pázmány Péter 
érsekprimás erre a három prédikátort Nagyszombatba idézte. 

a ü ) u. o. 182. 1. 
*) Matr. Goltz. 542—543. 1. 



A szentszék elé való törvényidézés .nagy izgalomba ejtette a 
fraternitás összes papjait s rémületet keltett az ev. híveknél. 
A fraternítás nevében a,szepesolaszií lelkész, mint a frater
nitás hivatalos védője, (os fraternítatis) felkereste Szepeshelyen 
a prépostot és férfiasan védte a szentszék elé idézett Zabler P., 
Pilemann J. és Serpilius J. ügyét s v i ta t ta egyúttal azoknak a 
válás kimondására való jogosultságát. A püspök-prépost ezzel 
szemben megmaradt a maga álláspontján. A fraternitás még a 
megyénél és Lubomirszky Szaniszlónál is keresett támogatást 
és védelmet Hosszutóthy L . püspök-prépost terveinek meg
hiúsítására. A megye követével ís kurtán bánt a püspök és 
tisztán csak az iránt érdeklődött, hogy hajlandók-e a megidé
zettek Nagyszombatba elmenni vagy nem? Miután a megye-
gyülés, 2) továbbá Lubomirszky Szaniszló staroszta 3) is a nagy
szombati szentszék előtt való megjelenés ellen nyi la tkoztak, 
Zabler P., Pilemann J, és Serpilius J . ennek megfelelően cse
lekedtek és nem mentek el Nagyszombatba. Pázmány Péter 
érsekprimás erre egyházi átokkal sújtotta Zabler Pétert, az öt 
sz. k i r . város superintendensét és a X X I V szepesi városi frater
nítás alespereseit 4) és a püspök-prépost ezt a félelemkeltésre 
valóban alkalmas átok szövegét december hó 19-én, 26-án és 
27-én kihirdet te és Szepeshelyen a templom kapujára k i is 
függesztette. Szenvedély, tűz és erő szólt ezen egyházi átokból, 
a jeles képzettségű Pázmánynak alkotása, azé a Pázmányé, 
a k i megalkuvást nem ismerve, ak i feltétlen meghódolást köve
telt , mert az, a k i szembeszállt vele, érezhette az ő igaz meg
győződésből fakadó pörölycsapásainak súlyát. A z egyházi átok 
páratlanul kegyetlen szavai 5) mély benyomást tettek mind a 

2 ) u. o. 544—546. 1. 
3 ) F a t a memorabilia caque ut plurimum mocstíssima Augustanae 

Confessioni addíctos in X I I I . oppidis Scepusiensibus degentes tagentia 
alíaque acta Religionalia. A b anno 1432. (Kéziratmásolat a tizenhárom sze
pesi városi ág. hitv. ev. egyházmegye levéltárában Iglón 6. sz, 6. 1. — Az 
eredeti a lőcsei ev. egyház levéltárában van.) 

*) Lőcsei városi levéltár V . V . 95. sz. 
B ) E x authoritate Dei omnipotentis, Patris et F i l i i et Spiritus S. et 

Sanctae Mariae Virginis, matris Domini nostri J . Christ i et Sanctorum 
Angelorum et Archangelorum et S. Michaelis et* S. Baptistáé et ex vice 
B . Petri Apostoli et aliorum Apostolorum et S. Stephani et omnium Mar-
tyrum, Silvestri et D, Adalberti et omnium Confessorum et S. Adelgundis 
et S. Virginum et omnium Sanctorum, qui sunt in coelo et in terra, quibus 



városi polgárságra, mind a nemességre és főleg ennek tulajdo
nítható, hogy az öt sz. k i r . város közbenjárásra kérte fel 
Forgách Miklós, felsőmagyarországi főkapitányt. A városok 
s elsősorban Lőcse, melynek lelkésze Zabler Péter vol t , főleg 
attól tartottak, hogy azi egyházi átok kihatással lesz magára a 
városi polgárságra is és megakasztja majd Lőcse virágzó keres-
data est potestas ligandi et solvendi: Excommunicamus, damnamus, male-
dicimus vinculo Anathematis et a liminibus Sanctae Matris Ecclesiae 
segregamus illos fures, sacrílegas, raptores conciliarios, adjutores, adjutri-
ces, qui hoc furtum, sive hoc malum perpetrarunt, sive sibi inde aliquíd 
usurpaverunt. Sit pars eorum cum Core Dathan et Abiram, quos terra propter 
eorum peccata deglutivit; sit etiam pars illorum cum Iuda traditore, qui Do
minum pretio vendidit. Amen. E t cum Pontio Pilato, et cum iis, qui Domino 
dixerunt: recede a nobis, scientiam nolumus tuam. Fiant filii eorum 
orphani, sínt maledicti in civitate, maledicti in agro, in campo, in sylva, 
in domibus; maledicti in hortis, in lectulis, in cubiculis; maledicti in curia, 
in via, in vil la; maledicti in castro, in flumine, maledicti in Eccles ia , in 
coemeterio, in tribunalibus judicii, maledicti in foro, in bello, maledicti 
in orando, loquendo, tacendo, manducando, vigilando, dormiendo, libendo, 
palpando, sedendo, jacendo, stando; maledictus in otio, maledictus omni 
tempore; maledictus in toto corpore, in tota anima et in quinque sensibus 
corporis; maledictus fructus ventris eorum, maledictus caput eorum, ora, 
nares, nasus, labia, fauces, dentes, oculi, pupillae, cerebrum, palatum, 
linquae, guttura, pectus, corda, venter, jecur, viscera omnia; maledictus 
stomachus, umbilicus, vesica; maledicta sint crura, tibiae, pedes et podices 
eorum; maledicta colla, scapulae, dorsa, brachia, cubitus; maledicta manus 
et digitus, maledicti unques in manibus et pedibus, maledicta costa, geni-
tura, genua, caro, ossa; maledictus sanquis eorum, maledicta pellis, male
dicta sit medulla in ossíbus eorum, quídquid interest eorum, maledicantur 
in Christ i passione et cum quinque vulneribus Christi , et cum effusione 
sanquinis Christ i et cum lacte virginis Mariae. 

A d j uro te, Lucifer, cum omnibus satellitibus tuis, item cum Patre et 
filio et cum spiritu S. et cum humanitate et nalivitate Domini, et cum 
virtute omnium Sanctorum, ut nullam habeas quietem, diebus ac noctibus, 
donec perduxeris eos ad interitum, sive in fluminibus mcrgantur, sive 
suspendantur, vel devorentura bestiis, sive comburantur sive interficiantur 
ab inimicis, odio habeantur ab omnibus viventibus, vel solem manes eorum. 
L t sicut Dominus Petro et ejus sucessoribus, quorum vices tenemus, et no
bis quamvis indignis potestatem contulit, ut quodcunque ligaverimus in 
terris, ligetur etiam in coelis; et quodcunque solverimus in terris, solvere-
tur et in coelo; sie illis coelum claudimus et terram ad sepulturam negamus, 
sed sepeliantur ín paseuis asinorum. Insuper sit terra maledicta, in qua 
fuit sepulture eorum, pereant in futuro iudicio, conversationem cum Chri s 
tianis non habeant, neque corpus Domini, cum in mortis articulo sunt, sus-
eipiant; fiant tanquam pulvis ante faciem venti et sicuti Lucifer dejectus 
est de coelo, et sicut Adam et E v a e Paradiso ejecti sunt, sie expellantur 
de quotidiana luce. Item consociati sint cum illis, quibus Dominus dicet in 



kedelmét. Hasonló károsodástól féltek a nemesek ís. 0) A kas
saiak, akik az árúmegállító jog miatt hadilábon állottak a 
lőcseiekkel, szívesen látták volna Lőcse megrendszabályozását 
és azon mesterkedtek, hogy a bártfaíak és kisszebeníek ne 
támogassák a lőcseiek ügyét Forgách M . főkapitánynál. A 
lőcseiek azonban annál kitartóbban képviselték lelkészük 
ügyét a főkapitánynál, aki t arra kértek, hogy vonassa vissza 
a kiközösítést, amely mélyen sérti a X X I V szepesi városi frater
nitásnak a királytól és nádortól kapot t kiváltságlevelekben biz
tosított jogait, 7 ) 

A főkapitány hűvösen fogadta a lőcsei követséget és fel
háborodásának adott kifejezést afelett, hogy az új vallás prédi
kátorai esztelen tanaikkal csak terjesztik az erkölcstelenséget 
és előmozdítják a gyilkosságokat, házasságtöréseket, lopáso
kat s a házasságkötést sem t ek in t ik többé komoly és szent 
dolognak, A lőcsei követek azzal védekeztek a főkapitánnyal 
szemben, hogy a közerkölcsök sülyedéséért és egyes helyeken 
észlelhető léha életmódért nem vonható Zabler P,, Lőcse vá
rosának lelkésze felelősségre, amennyiben annak mint super-
intendensnek felügyeleti joga csak az öt sz. kír, város egyhá
zaira szorítkozik, A szepesváraljai válási és esketési esetből 
kifolyólag a főkapitány véleménye szerint Zabler P. túllépte 
jogkörét és súlyos hibát követett el és ezért azt tanácsolta a 
lőcseieknek, hogy keressék a püspökkel és préposttal való 
kibékülésnek a módját, A lőcseiek nem zárkóztak el a barát
ságos megegyezés elől, de szilárdan követelték a magyar 
királyoktól nyert kiváltságaik és jogaik tiszteletben tartását, 
de ezen feltételek mellet t a főkapitány megtagadta a közve
títői szerepet, A követek erre az akkortájban Eperjesre érke
zett királyi bízottsághoz fordultak, mely az erdélyi fejedelem 
követeivel óhajtott tárgyalásokba bocsátkozni, Sennyey István 

die Iudícíi, Ite maledicti ín ignem aeternum, qui paratus est Diabolo et an-
gelís eius, ubi vermis eorum non morietur, nec ignis extinquetur. E t sicut 
candela haec de maribus meís ejecta extinquitur, sic opera eorum et 
animae eorum in foetore baratri extinquantur, nisi reddant, quod furati 
sunt iníra certum terminum. Dicant omnes: Amen. Postea cantabítur Media 
vita in morte, (Miscellanea Tom. I . 7 5 . 1. és Scholtz i. m, 2 6 5 — 2 6 7 , 1.) 

6 ) Comitatum Illustrissimum intelligere probe, qüod haec persecutio 
et excommunicatio non solum in nos 2 4 Regales, sed et alios et quidem 
Dominos Nobíles redundare videntur. (Matr, Goltz. 5 5 1 . 1.) 

7 ) u. o. 552 . 1. 



kancellártól, a k i r . bizottság elnökétől kértek a lőcsei követek 
közbenjárást a püspök-préposttal szemben, A kancellár azon
ban szintén igazságosnak tartot ta a püspök-prépost álláspont
ját és súlyos törvénysértést látott mind a hazai, mind a kánon
jog szempontjából abban, hogy a prédikátorok, mint hírlik, 
jutalom ellenében szétválasztják a házastársakat, A lőcseiek 
újabb felvilágosító szavaira és kérésére a kancellár végre is 
megígérte, hogy Lósy Imre érseki helynöknél kéri a kiközösítés 
visszavonását. Másfelől a főkapitány értésére adta a lőcseíek-
nek, hogy igyekezzenek a püspök-prépost haragját ajándékok
ka l lecsillapítani és így azzal az örömhírrel térhettek vissza a 
követek Lőcsére, hogy az egyházi átok feloldása kilátásban 
van, A fraternitás erre 1633-ban március hó 7-én Lőcsén tar
tot t gyűlésén annak elismeréséül, hogy a megyei nemesség és 
Lőcse sz, k i r , város felkarolta és eredményesen védte a pap
ság érdemeit a kiközösítési ügyből kifolyólag, a nemesség kö
veteinek 10 tallért, magának a megyei nemességnek 100 köböl 
zabot és Lőcse sz, k i r , város követeinek 50 köböl árpát szava
zott meg ajándék gyanánt, 8) 

Hosszutóthy L , püspöp-prépost azonban a kír. bizottság 
közbenjárása után is hajthatatlan maradt Zablerékkal szemben 
és csak azon feltételek mellett mutatott hajlandóságot arra, 
hogy feloldja őket az egyházi átok alól, ha bocsánatot kérnek 
és azonfelül 120 tallér bírságot fizetnek. A lőcsei követek újból 
felkeresték a kir . bizottságot Eperjesen, hogy e feltételek eny
hítését kieszközöljék, de nem értek célt vele. Lőcse féltette a 
kiközösítés miatt polgárainak anyagi érdekeit és azért közvetí
tett a fraternitásnál és Zablerrtél, hogy békés elintézést nyerjen 
ez a város gazdasági életére is veszedelmessé válható incidens, 
mivel a kiközösítés még mindig hatalmas fegyver vol t a kath. 
klérus kezében. Zabler P. superintendens ezzel szemben nem 
tulajdonított a kiközösítésnek nagyobb jelentőséget s különben 
sem tartotta magát a kath. egyház tagjának s így személyére 
nézve az egyházi átokkal való sujtás különös veszedelemmel 
amúgy sem járhatott. K i ís jelentette azért, hogy a püspök
prépostot meg nem követi, mivel nem hajt térdet Baal előtt , 8 ) 

Lőcse azonban nem nyugodott és most a szepesolaszií és 

8 ) u. o. 551—555. 1, 
9 ) Motus legatorum verbis respondi me non posse, nec velle Genua 

coram Baale flectere, (Matr. Goltz. 556. 1.) 



szepesváraljai lelkészeket kérte fel az ügy békés elintézésére. 
Ezek a szepesváraljai tanácsra bízták a püspök-préposttal való 
további tárgyalásokat, melyek azután eredményre ís vezettek, 
amennyiben a püspök-prépost 50 arany és cselédsége részére 
4 tallér lefizetése ellenében hajlandónak mutatkozott Zabler 
Pétert, Pilemann Jánost és Serpilius Jánost az egyházi átok 
alól feloldani, ami 1633-ban március, hó 22-én tényleg bekövet
kezet t 1 0 ) és ezzel véget vetettek ennek a sok port felvert kikö-
zösítési ügynek, amely egyúttal érdekes jelensége annak, hogy a 
kath. egyház még mindig milyen életbevágó befolyást gyakorolt 
a teljesen protestáns iársadalomra. 

8. A leibiczí kryptokálvínísta incidens 1623—1645-ig. 

Zabler Péternek nemcsak a .püspök-préposttal, hanem a 
X X I V szepesi városi fraternitás papjaival is heves vitája volt, 
midőn ötödízben viselte e fraternítás esperesi tisztségét (1633— 
1634). A kryptokalvinismus, mely, mint láttuk, oly heves és 
szenvedélyes vitairodalmat teremtett a Szepességen, még min
dig lappangott egyes gyülekezetekben. Mind ig akadtak l e lk i 
pásztorok, k i k kryptokálvinista hirben állottak és a fraternitás, 
hogy elnyomja és kiir tsa e tévtanokat, sokszor egészen hely
telenül s jogtalanul kryptokálvinismussal vádolt olyanokat, 
akik attól teljesen távol állottak. 

Alap ta lanul gyanúsította a fraternitás még 1623-ban július 
hó 5-én a ménhárdi gyűlés alkalmával Pilemann János szepes
váraljai és Serpilius János leibiczí lelkészt a kryptokálvinis
mussal. A z előbbi rögtön tisztázta magát ezen vád alól, 1 ) az 
utóbbinak helyzete azonban nehezebb volt , Serpilius Jánost 
ekkor még főleg János nevű fiának Briegben történt lelkésszé
avatása miatt illették a kryptokalvinismus vádjával, Hire ter
jedt ugyanis annak, hogy Briegben a tanárok a kálvínismushoz 
csatlakoztak, kálvinista szellemben tanítottak és ennélfogva a 
fraternítás nem ismerte el többé érvényesek gyanánt a bríegi 
lelkészavatásokat, A fraternitás nem fogadta kebelébe Serpilius 
János fiát, akit atyja Leibiczon maga mellett segédlelkésznek 
alkalmazott, sőt kálvinistának bélyegezte őt és kálvinista érzel
műnek tartotta az öreg Serpilíust is, mivel tudtával és hozzá
járulásával történt Briegben fiának pappá való avatása és emiatt 

1 0 ) u, o, í, h, 
') u. o. 446. 1. 



a fraternitás őt meg is dorgálta. Serpilius J. a leghatározottab
ban t i l takozott az ellen, hogy bárki őt kálvinistának tartsa azért, 
mert fia, az eddigi szokást követve, Briegben avattatta fel ma
gát lelkésszé. 2) A fraternítás erre elejtette ugyan a vádat Ser
pilius ellen, sőt megválasztották őt 1630-ban a fraternitás espe
resének ís, annak dacára egyes lelkésztársai még mindig gyanús 
szemmel nézték lelkipásztori és esperesi működését. Midőn 
Serpilius J. esperessége alatt 1632-ben Schímrak Benedek pop
rádi lelkészt segédlelkésze Krebs Bernát, aki különben is össze
férhetetlen ember volt , röpirataiban kfyptokálvínísmussal vá
dolta , 3 ) sőt a szószéken is ócsárolta, Serpilius helybenhagyta a 
segédlelkész elmozdításáról szóló poprádi határozatot. 4) Ser-
pilíust erre többen elfogultsággal vádolták s közben Krebs Ber
nát hívei a papok sorában egyre szaporodtak, sőt Zabler Péter 
is Krebs Bernát igazát v é d t e / A fraternítás 1633-ban november 
hó 17-én Iglón tartott gyűlésen Zabler Péter már esperesi minő
ségében burkoltan támadta Serpilius Jánost, midőn krypto-
kálvínístáknak bélyegezte mindazokat, akik Luther kátéját nem 
tanították. Még határozottabban fellépett a kryptokalvinismus 
vádjával Serpilius Jánossal szemben Sturm Dániel poprádi l e l 
kész 1634-ben. Sturm Dániel kárhoztatta Serpilius J . lelkészí 
működését, mivel ő a templomban Kálvin kátéját hirdette és 
megmérgezte vele az ifjúság lelkét, azonkívül segédlelkészét is 
e l t i l tot ta a kálvinista hittanok bírálatától. 5) 

Serpilius rágalomnak jelentette kí e vádakat, mivel Kálvint 
nem olvasta, a kálvinistáknak sohasem kedvezett, hanem min
den melléktekintet nélkül hirdette Isten igéjét abból a kátéból 
is, melyet Leíbiczra való meghívásakor az egyházközségben már 
használatban és bevezetettnek talált. 

A fraternitás erre megbízta Pilemann J. szepesváraljai, 
Krktyán Pál csütörtökhelyí és Schell György malompataki 
lelkészt azzal, hogy személyesen megjelenve Leibiczon, birják 
rá az egyházközséget arra, hogy az eddig használatban lévő 
kátét elejtsék és Luther kátéját Leibiczon bevezessék, de a 
leíbicziek makacsul elutasították a bizottság tanácsát. 6) Bele
szólott e vitába Sturm D. poprádi lelkész feljelentésére a lublói 
alkapitány ís, aki kereken kijelentette, hogy csak Luther káté-

2 ) u. o. 452—455. 1. 
3 ) Protoc. 1618. 382. 1. (Szepeshelyí káptalan orsz. levéltára.) 
*) Matr. Goltz. 520—522. 1. és 535. 1. 5 ) u. o. 572—574. 1. «) u. o. í. h. 



ját tűri meg és a kálvínismus gyökereit már eleve is k i fogja 
i r tani . 7 ) Még a nagy böjt idején bizottságot küld Leibiczra, mely 
hivatva lesz kideríteni, hogy Serpilius a kálvinismusnak 
hódol-e, avagy az ág. hitv. ev, vallást követi-e? Serpilius J . erre 
két leibiczi tanúval Csütörtökhelyen tartott fraternitási gyűlé
sen igazoltatta magát, hogy kálvinista tanokat nem hirdetett. 
Sőt maga hitvallást terjesztett be Írásban, melyben ünnepélyesen 
kijelentette, hogy csak a szentírást tekintette és tekint i vallási 
kérdésekben zsinórmértékül és elvet minden, a szentírás kánon
jaival össze nem férő tant. Csak a főszimbolumokban hisz, neve
zetesen az apostoli, niceai és Athanasiusfélékben. Lelkésszé 
való avatásakor nevének aláírásával magára nézve kötelezőnek 
ismerte el az ágostai hitvallást, a Pentapolitana és a Scepu
siana hitvallását s e hitvallásokban foglalt tanokhoz 37 éven át 
lelkiismeretesen ragaszkodott és esküjétől most 72 éves korá
ban sem tántorodik el . 8 ) Részletesen beszámolt Serpilius to
vábbá még arról, hogy mit hisz Krisztus emberi és isteni voltá
ról, a praedestinacióról, a keresztség- és úrvacsoráról. Míg 
Serpilius ezen fejtegetéseivel teljesen megnyugtatta Zabler 
Pétert és a fraternítás tagjait , 9 ) addig Csaplinszky Pál a lublói 
várkapitánytól kiküldött bizottság nevében nem elégedett meg 
Leibiczon Serpilius nyilatkozatával, hanem bűnösnek tartot ta 
őt a kálvínismus terjesztésében és azért elmozdította állásától, 
elhurcolta Lublóra, majd a lengyel Wisniczbe, ahol hat heti 
internálás után szabadon bocsátották. Parochiáját közben a lublói 
darabontok teljesen kifosztották és miután állását többé el nem 
nyerhette, Leibiczon még 1645-ig a legnagyobb szegénységben 
visszavonultan é l t . 1 0 ) 

Ezzel még kellő időben elaludt a kryptokalvinismus miatt 
támadt vita, mely könnyen újra ellentéteket támaszthatott volna 
az ev. egyházban épen, mikor azt az ellenreformáció amúgy 
is kikezdte a Szepességen. 

9. A z ellenreformáció első nevezetesebb sikerei a Szepességen, 
A Csáky család a szepesi ellenreformáció szolgálatában. 

A z ellenreformáció, bármennyire igyekezett is, nem tudott 
eddig a Szepességen igazi nagy sikert elérni. Ennek oka a külső 

") u. o. 569. 1. 
8 ) u. o. 578—579. 1, — Serpilius I . latin nyelven benyújtott hitvallá

sát közli Scholtz i. m. 273. 1. 
") Matr. Goltz. 579. 1. 1 0 ) u. o. 584, 1, 



pol i t ika i eseményektől eltekintve, a sajátságos szepesi közjogi 
állapotokban re j l ik . A két sz. kír. város (Lőcse, Késmárk) köz
jogi jelentőségén kívül az elzálogosított városok és a bánya
vidék tekintélyes és minden téren önállóságát védő kontingense 
sokkal kedvezőbb helyzetben volt, mint a földesúri hatalomhoz 
kötött városok. Amazokban szabadabb szellem uralkodott és a 
tömörülés erőt jelentett a városoknak bármilyen reakciós kísér
letekkel szemben. A magánföldesuri községek sorsa sokkal vál
tozatosabb s a cuius regio, eius religio elv alapján hitet ís, akarva 
nem akarva vajmi gyakran cseréltek. A z elzálogosított városok 
már pol i t ika i szempontból is erősebb közjogi kapcsolatot te
remtettek maguk között, mely csoportosulás azonban nem for
radalmi, hanem konzervatív jellegű lévén, a már egyszer elfo
gadott Pentapolitana-, illetőleg Scepusiana hitvallástól sem óhaj
tott többé eltérni. A vallásszabadság háborítatlanságát pedig 
biztosította jó sokáig a szepesi prépost és a lengyel staroszta 
kölcsönös féltékenykedése és az az eredetiség benne, hogy a 
elzálogosított városok egyházi tekintetben tulaj donképen az 
esztergomi egyházmegyéhez tartoztak, de jogigényt támasztott 
rájuk a krakkói, illetőleg, tarnowi püspökség is. A magyar és 
lengyel egyházmegyéknek egymással való versengése miatt pedig 
egyik fél sem merte az ellenreformáció erőltetésével befolyását 
az elzálogosított városokban lakó önérzetes polgárságnál koc
káztatni. A szepesi szászság sajátságos jogállása folytán egyházi 
téren is más elbánást biztosított magának. A Szepesség a X V I I . 
század derekán a lublói kerületben levő egy-két falutól elte
kintve, még teljesen evangélikus s csak néhány földesúri csa
ládnak a kath. vallásra való visszatérése s a piaristáknak és 
jezsuitáknak letelepítése után vette fel az ellenreformáció na
gyobb sikerrel a harcot az uralkodó vallással szemben. Minden
esetre érdekes, hogy épen az a főúri család, amely a Szepessé
gen az ev. Vallás meghonosítása és az ev. egyház szervezése terén 
rendkívül nagy érdemeket szerzett: a Thurzó család tért 
vissza a Szepességen legelőször a kath, egyházba. Thurzó 
Ádám 1630-ban katholízált, de már öt év múlva elhal t 1 ) s így 
a szepesi visszatérítési munkálatoknál már nagyobb szerephez 
sem jutot t . Temetését különben a család a lőcsei főtemplomban 2) 
tervezte, ahol a család mauzóleuma volt . A család természete-

') 1635. nov, 13-án. 
2 ) Mai sz. Jakab templom. 
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sen kath. szertartásokkal óhajtotta a halottat a főtemplomban, 
amely akkor az evangélikusoké volt , eltemetni és emiatt Thurzó 
Mihály temetési engedélyt kért a városi tanácstól. 

A városi polgárság azonban nem bízott többé a család 
szavahihetőségében és attól tartott, ha katholikus szertartás sze
r in t temetik el Thurzó Ádámot az ev. templomban, a kath. pap
ság újabb jogalaphoz ju t a templom elfoglalásához. A városi 
tanács a polgárság esetleges hozzájárulása esetén tehát csak 
azon feltétel mellett hajlandó Thurzó Ádám eltemetését a fő
templomban engedélyezni, ha csöndben, mindennemű kath. 
jellegű szertartás nélkül temetik el . 3 ) 

A különben is már 1636-ban augusztus hó 11-én Thurzó 
Jvlihályban kihal t Thurzó család 4 ) szerepét átvette a Szepessé
gen a Csáky család, amelynek első szepesi szereplője Csáky 
István, 1636-ban jutot t Szepesvárával együtt a legjelentéke
nyebb szepesi Thurzó birtokokhoz. 5 ) ő egyházi téren a katholikus 
egyház hithű embere s vasakaratával, következetes erélyességé
vel családjának példát adott egyházi érdemek szerzésében. 6) 
A piaristákon és jezsuitákon kívül a Csáky családé a főérdem a 
Szepesség rekatholizálásánál. A katholízálás folyamata egyúttal 
megapasztotta a németséget és így természetes, hogy a Csáky 
család ősei voltak öntudatlanul a szlávizmus leghathatósabb 
terjesztői a Szepességen. A szepesi várhoz tartozó jobbágy
falvakban csekély kivétellel a Thurzók alatt még németek lak
tak. Teljesen német városkák, az egyetlen Odorin kivételével, az 
el nem zálogosított, 1412 óta azonban szintén a várhoz tartozó 
tizenegy szepesi város és szinnémet területet alkottak a bánya
városok (civitates montanae) is, melyek már a Szapolyaiak óta, 
k i r . municipiálís szervezetük épségben tartása mellett, szintén 
Szepesvárának tartozékai voltak. A Csáky Istvántól inaugurált 

3 ) Haín 193. 1. — Thurzó Ádámot erre a szepeshelyí székesegyházi 
templomban temették el. 

*) A Thurzó cs. 1531-ben szerezte meg Szepesvárát tartozékaival együtt. 
(Wagner i . m. IV. k. 87. 1.) 

5 ) Tulajdonképen csak 1638. márc. 25-én adományozta I I I . Ferdinánd 
neki a várat . (Bal Jeromos, Szepesvára története. (Szepesm, Tört, Társ . 
Évk. X I I I . évf. Lőcse, 1914. 69. 1. és 72. 1.) és lásd még Közi. Szepes v. m. 
1910, I I . évf. 25. 1. és Hain krónikáját 195. 1. 

6 ) Lásd Csáky Ist. végrendeletét, melyből mély vallásosságából fakadó 
páratlan áldozatkészsége kitűnik. A végrendeletet a maga teljességében 
közzétette B a l I . a Közi. Szep. v. m. V I . évf. 1914. 155—166, 1. 



valláspolitikával szemben még aránylag legszerencsésebb hely
zetben voltak a bányavárosok, mivel sajátságos közjogi szer
vezetük lévén, szélesebbkörü autonómiájuk ís vol t és így még
sem voltak annyira a várúr önkényének kitéve, mint a vár 
jobbágyfalvaí, melyek tényleg teljesen tehetetlenek voltak, h i 
szen földesuruk feltétlenül rendelkezett velük. így míg a Thurzók 
ala t t Erdősfalván, Zsegrán, Baldóczon, Mindszenten, Szlatínán 
stb. még ev. német zselléreket látunk, addig a Csákyak kezében 
rövidesen megváltozott a várhoz tartozó összes j obbágyfalvak
ban a lakosság nemzetisége és vallása egyaránt. Még feltűnőbb 
az átalakulás az el nem zálogosított 11 szepesi városkában, me
lyek az elzálogosításig a 24 szepesi királyi városok szövetségé
hez tartoztak, az elzálogosítás után pedig lassanként önkor
mányzati joguktól megfosztva a vár tartozékaivá lettek. Míg e 
városkák szabad község számba mentek s német lakóik iparral , 
kreskedelemmel foglalkoztak és jómódúak ís voltak, addig 
mihelyt a váruradalommal kapcsolatba kerültek, pangásnak 
indu l t bennük a kézművesség és kereskedelem s lakosságuk e l 
szegényedésnek indult , E tizenegy szepesi város lakói, mikor 
vallásukat bolygatták, inkább átengedték a földműveléssel fog
lalkozó s így jobbágyi szolgálatra talán alkalmasabb tótságnak 
a teret s akik bele nem olvadtak közülök a jobbágyságba, azok 
a bányavárosokba, vagy az elzálogosított városokba húzódtak 
s így mentették meg németségükkel együtt evangélikus vallá
sukat. Míg a Thurzók alatt a tizenegy szepesi el nem zálogo
sított községben az egyetlen Odorín kivételével a lakosság 
szinnémet, addig a Csáky család katholikus hítbuzgósága egy 
emberöltő alatt Malompatak és Nagyszalók kivételével kathol i -
kussá, de egyúttal tóttá is tette azokat, A községek megfosztva 
minden önálló szervezettől, egyszerű tót falvakká sülyedtek. E 
tíz szepesi el nem zálogosított városka mindegyike u, m. Csü
törtökhely, Illésfalva, Izsákfalva, Káposztafalva, Kurimján, 
Malompatak, Nagyszalók, Pálmafalva, Ágostháza (Welbach) 
és Szepessümeg egészen 1674-ig még önálló evangélikus német 
egyházközség,1) melynek természetesen német és pedig leg
többnyíre németországi származású papja volt , 

T) Scholtz I . : „Biographische Nachrichten von den ev. Predigern ín 
der ehemaligen Fraterni tät der X X I V Pfarrherrn der Zips" c. kéziratban 
(13 városi ev. egyházmegyei levéltárában Iglón) ránk maradt munkájának 

I I . kötetében a legminuciosabb pontossággal összegyűjtötte a tizenegy el 



Csáky István még 1639-ben lépett az ellenreformáció erő
szakos útjára, midőn 1639-ben elvette az evangélikusoktól Csü
törtökhelyen a templommal összeépített Szapolyai kápolnát s 
a kápolnában katholikus ístentisztetet tar tatot t . 8 ) A kápolnába 
az evangélikusok kezében lévő templomon keresztül juthat tak 
a katholíkusok, akik a misénél gyakran használt csengetyüvei 
erősen zavarták az ev. istentiszteletet. Sőt 1643-ban a várúr 
Frón Melchior tiszttartójának bíztatására magának követelte a 
csütörtökhelyi egyházzal szemben a kegyúri jogokat és ennek 
a révén elvette a parochiához tartozó szántóföldeket és a kápol
nához tartozóknak jelentette k i azokat. 9) 

Csáky István Káposztafalván folytatta hittérítői működé
sét, midőn gyóntatójának tanácsára lefoglaltatta katholikus isten
tisztelet tartása és misézés céljából az ottani templom főoltárát 
1641-ben november hó 10-én, 1 0 ) 

Zár alá helyezte továbbá még a mindszenti, deményfalvi, 
zsegrai s dubrovai ev, templomokat s utóbb átengedte azokat ís 
a katholikus híveknek. 1 1 ) 

Csáky István mindenben támogatta Hosszutóthy L . püspök
prépostot, aki 1639-ben visszatérítette palocsai Horváth Ist
vánt és Andrást a katholikus hitre. Ezek, mint Nedeczvár urai , 
1640-ben a dunajeczi fraternitás területén erőszakkal a ka thol i 
kus egyház javára billentették a helyzetet, amennyiben, földes
úri hatalmukkal élve, katholikussá tették a fríedmanni, újbélai, 
dunajecz-kermpachi, trípsi, felsőlaposi, kaczvini, mátyásfalvi és 
lechnítzi ev. egyházközségeket 1 2) és ezzel a Szepesség leg-

ncm zálogosított városban működött ev. német lelkészek életrajzi adatait. 
A z életrajzi adatokat mindenütt lelkiismeretes forrásidézetekkel t á m o 
gatta. A Nagyszalókon működött ev. német lelkipásztorok életrajzait közli 
a 103—121. 1., a malompatakiakét 117—184. 1., az izsákfalviakét 185—198, 1., 
a káposztafalvaiakét a 199—205. 1., a csütörtökhelyíekét 206—219. 1., az 
illésfalviak- és kurimjáníakét 220—231. 1., a pálmafalvaiakét 233—243. 1., az 
odoriniakét 244—250. 1., az ágostaháziakét (Welbach) 251—259. 1., a szepes-
sümegiekét 271—277. 1. 

8 ) Scholtz i. m. 206. 1. — A kápolna eredeti alkotás, amennyiben az 
két egymás fölött épített alsó és felső kápolnából áll. Lásd műtörténeti 
méltatását , ,A szepesi szász nép" c, munkám Budapest 1912. 123—124. 1, és 
Díváid K . „Szepesvármegye művészeti emlékei," Bpest, 1905. 62—63. 1. 

a ) Matr. Goltz. 664. 1. '") u. o. 629. 1. 
" ) Scholtz I . „Kirchliche Nachrichten von den ev. Zipser Gemeinden" 

c. kézirat I . k. 277. 1. ( X I I I városi ev. egyházmegyei levéltárában Ig lón) 
3 I ) u. o. 278. 1. 



-északibb részén, vagyis a Magurának a határt jelző Bialka és 
Dunajec folyók között eső területén az ellenreformáció rövide
sen gyökeret vert. A forgalomtól és a lüktető élettől úgyszólván 
teljesen félreeső, hegyes, erdős, meglehetősen elzárt terület la
kossága, amelynek különben is túlnyomó többsége lengyel, nem 
vágyódott többé újításokra, sőt ezentúl a Szepességen a kathol i 
kus egyháznak legvallásosabb és legbuzgóbb hívéi közülök ke
rültek k i . 

10. A piaristák megjelenése és ellenreformációi működése a 
Szepességen. 

A z ellenreformáció győzelmének végleges biztosítása végett 
telepítette le a Szepességen 1642-ben Lubomirszky Szaniszló 
staroszta a piaristákat és Csáky István 1646-ban a jezsuitákat, 

Lubomirszky Sz. staroszta a piaristáknak szepesi starosz-
tiájában való letelepítését több okból tartotta üdvösnek és szük
ségesnek. Tudatában volt annak, hogy ha a piaristákat a Sze
pességen meghonosítja, ezzel csak fokozhatja I V . Ulászló lengyel 
királynak iránta tanúsított jóindulatát és minthogy a király 
maga is Varsóba telepített piaristákat, 1) jó szemmel látta, hogy 
mások is felkarolták e szerzet ügyét. Lubomirszky Sz. tehát 
nemcsak vallásosságból és hítbuzgóságpól, hanem határozottan 
pol i t ika i szempontból is telepíthette le starosztiajában a piaris
tákat. Tudta továbbá a staroszta, hogy az elzálogosított városo
ka t csak akkor lehet a magyar koronától teljesen elszakítani s 
a lengyel nemzet tagjává tenni, ha az egyházi kapcsolatot, mely 
eddig a magyar esztergomi egyházmegyéhez csatolta őket, szét
tépi. Eddig is úgy tapasztalta a staroszta, hogy egyházi ügyek 
ürügye alatt avatkoztak bele az elzálogosított városok dolgaiba 
a magyar király, nádor, megye s egyéb világi és egyházi hatósá
gok is. Sokszor tűrhetetlennek tartotta a staroszta azt az örökös 
gyámkodást, melyet a magyar pol i t ika i és egyházi hatóságok 
egyaránt a vallás jogcímén a starosztiajához tartozó városok 
felett gyakoroltak, A korona javadalmakban már rendet terem
tett, midőn Podolin és Lubló környékét 1616-ban először a 

] ) Brevis Notitia domus Podolinensis Scholarum Piarum a Celsissimo 
Principe Stanislao Lubomirszky, Comite in Wisnicz, Palatino Cracoviensi 
et Capitaneo 13 Scepusii oppidorum 1642 fundatae. (Kézirat a podolini vá
rosi levéltárban. — A levéltár nincs rendezve és így az iratnak számozása 
sincsen.) — Ezentúl így idézzük: Brevis Notitia, 



krakkói, utóbb a tarnowi püspökséghez csatoltatta s ezzel végle
gesen megszabadult e vidék papsága az esztergomi díocesíshez 
tartozó szepesi prépost befolyásától. 2) A magyar egyházi ható
ságtól legjobban úgy szabadulhatott meg véglegesen, ha olyan 
papokat állít be az elzálogosított városokba, akik lengyel ér
zelműek és tervei megvalósítására teljesen megbízhatók. Lubo
mirszky Sz. tehát szükségesnek tartotta a starosztiához tartozó 
városokban levő papokat nemcsak vallásukból, hanem német
ségükből is kivetkőztetni és azután általuk a városi polgárságot 
katholíkussá és lengyellé tenni s ezt csak a jezsuiták vagy pia
risták segítségével vélte elérhetőnek . 

Természetes, hogy e szerzetes rendekkel folytatott tárgya
lásainál, 3) amelyek közül csak a piaristákkal való tárgyalások 
vezettek eredményre, Lubomírszky Sz. hitbuzgóságát különösen 
előtérbe helyezte és ismételten hangoztatta, hogy az eretnekek 
kiirtását célozta, mikor Podolinban 1642-ben a piarista atyák 
számára szeretetházat alapított. 4) Rendházat alapított Lubo
mirszky Sz. Podolinban, amelynek határozottan valláspolitikái 
célja és feladata volt . Nemcsak az ifjúságot kellet t katholikus 
szellemben vezetni, hanem i t t kellet t az eretnekség kiirtására 
hithű lelkészeket is*nevelni és képezni, 5) akik katholíkussá és 
lehetőleg lengyellé tegyék a szepesi starosztiát, mihelyt az 

2 ) Codex seu Tabula 22. 1. 
3 ) Dr . Fridre ich Endre , ,A podolini piarista kollégium a X V I I . 

sz.-ban," (Közi. Szepes. v. m, 1909. I . évf. 138. 1.) és lásd még e szerzőtől 
„ F r a n c o János élete" c. tanulmányát a kegyes tanítórendiek váci fögimn. 
1907/08. értesítőjében 25. 1. (Különlenyomatban is megjelent.) 

4 ) Liber Archiv i Collegii Podoliniensis Scholarum Piarum in quo 
origó Fundationis Collegii hujus, tum incrementa, acta praecipua et gratiae 
Benefactorum adnotatae sunt ab anno Domini 1642 ad annum 1702. (Kéz
irat a podolini kegyes tanítórendi kolostor levéltárában 11—17. 1.) 

5 ) . . . inventutem in pietate Christ iana et artibus erudire et fidem 
Catholicam praedicatione et catechasitionibus promovere . . . (u. o. 17. 1.) 
— Későbben Lubomirszky Sz. unokája Szaniszló Heraklius ís megerősíti, 
hogy nagyatyját ez a szellem vezette a rendház alapításánál mondván. . . 
Avus noster Clarissimus et ín vita sua ad rectam nominis Dei omnípotentis 
sanctificationem et fídei suae Catholicae propagationem et haeresis ín illis 
lccis grassantis exstirpationem Reverndos Patres Clericos Reguläres P a u -
pcres Ministros Dei Scholarum Piarum nuncupatos, in oppido Podoliniensi 
fundavit et dotavit ut opera et laboré illorum Iuventus instueretur, haeresis 
exstiparetur, sanctificatio nominis Dei omnípotentis recte exerceretur et 
sua Religio Rom. Catholica maiora in dies sumerét, et haberet incrementa, 
(u o. 115—116. 1.) 



ellenreformáció következetesebb és szigorúbb keresztülviteléhez 
elérkezik a kedvező alkalom. A harc megindítását egyelőre nem 
tartotta Lubomirszky Sz. még időszerűnek, mivel a katholikus 
egyháznak még nem voltak elegendő számban képzett lelkészei, 
akik a szepesi városokban a hívek l e lk i gondozását átvehették 
volna. A podol ini rendházzal egybekapcsolt iskolára vagyis 
kollégiumra hárult tehát az a feladat, hogy a Szepesség ellen
reformációjának szellemi központja legyen és ellensúlyozza a 
nagyhírű késmárki, továbbá a lőcsei, iglói s több evangélikus 
tanintézetek működését. 

A piaristák 1642-ben november hó 20-án érkeztek Podo-
línba, ahol egyelőre, míg a rendház, iskola és templom a vár
falakon kívül a Poprád folyó közvetlen közelségében felépült, 
a várban nyertek elhelyezést. 0) Lubomirszky Sz. a rendházat 
16 tag részére tervezte s évi 800 birodalmi tallérnyi összeget 
biztosított nekik a svierczai sóbányák jövedelméből, E járadék 
kifizetésére Svierczán 11,500 tallérnyi tőkét kötött le . 7 ) A podo
l i n i rendház első tagjai a morvaországi Leipnikből valók vol tak 
s az olasz származású Franco János rendházi első főnökön 3) és 
néhány németen kívül a rendtagok többsége szlávokból állott 
és pedig főleg morvákból, de akadt köztük horvát és tót is , 9 ) 

6 ) A podolini városi levéltárban levő (Brevis Notitía) említett kézirat 
november hó 21-ére teszi a piaristáknak podolini bevonulását. Visegrádi 
János : A podolini piarista rendház története (1642—1702.) Budapest, 1909. 
c. értekezésében és Fridreich Endre: A podolini piarista kollégium a X V I I . 
sz.-ban tanulmányában (9. 1.) azonban helyesen november hó 20-ára teszik 
a, piaristák podolini megjelenését. — Lásd még Fridreich Endre dr.: 
„ F r a n c o János élete." Vác, 1908. c. munkájában a podolini rendház alapí
tásának körülményeinek részletes ismertetését a 29—32. 1. — A kollégium 
1648-ban, a templom csak 1651-ben készült el. (u. o. 38. 1.) Lásd még 
„Brevis Notita" c. kéziratot a podolini városi levéltárban, 

7 ) E t re ipsa eodem supra memorato anno 1642. 21. Novemb. Patres 
Scholarum Piarum Numero 16 Cypricio e Moravía Podolinum sunt intro-
missi, quibus princeps Lubomirskí ín Arce habitationem assignavit, eos 
omnibus necessarius ipse providis, ac in bonis suis Salinariis Swiercza 
dictís 11500 Talerorum summám inscripsit, eodemque anno Collegium cum 
Eccles ia et scholis delecto ad fluvium Popradum loco, erigendum cepit, 
(Brevis Notitía c. kézirat a podolini városi levéltárban.) — Lásd még F r i d 
reich E , „Franco János élete" c, müvét 34, 1, 

8 ) Fr idre ich i . m, 9, 1, -
9 ) u. o. 36. 1., ahol Fridreich a rendház első személyzetét személyen

ként ismerteti. Lásd még Fridre ich E . „A podolini piarista kollégium a 
X V I I . sz.-ban. 131. 1. 



A cél tehát világos volt , a szlávizmus terjesztésével óhajtottak a 
piaristák a németség lutheránizmusához férkőzni, amennyiben 
már akkor is a német és a lutheránus fogalom azonos volt . 

A rendházban a tót és morva rendtársak türelmetlenek 
voltak a német rendtagokkal szemben, későbben meg, mikor az 
alapító herceg staroszta intencióinak megfelelően, a lengyelek 
jutot tak domináló szerephez Podolinban, a német rendtársak az 
egyetlen Kraus provinciálison és rektoron kívül nevezetesebb 
szerephez nem jutottak többé. 1 0 ) A német szerzetesekre bízták 
a szepesi misszió-állomások szervezését, de mihelyt azok épen 
németségük révén némi sikert arattak és a misszió jövőjét meg
alapozták, úgyhogy annak fennállása biztosítottnak vol t tekint
hető, akkor a német misszionáriusok helyét csakhamar lengyel 
piaristák váltották fel, akik azon fáradoztak, hogy a lakosság 
lutheránizmusával összeforrott németségét elfojtsák s ezzel a 
katholicízmussal szemben ellenálló képességét megtörjék. Na
gyon jól tudták Lubomírszky ék és a piaristák egyaránt, hogy 
csak a németség megfojtásával semmisíthető meg a Szepessé
gen az erős, pezsgő életet élő protestantizmus. 

Már 1642-ben szervezték Gnézdán az első misszió-egyházat, • 
melynek első adminisztrátora Strinboch Ágoston piarista l e t t , 1 1 ) 
de missziói szolgálatot végzett még Gnézdán, sőt Lublón is a 
lengyel Bogatka Kázmér, aki 1645 óta a podolini rendházban 
Franco János házfőnök jobbkeze v o l t . 1 2 ) Maga Strinboch 1643-
ban Lublón Rat evangélikust nyert meg a katholikus egyháznak, 
a podolini piaristák még tizenhét lelket hódítottak vissza 
ugyanezen évben. 

Nagy sikert aratott mint misszionárius a visszatérítés mun
kájában továbbá még Neumann Glicér Busócon, Malduron s 
Szepesbélán, ahol 1674-ben 30 polgárt térített vissza a kath. 
val lásra, 1 3 ) és a Szepesség különböző városaiban a fáradhatatlan 
és fanatikus Hanacius Ferenc, 1 4 ) kinek erőszakos hittérítői mű
ködéséről későbben szólunk. 

Nagy sikere volt a térítés munkájában Horlicius János 

1 0 ) Fr idre ich E . Franco J . élete. 133. 1. 
1 L ) Franco: Tundatione della C a s a di Podolinetz c. kézirat 15. 1. a 

podolini kegyesrendi kolostor levéltárában. 
1 2 ) Fr idre ich i . m. 65. 1. 1 3 ) u. o. 56. 1. 
1 4 ) Hanacius F . „Annales" c. naplója, amely a kegyesrendi központi 

levéltárában Budapesten van. 



podol ini piaristának, aki 1644-ben Podolinban a nagyböjt alatt 
nyolc evangélikust térített meg. 1645-ben Franco Kalazantit a 
piarista rend alapítóját arról értesíti, hogy nagyböjt idején 
ismét húszan tértek vissza a katholikus egyházba, Kalazanti 
pedig örömmel konstatálja, hogy 1645 végén már 80-ra emelke
dett Podolinban a megtértek száma. 1 5 ) 

Horlicíus Jánost a topporczi ev. lelkész megtántorította 
hitébén, mire az 1645-ben május 8-án otthagyta a rendházat 
és hosszabb ideig a lőcsei ev. papnál «(Lachonosarcus) tartóz
kodott, de utóbb vezekelve visszatért Podolinba. 1 6 ) 

A podolini rendház célja volt azonfelül még, hogy a po l 
gárságot is megnyerje iskolájának, 1 7 ) hogy ez által a fiatal 
nemzedék már kath. szellemben nevelkedjék. A polgárságot 
pedig azzal vélték megnyerhetni, ha az iskola számol a gyakor
la t i élet követelményeível. A podolini piaristák teljesen átér
tették a korszellemet, mikor a podolini kollégiumban különös 
gondot fordítottak a számtan és mértan tanítására és müvelé
sére. A humaniórák mellett a reáliák felkarolása tette neve
zetessé és csakhamar híressé a félreeső helyen fekvő podolini 
kollégiumot. 1 8) Minthogy az aritmetikának még külön osztályt 
szenteltek, 1 9) csakhamar a szepesi polgárság gyermekei is szí
vesen felkeresték azt és észrevétlenül magukba szívták a ka
tholikus szellemet, sőt akadt több, aki még tanulmányai alatt 
áttért a katholikus h i t re . 2 0 ) Leginkább az elzálogosított váro
sokból, de egyéb városokból, sőt még Lőcséről ís kerültek némely 
tanulók a podolini kollégiumba. 

Franco János, a podolini kollégium és rendház igazi lelke, 

Lásd Kalazant i Francóhoz intézett levelét 1645. dec. 30-ról a po
dolini kegyesrendi kolostor levéltárában. V . ö .Fridreich i. m. 57. 1. és 
Vinc . Talenti „Vita di S, Giuseppe Calasanzio." Roma 1767. 340. és 372. 1. 

1 B ) Aposztaziájának történetét lásd Fr idre ich i. m. 58—64. 1. 
i 7 ) A z iskolát 1643. jun. 18-án nyitották meg és 1648. jul. 12-én be

vonultak az új épületbe. (Fridreich i . m. 42—43. 1.) 
1 S ) Fr idre ich E . i. m. „A podolini iskola" (42—50. 1.) és „A podolini 

noviciátus és stúdium" (51—57. 1.) c. fejezetben igen vonzó képet nyújtott 
az iskolában uralkodó nevelési rendszerről és a lelkészképzésről. 

1 9 ) u. o. 136. 1, és Visegrádi I . i , m., melyben a számtan tanítását rész
letesen tárgyalta. 

2 0 ) Catalogus studíorum Podolinii frequentantium c. kézirat a podo
lini kegyesr. kolostor levéltárában. Érdekes, hogy e névkönyv közli nem
csak a tanulók egész nacionáléját, hanem megjegyzi azt is, hogy az eret
nekek közül kik tértek át a kath, hitre. 

/ 



módot talált arra js, hogy a szegény diákok eltartására kiesz
közöljön Lubomirszky Szaniszlótól 1646-ban még 800 lengyel 
frt értékű segélyt. Sőt 1648-ban újabb évi 100 birod. tallér k i 
utalását kérte a hercegtől, hogy szervezhesse a filozófiai tan
folyamot s ezzel versenyképessé tegye iskoláját a Szepeshelyen 
szervezett jezsuita stúdiummal. 2 1) 

A szepesi nemes magyar családok közül, k i k eddig a l u -
theránizmus nagy pártfogói voltak, néhányan gyermekeiket a po
dol in i kollégiumba adták; így látjuk, hogy palocsai Horváth 
Nándor is Podolinban kath. szellemben nevelkedett . 2 2 ) Csak 
akkor, mikor a szepesi szászok észrevették, hogy a podolini 
kollégium nevelési rendszere minden gyakorlatiassága ellenére 
a híttérítésen épült fel, kezdett a német és lutheránus elem az 
iskolából elmaradozni, de akkor a piaristáknak és az ellen
reformációnak már nyert ügye volt a Szepességen. 

A piaristák hittérítői működését megkönnyítette továbbá 
az a nagy előny, hogy rendházuk, iskolájuk és templomuk 
Podolinban koronauradalmi területen épült és ennélfogva maga 
a rend sem vol t olyan viszontagságoknak kitéve, mint a Csákyak 
birtokain, vagyis magyar területen szervezkedő más szerzet
rendek. 

I I . A Szepesség vallásügyi viszonyai I. Rákóczi György fel
kelése iedjén. Az 1645.-íkí linczi béke és következményei a 

Szepességen. 

A magyar felkelők kivétel nélkül respektálták a Lubo
mirszky család jogait a szepesi starosztiában és teljes tiszte
letben tartotta / . Rákóczi György, erdélyi fejedelem is Lubo-
mirszkynek a starosztiában tett rendelkezéseit, midőn 1643-ban 
I I I . Ferdinánd jogtiprásaí és az ismételten törvényesen bizto
sított vallásszabadság súlyos megsértése miatt fegyvert ragadott 
és hajdúi augusztus hó végén már elárasztották a Szepességet. 

A hajdúk és a császári csapatok versenyezve pusztították 
a termést s a kisebb falvak lelkészei a biztosabb védelmet igérő 
városokba menekültek, a dúló csapatok elől. Szepesváralja, 
Igló és Svábócz rendkívül sokat szenvedtek a hajdúk ottani 
táborozásától. A z elzálogosított városok lelkészeinek azonban 

2 1 ) Brevis Notitía c. kézirat harmadik fejezet és Fridre ich i . m. 46. 1. 
2 2 ) A , , B r e v ' s Notitía" c. kéziratban „De numero Iuventutis Scholas-

ticae" c. fejezetben. — Podolinban tanúit még Sváby Ferenc és István, 
Görgey Pál , de az utóbbi megmaradt evangélikusnak. 



nemcsak ev. vallásuknál fogva, hanem a lengyel királyra és 
Lubomírszkyra való tekintettel nem esett bántódásuk. 1) 

Miután Szerényí Pál 1643-ban szeptember 20-án 800 haj
dúval Lőcse mellett átvonult, csakhamar célszerűnek tartotta 
Csáky István, a szepesi ellenreformáció tulajdonképeni szer
vezője, hogy Szepesvárából 1644-ben Lengyelországba mene
küljön. 2 ) Csáky István különben még Erdélyben I . Rákóczi 
György ellenlábasa volt és I I I . Ferdinánd Csáky Istvánt küldte 
követül a lengyel udvarhoz s I . Rákóczi Gy. ellenében kine
vezte őt a Felvidék főkapitányává. 5) Csáky Istvánnal menekült 
Hosszutóthy L . püspök s szepesi prépost Podolinba 4 ) és az a 
néhány jezsuita is, aki Csáky István pártfogása alatt Körtvé-
lyesen, Márkusfalva mellett, 1642-ben már némi sikerrel meg
kezdte hittérítői működését, kénytelen volt a Szepességről 
távozni. 5) 

A szepesi szász nép I . Rákóczi Gy. felkelésében vallás
szabadságának biztosítását látta és azért örömmel fogadta Rá
kóczinak 1644-ben március hó 22—26-áíg Lőcsén átvonuló csa
patait . 6 ) 

Midőn április végén I I I . Ferdinánd csapatai előnyomultak 
és Eszterházy Miklós nádor Lőcsét megadásra szólította fel, az 
tántoríthatatlanul ki tar tot t I . Rákóczi György erdélyi fejedelem 
ügye mellett. Lőcse gyors segélyt kért s Kemény János tábor
nok június hó 27-én és 28-án elküldötte Csontos Pál, Gyula i 
Ferenc és Bakos Gábor vezetése alatt a fejedelem zöldruhás 
100 vadászát, továbbá 300 kékruhás hajdút, 200 lovast kopjával 
s 250 német muskatályt. 

Eszterházy Miklós június hó 28-án komolyan hozzáfogott 

*) Matr. Goltz. 673. 1. 
2 ) Hain i. m. 201. 1. 
3 ) Deák F a r k a s : Egy magy. főúr a X V I I . sz.-ban. Gróf Csáky István 

életrajza. Bpest 1883 155. 1. és v, ö. Ba l I . „Mikép szerezte meg Szepes-
várát a Csáky csa lád?" c. cikkével, (Közi. Szepes v. m. 1910. I I . évf. 34, 1.) 

4 ) Pirhala í. m. 432. 1. 
D ) Körtvélyesen a jezsuiták néhány zsellércsaládot visszatérítettek a 

katholikus egyházba, majd elfoglalták az ottani ev. templomot. Teöke K r i s 
tóf Körtvélyes földesura tiltakozott ezen erőszakos eljárás ellen, de Csáky 
Istvánnal szemben, kinek tudtával történt e templomfoglalás, ő se tehetett 
mást, minthogy az ev. papnak lakásul és istentisztelet tar tására egy zsellér
házat engedett át. {Scholtz: K i r c h l . Nachrichten c. kézirat I . 278. 1.) 

°) Hain 202. 1. Lőcse már március hó 12-én hűséglevelet adott a feje
delemnek. 



Lőcse ostromához és minthogy csak kis ágyúi voltak, Szepes- • 
várából hozatott Lőcse alá két nehéz ágyút, hogy eredményesen 
kezdhesse meg a város erős várfalainak lövetését. Kemény J . 
tábornoknak Lőcse felmentésére siető serege azonban megtá
madta Eszterházynak Márkusfalván portyázó csapatait és te l 
jesen szétverte azokat és mintegy 75-öt közülök elfogott. E 
vereség után a nádor sem gondolhatott többé komolyan Lőcse 
ostromára és ezért július hó 2-án megkezdte visszavonulását 
Szepesváralján, Iglón, Szepessümegen keresztül Csütörtökhely 
felé. A fejedelmi csapatok üldözőbe vették őket, de erősebb 
összetűzésre nem került már a sor. A hajdúk is elhagyták a 
Szepességet, amennyiben a pestis újra tizedelni kezdte az i t teni 
lakosságot. 7) A pestis Pünkösd táján Leibiczon lépett fel, majd 
erősebben pusztított Iglón és Lőcsén. Kétségbeesés szállta meg 
az embereket, hiszen legtöbb helyen elhaltak a pestisben a 
papok ís, k i k nem nyújthattak így a népnek súlyos megpróbál
tatása idején le lk i vigaszt. 

Pestisben hunyt el Zabler Péter lőcsei lelkész és az öt sz. 
k i r . város superíntendense is, aki több ízben a 24 szepesi városi 
fraternitásnak is odaadó, kötelességtudó esperese volt és akinek 
a szepesi egyházszervezet megalkotásánál 1614-ben Szepesvár
alján is nevezetes szerep jutot t . Zableren kívül a pestis áldo
zatai lettek még a ménhárdi, iglói, szepesolaszií, szepesszom
bati, felkai, izsákfalvi, rokuszí, csütörtökhelyi, svábóczi lelké
szek és a Szepesség összes segédlelkészei a bélain kívül. 8) 

A pestis mindegyik félben felébresztette a béke vágyát s 
csakhamar I I I . Ferdinánd és I . Rákóczi Gy. békebiztosai jártak
keltek a Szepességen keresztül. A béke megérett, érezte ezt 
mindenki, barát és ellenfél egyaránt s hiába igyekezett Croyssy 
francia követ Késmárkon és Lőcsén át a fejedelemhez, hogy 
meghiúsítsa a békealkudozásokat. 9) 

A békealkudozások az 1645-iki december hó 15-én meg
kötött l inczi békére vezettek, amely azután 1647-ben törvény-

7 ) u. o. 203—205. 1. 
8 ) Ménhárd lelkésze Tomarisci Ist., Iglóé Horler Szaniszló, Szepes-

claszié Reich Joakim, Szepesszombaté Arel t Gergely, Fe lkáé Hertelius 
Illés, Izsákfalváé Schelich György, Rokuszé Goltz Joakim, Csülörtökhelyé 
Bárányi József, Svábóczé Bárányi Pál. (Matr. Goltz. 686—688. 1.) 

9 ) Késmárkon Thököly István ünnepiesen fogadta a francia követet,, aki 
nagy kísérettel utazott. Lőcsén is fényes fogadtatásban részesült. (Hain 208. 1.) 



erőre emelkedett. 1 0 ) A linczi béke, a magyar protestánsok utolsó 
nagy sikere, megerősítette a bécsi békét, azonfelül kiterjesz
tette a vallásszabadságot a jobbágyokra, kiket a földesurak 
nem kényszeríthetnek többé vallásukkal ellenkező szertartá
sokra és kimondotta, hogy az ev. papok ezentúl el nem moz
díthatók és akik elűzettek, azok visszahelyezhetők. A templom
foglalások megszűnnek és áz elfoglalt templomok közül a ka-
tholíkusok 90-et kötelesek az evangélikusoknak visszaadni. 1 1) 

A z 1647 : 6. t.-c. 4. §-a kimondja, hogy a Szepességen a 
katholikusok kötelesek az evangélikusoknak visszaadni a káposzta
falvi templomot a főoltárral együtt, a dunajec-krempachi temp
lomot és a csütörtökhelyi kápolnába a katholikusok bejárása 
kívülről legyen, ne a főtemplomon á t . 1 2 ) 

Csáky István erőszakoskodásait a l inczi béke, illetőleg 1647 
t .-cikk tehát jóvátette és valláspolitikája, mellyel a Szepesség 
eretnekségét megtörni óhajtotta, úgy látszott, kudarcot val lot t . 

12. A jezsuita rend megjelenése és ellenreformátor! működése 
a Szepességen. ^ 

Csáky István, a törhetetlen akaratú férfiú azonban nem az 
az ember volt, aki könnyen beletörődött volna terveinek meg
hiúsításába. Neki kapóra jött Lippay György esztergomi érsek
nek a klérus és néhány katholikus főúr nevében a l inczi béke 
becikkelyezése ellerí tett protestációja s jóllehet a rendek csupa 
előrelátásból a béke törvénybe iktatásakor záradékul hozzá-
csatoltatták, hogy ,,a klérusnak és némely világi kalholikusnak 
ellenmondása figyelembe nem vétetik, sőt örök időkre érvény
telennek nyilváníttatík"; 1) Csáky István nem tartotta ezek alap
ján a békét törvényesnek. 

Lengyelországból visszatérve azonnal hozzáfogott megsza
kított híttérítési munkájához és az ellenreformáció síkerének 

1") Zsil inszky Mihály: A linczi békekötés és az 1647-íki vallásügyi 
törvénycikkek története. Budapest, 1890. 187—230. 1. 

A 1 ) Zsil inszky M. : A magy. országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a 
reformációtól kezdve. Bpest, 1891. I I . k. 501—518. 1. részletesen ismerteti 
a törvénykönyvbe iktatott békepontokat. — Lásd még e szerzőtől , ,A l inczi 
békekötés" i . m. 442—443. 1. 

1 2 ) Zsi l inszky M., A magy. országgyűlések vallásügyi tárgyalásai í. m, 
510. 1., ahol a szerző a törvénycikket magyar fordításban szószerint közli és 
lásd „A linczi békekötés" c. művét 409., 429, és 447. 1. 

1 ) A magy. országgyül. vallásügyi tárgyalásai i. m. 503—504. 1. 



és teljes győzelmének biztosítása érdekében behívta és letele
pítette a Szepességen 1646-ban a jezsuitákat s nekik ajándékozta 
Szepesváralja és Kohlbaeh falu közt levő területét, amelyen 
egy javításra szoruló kőházon kívül még egy sörfőző, malom 
és ker t vo l t . 2 ) A jezsuiták e helyen azonnal iskolájuk és rend
házuk építéséhez fogtak. A szepesváraljai evangélikusok a fele
kezeti béke szempontjából veszedelmesnek tartották a jezsuiták 
letelepedését és azért óvást emeltek e rend iskolaalapítása és 
egyáltalában egyházi működése ellen Lubomirszky Szaniszló-
nál. A staroszta Podolinban értesült Csáky István szándékáról 
és szerfelett méltatlankodott emiatt, mert a központi helyen 
fekvő jezsuita iskolától féltette a félreeső helyen fekvő, de nagy 
utánjárással s sok anyagi áldozattal épült podolini kollégiumát. 
Különben is tűrhetetlennek tartotta, hogy a starosztia területén 
belül emeljen Csáky István az ő hozzájárulása nélkül jezsuita 
stúdiumot. 3) Lubomirszky azonnal t i l takozott ez ellen Csákynál, 
aki azonban vallásos rajongásában nem sokat hederített a her
ceg intésére. Lubomírszky tekintélyének megtámadását látta 
Csáky elutasító magatartásában és azért most már határozot
tan és erélyesen írt Csákynak, hogy mivel a szepesváraljai 
iskola közelsége feltétlenül ártana a podolini kegyesrendiek 
iskolájának, „tartózkodjék az én városomba hozni azokat, k i k 
nek jelenlétére s munkájára nincs szükségem. Ha Méltóságod 
mindazonáltal folytatná tervét, meg ke l l bocsátania, ha én ís 
minden módon ellenszegülök törekvéseinek és a rámtukmált 
vendégeknek e l t i l tom a városomba való bejövetelt s a lakást. 
Sőt Magyarország rendjeinél és az erdélyi fejedelemnél is súlyos 
panaszt fogok emelni, hogy Méltóságod olyan dolgokat forral , 
melyek a közbéke és a jó szomszédság megzavarására nyújtanak 
okot" . 4 ) 

A harcedzett Csákyval szemben Lubomirszky szóval nem 
sokra ment és azért az utóbbi meghagyta lublói katonáinak, hogy 
szálljanak k i Váraljára és bontsák le a jezsuiták épülőfélben 
levő intézetét. 5) 

2 ) Fr idre ich E . i. m. 47. 1, és Rupp K . , Magy. helyrajzi története. Bpest, 
1872. I I . k. 170. 1. 

3 ) História Provinciáé Polonae ab anno 1642-o ad annum 1686-um, 
Liber I . 124. 1, (Kézirat a podolini k e g y e s r e n d i kolostor levéltárában.) 
Ezentúl így idézzük Liber I . 

4 ) A z egész levél magyar fordítását közli Fr idre ich i, m. 47. 1» 
3 ) Liber I . u. o. 



Lubomirszky katonái november hó 19-én érkeztek Vár
aljára, ahol a polgárokkal együtt megrohanták a jezsuiták tele
pét és több nap alatt elpusztították az iskola ölnyi magas alap
falait, a serfőzőt, a malmot, a konvíktoroknak és zenészeknek 
szánt háromszobás házat. Teljesen szétszedték és kifosztották 
a kamráfcrés a magtárt, a szénát elhordták, az utakat járhatat
lanná tették. Nem kegyelmeztek meg a halastó töltésének, a 
gyümölcsösnek, veteményes- és virágoskertnek sem és annak 
kerítését eltüzelték. 6) 

Lubomirszky Sz. bejelentette 1647-ben Csáky Istvánnak és 
Líppay Gy. érsekprímásnak katonáinak Váralján véghezvitt 
pusztításait. A z utóbbihoz intézett leveléből megtudjuk még azt 
is, hogy Lubomirszky Sz. rossz néven vette a jezsuitáktól, hogy 
azok a rendnek 1636-ban podolini letelepítésére vonatkozó 
ajánlatát nem fogadták el . 7 ) 

A jezsuiták, akik különben eddig még Csáky védelme alatt 
a várban laktak, most a szepeshelyí káptalani iskola épületét, 
a Coderíát (Codría) vették át a káptalan nem nagy örömére s 
1647-ben november hó 12-én Szuhay Pál rektor vezetése alatt 
Gosztonyi István és Kiszel ly Vencel páterek megkezdték a 
tanítást. 8) A szepeshelyí jezsuita iskola stúdium volt, mível i t t 
kezdettől fogva tanították a poezist, rhetoríkát és a morális 
theologíát. 9) Csakhamar nagy népszerűségre emelkedett, 
amennyiben már az első évben a tanulók száma meghaladta a 
140-et» A z iskola központi fekvésénél fogva, az akkori korban, 
sokkal hozzáférhetőbb vol t az ország határszélén fekvő Po-
dolínnál. A Podolin környékén fellépő pestis ís Szepeshely felé 
terelte a tanulókat, úgy hogy Podolinban a tanulók száma le
szállt 62-re és* Liubomirszky Sz. félelme nagyon indokolt volt , 
midőn a podolini iskola létét féltette a szepeshelyítől, mely 
rögtön megalapíttatásakor egész stúdiumot ölelt fel. A jezsuiták 
körültekintő számítással választották k i Szepesváraljai, illető
leg Szepeshelyet rendházuk és iskolájuk székhelyéül. Szepes-
váralja tőszomszédságában levő Szepesvára a nemesi várme-

6 ) Fr idre ich i, m. 48. 1. és Rupp i. m. 170. 1. 
7 ) Fr idre ich i, m. 49. 1. 
8 ) História Residentiae Scepusiensis Societatis Jesu in Capitulo ab 

ejus in Scepusium adventu, (Kézirat, melyben a jezsuitarend szepesi törté
netét összefoglalták, E becses kézírat a szepeshelyí káptalan levéltárában 
van. Ezentúl így idézzük: História Resident,) 

9 ) Fr idre ich i, m, 50, 1. 



gyek, a Szepesváraljávai úgyszólván összeépült Szepeshely pedig 
a szepesi prépostságnak székhelye volt . A jezsuiták alapelvé
hez tartozott, hogy a központi helyeken nyerjenek elhelyezke
dést és a központra való befolyás révén váljanak épen a hata
lom tényezőivé. Ezentúl, a nemesi vármegye örökösvfőispánja, 
aki 1651-től kezdve a Csáky családból került k i , 1 ( > ) és a sze
pesi prépostok öntudatlanul a jezsuiták szellemi irányítása 
alá kerültek, mert azok született és hivatott vezetők. 

A jezsuiták, hogy a Szepességben is megszilárdítsák vezér
szerepüket, amelyre kezdettől fogva törekedtek, minden a lka l 
mat megadtak arra, hogy a nemesek gyermekeit megnyerjék 
iskoláiknak. 1 1) Tudták ők nagyon jól, hogy ha a nemesek gyer
mekeit erős katholikus szellemben nevelik, akkor a cuius regio, 
eius religio elv alapján nyert ügyük van még a Szepességen ís, 
ahol az önálló önkormányzati joggal rendelkező sok város még 
sem zárkózha\ik el teljesen a nemességgel s a tőle függő job
bágysággal való érintkezéstől és annak befolyásától. Thököly 
Zsigmondot, a lutheránus Thököly család egyik tagját, Sávník 
urát, is ők térítették vissza a kath. hitre. 

Ha sikert arattak a jezsuiták, azt mindenkor dokumentálták. 
Külsőleg ís megnyilatkozott náluk az egyház maiestása. A zár
kózott szepesi szászságnak öntudatosan s szándékosan bemu
tatták sikereiket nagy pompával végbemenő ünnepies szertartá
sokkal. Pazar körmenetet vezettek 1665-ben július hó 26-án 
szepeshelyí rendházukból Kluknóra szt. Anna kápolnához, mely 
processíóban nemesek, grófok és grófnők is résztvettek. 1-) Más 
alkalommal nagy előkészületekkel és fényes assistencíával fo
gadták a náluk járó előkelő vendégeket, mert egy Csáky Fe
renc főkapitánynak, egy Zrínyi Péter horvát bán s leányának 
Zrínyi Ilonának, egy Szelepcsényi György érsekprímásnak a 
jezsuitáknál történt megszállása 1 3 ) növelte á köznép szemében 
a rend és az iskola jó hírnevét, tekintélyét és egyúttal hatal
mát is. Különösen nagyban emelte a jezsuiták tekintélyét az, 
hogy. Zrínyi Péter I lona leányával nagyszerűen, felszerelt hat 
horvát századdal jelent meg náluk, 1 4 ) 

• • l . 
B a l I , , Szepes vármegye főispánjai kinevezésének legrégibb ok

irata. (Közi, Szep, v. m. 1910, I I . évf. 87. 1.) 
í l ) Csáky István, László stb., Wesselényi László is ez iskola növen

déke. (História Resident. 18. 1.) 
1 2 ) u. p. 59. 1. » ) u. o. 58. 1. " J H a i n 316. 1. 



Hatást óhajtottak elérni a bemutatott iskoladrámákkal is 
és érdekes, hogy már 1647-ben karácsonykor mutattak be Sze
peshelyen hagy közönség jelenlétében karácsonyi já tékot . 1 5 ) 

Jóllehet a jezsuiták leginkább la t in nyelvű iskoladrámákat 
hoztak színre, mégis előfordult az is, hogy Szepeshelyen 
1665-ben Nagypénteken magyar nyelven mutattak be húsvéti 
misztériumokat. 1 , ;) 

A jezsuiták felkarolták az iskoladrámákat az ev. iskolák 
ellensúlyozása végett is, ahol azok szintén divatosak vo l t ak , 1 7 ) 
továbbá a produktiv l e lk i erő kifejlesztése érdekében is. 
A z egyéniséget a jezsuiták különben sem tűrték meg, hiszen 
nevelési rendszerük célja épen az egyéniség megtörése volt . Csak 
egy akarat érvényesülhetett. A z egyéniség megsemmisítésével 
elérték ezt, hogy az egyénben a szélsőségeket kiegyenlítették 
s ezzel önuralomra nevelték a stúdium tagjait. A z i lyen ön
fegyelemhez szokott, mindennemű szenvedélyektől ment, alapos, 
bár egyoldalúan képzett tanítványokkal már most támadásba 
mehettek át s harcvonalba léphettek a jezsuiták, hogy a piaris
tákkal együtt teljesen katholíkussá tegyék a reformáció elter
jedése óta evangélikussá lett Szepességet. A l i g telepedtek meg 
Szepeshelyen a jezsuiták, hatásuk a nemességre és népre szá
mottevő volt . Iskolájuk tíz évi működése alatt valósággal át
gyúrták a Csáky-féle jobbágyfalvakban és mindenütt, ahová a 
könvertíta földesurak révén beférkőzhettek, a nép gondolkozá
sát és vallásos felfogását. 

A térítési munkálatoknak fáradhatatlan misszionáriusa vol t 
Gosztonyi István, Csáky István volt gyóntatója, utóbb a szepes
helyí kollégium rektora, szervezője és felvirágoztató ja. Első
sorban Szepeshely, illetőleg Szepesvára környékén a Csáky-
féle jobbágyfalvakban hódítottak a jezsuiták. E zsellér lakos
ság a hatalom segítségével könnyen megnyerhető vol t a katho
likus vallásnak. A mindszenti egyházban már győzelemre ju t -

P) História Resident. 14. 1. 
i r > ) u. o. 56. 1. — Későbben 1673. jun. 4-én Űrnapján Lőcsén egyenesen 

a piacon mutattak be nagy cézóval színjátékot. Ők a külső tényekben, ame
lyekkel hatni lehet a népre, látják az egyház megjelenítését. — vnd darauff 
eine Comedj Präsentiren leszen, mit Paucken, Drometen vnd Pfeifíen. 
(Hain 416. 1.) 

1 7 ) Ábel Jenő: Színügy Bártfán a X V . és X V I . században. (Századok 
1884. 46. 1.) — Ábel részletesen ismerteti Stockei Lenártnak „História von 
Susanna" c. ev. jellegű iskoladrámáját. 



tatták a kath. val lás t 1 8 ) és most a mindszenti nép segítségével 
támadta meg kíssevithi Horváth Kristóf a brutóczi ev. templo
mot 1658-ban, éppen olyankor, mikor az ev, lelkész istentisz
teletet tar tot t benne. A z ev, lelkészt elzavarták s a hívek nem
csak lelkipásztor, hanem templom nélkül is maradtak, mivel a 
templomot elfoglalták és katholíkussá szentelték fel. 

Hasonló erőszakossággal foglalták el a szlatvinai ev. 
templomot, elűzték az ev. lelkészt és megfosztották a tizedtől, 
amely minden jövedelme volt, A parochiális tizedtől sok helyen 
eltiltották a katholíkusokat, de a prépost követelte ennek da
cára az egész tized után járó székdíjat . 1 9 ) 

E sérelmeket feltárták az evangélikusok az 1659-iki pozso
n y i országgyűlésen, de orvoslást nem értek el, sőt ellenkezőleg 
a kath, klérus nyújtott be erre sérelmi iratot a királyhoz, mely
ben a szepesbélai ev. prédikátort atrocitásokkal vádolták és az 
olcznói ev, templomot visszakövetelték, mivel az nem tartozott 
az evangélikusoknak visszaadandó 90 templomai közé , 2 0 ) 

A Szepesolaszi közelében lévő olcznói ev, templomot Csáky 
István 1661-ben, mint Olcznó földesura, a jezsuiták bíztatására 
karhatalommal foglalta el a paplakkal együtt, sőt Pálfafalvay J, 
prépost az elűzött Trajáni János ev, prédikátor helyett katho
likus plébánost küldött oda. A z olcznói templom erőszakos e l 
foglalása nagy megdöbbenést idézett elő a fraternitás papjainál, 
akik a Szepességen járó nádor elé óhajtották e sérelmet ter
jeszteni. Miután a nádorral azonban a fraternitás esperese nem 
tárgyalhatott, a préposttól kértek jogorvoslást, Pálfafalvay J . 
prépost azonban azzal utasította el a kérelmet, hogy Csáky Ist
vánnak az olcznói templom elfoglalásához az 1647, t.-c. értel
mében feltétlenül joga v o l t . 2 1 ) 

- A z evangélikusok erre az 1662-iki pozsonyi országgyűlés 
elé terjesztették többi sérelmeikkel együtt az olcznói templom
ügyet is. A protestáns rendek pedig a királyhoz juttatták a sé
relmeket részletező emlékiratukat. Ebből a memorandumból 

1 8 ) Mindszenten, Szepesvára tőszomszédságában, építtetett a Csáky 
család nagyszabású kastélyt, mely a vár pusztulása "után jelenleg a család 
ősi fészke. 

1 9 ) Protoc. 1656. 627b. 1. (Szepeshelyí káptalan orsz. levéltár); és lásd még 
Zsi l inszky M . í. m. I I I . k. 150. 1. (Bpest, 1893.) 

2 °) u. o. 179. 1. 
2 1 ) Matr. Goltz. 786—787. 1. és Protoc. 1656. 268a. 1. (Szepeshelyí káp

talani levéltár.) 



látható, hogy a dunajec-krempachí templomot, amely az 1647. 
t.-c. értelmében visszakerült az evangélikusok kezére, Pálfa
falvay J . prépost utasítására Zadurszky Adalber t lengyel plébá
nos 1662-ben elfoglalta, az ev. papot a paplakból elűzte, a t ized
jövedelemtől megfosztotta s naponként megveressél fenyegette. 
Felpanaszolja az emlékirat továbbá, hogy Zadurszky A . U j -
bélán, amelynek földesura az ev. gradeczí Horváth Stansith B o l 
dizsár volt , fegyveres lengyel katonákkal az ev. paplakra ron
tot t , annak ajtait, ablakait összezúzta s az ev. pap csak nehe
zen menekülhetett meg. A z emlékirat részletezte továbbá, hogy 
a konvertíták megtagadják az 1647 : :14. t.-c. értelmében az ev. 
papoktól a tízedfizetést, a prépost azonban az ev. lelkészek 
rovására még mindig követeli tőlük a teljes székdíjat . 2 2 ) 

A jezsuiták figyelme kiterjedt csakhamar a lőcsei Thurzó-
íéle 10.000 forintos alapítványra, amelyet Thurzó Elek végren
deletében 1543-ban egyházi és iskolai célokra Lőcsének ha
gyományozott. 2 3) A z alapítványt a körmöczbányai kamara ke
zelte és évi 500 f r tny i kamatait Lőcse állandóan Besztercze-
bányáról hozatta el. A jezsuiták közbelépésére a kamara be
szüntette a kamatok fizetését Lőcse részére és hiába jártak ez 

2 2 ) Zsil inszky M . i. m. 233. 1. 
2 3 } E x hac autem summa, quae de hujusmodi assignatione Arendae 

mihi et haeredibus meis, numeranda est, volo et decerno, ut imprimis den-
í u r decem millia flor., quibus auxílio et consilío Domini Antoníi Fugger, 
aut bona aliqua haeredilaria emantur, aut ipsa summa in eum locum 
collocetur, unde citra offensionem conscientiae, honesto modo, census 
administretur, in manus Iudicís et senatus Leutáchovíensís et existimo 
posse ordinati ad eam summám censum flor. 500, quem, ut praemíssi, 
Domini imprimis Antonii Fugger industriae demum et aliis Testamentaríis 
comitto. Volo autem ex hujusmodi censu, aut bonorum emptorum emolu-
mento Concíonator doctus et idoneus ín Ecc les ia Parochiali Leutschoviensi 
habeat stipendium flor. 100 quotannis, ut verbum Dei diligenter praedicetur. 
Item ut alantur bonae indolis adolescentes Scholastící duo in Gymnasíis, 
•qui potíssimum sacras líteras discant in eum finem, ut suo tempore 
concionari, populumque docere possint, et cum ad docendum idoneí vide-
buntur, alií duo similíter in Gymnasío docendi assumantur et ex hoc sín-
gulis ad studia continuanda flor, 40 vel 50, aut prout senatuí Leutschoviensi 
magis expedire videbitur, dentur quotannis et ut síngulis annis duae V i r -
gines Orphanae, dote destítutae matrímonío elocentur; et hujus elocationis 
summám conscientiae praedicti senatus permitto limitandum; et ut alantur 
sexageni Mendicantes, quibus semper de vestitu et victu provideatur; et 
s i quas praeterea Eleemosynas et pia opera amplíora ex censu, seu utílitatc 
praedictae summae facere poterunt, Iudex et Iurati Cives praedicti non 
neglígant, (Wagner I . 171—172, I.) 



ügyben a város követei ismételten Beszterczebányán és B é c s 
ben, 2 4 ) az alapítványt 1662-ben a jezsuiták megkaparintották 2 5), 
és hiába vol t Lőcsének minden erőmegfeszítése a tekintélyes 
alapítvány, illetőleg a kamatok visszaszerzésére. 2 0) 

A jezsuiták valóban kitűnően szervezték az ellenreformáció 
munkáját a Szepességen és Csáky István, aki időközben meg
szerezte már a grófi címet és 1662-ben november hó 10-én Sze
pesvárában meghalt, nem csalódott, midőn a jezsuiták e l len
reformációi működésének feltétlen sikerében bízott. 

13. A z eperjesi ev. kollégium szerepe a vallási reakció ellen
súlyozása körül a Szepességen, 

A Szepességnek Csáky István által kezdeményezett ka tho l i -
zálása halálával sem szűnt meg, hanem családi hagyomány gya
nánt átszállott Ferenc és István nevű gyermekeire is. A je
zsuitákra való támaszkodás bevált s az elvetett mag gazdag 
aratást hozott. 

A z evangélikusok tisztában voltak azzal, hogy csupán a 
podolini piarista és a szepeshelyí jezsuita kollégiumok segítsé
gével tudtak a katholikusok az ellenreformációnak oly gyors és 
nagy sikert biztosítani. A lőcsei, késmárki la t in iskolák nem 
nyújtottak magasabbfokú stúdiumot s azért e k é t szepesi katho
likus kollégium működésének ellensúlyozására az evangélikusok 
részéről ís sürgősen szükségesnek mutatkozott egy felsőbb tan
intézet felállítása. Wittnyédi István, 1) aki Thököly István kés
márki udvarában is hosszabban tartózkodott, vol t e mozgalom 
leglelkesebb felkarolója és széleskörű propagandájának sikerült 
az összes felsőmagyarországi evangélikusok figyelmét e szerve
zendő ev. főiskolára terelni. Hosszas vitatkozás után, főleg Bayer 
Jánosnak az eperjesi la t in iskola rektorának és Weber János 
eperjesi bírónak előmunkálatai alapján, 1665-ben augusztus hó 
10—11-én megegyeztek az ev. rendek abban, hogy Eperjesen 
alapítják a felvidéki városok és nemesek részére és a Szepesség 

2 4 ) Hain 284—289. és 297. 1. 
2 5 ) Különösen Müller jezsuita páter, I . Lipót gyóntató papja fáradozott 

sokat 1662-ben a Thurzó-féle alapítvány érdekében. (Hain 295. 1.) 
2«) u. o. 314. 1. 
*) Wittnyédi 1652-ben Sopronban is felsőbbfokú iskola létesítését sür

gette és kész volt 6 magyar származású ifjút eltartani, A soproni ev. latin? 
iskolának a líceumi jelleget harcolta ki . V . ö. Payr S., Muzsají W i t t n y é d y 
Ist. (M. Prot. írod. Társ. 1904-iki Évk. Bpest, 1905. 87—88. 1.) 



két szerzetesrendű kollégiumának ellensúlyozására az ev. gim
náziumot vagyis kollégiumot. 2) A z intézetet tápíntézettel kö
tötték össze, melyben 40 tanuló ingyenes ellátást nyert . 3 ) A k o l 
légium épületét 1666-ban Eperjes emelte, de a költségekhez hozzá
járultak a Szepesség városai és nemesei egyaránt, így Lőcse 400 
í r t ta l 4 ) és azonfelül szállított neki 10.000 drb., özv. Máriássy 
Jánosné Batizfalváról pedig 30.000 drb. veresfenyőzsindelyt. 5) 
Thököly István Wittnyédi buzdítására 1000 aranyat adott . 6 ) 
Tervbe vették, hogy a városok meglevő iskola alapítványait, kü
lönösen a lőcsei Thurzó alapítványt megszerzik az eperjesi ev. 
kollégiumnak, 7) de ez a szép terv a jezsuiták miatt nem volt meg
valósítható. M i v e l pedig a nagyszabású építkezés túlhaladta az 
előirányzott költségvetést, újra a gyűjtéshez kel let t folyamodni, 
hogy a tanárok és tanulók ellátásának fedezete biztosíttassék.*) 

Lőcse, mely, mint Hain krónikájából is kitűnik, nem nagyon 
szívesen látta, hogy az evangélikus rendek Eperjest választották 
az ellenreformáció leküzdésére szellemi kiinduló- és központnak, 
mégis ev, hithűséggel felkarolta a szervezendő ev. kollégium 
ügyét és 1667-ben annak felsegélyezésére polgárai között újabb 
gyűjtést rendezvén, annak 919 frt 70 dénárt jut ta tot t . 9 ) 

Késmárk azonban nem versenygett a kollégium elnyeréséért 
s 1665-ben tartott értekezletén k i is mondotta azt, hogy Késmárk 
nem alkalmas i l y nagyszabású iskola befogadására. A z 1665-ben 
augusztus hó 10—11-íki eperjesi tárgyalásokon Dévay Pál és 
Heidenreich János városi jegyző képviselték Késmárkot . 1 0 ) 

A z ev, rendek magyar nyelvű intézetet óhajtottak, de a vá
rosok, sőt Wittnyédi István ís számolván azzal, hogy az ellen
reformációt csak a nép nyelven lehet majd síkeresen leküzdeni, 
feltétlenül szükségesnek tartották, hogy német tanárokat és 
legalább egy tót tanárt ís alkalmazzanak Eperjesen- 1 1) A z iskola 
rektora Pomarius János S. magdeburgí lelkész lett, akit Eper-

2 ) A z alapkőletétel ünnepélyességgel 1666. április 6-án történt, 
{ H a i n 317. 1.) 

3 ) Hain 311. 1. és Matr. Goltz. 857. 1. *) Hain 312. 1. 5 ) u. o. 342.. 1. 
°) Hörk József, Muzsaj i Vitnyédi István. (Századok 1907. 502. 1.) 
7 ) Hain 311. 1. > 
8 ) D a gíeng das Betteln an durch das gantze Land . (Matr.^Goltz. 858. 

1.) Hain (357. 1.) erősebben megróvja a nemességet, de Eperjes városát ís, 
hogy építkezésre annyit költöttek, holott a tanulók- és tanárokra mit sem 
-gondoltak. 9 ) u. o. 360. 1. 1 0 ) Genersich i . m. I I . 188. 1. 

Hain 358. 1. A z első tót tanár Ladiver Éliás, aki a liptómegyeí 
Tepláról való volt. 



jesre való utazásakor Lőcse 1667-ben október hó 4-én fényesen 
megvendégelt. 1 2) 

A Szepesség az eperjesi ev. kollégiumot tényleg a saját inté
zetének tekintette és tőle várta azon szellemi erők koncentrálását, 
amelyeknek segítségével megbirkózhatik az ellenreformációval. 
Nemcsak anyagilag támogatta azt, hanem a Szepesség vezető-
férfiai is azon voltak, hogy erős ev. védőbástyává tegyék az eper
jesi ev. kollégiumot és minden tudásukkal hozzájárultak, hogy 
az intézet szervezetét tökéletesítsék és annak tanulmányi rendjét 
a tudományos és gyakorlati élettel a legszorosabb kapcsolatba 
hozzák s i l y módon a kollégium képes legyen hithű ev. lelkésze
ket és tanítókat nevelni. 

A kollégium tanulmányrendjét, az osztályok megalapítását, 
az olvasandó auktorok kiszemelését, a tanítási módszert és a meg
hívandó tanárok névsorát 1667-ben április hó 14-én tartott gyű
lésen állapították meg, amelyen Klesch Dániel szepesváraljai és 
Seelmann J. lőcsei lelkészeknek döntő befolyásuk volt . Részt
vett még a Szepességről a kollégium életbevágó ügyeit elintéző 
gyűlésen a szepesváraljai biró és a jegyző is. A gyűlésen éles el
lentét támadt a papság és a világi elem között, amennyiben az is
kola élére tizenkét csupán világi férfiút választottak meg pártfo
góknak (patroní) és pedig fele részben a nemesek, fele részben 
Eperjes város polgárai sorából. 1 ' ) Klesch D. váraljai lelkész a 
leghevesebben ti l takozott a pártfogói jogoknak a világiak részére 
való kisajátítása ellen. Wittnyédi I . Klesch Dánielt és paptársait 
heves felszólalása miatt ördögi körmönfontsággal vádolta, mire 
Klesch D. a papságra nézve törvénysértésnek jelentette k i azt, 
hogy a 12 apostol pol i t ika i antikrisztusai bitorolják a papság 
kizárásával a kollégium felett való felügyeleti jogot . 1 4 ) 

1 2 ) Hain Gáspár Wittenbergben Pomaríus J . tanítványa volt s Lőcse 
nevében ö fogadta, ami Pomariusnak nagyon jól esett. (Hain 363. 1.) — 
Klesch D . esperes és szepesváraljai lelkész tanúlótársa volt Pomariusnak 
Wittenbergában. Ő is eléje ment Lőcsére és meghívta Váraljára, ahová az 
feleségével és négy gyermekével október hó 5-én el is jött, (Matr. Goltz. 
826. 1.) 

1 3 ) Nemesi pártfogók: Semsey Ferenc sárosmegyei alispán, lipóczi 
Keczer András ülnök, lipóczi Keczer Melchior ülnök, dobói Dobay A- v á r 
megyei jegyző, sárosi Sárossy Seb. szolgabíró, bethlenfalvi Faigel Pé ter 
ülnök. Városi pártfogók: Hakker M . bíró, Weber I . tanácsnok, Zimmermann 
Zsíg. városi előljáró, Conrad T . tanácsnok, Guth Dániel jegyző, Gasser G y . 
aljegyző. (Matr. Goltz. 872. 1. és v. ö. Hain 356. 1.) 

" ) Inspectores duodecim Seculares nomínati sunt: Sed Nobiles ex 



Jóllehet a Szepességnek ís voltak jeles iskolái, az eperjesi 
kollégiumot főiskolai jellegénél fogva mégis versenyen kívül álló
nak tekintették és kezdettől fogva a legbarátságosabb összeköt
tetést tartották fenn vele. Az eperjesi kollégium pátrfogósága 
csupa figyelemből az évzáró vizsgálatokra meghívja a Szepesség 
városait és a fraternitást és azok rendszerint képviselőket külde
nek ki oda15) és mindenképen kifejezésre juttatják azt, hogy az 
eperjesi kollégiumnak, mint ev. főiskolának, hivatás és szerep ju t 
a Szepességen már megkezdett katholizálás megakasztása és a 
reformáció erősítése és biztosítása terén.16) 

14. A z ágostházai (velbachí) ev. templom ügye. 

Míg a szepesi evangélikusok az eperjesi ev, kollégium mű
ködésétől várták a Szepesség reformációjának megszilárdítását, 
addig gróf Csáky Ferenc és István a szepeshelyí jezsuiták közre
működésével és biztatására karhatalommal Szepesvára tartozé
kaiban a katholikus vallást uralkodó vallássá tették, Csáky István 
vallási türelmetlenségét Ferenc és István nevű fiai ís örökölték, 
akik már 1666-ban március hó 29-én 300 fegyveres paraszttal el
vették Ágostházán (Velbach), Szepesolaszí tőszomszédságában, 
az evangélikusoktól a templomot s abban kath. istentiszteletet 
tarttattak s az ágostházai ev. papi állást megszüntették,1) A 24 

Comítatu Sacrosiensi et sex Senatores Eperiessienses, cui Ordínatori 
nostro Statui Ecclesíastico valde praejudiciosae, ego solenniter protestendo 
conrtadixí , adductis multis rationibus, quas Dominus Generosus Vitnyedi 
Diabolicas Subtilitates apellavít. Ego vero eosdem ipsos Anti-Christí Pol i -
tiei Apostoles X I I nomínavi, sufíragante mihi D. Mengeringio: in seinem 
politischen Antichrist. Sacrilegíum. hoc est maximum, quo Status políticus 
Iura Epíscopalia ad se pertrahít et Ephoriam Collegii exduso statu 
ministerialí, síbi vendicat. (Matr. Goltz. 858. 1.) 

1 5 ) így látjuk Hain Gáspárt Lőcse képviseletében az évzáró vizsgála
tokon megjelenni, melyen szép színjátékot adtak elő. (Hain 368. 1.) Klesch 
D. távolmaradását a világi felügyelök rossz néven ís \ ették neki, (Matr. 
Goltz. 856. 1.) A z eperjesi ev. kolleg. felügyelőségének és gondnokságának 
a 24 szep. városi fraternitáshoz intézett meghívója, melyben azt az 1668-ban 
augusztus hó 9—11-én tartandó vizsgálatokra meghívja, ma is megvan a 
X I I I szepesi városi ev. egyházmegyei levéltárában Iglón. Levéltári száma 
26, — A meghívó levelet mind a 12 felügyelő zárópecsétjével látta el, 

Ha in 319—320. 1. s Matr. Goltz. 818—819. 1. A matricula 1667. 
szept. 24-ére tette az ágostházai templom másodízben való elfoglalását és az 
ev. pap elűzését. — Hörk J , , A z eperjesi ev. ker. collegíum története. 
Kassa , 1896. és Dr. Varidrák András: A z eperjesi ker, á. h. e. Collegium 
múltjának és jövőjének á. vázl. rajza . Eperjes 1867, c, monográfiákban 



szepesi városi fraternitás a nemesi megyénél a leghatározottab
ban t i l takozott a Csáky grófok ezen erőszakoskodása ellen és 
miután a fraternitás a grófi földesurakat sem Írásbeli, sem szóbeli 
kéréssel nem bírhatta rá arra, hogy az elűzött ev. lelkipásztort 
visszahelyezze és neki a tizedet biztosítsa, Klesch Dániel, a fra
ternítás esperese, Görgey Ezekíellel, Szepesmegye alispánjával 
tárgyalt, aki az ágostházai erőszakoskodást az 1647. t.-nek meg
felelően a megyei törvényhatóság elé utal ta. 2 ) 

Klesch D. esperes a hitbuzgó alispán közbenjárását kérte k i 
Vio la András ágostházai tanító érdekében ís, akit a Csákyak 
Szűz Mária és Isten anyja káromlása miatt Szepesvárába hur
coltattak és bebörtönöztettek. 

A megyegyűlés 1667-ben október hó 10-én Száraz György
nek, a fraternítás ügyészének indítványára az ágostházai hatal
maskodás rendezésére evangélikusok- és katholikusokból álló 
vegyes bizottságot küldött k i , mely a helyszínre kiszállott. 3) A 
bizottság 4 evangélikus és 4 katholikus tagból állott, de minthogy 
a hivatalosan jelenlevő alispán és szolgabíró is ev. vallásúak v o l 
tak, azért a bizottság többsége (6 : 4) evangélikusokból állott. 
A katholikusok t i l takoztak a számarány ellen, sőt ketten el is 
távoztak e helyszínről, de ez mit sem zavarta a bizottságot mun
kájában. Görgey Ezekíel a bizottság nevében az evangélikusok
nak ítélte oda a templomot és azt a jelenlevő Kleschnek óhaj
tot ta átadni, de közben a Csákyak elküldöttek Szepesvárából 
fegyveres csapataikat s azonfelül felfegyvereztek mintegy 200 
parasztot, akik meghiúsították a templom átvételét. Görgey 
Ezekíel ismételten t i l takozott ezen újabb erőszakoskodás ellen; 
formálisan átadottnak jelentette k i a templomot és az iskolát és 
a Csákyakat hatalmaskodásukért az 1647. t. értelmében az a l 
ispánra ruházott hatalmánál fogva 2400 frt birságra ítélte és az 
összeg lefizetéséig tizenkét parasztházat lefoglalt . 4 ) 
egyetlen egy szóval sem emlékeznek meg a kollégium fontos szepesi vo

natkozásairól. 
2 ) Matr. Goltz, i . h. — Klesch D. esperes a templom lefoglalása után 

Magas nevü ágostházai lakos tágas házában tartott istentiszteletet, ame
lyet a hívek könnyes szemmel hallgattak. Urvacsorát is szolgáltatott k i . 
(u. o. 825. .1) 

3 ) Lásd a bízottság jkvét és a tanúk kihallgatását a X I I I szepesi 
városi ev. egyházmegyei levéltárban 10. sz, alatt, ahol az ágostházaí 
templomügyre vonatkozó eredeti oklevelek egész fasciculusa nyert elhe
lyezést, 

*) Matr, Goltz, 829, 1. 5 ) Hain 363, 1. 



Á nemesség és a városok együttes fellépése a Csákyakra is 
hatott és hiába tüntettek a katholikus nemesek, hogy külön me
gyei szervezetet akarnak, 5) azok 1667-ben december hó 19-én 
hozzájárultak ahhoz, hogy az evangélikusok új papot választ
hassanak, csak a réginek újból való beiktatása ellen ti l takoztak. 
Megengedték továbbá a Csákyak, hogy a templomot közösen hasz
nálhassák katholikusok és evangélikusok 0) és az istenkáromlás 
miat t bebörtönözött és halálraszánt ágostházai ev. tanítót a megye 
és főleg Klesch D. esperes újabb közbenjárása folytán szabadabb 
őrizet alá helyezték. 7) 

A Csákyak engedményeit a megye és a fraternitás ís jóvá
hagyta. 8) A z ágostházai katholikusok most a jezsuiták biztatá
sára a lublói alkapítányhoz fordultak, hogy ártalmatlanná tegyék 
Klesch D. esperes tevékenykedését, aki 1669-ben Rottal- la l , a 
Lipót királytól Magyarországba küldött egyik biztossal is az 
olcznói és ágostházai templomügy rendezése céljából összeköt
tetést keresett. 9) Tworzianszky János lublói alkapitány tényleg 
megfenyegette Klesch Dánielt, hogy ha ő a katholikusokat za
varja, őt is megbolygatják majd parochíájában. 1 0) 

Ágostháza annyi viszontagság és utánjárás után 1669-ben 
augusztus hó 24-én Albíny András olaszií segédlelkészt megvá
lasztotta lelkészének és ugyanez évben a kath. hívek meg a 
pongráczfalví papot hívták meg és ezzel az ágostházai templom
ügy, mely a Csákyak türelmetlensége folytán sok izgalmat ke l 
tett, elrendezést nyer t . 1 1 ) 

15. A minoriták első rendházának szerepe az ellenreformáció 
szolgálatában a Szepességen. 

Több sikere vol t Csáky Istvánnak Csütörtökhelyen, ahol 
/667-ben Ferenc-rendi minorita kolostort alapított s szerzete
seinek nagy szerepet szánt az ellenreformáció szolgálatában. A z 
olasz származású rendházfőnökön kívül még három minorita ba
rát igyekezett a csütörtökhelyí lakosságot a katholikus egyháznak 
megnyerni. A z evangélikus híveknek sok kellemetlenséget sze-

c ) Lásd Csáky Ferenc és István levelét. ( X I I I , szep. vár. ev. egyházme
gye levéltárában 10. sz.) 

7 ) Matr. Goltz. 826—833. és 835—840. 1. 
8 ) u. o. 876. 1. 9 ) u. o. 873. 1. 1 0 ) u. o. 876. 1. 
u ) u. o. 877. 1., Hain 332. és 356., továbbá 361. 1. és lásd 10. sz. 

fasciculust a X I I I szepesi vár. egyházmegyei levéltárban Iglón, 



reztek a minoriták, mivel a templomhoz épített kápolnának, mely 
az 1647. t. értelmében a katholikusoknak jutott , még mindig nem 
volt külön bejárata, jóllehet a város hivatalosan kérte a 
Csákyakat a bejárat átépítésére 1 2 ) és így az ev. templomot át
járónak használva alaposan megzavarták az ottan megtartott ev. 
istentiszteletet. 1 3) A csütörtökhelyi lakosság, mely ez időszerint 
néhány zsellértől eltekintve még teljesen evangélikus volt , a leg
nagyobb ellenszenvvel vol t a Csáky család újabb katholikus kez
deményezésével szemben, mely ev. vallását fenyegette. Gyűlö
lettel figyelte meg az ev. lakosság a minoriták térítési munkála
tait. A feszültség kitörésére az adott alkalmat, hogy Mindszentek 
napján este az egyik ittas állapotban levő barát vigyázatlansága 
folytán a kolostorban tűz támadt és e tűz a nagy vízhiány miat t 
veszedelembe ejtette az egész városkát. Erre a lakosságnak ellen
séges hangulatát a szerzetesekkel szemben a bíró csak a hibás 
és alaposan elvert barát letartóztatásával csillapíthatta le. A 
bíró eljárásán szörnyen felháborodott a kath. klérus, különösen 
a prépost, aki a Csákyaktól kért elégtételt. 

Csáky István kurtán bánt-el a bíróval, amennyiben négy hó
napig Szepesvárán bebörtönöztette. 

A csütörtökhelyi bíró érdekében felszólalt Klesch D., a fá
radhatatlan esperes, aki a Csákyaktól nemcsak a bíró szabadon
bocsátását kérte, hanem a csütörtökhelyi kápolnának 1647. 
t.-c.-ben elrendelt egy külső bejárattal való ellátását is újból szor
galmazta. A bírót szabadon bocsátotta Csáky, de a kápolnán most 
sem törtek kívül a j tó t , 1 4 ) sőt 1671-ben június hó 14-én teljesen 
birtokba vették a szerzetesek a csütörtökhelyí templomot í s . 1 5 ) 
Mel tzel János csütörtökhelyí ev. papot elűzték, aki a fraternitás 
1671-ben november hó 25-én Szepesszombaton tartott gyűlésén 
sírva panaszkodott, hogy a szerzetesek már az ev. ískolásfiúkat ís 
befogták a misénél minísztrálásra, a község birájává egy katho
likus embert tettek meg s az egyik szerzetes, akire a hívek le lk i 
gondozását bízták, lefoglalta gazdasági felszerelését. Tízed jö
vedelmétől megfosztották, de a székdíjat mégis követeli tőle a 

1 2 ) X I I I . szep. v. ev. egyházm. levéltár 33. sz. 
1 3 ) Pastor loci nunquam quiete concionari poterat, tinitu Campanularum. 

discursationibus per templum et multis strepitibus excitatis ímpediebatur, 
durante cultu sacro. (Matr. Goltz. 841. 1.) 

" ) u. o. 841—842. 1. 
1 8 ) Hain 399. 1. és J a k ö b Buchholtz: Hist. Geschlechtsbericht. Kiadta 

R. Weber. Bpest, 1904. 133. 1. és Wagner i . m. I I I . k. 144. 1. 



prépost. A fraternitás erre azt "tanácsolta Meltzelnek, hogy a 
székdíjat csak fizesse meg, nehogy ezen a címen tizedszedésí 
jogától elüssék őt és hogy ebbeli kötelezettségének eleget tehes
sen, két aranyat adtak neki kölcsönbe. 1 0 ) 

Ugyancsak 1671-ben karhatalommal mozdították el Csáky 
Ferenc és István a káposztafalvi, ágostházai és szepesedelényi 
ev, papokat és szeptember hó 12-én karhatalommal vették el a 
richnóí és kluknói ev. templomokat , 1 7 ) 

A káposztafalvi templom szintén a csütörtökhelyi minoriták
nak j u to t t , 1 8 ) Káposztafalvára Bársony Gy, prépost először szep
tember hó 14-én jött a templom lefoglalására, de a káposztafalvi 
nők félreverték a harangokat s a prépostot sárral és kövekkel 
fogadták, mire ez boszusan elhagyta a községet- Október hó 5-én 
katonai karhatalommal foglalta le a templomot és Günther A n d 
rás ev, lelkészt tettlegesen bántalmazták, k i vagyonának hátra
hagyásával volt kénytelen papi állását elhagyni, 1 9 ) 

16. A z ellenreformáció térhódítása á szepesi bányavárosok
ban és a Szepesség egyéb falvaiban. 

A szepesi bányavárosok ellenreformációjánál nagy érdeme
ket szerzett az olasz Giovanelli János András, aki 1653-ban 
bérbevette a kincstártól a szomolnoki rézbányákat és miután az 
— mint kinevezett bányavárosi kamaragróf — Selmecre költözött 
másodfokú unokatestvérének, Giovanelli Szilveszternek adta át 

^-helyét Szomolnokon, Eleinte Giovanell i Szilveszter már üzleti 
szempontból sem bántotta a túlsúlyban levő ev, bányászokat, de 
mihelyt az 1662, és 1664. évi dühöngő pestisjárványban a lakos
ság nagy része Szomolnokon kipusztult , lengyel munkásokat te
lepített le, akik katholikusok voltak. Giovanell i Sz, erre a Szent
lélek tiszteletére kápolnát építtetett és udvari káplánnak Ha
nacius Ferencet, a harcias piaristát alkalmazta, aki térítési mű
ködését 1669-ben novemberben megkezdte Szomolnokon. 1) 

l e ) Matr. Goltz. 8 9 4 . 1. 
1 7 ) Hain 4 0 0 — 4 0 1 . 1.; Buchholtz i. m. i. h. 
1 S ) Buchholtz i. m. i. h. 
l ß ) Scholtz i . m. I I . k. 16. 1. és Wagner i. h. 
1 ) Lásd Hanacius F . „Annales" c. naplóját a kegyesr. központi levél

tárában Budapesten. — Fridre ich E . „Hanacius élete" c. tanulmányához 
főforrásul szolgált e naplón kívül Kacsor „Annotationes de F . Francisco" 
c kézirata, mely szintén a kegyesrend központi levéltárában van. A szo-



Térítései közepette érte őt Szomolnokon 1670. áprilisá
ban a kuruc betörés, amelynek ő ís majdnem áldozatul esett, ha 
Bónis Ferenc kuruc tiszt meg nem menti a kurucok kegyetlenke
dései elől. Június elején Giovanell i Sz. 300 császári lovassal k i 
verte a kurucokat szomolnoki bányatelepeiről és most a pusz
tításokért a szomolnoki lutheránusokat vádolták. E vád kapóra 
jött Hanaciusnak, aki karhatalommal látott most térítéseihez, 
úgy hogy rövidesen 300-an tértek vissza a katholikus hitre. Giova
ne l l i Sz. kegyetlenül járt el az evangélikusokkal szemben, bűn
vádi eljárást indított ellenük, kettőt kivégeztetett, sokat bebör-
tönöztetett, az ev. bányatisztviselőket elbocsátotta, a templomot 
és a plébániát visszafoglalta, az ev. lelkészt és tanítót elűzte és 
a régi magisztrátust letette és csupa kath. egyénekből álló t iszt i 
kar t állított a bányaváros élére. Hanacius elemében vol t és fárad
hatatlanul hódította vissza a szomolnoki evangélikusokat, akik
nek számát ő akkor a 400 katholikus lengyel munkással szem
ben 1000 lélekre tette. Júliusban már felváltotta őt Zeller Farkas 
plébános misszionáriusi működésében, amelyet azután annál na
gyobb eréllyel Szepesolasziban folytatott .-) 

A szepesi bányavárosokban tehát karhatalommal foglalták 
el Merény kivétevével az ev. templomokat. Gölnícbánya, Svedlér, 
Stoósz, Szepesremete ev. templomait 1671-ben októberben Bár
sony György szepesi prépost már birtokba vette a katholikus 
egyház nevében. 3) 

A szepesi bányavárosi templomok elvétele előtt jelent meg 
Bársony Gy. szepesi prépost Topporczon és Görgey János ottani 
földesúrnak minden tiltakozása dacára lefoglalta 1671-ben ápri
lis hó 21-én az ev. templomot és Ritzmann Vencel ev. l e l k i 
pásztort elűzte onnan. Görgey János azonban nem tűrte ezt a 
visszás helyzetet s visszaszerezte a templomot az evangéliku
soknak. 4) Mihe ly t a káptalan erről tudomást szerzett, már 
1672-ben elküldötte Mattyasovszky László és Sigrai János ka-

molnoki ellenreformációra vonatkozó adatokat Fridre ich a , ,H . Szomolno
kon a J.oanelli családnál" c. fejezetben közli. (Veszprémi r. kath. íőgimn. 
1904/05-iki értesítőjében 32—38. 1.) 

2 ) u. o. 
3 ) Hain 401. 1. és v. ö. B á r ó Mednyánszky Dénes: A telvanai báró 

Giovanell i felsőmagyarországi ága. (Szepesm. Tört. Társ . Évk. 1886. Lőcse 
I I . évf. 50. 1.) 

4 ) Görgey Albert: A topporczi és görgői Görgey nemzetség és & 
svábóczi és tótfalvi Sváby nemzetség történetéből. Igló, 1910. 37. 1. 



nonokokat, akik katonai hatalom igénybevételével újból elfog
lallak az ev. templomot és a paplakból elűzték Fischer Mihály 
ev. lelkészt, aki Késmárkra menekült. A z ellenreformáció már 
annyira felülkerekedett, hogy Görgey János sem a megyénél, sem 
I . Lipót királynál, akinél személyesen járt, nem kapott elég
tételt ezen erőszakoskodásért. Görgey János erre az evangéli
kusoknak új templom építésére telket adott (melyen jelenleg az 
ev. templom áll) és fatemplomot emeltetett és míg a templom 
elkészült, a Görgey kastélyban volt az istentisztelet s ott lelkész 
hiányában maga a háziúr tartott épületes, vallásos felolvasá
sokat. 5) • 

Szepesvára tartozékaiban meg a Csáky család éreztette most 
igazán hatalmát vallási téren jobbágyaival szemben. 

A z ellenreformációt a jezsuiták és minoriták segítségével 
kitűnően előkészítették s most Bársony Gy. szepesi prépostban, 
aki időközben már püspöki süveghez ís jutott , kíméletlen har
cosra akadtak, aki viszont a Csákyak hatalmára támaszkodva 
rövidesen megszüntette azt a lehetetlen állapotot, hogy a sze
pesi prépostnak a Szepességen eddig egyetlen egyházközsége 
sem volt , A nyáj nélküli állapotot Bársony Gy. püspök-prépost 
a Csákyak karhatalmának segítségével egy csapásra meg
szüntette. 

A z eddigi síkerektől felbuzdulva 1672-ben január hóban 
meghonosította Bársony Gy, az ellenreformációt Illésfalván, 
Pálmafalván, Szepessümegen, Izsákfalván, Malompatakon, 
Nagyszalókon, Kakaslomniczon, Hunfalván, Szt,-Andráson, 
Farkasfalván, Ábráhámfalván, Hoseleczen, Svábóczon, sőt Lőcse 
sz, k i r . város tulajdonát képező Szepesárkíban ís s július 5-én 
pünkösdvasárnapján Korompán, 0) 

A hunfalvi ev, templomot elsőízben már 1670-ben május hó 
18-án vették hatalmukba Adorján és Koós Demjén késmárki pá
los szerzetesek. Június hó 6-án este azonban a hunfalvi asszonyok 
feltörték a templomot, ünnepélyesen bevezették Bíelek Simon 
elbocsátott lelkipásztorukat a templomba s istentisztelet után 
tüntetőleg lakására kísérték. Sőt néhány héten, át éjjel-nappal 
őrizték templomukat és Bársonyt, aki meglepte őket, záp-

ö ) Topporczi ev. egyházközségi levéltár fasc. 1672. 
6 ) Hain 402—403. 1.; Wagner I I I . 115. 1. és Buchholtz i . m. 135—136. 1. 

Machner Márton szent-andrási paptól elrekvirálta Bársony Gy. püspök
prépost annak négy lovát. 



tojással dobták meg s csak. nagyobb katonai hatalom kivonu
lása után törték le a hunfalviak makacsságát és hithűségér. 7) 

Megemlítendő még, hogy különösen az illésfalvi ev. lelkészt 
a Bársony Gy. kíséretében levő katonák kegyetlenül bántalmaz
ták és hajánál fogva hurcolták k i parochíájából. 8) 

A z ellenreformáció 1673-ban a magánföldesuri városok- és 
falvakban a czerneblatí, köperényí, sz. daróczi, márkusfalvi, 
merényi, görgői s szt, védfalvi templomok lefoglalásával és az 
ev. prédikátorok elmozdításával teljes győzelmet aratott . 9 ) 

A Szepesség sz. k i rá lyi 1 0 ) (Késmárk és Lőcse) és a tizen
három elzálogosított városaiban az ellenreformáció ellenben 
csak nagyon nehézen hódított tért és minden erőfeszítés dacára 
sem volt az ev. hit azokban kiirtható. 

17. A z ellenreformáció Késmárkon és Lőcsén. 

Késmárk 1583 óta elkeseredett harcban állott a Thököly 
családdal, amely idő folyamán megfosztotta azt sz. kír. városi 
jellegétől és magánföldesuri várossá tette. A város régi sz. k i r . 
jogaínak visszaszerzéséért Thököly Sebestyénnek Késmárkon való 
megjelenése óta némi megszakítással állandóan fegyveresen 
harcolt a Thököly család ivadékaival s csak épen vallási téren 
vol t meg közöttük az egyetértés, mivel mind a városi polgárság, 
mind a Thököly család tagja*- a szigorú lutheránusok csoport
jához tartoztak. 1 ) 

A Thököly család zaklatásai a városra nézve 1650 körül 
már szinte tűrhetetlenek voltak és a hithű lutheránus Thököly 
I . István hatalmának megszorításán, sőt megtörésén fáradozott 
a katholikus klérus s pedig elsősorban Líppay érsekprímás, aki 
a városnak nagyon is kezére járt Bécsben, úgy hogy Thököly 
István engedékenyebb lett és a várossal 1651-ben április hó 
22-én egyezségre is lépett. 2) 

7 ) Buchholtz í, m. 132. 1. Bielek S. elűzetése után a Tátrába mene
kült s ott sziklabarlangban remete módjára élt 6 évig, (u. o. 134. 1.) 

8 ) Scholtz i. m. I I . k. 47. 1. 
9 ) Hain 416—418. 1. 
x ) Részletesen tárgyaltam ezt a kérdést „Késmárk és a Thököly csa

lád" c. tanulmányomban. (Közi. Szepes. v. m, 1909. I . évf.) 
2 ) Késmárk sz. kír, város titkos levéltárában fasc. V I I . ad num. 85. —• 

Ha in krónikája ís közli az 1651-ikí bécsi egyezség teljes szövegét 244— 
251. 1. — A bécsi egyezség részletes tárgyalását lásd i . tanulmányom 
152—157. 1. 



A kath. főpapság a város ügyének támogatásával kettős 
célt szolgált. Egyfelől ártani akart a „főlutheránus" Thököly-
nek az udvarnál, hogy annak tekintélyét, hatalmát aláássa, 
másfelől meg az ev. város érdekeinek felkarolásával egyúttal 
ígéretet csikart k i attól, hogy három polgárházat átalakíttat 
templommá és azt átengedi a Késmárkra telepítendő pálos 
szerzeteseknek/1) A város ajánlata, melyet a városi tanács és 50 
polgár névaláírásával garantált, a bécsi udvarnál nagy tetszésre 
talált és főleg ennek köszönhette Késmárk, hogy Lippay érsek-
prímás az 50.000 f r tnyi váltságdíj kifizetésére a városnak 10.000 
f r tny i kölcsönt adott . 4 ) 

A városi polgárság nagy lelkitusák közepette beletörődött 
abba, hogy szabadságainak elérése ellenében katholikus templom
nak és szerzetesrendnek helyet adjon 1653-ban a város falain 
belül. Hiába igyekezett Bécsben Hortis Ágoston dr., a város 
követe a szerzeteseknek késmárki mísszionátusát meghiúsítani, 
a kamara és kancellária utóbb egyenesen ragaszkodott e feltétel 
végrehajtásához. 5) A várutcában levő három háznak templommá 
való átalakítása eltartott ugyan még egy ideig, 0 ) de már 1655-ben 
látunk Késmárkon Míchalecz Márton személyében katholikus 
plébánost. 7) A kath. plébános működése i l y hatalmas lutherá
nus főúr tőszomszédságában még nagyon szűk keretre szorít
kozott, mivel a város még mindig Thököly I I . István főhatósága 
alatt állott és csak az 1665 : 65. t.-c. tette végre Késmárkot a 
szent korona tagjává. 8 ) Miután 1665 óta Késmárk már nem ma
gánföldesuri város többé, 1668-ban február hó 22-én a város 
lelkésze felvétette az öt sz. k i r . város superíntendenciajába ha
todik városának 9) és felvételi díj fejében a város 200 frtot, ílle-

3 ) Lásd í. tanulmányomat 152. 1. 
4 ) Ifj . K r a y I . : „Die Stadt Käsmark" c. kézirat 29. 1. (Késmárki ev. 

lic. könyvtárában és a szepesszombati r. kath. egyház levéltárában is ván 
e kéziratból egy példány.) Lásd még Protocoll. 1 6 7 5 . pag. 259. b. (Szepes
helyí káptalan orsz. levéltár.) 

5 ) u. o. 30. 1. 
6 ) A mai tót templom a várutcában a Thököly kastély közelében. Lásd 

, .Késmárk sz. kir. város műemlékei" Eperjes , 1908. c. munkám 29. 1. 
7 ) Protocoll. 1650. 413a. b. 1. (Szepeshelyí káptalani levéltár.) 
8 ) Corpus iuris Hung. Tirnaviae 1696. Decret. A . 1665. Art . L X V . 

289. 1. és lásd Közi. Szep. v. m. 1909. évf. i . tanulmányomat 208. 1. 
9 ) A felvételi oklevél megvan a késmárki ev. egyházközség levéltárá

ban fasc. 1668. 



tőleg 100 birodalmi tallért f izetet t . 1 0 ) A város sokallotta ezt az 
összeget és Nikasy Márton és Frankenstein Gáspár követei 
előterjesztéssel is éltek Kassán, hogy mivel papjuk a város 
tudta és hozzájárulása nélkül lépett k i az alsópoprádvölgyi fra
ternitás kötelékéből és csatlakozott az öt sz. k i r . város espe-
rességéhez, méltányos volna, hogy a felvételi díj egy részét is 
magára vállalja. A z öt, illetőleg most már hat sz, k i r . városi 
esperesség kassai közgyűlése a késmárki követekkel szemben 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy mivel nem a lelkész, 
mint személy, hanem Késmárk, mint sz. kir . város, pol i t ika i elő
jogainál fogva, vétetett fel a sz. k i r . városok superintenden-
ciájának kötelékébe, a felvételi díj lefizetése természetesen 
nem a lelkész, hanem Késmárk városára hárul. A superínten-
dencíába újonnan belépett késmárki egyházközség jogait egye
lőre még megszorították, midőn kijelentették, hogy a késmárki 
lelkész pályázhatík ugyan a superíntendensi állás elnyerésére, 
de nem választható meg. Utóbb eltekintettek a megszorítástól, 1 1) 

Érdekes, hogy jóllehet Késmárk 1665 óta tényleg gyakorolta 
sz, k i r . városi jogait, mégis Thököly I I , István helybenhagyta 
1668-ban február hó 9-én a városnak az öt sz, k i r , város frater
nításához való csatlakozását, 1 2 ) Késmárk csak akkor szabadult 
fel igazán Thököly I I , István hatalma alól, mikor Wesselényi 
Ferenc halála után annak összeesküvése kiderült és Thököly 
I I , István is gyanúba keveredvén, ellene 1671-ben november hó 
1-én az elfogatási parancs k iadato t t . 1 3 ) 

E hatalmas lutheránus főúr megsemmisítése csak Bársony 
Gy. püspök-prépost terveinek kedvezett, aki annak kegyvesz-
tességét már 1670-ben arra használta fel, hogy a pálos szerze
teseket a sok huza-vona után véglegesen letelepítse Késmár
k o n 1 4 ) és az ellenreformációt a pálosok segítségével most 
1671-ben diadalra juttassa. Előrelátható volt , hogy a Thököly 
család uralmának megtörésével az ev. vallás jövője Késmárkon 
veszélyeztetve van. 

Bársony Gy. 1671-ben szeptember hó 12-én tett Késmár
kon kiséreletet, hogy egyházlátogatás ürügye alatt lefoglal
hassa az ottani ev. főtemplomot, de a késmárkiak meghiusítot-

1 0 ) u, o, és lásd még Hain 365. 1. u ) Genersich i . m, I I . 185. 1, 
1 2 ) Késmárk ev, egyházközség levéltárában fasc, 1668, 

1 3 ) Pauler Gy. , Wesselényi F . nádor és társainak összeesküvése. Buda
pest 1876. I I . k. 182. 1. és lásd még i. tanulmányomat 212. 1. 

" ) Wagner I I I . k. 113, 1. « ) Hain 400. 1. 



ták ebbeli tervét . 1 5 ) Erre elsősorban Késmárk környékét óhaj
totta katholizálni és 1673-ban augusztus hóban sorban karhata
lommal lefoglaltatta a környékbeli falvak ev. templomai t . 1 6 ) 
Ezek után Késmárk sorsa kikerülhetetlen vol t és a pálosok, 
nem érezvén többé szomszédságukban Thököly I I . István ha
talmát, csakhamar maguknak követelték a főtemplomot. 1 7) A 
véletlen meg siettette a templom elvesztését az evangélikusokra 
nézve. 

A szepesi kamara biztosai grádéczi Horváth Stansith Márk, 
a szentségtörő rebellis kuruc birtokára Keresztfalvára utaztak, 
hogy azt k i r . parancsra elkobozzák és az ev. prédikátorokat és 
tanítókat onnét elűzzék, 1 8) útközben 1 9 ) azonban 1673-ban 
augusztus hó 13-án annyival inkább megállapodtak Késmárkon, 
amennyiben a savniki Thököly uradalmon kívül 2 0 ) a késmárkit is 
le kel let t foglalniok. Kolozsváry István kanonok és Beleváry 
Dávid eperjesi harmincados, mint e bizottság tagjai, 70 fegy
veresükre támaszkodva rögtön a késmárki ev. prédikátorok e l 
mozdítását is tervezték. A polgárság azonban igazolásra szólí
totta fel a biztosokat és határozottan követelte tőlük, hogy mu
tassák fel a királyi utasítást, amelynek érelmében felforgatják 
a késmárki ev. egyház békéjét. A késmárkiak önérzetes fellé
pése megakasztotta ezzel a szepesi kamarai biztosoknak az 
evangélikusokra sérelmes vallásügyi intézkedéseinek foganato
sítását. Közben Kolozsváry István kanonok darabontjaival 
megjelent Keresztfalván és Nagyeőrött és lefoglalta grádéczi 
Horváth Stansith Márk nagyeőri birtokához tartozó jobbágy-
falvaiban az ev. templomokat. Hollólomnic, Kislomnic, Maldur , 

1 6 ) u. o. 417, 1. 
1 7 ) Késmárk sz. kir, város titkos levéltárában ín C , f. V I , num, 1, 
1 8 ) Dr . Iványi B . „A gradeczi Horváth Stansith család történetéhez" 

(Közi. Szepes v. m. 1918 X . évf. 122—127. 1.) c. tanulmányában részletesen 
ismerteti H . M . a dunavecz*krempachi Zagurszky Jánossal kath. plébános
sal szemben elkövetett erőszakoskodását. — Horváth M . eljárását mint 
Dunavecz-Krempach földesura az 1647 :4. tc. értelmében törvényesnek tar
totta, mivel e törvénycikk névszerint az evangélikusoknak ítélte oda a 
dunavecz-krempachi templomot. 

1 9 ) Hasonlót tettek Markusfalván Máriássy Imre birtokán, akit a bé
csi udvar szintén rebellisnek nyilvánított. (Közi. Szep. v. m. I X . évf. 1917. 
X X X I V . 1. dr. Iványi B . , ,A márkusfalvi Máriássy család levéltára.") 

2 0 ) Savnik ev. temploma és a savniki uradalomhoz tartozó falvak ev. 
templomai is ez alkalommal kerültek kath. kezekbe. (Hain 417. és Scholtz 
I I . k. 69. 1.) 



Krígh, Busóc és Szt. György ev. templomai ez alkalommal ke
rültek katholikus kézre és ev. papjai egyszerűen elűzettek. 2 1 ) 

Késmárk óvatosság szempontjából elküldötte Jabroczky 
Ádámot augusztus hó 22-én Kassára, aki a kamarától és Cobb 
császári tábornoktól kért felvilágosítást a késmárki valláshábor
gatásokra nézve. Két nap múlva Jabroczky Á. már hírűi hozta 
Késmárkra, hogy a szepesi kamara biztosainak nincsen semmi
nemű királyi rendeletük Késmárk egyházi ügyeinek a meg-
bolygatására. 

A bízottság kudarcát azzal leplezte, hogy a káptalanban 
- sürgette a késmárki egyházközség canonica visitatióját. Bár 

sony Gy. püspök-prépost a siker reményében gyorsan cseleke
dett és már augusztus hó 26-án megjelent Slavkay Márton ka
nonok Késmárkon, aki felszólította a várost nyilatkozattételre, 
hogy nem gördít-e akadályokat a tervbe vett egyházlátogatás 
elé. Slavkay M . bemutatta I . Lipót 1672-ben szeptember hó 
2-án kel t parancsát, melyben Bársony Gy. felhatalmazást kapott | 
arra nézve, hogy a nem katholikus késmárki és lőcsei templo- ! 
mokban is tegyen egyházlátogatást, senki ne akadályozza őt 
ebbeli funkciójában, sőt tisztelettel és engedelmességgel fogad
ják egyházlátogatása alkalmával tett intézkedéseit. 2 2) 

A városi tanács"még aznap délután az ötventagu külső ta
náccsal tárgyalta Bársony püspök-prépostnak az egyházlátoga,-
tásra vonatkozó bejelentését, amelyet azonban nem óhajtottak 
tudomásul venni, mivel a canonica visítatiót már teljesen szo- j 
katlannak tartotta. Felvilágosítást kér a tanács továbbá arra 
nézve, hogy a canonica visítatiót nem kapcsolják-e össze 
templomok elvételével és ev. papok elmozdításával? 

Bársonyt szerfelett bosszanthatta a késmárkiak akadékos
kodása s ezért kurtán felszólította őket, jelentsék k i kereken, 
hogy alávetik-e magukat a canonica visitatíónak? A városi po l 
gárság magatartása a szepesi prépost agjesziv támadása követ
keztében ingadozó lett, miután egy Thököly nem támogatta 
többé a város valláspolitikáját. Elárult gyöngesége követelővé 
tette a karhatalommal rendelkező kath. ellenpártot. A polgár
ság egy része császári értelmezés szerint, mely a templomelvé
tel t s lelkészelmozdítást kizárta, a canonica visítatiót meg
engedné; másik része a császár közbenjárását és az egyházláto- j 

2 1 ) u. o. i . h. 
2 3 ) A kir . parancsát részletesen ismerteti Genersich í. m. I I . 194. 1. 



gatás elhalasztását óhajtotta s végül voltak olyanok, k i k k i j e 
lentették, hogy a templom kulcsát nem adják át, de ha a püspök
prépost karhatalmat vesz igénybe, ez esetben engednek az erő
szaknak s nem állanak fegyveresen ellen intézkedéseinek. 2 3) 

A tanács végre is az utolsó eshetőséget adta a püspök
prépostnak tudtára, aki erre eljött Késmárkra, hogy terveit 
megvalósítsa. Miután a püspök-prépost meggyőződött arról, hogy 
a polgárság nem vet neki cselt, a várkastélyból Kolozsváry Ist
ván kanonok és Beleváry Dávid eperjesi harmincados társasá
gában, nagy kisérettel és lakatosokkal a templomba vonult. 
Mikor azonban a várutcából a templomhoz torkalló kis utcába 
ért, hirtelen nagy asszonycsődület támadt s a legellenségesebb 
hangulattal fogadták a püspök-prépostot kíséretével együtt. 2 4 ) 
A helyzet egyre válságosabb lett, sőt már köveket is dobtak a 
püspök-prépostra, aki erre hírtelen visszavonult s mivel a vá
rosi tanácsot is bűnrészesnek tartotta, szigorú vizsgálatot ren
delt el, maga pedig célt nem érvén, elhagyta Késmárkot . 2 5 ) A 
nők pedig újabb erőszakoskodástól tartván napokon és éjjeleken 
keresztül nem távoztak el a templomtól, hanem felváltva őr
szolgálatot teljesítettek és nagy örömmel nyitották meg újra 
féltett templomukat az ev. lelkipásztoroknak. 2 6) 

Bársony püspök-prépostot nagyon bántotta a késmárki 
kudarc s ezért nem nyugodott addig, míg a késmárki főtemplo
mot hatalmába riem kerítette. Mihe ly t a káptalanba ért (szept. 
2.), rögtön elkérette a késmárki főtemplom kulcsait. A város 
tisztában lévén azzal, hogy a kulcsok kiadása egyértelmű a 
templom átadásával, megtagadta a püspök-prépost kérését s a 
király elé terjesztette a templomügyet. Közben megjelent szep
tember hó 10-én kísérő csapataival Késmárkon gróf Volkra 
Ottó Ferdinánd, a szepesi kamara igazgatója, aki tudtára adta 
a bírónak, hogy a király akarata értelmében a főtemplomot át 
ke l l adni a katholíkusoknak. 2 7) Barátságosan megintette a vá
rost, ne álljon ellent, nehogy karhatalmat kel l jen igénybe ven
nie. A város igazságának tudatában felkérte Volkrát, hogy 
mutassa fel a k i r . parancsot, mely őt felhatalmazza a templom 
elfoglalására, A késmárkiak ezen határozott fellépése meglepte 
Volkrát, aki erre represzália gyanánt, e l t i l tot ta az ev, prédí-

2 3 ) u. o. 195. 1. 2*) u. o. 196. 1. 2r>) Hain 418. 1. 
2 6 } u. o. és Genersich i. m. I I . 197. 1. 
2 7 ) Buchholtz J . i. m. 138. 1. 



kátorokat a főtemplomtól, ott ev. istentiszteletet tartani többé 
nem engedett és azonfelül felszólította az ev. lelkészeket, hogy 
rövidesen ürítsék k i a parochiát. 2 8 ) 

Volkra katonai intézkedéseivel szemben a város tehetetlen 
vol t és fájó szívvel látta annak hithű ev. polgársága, hogy B á r 
sony Gy. püspök-prépost 1673-ban szeptember hó 24-én f e l 
szentelte az ev. főtemplomot nagy ünnepélyességgel katholikus 
plébániatemplommá és a plébánia vezetését átruházta a pálo
sokra, akik most kezdték meg igazán misszionáriusi működé
süket . 2 9 ) 

A város Szakmáry András és Szolkovius Samu követei 
révén Bécsben keresett jogorvoslást, de I . Lipót udvarában ter
mészetesen célt nem értek s így egyelőre az ev, istentiszteletet 
a városházán tartották. 3 0 ) 

Időközben Szelepcsényi Gy, érsekprímás Pozsonyba idézte 
a delegatum iudicium elé Késmárk sz. k i r . város prédikátorait 
és tanítóit, a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétellel 
vádolván őket , 3 1 ) de a tanács nem engedte el őket Pozsonyba, 
hanem két tanács- és két községi tagot küldött el a tárgyalásra, 
akik azonban figyelemben nem részesültek, A pozsonyi tör
vényszék a késmárki ev, prédikátorokat a parancs nem tel jesí
tése címén az országból való száműzetésre ítélte, 

Volkra pedig erre 1674-ben február hó 16-án elmozdította és 
eltávolította Késmárkról annak ev, prédikátorait és tanítóit, 
valamint azokat is, akik a magánföldesuri jobbágyfalvakból és 
városokból elűzetve Késmárkon kerestek menedéket és így 
árván, vezető nélkül maradt a sz. k i r . város e virágzó és népes 
ev, egyházközsége. 3 2) 

Lőcsét I , Lipót 1670-ben azon bizottság székhelyévé tette, 
melynek cél ja volt, hogy a Wesselényi-féle összeesküvésben 
résztvevőket kipuhatolja, a rendet az országban helyreállítsa 
s a kath vallást minden téren istápolja, E bizottság, melynek 
élén gróf Rot ta l János állott, augusztus hó 18-án ért Lőcsére, 

2 8 ) Genersich i, h. 198. 1. 
2 9 ) Protocoll. 1667, pag. 409a. (Szepeshelyi kápt. orsz. levéltár); Hain. 

418. 1., Buchholtz i. h. és Wagner I I I . 117. 1. 
3 0 ) A c t a Judicar ia 1672. 140. 1. (Kéziratos kódex Késmárk sz, kir , város; 

nagy levéltárában.) 
3 1 ) A z idézést Bethlenfalvay I . kanonok és Tarnóczy Fer . kír, biztos, 

febr. 9-én adták át Késmárkon. (Scholtz í. m. I I . 71, 1.) 
3 2 ) Hain 428. 1., Wagner I I I . 117. 1. és Genersich i . m. 199, 1, 



de nevezetesebb működést főleg Pálffy Tamás udvari fondor
latai miatt nem fejthetett k i . 3 3 ) Teljhatalommal nem rendelke
zett és a különben jóindulatú ember a sok hiábavaló vallatást 
Lőcsén megunván, csakhamar felmentését kérte, mire az udvar 
október hó 31-én feloszlatta a lőcsei commissiót és átruházta 
annak teendőit a Pozsonyban felállított , ,iudicium delega-
tum"-ra . 3 4 ) * 

; Rot ta l J . gróf utasításainak megfelelően segédkezet nyúj
tot t Lőcsén az ellenreformáció meghonosítására a szepesi pré
postnak. Rottal J . azonban finom lelkületű ember lévén, ha
tározott ellensége vol t a durva és nyers erőszaknak, melyet az 
ő ott ídőzése alatt a harciasabb hajlamú püspök-prépost nem is 
alkalmazhatott. Azonfelül még egy körülmény biztosította Rottal 
jóakaratát Lőcse ev. lakosságával szemben és ez a Hain Gáspár
r a l , az akkori városi bíróval és krónikaíróval szembén érzett 
rokonszenve és barátsága volt . Rottal Hain G. házában volt el
szállásolva s Hainnak gyakran volt módjában vele titokban és 
bizalmasan a vallásügyekről is tárgyajni. 3 5 ) 

Rottal J. még október hó 28-án kérte Lőcse városától a 
nagy kolostor átadását , 3 6 ) amelyben akkor a tót ev. istentisz
teletet tartották. E kolostorba a püspök-prépost a szt. Ferenc-
rendű szerzetesek visszatelepítését tervezte. A városi tanács 
nem tartotta magát illetékesnek arra, hogy i l y fontos ügyben 
döntsön és azért az egész polgárság határozatától tette függővé 
a válasz megadását. A polgárság megdöbbenéssel értesült a 
kír. biztos kívánságáról és a kolostor átengedését nem tartotta 
lelkiismeretével összeférhetőnek, mivel nem foszthatta meg ev. 
tót hitsorsosait templomuktól és nem engedhette azt át más 
istentisztelet céljára, mikor a városban egyáltalán nem voltak 
katholikusok. Nem hihették a polgárok, hogy mivel eddig a k i 
rályok tudtával zavartalanul bírhatták a kolostort, ő felsége e l 
venné tőlük azt, ami már 126 év óta tulajdonuk. Megkérték 
Rotfalt , hogy Bécsben a város érdekében emelne szót. Rottal 
J . megígérte ugyan közbenjárását, de ismerve az udvarnak a 
kolostorok és templomok visszaadása kérdésében elfoglalt me
r ev álláspontját, kijelentette, hogy az úgyis hiábavaló fáradság, 

3 3 } Pauler Gy . i . m. I I . k. 123. 1. 
3*) u. o. 172. 1. 
3 5 ) . . . habe undter wehrender Zeit víell vnd offtmahls die ehre gehabt 

i n geheim vnd vertreulich mit Ihme zureden. (Hain 390—391. 1.) 
3 6 ) A mai kir. kath. gimnázium régi épülete. 



mert befejezett és megváltozhatatlan tény, hogy a volt kolos
torokat mindenütt visszaveszik a protestánsoktól. 

Rottal jóindulatával annyira ment, hogy a kolostort addig, 
míg a város királyi döntést nem kap ez ügyben, nem foglalta 
le karhatalommal. 3 7 ) Rottal J . 1670-ben november hó 6-án el 
hagyta Lőcsét; Hain G. egészen Tapolczáig elkísérte és Rot ta l 
ott búcsúzáskor ismételten biztosította volt házigazdáját, hogy 
a kolostorügyben eljár majd a királynál s kedvező elintézést 
óhajt kieszközölhetni. 3 8) 

Rottal J . természetesen mit sem tehetett Lőcse érdekében 
I . Lipót reakciós udvarában. Ellenben gyors lépéssel haladt 
előre katonai karhatalommal az ellenreformáció a sz, kír. vá
rosokban és miután Eperjesen és Bártfán 1673-ban április ha
vában lefoglalták az ottani kolostorokat a minorita barátok ré
szére, 3 9 ) akkor Bársony Gy. Lőcsére nézve is elérkezettnek tar
totta az időt arra, hogy a kolostort, ha ke l l erőszakkal is, vissza
foglalja ugyancsak a minoriták részére, akiknek nevezetes sze
repet szánt Lőcse ellenreformációjában. 

Bársony Gy. püspök-prépost Holló Zsigmond kamara-
biztos, gróf Mansfeld királyi biztos és mások kíséretében április 
hó 26-án este Lőcsére érkezett. Másnap reggel Szolcsányi Már
ton és Bethlenfalvay János kanonok útján kézbesítették a k i 
rály rendeletét a városi tanácsnak, melynek értelmében a város 
köteles késedelem és minden huza-vona nélkül a kolostort a 
katholikusoknak átadni. 

A városi tanács népgyűlés elé vitte a király rendeletét, 
ahol hosszas tanácskozás után arra a megállapodásra jutottak, 
hogy a kolostort ,,az isteni felség és lelkiismeretük nagy sé
relme, jó hírnevük s hitük veszélyeztetése, utódaik álmélkodása 
s csodálkozása nélkül nem adhatják á t " , 4 0 ) mivel ők 126 évvel 
azelőtt nem karhatalommal foglalták el azt a minoritáktól, 
hanem azok önként távoztak belőle. Különben is a város köte
lessége, hogy jogaiból és szabadságaiból mi t se engedjen, de 
követek útján biztosítják a királyt tántoríthatatlan királyhűsé
gükről és megkérik majd, hogy ne zaklassa őket szabad vallás-

3 7 ) Hain 390. 1. Megjegyzem, hogy Hain G . mint városi biró és szem
tanú ez évek eseményeinek leghitelesebb krónikása. 

3 8 ) u. o. 191. 1. 3 9 ) u. o. 393. és 394. 1. 
*°) sine gravi Divinae Majestatis et Conscientiarum laesione, bonae 

famae et fidei periclitatione, Posterorumque Nostrorum stupore et admi-
ratione. (Hain 394. 1.) 



gyakorlatukban. A népgyűlés a királyi bízottságnak hattagú 
küldöttség útján tudtára adta ebbeli határozatát, amely termé
szetesen nem elégítette k i . 4 1 ) 

Bársony még aznap háromszor kategorikus választ kért, de 
a polgárság sem tágított és önérzetesen kijelentette, hogy írás
beli feleletéhez nincs hozzátenni valója. Április hó 28-án a b i 
zottság két kanonok útján elkérette a kolostor kulcsait, de a 
polgárság állhatatos maradt s a karhatalommal való fenyegetés 
nem ijesztette meg a lőcseieket, akik április hó 30-án Alauda 
Baríal ügyészt a királyhoz küldték, hogy a kolostor átadását 
megakadályozza. A prépost s főleg a jezsuiták bíztatására a 
vidék katholizált népe plébánosaik vezetése alatt Mária-képekkel 
és lobogókkal Lőcse felé tartott azon hiszemben, hogy az ottani 
kolostor már kath^ kezekben van. A város zavargásoktól tartva 
nem eresztette a tömeget a várfalakon belül. Közben a város 
és a bizottság között az ellentét egyre jobban kiélesedett. A 
kolostorügybe bele avatkozott Bársony kérésére Spankau csá
szári tábornok,. aki Kassáról megintette a várost s a meghódo-
lást erősen figyelmébe ajánlotta. Giovanel l i András kamaragróf 
a bíróhoz intézett levelében ugyanezt tette, de a polgárság maga
tartása teljesen egyöntetű és egységes maradt . 4 2 ) 

A bizottság május hó 1-én a bírót magához*kérette, de a 
polgárság cselt sejtvén Hain Gáspárt és néhány polgárt kísé
retül melléje adta. Mikor a bíró kíséretével megjelent Mansfeld 
előtt, az a birót és Haint magánál visszatartotta, a többi po l 
gári pedig elbocsátotta. Utóbb a városi tanácsot is magához h i 
vatta a bizottság, de a polgárság ti l takozott a bíró és Hain G. 
letartóztatása ellen és követelte, hogy az ügyet a városházán 
tárgyalják. A bizottság engedett és kanonokjai segítségével 
egyenként óhajtotta a polgárokat a kolostor átadására nézve 
kikérdezni. ^A polgárság ez ellen a leghevesebben ti l takozott 
„sie wären bisz dato alle Ihr Königlichen Majestät getrew ge
wesen, wollen auch getrew verbleiben, gutt vnd blut, leib vnd 
leben, wo es die noth erfordert, bey Ihr Königlichen Majestät 
äff setzen; aber jn die Privat Examination kanten Sie gar nicht 
willigen, sintemahl Sie ein Corpus wären, aller Ihr wortt ist ein 
wortt, wolten auch mit gesambten hauffen, solche Ihre antwortt , 
denen Herrn Comissarien bringen, Sie Hessen sich -nunmehr 
nicht t rennen". 4 3 ) A polgárság elszánt makacssággal adta ha-

« ) u. o. i . h. M ) u. o. 395, 1. « ) u. o. 396. 1. 



tározatát a bizottság tudtára, amely most már Kassáról kért 
katonai segítséget. Kassán Spankau tábornokhoz fordult a pol 
gárság és feltárta előtte súlyos helyzetét. 

Bársony Gy. püspök-prépost május hó 3-án megismételte 
a polgársághoz intézett azon kérdését, hogy át s akarja-e adni a 
kolostort, amelyet Ő Felsége kegyes parancsa értelmében köve
tel . A városi tanács azt felelte, hogy ,,a tekintetes tanács, a kép
viselőtestület és a polgárok közönsége ragaszkodnak előbbi Írás
beli és szóbeli határozatukhoz". 4 4) 

A városi tanács levonta azonnal az e feleletből várható 
következményeket és minthogy a bizottság amúgy is karhata
lommal fenyegetőzött, kimondotta, hogy idegen népet nem bo
csát a városba. A város hadikészültséget öltött s a hangulat 
már-már harcias lett, midőn Brewer lőcsei követ Kassáról 
Spankau tábornok azon üzenetét hozta, hogy teljesítsék Bár-
sonyék követelését, különben katonaságot küld Lőcsére. Erre 
május hó 4,- és 5-én újabb tárgyalások indultak meg, de ezek 
szintén eredménytelenek voltak, minthogy i l y e lv i ellentéteket 
áthidalni nem ís lehetett. 

Május hó 5-én a bizottság két kanonok tagja ismét meg
jelent a városházán és tudtára adta a tanácsnak, hogy mivel 
szépszerívei nem juthatnak a katholikusok a kolostor bir to
kába, most már a tett mezejére lépnek és karhatalommal fog
ják azt lefoglalni. Mia la t t a kanonokok bejelentették az erőszak 
alkalmazását, addig Bársony Gy., Holló Zsigmond s gróf Mans-
feld kisérők fegyveres embereikkel és egy falun felhajtott ko
váccsal a kolostor elé vonultak. A kovács parancsra feltörte a 
templom, sekrestye és kolostor összes zárait s Bársony püspök
prépost á katholikus egyház nevében birtokba vette a kolos
tor t . Mihe ly t a városban az erőszakoskodásnak hire terjedt, 
óriási izgalom támadt a polgárság körében, melynek az vol t a 
szándéka, hogy fegyveres erővel k iver i a bizottságot a kolos
torból és egyúttal a városból is. A városházán összecsődült, 
felizgatott, legszentebb érzelmeiben megbántott nép már a leg
végsőbbre vol t szánva, midőn a tanács higgadtságra intette s 
végre nagy nehezen lecsillapította a tömeget, mely végre elállt 
tervétől és nem támadta meg fegyveresen a kír. bizottságot. 

**) Amplíssimus Senatus, tota Communitas et Universítas Cívium 
referunt se ad Priorem, scríptotenus et oretenus saepe factam resolutionem. 
(u. o. 397. 1.) 



A város nemcsak, hogy elvesztette a tót ev. templomot, 
hanem kénytelen vol t még a bizottság 11 napi lőcsei tartózko
dásának költségeit ís, melyek túlhaladták az 1000 frtot, ma
gára vállalni. 

A tót anyanyelvű evangélikusokon egyelőre úgy segítet
tek, hogy egy magánházat bocsátottak nekik rendelkezésre, 4 5 ) 
hol istentiszteletet tartottak részükre. 4 6 ) A kolostort egyelőre 
Szolcsányi Márton kanonok vette kezelésébe, de 1671-ben jú
lius hó 12-én átadta azt Bársny Gy. püspök-prépost rendelke
zése folytán a Szepeshelyről Lőcsére áttelepített jezsuitáknak. 
A minoriták t i l takoztak ugyan az ellen, hogy egykori kolosto
rukat a jezsuiták foglalják le, de tiltakozásukkal nem értek 
cé l t . 4 7 ) A jezsuiták látván, hogy az ellenreformáció a Szepessé
gen felülkerekedik, a kevéssé jelentékeny Szepeshelyet nem 
tartották többé alkalmasnak arra, hogy ezentúl is rendjük szék
helye legyen és azonnal Lőcsére vetették szemüket, mert látták 
és tudták, hogy csak ez a város kitűnően megerősített várfalai
nál fogva, továbbá virágzó iparával és kereskedelmével hivatott 
arra, hogy az egész Szepesség központja és székhelye legyen. 
A jezsuiták rögtön, első pil lanatra felismerték, hogy ez a hatal
mas, erős és gazdag Lőcse lehet egyedül Szepes vármegyének 
igazi vezető-városa és nekik azért a megye leendő székvárosá
ban, a központban van a helyük, hogy a valláspolitikai ügyek 
szellemi irányítását kezükbe ragadhassák. A jezsuiták átérezték 
nagy hivatásukat és tudták, hogy ezt az erős, hithű, színtiszta 
lutheránus várost ke l l elsősorban következetes és kitartó 
misszionáriusi munkával katholíkussá tenni, mert ezzel törik le 
Szepesség eretnekségének főbástyáját. 

A jezsuiták azonnal megkezdték Lőcsén a templom átépí
tését, a késmárki konfiskált Thököly kastélyból pedig elhozat
ták az ottani várkápolna két harangját és annak pompás orgo
ná já t . 4 8 ) Másfelől a kolostort a szepeshelyí kollégium befoga
dására kiépítették és 1672-ben július hó 28-án már megnyitot
ták Lőcsén a stúdiumot,49) hogy az ifjúság megtérítésén mun
kálkodhassanak 5 0 ) s 1673-ban február hó 18-án I . Lipót már 

4 5 ) Schwáby János háza a felső körtéren. 
4 8 ) Hain 398. 1. 4 7 ) u. o. 399. 1. 
4 8 ) u. o, 400. 1. és Buchholtz í. m. 132. 1. és v. ö. „Adalék a késmárki 

Thököly-féle várkápolna jogtörténetéhez." (Prot. Szemle 1905.) c c ik
kemmel. 

4 9 ) Hain 405. 1. s o ) História resident. 83. 1. 



megerősítette a jezsuitáknak a lőcsei kolostorba való beveze
tését s sürgette a gimnázium szervezését. 5 1) 

A katholikusok figyelme kiterjedt a lőcsei máriahegyi 
búcsújáró helyre is; még 1671-ben július hó 2-án Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napján a szomszédos falvakban lakó nép össze-
toborzásával nagy procesziós felvonulást rendeztek a kolostor
ból a máriahegyi romladozó templomhoz. 5 2 ) A z i lyen nagy pom
pával végbemenő proceszió nagy hatással vol t a népre és a 
külső fény Lőcsén is megtántorított egy-egy evangélikust hité
ben. Hain G. krónikájában feljegyzésre méltónak találja, hogy 
Lőcsén 1671-ben október hó 22-én vol t az első katholikus te
metés, annyira színevangélikus város akkor Lőcse . 5 3 ) 

Bársony Gy. püspök-prépost eddigi lőcsei sikereivel t e l 
jesen meg vol t elégedve és 1671-ben augusztus hóban tervezett 
egyházlátogatásával végső csapást akart a lőcseiekre mérni oly 
módon, hogy a többi templomait és elsősorban a szt. Jakab vagyis 
főtemplomot lefoglalja a kath. egyház számára. A lőcseiek t i l 
takoztak Bársony egyházlátogatása ellen, mivel superintenden-
süket tartották egyedül arra illetékesnek és midőn Bársony 
Gy. annak dacára augusztus hó 13-án megjelent Lőcsén és erő
szakosan akart eljárni, a lőcseiek ellentálltak s F ink Tóbiás kö
vetet Bécsbe menesztették, hogy ott óvást emeljen a püspök
prépost hatalmaskodása ellen. A püspök-prépost, látván a p o l 
gárság elkeseredettségét, egyelőre jobb időre halasztotta tervé
nek keresztülvitelét. 5 4) 

A követ szeptember hó 13-án visszatért Lőcsére minden
nemű engedmény elnyerése nélkül. A püspök-prépost csak
hamar neszét vehette, hogy a követ útja sikertelen volt és azért 
szeptember hó 17-én újra Lőcsén járt egyházlátogatás céljából. 
A polgárság az egyházlátogatás hírére, — amely természetesen 

6 1 ) Weber S.: Pótkötet Wagner Szepesm. okirattárához. (Szepesm. 
Tört. Társ. Évk. X I . évf.) Lőcse, 1908. 237—241. 1. 

8 2 ) A k i a falvakból nem jelent meg, 12 frtnyi büntetéssel- sújtatott. 
(Hain 399. 1.) — Bársony Gy. 1673-ban a máriahegyí kápolna helyreállítá
sát tervezte és sok építő anyagot hordatott a hegyre, de mikor az ács 
mesterek június 26-án munkához láttak, a város mint terrestris dominus 
tiltakozott ezen építkezés ellen és a városi darabontokkal elkergette onnan 
a mesterembereket. (Hain 416. 1.) 

5 3 ) Gandel harmincados fiát temették ekkor. (u. o, 401. 1.) 
H ) u. o. 400. 1. és Protocoll. 1667. pag. 279a. (Szepeshelyí káptalani 

levéltár.) 



egyértelmű lett volna a főtemplom elvételével, — összecsődült 
a városháza előtt s magatartása egyre fenyegetőbb jelleget öl
tött. A püspök-prépost ezt látván, célszerűbbnek tartotta Lőcsét 
egyelőre elhagyni. 5 5 ) A hat sz. k i r . város pedig megunván a 
sok vallásügyi zaklatást, szeptember hó 19-én újabb küldött
séget menesztett az udvarhoz, amely azonban 1672-ben már
cius hó 7-én ismét eredménytelenül tért vissza. 5 6) 

A z ellenreformáció azonban hirtelen megakadt a Szepes
ségen, amennyiben a bujdosók (kurucok) Kisszeben, Eperjes, 
Bártfa elfoglalása után 1672-ben október hó 3-án Petrőczy Ist
ván vezetése alatt Lőcse alá érkeztek 5 7 ) és előlük Bársony még 
jókor Bécsbe távozott . 5 8 ) A német csapatok Díependal a l 
ezredes vezetése alatt a jól megerősített Lőcsén kerestek 
menedéket s a kurucok ideérve azonnal megkezdték Lőcse 
ostromát, de már október hó 17-én felhagyott Petrőczy a város 
ostromával, mivel német felmentő csapatok közeledtek Cobb 
tábornok vezetése alatt a Szepesség fe lé . 5 9 ) 

A kurucok visszavonulása után Bársony G y . püspök
prépost is visszatért Bécsből és december hó 9-én Szepeshelyré 
érkezet t . 6 0 ) A német csapatok erre elözönlötték a Felvidéket 
s az ellenreakció tetőpontjához közeledett. A z eperjesi ev. 
kollégiumot, amelynek fontos hivatása vol t a Szepesség ellen
reformációjának megakasztása terén, 1673-ban március hó 8-án 
a szó szoros értelmében szétugrasztották a német császári 
csapatok. 6 1 ) 

A szepesi kamara ekkor kezdte az ev, Thököly család 
sávnikí és késmárki uradalmát lefoglalni és annak lakosságát 
erőszakosan katholizálni, 0 2) Sőt a szepesi kamara már Lőcse 
sz. k i r . várostól ís merte követelni azt, hogy ka th . birót állítson 
a város élére és a tanács tagjainak a többsége katholikus po l -

5 5 ) Protocoll. 1667. pag. 316b.—318b. (Szepeshelyí káptalan orsz. ' 
levéltár.) 

5 6 ) Hiún helyett, aki akkor beteg volt, A lauda Bartal járt Lőcse kép
viseletében Bécsben (Hain 400. 1.) 

" ) u. o. 408. 1. 5 8 ) u. o. 403. 1. 
r' 9) A z ostromot, mely sok kárral járt Lőcsére és a szomszédos falvakra 

Í3, Hain G . egészen részletesen ismerteti, aki mint szemtanú pontosan kiter
jeszkedik a harc legapróbb részleteire, (u, o. 408—412. 1.) . 

6 0 ) u. o. 413 1. 
6 1 ) u. o. 415. 1. és lásd még Molnár A l . , A közoktatás története Magyar

országon a X V I I I . sz.-ban. Bpest, 1881. 346. 1. és Hörk József i . m. 34. 1. 
6 2 ) Hain 417. 1. 



gárokból álljon. A város polgársága féltvén ev. tisztviselőit, 
azonnal (nov. 20.) felküldte Hain Gáspárt és Alauda Barta l t 
Bécsbe, ahol a követek személyesen előadták a királynak a 
város szorongattatását, de I , Lipóttól semmi bíztató Ígéretet 
nem kaptak a sérelem orvoslására nézve. 6 3 ) 

A z 1674. évi lőcsei tisztujításkcr, — jóllehet Gandel Mátyás 
harmincados a szepesi kamara megbízásából újból követelte 
a ka th , bírónak és tanácsnak megválasztását, — a polgárság 
nem vette figyelembe a kamarai biztos követelését s azzal 
ütötte el a kérdést, hogy Lőcsén nincsenek alkalmas katholikus 
személyek. Bíróvá pedig Hain Gáspárt, a krónikaírót válasz
to t ták . 6 4 ) 

Közben a jezsuiták, ak ik nagy pompával a városház piacán 
már ismételten színjátékot is mutat tak be, az alispán s e g í t s e - -
gével beiktatták magukat a vol t szerzetesi b i r tokokba. A város 
jelentékeny birtokai, úgymint Petzier, Kisvár, Szepesudvard, 
Teichen, Tarcafő, Gzerneblath, Köperény s Szepesárkí i lyen 
módon jezsuita kezekbe kerültek s hiábavaló vol t a város 
részéről minden tiltakozás és ellentmondás. 6 5) 

Lőcse sz. k i r . város elszegényedését tehát az ellenrefor
máció mozdította elő azzal, hogy bi r tokainak jó részét a jezsui
táknak jut tat ta . 

Lőcse evangélikusainak helyzete egyre súlyosabb let t . 
Nagy veszedelmet jelentett a városra nézve az, hogy A m p r i n -
gen helytartó a pozsonyi rendkívüli bíróság — iudicium dele-
gatum — elé idézte a városi hatóságot, ev. lelkészeit, tanítóit 
s a Wesselényi-féle lázadással vádolt s állítólag a városba 
menekült egyéneket. A z idézést Bethlenfalvay J. és Tarnóczy F . 
kanonokok 1674-ben február hó 8-án kézbesítettek a városnak. 
A városi tanács ez ügyben február hó 15-én népgyűlést tar to t t , 

.amelyen elhatározták, hogy a pozsonyi rendkívüli bíróságnak 
nem adják kí az ev. lelkészeket és tanítókat, mivel mindegyik
nek meghívójában védelmet és pártfogást ígértek, ellenben a 
város képviseletében elküldték február hó 23-án Spillenberger 
Dávid orvost, Söldner Gáspár jegyzőt és Pfannschmidt Dániel 
elöljárót Pozsonyba. A követeknek és Lőcsén maradt hozzá
tartozóiknak ís védelmet és az őket érő esetleges vesztesé-

M ) u. o. 418—419, 1. 
° 4 ) u. o. 419, 1, 
0 3 J Lőcsei városi levéltár V . o. V . cs. 127. sz. és Hain 420. 1. 



gekért mindennemű kárpótlást ígértek a város nevében, 6 6 ) 
A l i g indultak útnak Pozsonyba a város küldöttei, megérkezett 
február hó 25-én Bécsből Alauda Bartal követ, aki Kollonics L . 
püspöktől azt az üzenetet hozta a városnak, hogy Lőcse ke
gyelmet nyerhet és tisztázhatja magát az összeesküvésben való 
részvétele alól, ha templomait, iskoláit-, paplakait és kolosto
ra i t kiszolgáltatja, továbbá ev, papjait, tanítóit elbocsátja és 
az ev. vallásgyakorlatot azonnal beszünteti, 

A polgárság egyhangúan elutasította Kollonics követeléseit 
és ártatlanságának tudatában azonnal folyamodványt készít
tetett , melyben rámutatott eddigi királyhűségére és kérte a 
királyt a város ügyének igazságos és méltányos elbírálására és 
el intézésére, 6 7 ) 

A folyamodvány gyors elintézést nyert Bécsben, amennyi
ben Alauda B, már március hó 10-én visszahozta a bécsi udvar 
reakciós szellemét visszatükröztető válaszát, A válasz teljesen 
elutasító vol t . Követeli a polgárságtól a templomok és iskolák 
átadását és az ev, prédikátorok elmozdítását, ellenkező eset
ben felségsértőknek tekintetnek azok, mivel a tárgyaláson nem 
jelentek meg, A város resolutiót készített és megbízta Gottmann 
Mátyást, hogy azt a pozsonyi rendkívüli bíróságnak átnyújtsa, 
A bécsi udvar hangulatáról értesült Gandel harmincados, ak i 
erre március hó 13-án a szepesi kamara nevében bet i l tot ta az 
ev, vallásgyakorlatot és ellenszegülés esetén megfenyegette az 
ev, lelkészeket azzal, hogy felségsértés bűnével vádolják őket 
és javaikat elkobozzák, A polgárság hevesen t i l takozot t vallás
szabadságától való megfosztatása ellen és mibe sem vette a 
kamara rendelkezéseit, sőt március hó 18-án virágvasárnapon 
tömegesen (1235-en) járult az U r asztalához, 6 8 ) 

Március hó 21-én már a. püspök-prépost is megszólalt és 
elkérette a főtemplom kulcsait, de a városi tanács kereken 
elutasította ebbeli kérésé t , 6 9 ) 

Lesujtólag hatott azonban a városi polgárságra, midőn 
március hó 27-én a pozsonyi követek arról értesítették a vá
rost, hogy engedni és egyezkedni ke l l , mivel a rendkívüli bíró
ság a várossal szemben engesztelhetetlen. A városi tanács erre, 

6 6 ) Hain .421—422. 1. 
u 7 ) A folyamodványt Alauda B. március hó 1-én vitette el Bécsbe, 

(u. o. 422. 1.) 
6 8 ) u. o. 423. 1. 8 B ) u. o. i. h. 



a polgárok nagy gyászára, beszüntette az ev. istentiszteletet, 
de megbízta a rektor t , hogy istentisztelet helyett épületes fe l 
olvasásokat tar tson. 7 0 ) De ebben sem vol t sokáig részük a 
lőcseíeknek, mivel április hó 6-án megérkezett Lőcsére Bá r 
sony Gy. püspök-prépost, továbbá gróf Vo lk ra Ottó, kanono
k o k k a l és nemesekkel. A kisérő katonacsapat lovas horvátok
ból állott, ak ik Bitís százados vezetése alatt k ivont karddal 
jöttek a városba. A királyi bizottság a katonasággal együtt 
a jezsuitáknál szállott meg. A l i g helyezkedtek el, már a kolos
torba hívatta V o l k r a O. a bírót s a városi tanácsot és a császár 
nevében felszólította őket arra, hogy másnap reggel hatkor 
adják át a templomokat, iskolákat, parochiát teljes gazdasági 
felszerelésével együtt. Mindennemű zavargás kikerülése céljá
ból a holnapi napra ostromállapotot hirdetett és megti l tot ta , 
hogy fej- és jószágvesztés terhe mellett az utcákon bárki ís 
mutatkozzék. A tanács még aznap tudtára adta a polgárságnak 
a királyi biztosnak másnapra vonatkozó rendelkezéseit. Más
nap a tanács és a képviselőtestület a városháza pincéjében 7 1 ) 
azon tanácskozott, hogy míképen egyeztesse össze lelki ismere
tével a templomok átadását. A tanácskozás alatt, Vo lk ra 
szigorú tilalmával mi t sem törődve, a városban nagy csődület 
támadt. Férfiak és nők a templom felé és a parochiára futottak, 
félreverték a harangokat, izgalomba hozták a város egész 
lakosságát, mely azonnal fegyverbe szállott s a várfal felső 
kapuját elreteszelte és elkeseredett fegyveres ellentállásra 
készült. 

A városi tanács azonnal közbevetette magát s csak nagy 
nehezen tudta a felbőszült néptömeget lecsitítani, A felizgatott 
polgárság határozottan kijelentette, hogy semmi szín alatt nem 
adja át a templomokat, iskolákat és paplakokat, sőt a Po
zsonyba küldött lőcsei megbízottak visszatérése előtt az át
adásra nézve semminemű tárgyalásokba sem bocsátkozhatik 
s csak akkor tárgyal majd a bizottsággal, ha az átadást e l 
rendelő oklevelet eredetiben látja. Ha pedig királyi kegyelem 
nincs, akkor türelemmel Istenre bízzák igazságos ügyüket. 7 2) 
V o l k r a O. szörnyen zokon vette a nép zendülését s meg vol t 

7 0 ) u. o. 424. 1. 
7 1 ) A szepesi városok városházaikban megvoltak a Németországban ma 

is divatos „Rathauskeller"-ek. Lőcsén és Késmárkon ma is megszemlélhetők 
a volt Rathauskeller helyiségei. 

7 2 ) Hain 424. 1. 



győződve arról, hogy a tanács a néppel összejátszott és azért 
azonnal újabb katonaságot rendelt Kassáról. A polgárok és 
különösen a nők éjjel-nappal ima és énekszó mellett őrködtek 
a templomnál, hogy mindennemű esetleges rajtaütést már eleve 
is meghiúsítsanak. A hangulat a lőcseieknél egyre harciasabb 
let t s a kiadott jelszó, hogy a templomokat semmi szín alatt 
sem szabad kiadni , bármi is történjék velük, általános vissz
hangra talált a polgároknál. A z izgatott kedélyek lecsillapí
tására felkérték a lelkészt, ak i azonban a szenvedélyek kitöré
sét megértve e szerepre nem vállalkozott. A városi tanács ís 
tehetetlen vol t a népcsődülettel szemben s szinte kicsúszott 
kezéből a nép vezetése. A királyi bizottság meg a tanácsot 
vádolta azzal, hogy a polgárság izgatója, jóllehet az mindent 
megtett a békés egyezség elérésére. A polgárság fenyegető 
magatartása miat t a tanács sem mert a templomok és iskolák 
átadására nézve konkrét javaslatot tenni. A királyi bizottság 
erre a tanácsot s a polgárságot rebelliseknek bélyegezte és 
karhatalom igénybevétele céljából a vidékről felfegyverezett 
parasztokat vont össze Lőcsére . 7 3 ) A városnak helyzete két
ségbeejtő vol t . Egyfelől támadták annak lakosságát legszentebb 
érzelmeiben, hitében s követelték tőle a templomok, iskolák 
átadását, másfelől meg, ha megtagadta volna a követelések 
teljesítését, végveszély fenyegette a várost. 

A tanács és a képviselőtestület átérezték, hogy felelősség
teljes állásuknak megfelelően módozatot k e l l keresni a sz. kír. 
város megmentésére. Hosszas tanácskozás után belevonták az 
egész polgárságot a tárgyalásokba és minthogy a pozsonyi 
biztosok még mindig nem érkeztek meg, nehéz szívvel és nagy 
l e l k i tusa között elhatározták, hogy fejet hajtanak a k i r . pa
rancsnak, de nem adják át szép szerrel, hanem csak odadob
ják a templom kulcsait a prépostnak. Bársony Gy. távollété
ben április hó 9-én gróf Volkrának tényleg odadobták a tem
plom kulcsait . 

A kulcsok a k i r . bizottság kezében voltak, de a templom 
tényleges birtokbavétele még kemény dió vol t . A bizottság 
április hó 10-én óhajtotta a templomot hatalmába venni, de 
ismerve a polgárság izgatott kedélyállapotát, közbiztonsági 
intézkedéseket kért a városi tanácstól, amely azonban nem 
szavatolt a k i r . biztosok életéért. Délután tényleg nagy zavar-

7 3 ) u. o. 425. 1. 



gas tört k i , de a városi tanács erélyes kézzel letartóztatta 
annak értelmi szerzőjét, Novak Melchior t és ezzel elejét vette 
a nagyobb felfordulásnak. A húrok a végsőig feszültek s nem 
sok kellet t ahoz, hogy a vallásszabadságában súlyosan meg
sértett lőcsei polgárság elkeseredése zendülésben törjön kí. 
Midőn Bársony Gy. intézkedésére még aznap délután Korotnokí 
néhány fegyveressel a parochíába hatolt és azt lefoglalni ké 
szült, nagy népcsődület támadt. A polgárok, nők s gyermekek 
a legkülönfélébb szerszámokkal és eszközökkel felfegyverkezve 
a paplakra rontot tak, az ajtókat feltörték és keresték a pap
lak lefoglalása végett odavonult katholikusokat , k i k kellő idő
ben onnan szerencsésen eli l lantak, mert különben a nép dühé
nek okvetlenül áldozatul estek volna. Irtózatos zendülés támadt 
erre. A z egész városban nagy lótás-futás, menekülés vol t ; az 
utcák visszhangzottak a kiabálás-, ordítozás-, fenyegetődzés-
és sírástól, a harangokat félreverték s szerteszét keresték az 
erőszakcskcdókat, ak ik visszavonultak a kolostorba. 7 4 ) Csak
hamar akadtak elszánt legények, ak ik a kolostort is meg 
akarták ostromolni, hogy a k i r . biztosokat onnan szétugrasz-
szák. A k i r . biztosok helyzete válságos vol t , mert hiába rete
szelték el a kolostort , a néptömeg már ostromra készült, midőn 
a városi tanács, mely eddig a néppel szemben teljesen tehe
tetlen vol t , a polgárőrség segítségével késő este a rendet mégis 
helyreállította a városban. 

A nagy zendülés napján este megérkeztek a pozsonyi 
követek, ak ik másnap a városháza borozójában jelentést te t tek 
az egész polgárságnak útjuk szomorú eredményéről. A po
zsonyi rendkívüli bíróság nem tágított merev álláspontjától és 
vagy a templomok, iskolák kiadását követelte, vagy felség
sértőknek nyilvánítja a lőcseieket. A z udvar szándéka meg
másíthatatlan s az ev, egyház sorsa és jövője kétségbeejtő vo l t . 
A z ev. papokat Pozsonyban bebörtönözték és kenyéren és 
vízen tartották, vagy kényszermunkákra szorították, vagy az 
ország elhagyására kényszerítették. A követek bemutatták 

7") . . . darumb mit vollem trosz der gantze Pöbel mit allerhand Instru
menten herzugelauffen kahm, den Pharrhoff stürmeten, auffbrachen, vnd die 
Catholíschen darin suchten, welche aber zeitlich davon kommen, sonsten 
wären sie alle erschlagen worden, und erregten einen solchen tumult, mit 
hinn vnd wieder rennen vnd lauffen, groszen geschreu, dreüen, schlimmen 
worten, schlag todt, vnd dergleichen, mit heulen, weinen, stürmen der 
glocken, dasz nicht zubeschreiben. (Hain 426. 1.) 



továbbá a templomok s iskolák átadását elrendelő királyi ren
delet eredetijét, ami a polgárok harcias hangulatát alaposan 
lehűtötte és kétségbeejtette őket. Sírással és jajveszékléssel 
vet ték az átadási parancsot tudomásul és a városi tanács fe l 
szólítására a templom környékéről is haza mentek, hogy „ott
hon szorgalmasan imádkozzanak, bűnbánatot tegyenek s Isten 
akaratában bizakodjanak." 7 5 ) A fegyveres ellentállás különben 
ís hiábavaló lett volna, mivel aznap Diepenthal alezredes 50 
katonával jött Kassáról Lőcsére és április hó 12-én 1000 vidéki 
felfegyverzett paraszt sietett a városba a k i r . bizottság védel
mére. Miután a k i r . bizottság kellő karhatalom fölött rendel
kezett, katonai segédlettel átvették Bársony Gy. és V o l k r a 
Ottó, akikhez még gróf Csáky István is csatlakozott, 1674-ben 
április hó 13-án délelőtt 1 /29-kor a lőcsei főtemplomot, 7 6) az 
ispotálytemplomot 7 7) és a kis kolostor templomát. 7 8 ) A z ispo
tálytemplomnál át akarták venni a kórháza!, de ezt, valamint 
niagát a kis kolostort a város tiltakozása miat t egyelőre nem 
foglalták le. 

A lefoglalások után visszatért az egész bizottság a fő
templomba és t rombi ta- és harsonaszó mellett felszentelte 
Bársony Gy. püspök-prépost katholikus templommá a szt. Jakab 
templomot. A templom felszentelése után hivatalosan b i r tokba 
vet ték 'az iskolát és parochiát és beiktatták öt évre plébánossá 
Pauernfeindt Melchior jezsuita pátert s ezzel megoldotta Bá r 
sony Gy. a Szepesség ellenreformációjának legnehezebb, de 
egyúttal legnevezetesebb kérdését, mer t bevit te a katholikus 
vallást a Felvidék egyik leggazdagabb, leghatalmasabb városába. 

Mielőtt április hó 14-én elhagyta volna Bársony Gy. kísé
retével Lőcsét, magához kérette a városi és városban tartóz
kodó összes ev. lelkészeket és tanítókat és tudtára adta nekik , 
hogy azok, ak ik lelkészi minőségükben megmaradni óhajtanak, 
kénytelenek az országot két héten belül elhagyni, ellenben 
azok, ak ik kötelezvényt adnak arról, hogy lelkészi működést 
nem fejtenek k i többé, megmaradhatnak ugyan az országban, 

7 5 ) u. o. 427. 1. 
7 0 ) A mai sz. Jakab kath. plébániatemplom. 
7 7 ) 1675. szept. 14. a minoritáknak jutott a templom a kórházzal együtt. 

(Hain 444. 1.) A templom jelenleg is a minoriták kezében van. 
™) u. o. 428. 1. és Günther Biographie in Miscellaneis Tom. I I , ,95. 1. 

és Scholtz i, m. I I . 81. 1. 



de papi funkciót fej- és jószágvesztés terhe alatt nem végez
hetnek és papi ruhát sem ölthetnek. 

Néhány nap múlva azonban a szepesi kamara arról értesí
tette a várost, hogy kivétel nélkül, akár adtak az ev. prédiká
to rok és tanitók kötelezvényt, akár nem, rövidesen kötelesek 
az országot mindannyian elhagyni. A visszamaradt ev. prédi
kátorokat és tanítókat bebörtönözik és súlyos büntetéssel 
i l l e t i k . 

Ezek után Lőcse ev. papsága és tanítósága április hó 26-án 
kénytelen voít a várost a lakosság nagy szomorúságára e l 
hagyni. Összesen tizenkét ev. lelkész hagyta el Lőcsét és pedig 
négy lőcsei és a jobbágyfalvakból elűzött és Lőcsére menekült 
nyolc vidéki. A város lakossága nagyon nehezen búcsúzott el 
lelkipásztoraitól 7 9 ) és férfiak, nők és gyermekek kivétel nélkül 
könnyes szemmel kisérték k i őket a városból. A bíró és a 
városi tanács nagy meghatottsággal búcsúzott "el tőlük és 50 
tagú polgárőrséget adtak melléjük, akiknek fedezete alatt e l 
jutot tak azok Sziléziába, ahol mély l e lk i megrázkódtatással 
vet tek búcsút kísérőiktől. 

A z ellenreformáció befészkelte tehát magát a Szepesség 
leglutheránusabb városába és ezzel 1674-ben április hó 26-án 
megszűnt Lőcse a szepesi lutheranízmus védőbástyája lenni . 8 0 ) 

18, A közigazgatási hatóságok katholízálása a szepesi két sz. 
kir. városban. 

A szepesi kamara Kassáról egymás után küldözgette a 
városokra az ellenreakciós rendeletek egész sorozatát és csak-

7 9 ) Lőcse száműzött lelkészei voltak: Seelmann M . Ker, , Erythraeus M . 
Joakim, L a z a r y A . és A d a m y M . (Hain í. h.) 

8 0 ) u, a, i , h, Hain G , krónikájában primitiv, de megható elégikus tar
talmú verses sorokat közölt, amelyek a lőcsei polgárság közhangulatát a 
legszebben illusztrálják: 

Hínwegk ist auch die reine lehr, sie wird gepredigt nirgents mehr, 
Die Kirchen sind voll Mentschen tandt, inn vnsern lieben Vaterlandt. 
Wier leiden unterm auffruhr schein, vnd müssen mit empörer sein, 
Mann fält das Vrthei l im gericht, vnd last die Vnschuld gelten nicht, 
Man raubt ambt, ehr vnd gütter gar, vnd dräuet mancherley gefahr, 
nur dasz der rechten hirten trew, vonn schafen gantz getrennet sey, 
Wolen wier leidens mit gedult, wier habens anders nicht verschuld, 
Vergieb o Vatter gnädiglich, Was wier gesündigt wieder dich. 
Erbarme dich 0 Jesu doch, Nim von dem, armen L a n d das joch, 
Und Mach es ehstes los vnd frey, von der Verfolger Tyranney, 



fiamar kitűnt, hogy a kamara egész működése nem nemzet
gazdasági, hanem valláspolitikai ügyekben merült k i . 

Egyfelől elrendelte a kamara még 1674-ben őszén, hogy 
a Szepesség sz, k i r , városai nem fogadhatnak falaik közé ág. 
b i tv , ev, lelkészeket, de még ev. studenseket sem, másfelől bün
tetés terhe alatt meghagyta, hogy a lakosság katholikus isten
tiszteletre és misére járjon, majd, hogy a kath. ünnepeket is 
meg k e l l ülni és a városi tanács katholikusokból alakaljon. 1 ) 

Lőcse november hó 29-én Alauda Bartal tanácsnokot kül
dötte el Bécsbe, hogy a város részére ev. istentisztelet meg
tartására engedélyt eszközöljön k i és egyúttal a kamara sértő 
rendeletei megmásítására is rávegye az udvart . De Alaudát 
Bécsben rebellisnek tekintették, akit 1675-ben január 12-én 
letartóztattak s lecsukattak és utóbb csak a város ismételt i n 
tervenciójára bocsátottak 1675-ben március hóban szabadon, 2) 

A templomok és az iskolák elvétele után a szepesi kamara 
az egész városi közigazgatás katholikus szellemű reformját 
tervezte. A vallás uralkodot t az akko r i kor egész társadalmán 
és annak minden intézményén s azért kath , jellegű szervezet
t e l kel le t t azokat ellátni, hogy a ka th . vallás terjesztőivé 
váljanak. A k i k e felekezeti ízű és a városok nemzetgazdasági 
érdekeit figyelmen kívül hagyó reformnak útjában állottak, 
azokat egyszerűen karhatalommal eltávolították helyükről. 
Mellékes és másodrendű kérdés vol t , hogy minden hivatalba 
rátermett és képzett tisztviselők kerüljenek, hanem a főfeltétel 
még a legfelelősségteljesebb, legtöbb szakismeretet, élettapasz
talatot és tapintatot kívánó tisztségek elnyerésénél is egyedül 
a katholikus vallás vol t . El tekinte t tek attól, hogy az intelligens 
városi polgári elem nívóján jóval alul álló tisztviselői kar ke 
rült a város élére; a főcél vol t a város közigazgatását ka th . 
szelleművé tenni s az összes vezető állásokba jó katholikusokat 
alkalmazni, 

A szepesi kamara egyébiránt csak vak eszköze vol t a 
bécsi udvar rendeleteinek végrehajtása körül. Királyi utasítá
sainak megfelelően járt el 1675-ben január hó első napjaiban 
Lőcsén és Késmárkon a tisztújítás alkalmával. Lőcsén meg
jelent a kamara nevében Gundelfínger János kír. biztos két 
kanonok kíséretében és követelte, hogy a bíró, jegyző és a 
tanács fele katholikus legyen. A tisztújítás napján, január hó 

x ) u. o. 430—431. 1. 2 ) u. o. 433—434. 1. 



7-én a polgárság mellőzte a biróválasztásnál az egyháznak 
szokásos közreműködését, 3) s hogy a jezsuitákkal semminemű 
érintkezésbe ne kerüljön, a városházán folyt le a régi biró 
leköszönése és az újnak megválasztása. A népgyűlés hosszas 
tanácskozás után elkérte a k i r . bizottságtól a megválasztandó 
tisztviselők névjegyzékét és mivel a városban kath . polgárok 
egyáltalában nem vol tak , a k i r . biztos vidéki kath . nemeseket 
ajánlott a városnak megválasztásra. 4) A lőcseiek nem találták 
a jelölést elfogadhatónak, mive l a jelöltek egyfelől járatlanok 
vol tak a német nyelvben, továbbá mivel közvagyon hűtlen 
kezelése miat t elmozdított tisztviselők is vol tak a jelöltek 
között és azonfelül valamennyien idegenek, akiknek a város
ban nincsen ingatlanuk és k i k nem ismerik a szepesi jogot és 
a város kiváltságait. Ujabb követet menesztettek Bécsbe , 5 ) 
hogy a király elé terjesszék a városon ejtett újabb sérelmeket 
orvoslás céljából. Egyelőre pedig, mivel alkalmas kathol ikus 
polgár nem lakot t a városban, megejtették a tisztújítást és a 
közbizalom újra a lelépő biró, Hain Gáspár és a régi tanács 
személyében egyesült, akiknek újból való megválasztása el len f 

ev. vo l tuk miatt , a királyi biztos óvást emelt és ezután e l 
hagyta Lőcsét . 6 ) 

A szepesi kamara, hogy erőszakos eljárását némileg tör
vényes színben tüntesse fel, a királytól újabb rendeletet esz
közölt k i , mely megengedi, hogy ott , ahol a tanács átalakítására 
nincsenek alkalmas egyének, a vidékről is lehessen a városba 
kathol ikusokat behozni, a város esetleges ellentállását pedig 
fej- és jószágvesztés büntetésével ke l l megtörni. A tanács 
katholizálására vonatkozó királyi rendeletet két kanonok 
1675-ben június hó 1-én nyújtotta át Lőcse városának s június 
hó 27-én már megérkezett a városba Holló Zsigmond kamara
tanácsos Kassáról királyi biztosi minőségben a rendelet végre-

3 ) „Kurtzer Vnterricht, wasz bey tragenden Richterlichen Ambt, allhíer 
zur Leütschau nothwendig von Gewohnheits wegen zu observieren ist" címen 
Hain G . a legrészletesebben ismerteti a tiszújítás módját és ebből láthat
juk, hogy mily nevezetes szerep jutott a beiktatásnál az egyháznak, (u. o-
215—221. 1.) 

l ) . . . vnd weill keine Catholische Personen in der Stadt von der bürger-
schaft zufinden waren, ihnen lauter Edelleüth vom Lande fürgeschlagen, 
(u. o. 432. 1.) 

5 ) Denkisch Simon személyében, (u. o, 433. 1.) 
6 ) u. o. i . h. 



hajtása céljából. Ünnepi fogadtatásban természetesen nem 
részesült, amit Holló Zsigmond rossz néven is vet t és másnap 
magához rendelte a birót s a városi tanácsot, ak ik német 
szabású ruhában jelentek meg nála és a biró németül fogadta 
a város nevében. A ki r . biztos kifogásolta a német üdvözlő 
beszédet és csak magyarul tudó kisérő kanonokjaira való t ek in 
te t t e l magyarul óhajtott velük tárgyalni, de e kívánságának a 
lőcsei tanács, a magyar nyelvben való járatlansága miatt, nem 
tehetet t eleget. A k i r , biztos tudtára adta ezek után a tanács
nak a király megmásíthatatlan akaratát a tanács katholíkussá 
való átszervezésére nézve, és felszólította őket most arra, hogy 
adjanak nyílt és kategorikus választ, fejet hajtanak-e a k i r . 
parancsnak vagy karhatalommal kényszerítse-e őket a köve
telések teljesítésére. A biró s a városi tanács az egész polgár
ságra óhajtották a fontos kérdés eldöntését bízni, amihez a 
királyi kommisszárius hozzájárult. A polgárságot az elöljárók 
t izenket tedek 7 } szerint kérdezték k i és csak másnap (jun. 29.) 
adták meg a k i r . biztosnak a választ, hogy mivel kath. polgár 
a városban nincsen, 8) ez időszerűit nem tehetnek eleget a király 
rendéletének, de biztosítják a királyt a lakosság feltétlen hű
ségéről. A polgárság szükségesnek tartot ta , hogy álláspontjá
nak jogosságát kellően megindokolja és összesen kilenc súlyos 
okot hozott fel, amelyek feltétlenül megkövetelik a régi rend 
m egmar adás á t . 9 ) 

7 ) A város rendőri szempontból négy negyedre (Viertheil) * és minden 
negyedet 3—3 Zwölftel — tizenkettedre osztották. A negyed élén állott a 
Viertheilmeister, a tizenketted élén a Zwölfelherr vagy Rothmann és ezek 
feladata volt egyebek közt a városi határozatokat és statútumokat ís az 
illető negyed, illetőleg tizenketted területén lakó polgárokkal közölni. 

8 ) . . . dasz weil keine Catholische bürger in der Stadt wären. (Hain 
437. 1.) 

9 ) 1. A nemeseknek nincs ingatlanuk a városban, tehát közvagyon ká
rosodása esetén, semmivel sem szavatolnak azok; 2. a nemesek a városban 
idegenek és minthogy nincs mit veszteni valójuk, könnyen cserbe hagyják a 
várost veszély esetén; 3. nemes és polgár között mindig nagy ellentét volt 
s a nemesek most is a városi polgárság letörésén fáradoznának; 4. A ne
mesek nem fogják tiszteletben tartani a város jogait és kiváltságait, ame
lyek megsemmisítésén állandóan dolgoztak s most is saját előnyüket, nem 
a polgárság jóllétét tartják szemük előtt. 5. Nem értenek a városi és szász 
joghoz. 6. Nem tudnak németül. 7. A városban nincs ingatlanuk, tehát tisz
tán a fizetésből élnének és ez óriási terhet jelentene a városra nézve, mi
vel nagy fizetést nem biztosíthatnak tisztviselőiknek. 8. Tisztújítás az év 
közepén nem történhetik a város anyagi érdekeinek károsodása nélkül. 



A k i r . biztos nem méltányolta a városi polgárság kérését, 
amely kétségbeesésében újból a királyhoz fordult; a biztos pe
dig katonaságot kért Spankau cs. tábornoktól Kassáról a város 
ellentállásának letörésére. A város is követet menesztett Span-
kauhoz és védelmet kért tőle Holló Zs. erőszakoskodásával 
szemben. Spankau tényleg elhalasztotta a karhatalom nyújtá
sát, amig a Bécsbe küldött követek feleletet nem hoznak a király
tól. A polgárság mindenben jezsuita fondorlatokra gondolt, 
mert látta, hogy a k i r . biztos állandóan Pauernfeindt jezsuita 
plébánossal és a jezsuitákkal tárgyalt s hogy a jezsuita plébá
nos egy alkalommal arra biztatta a k i r . biztost, hogy ha most 
nem üti nyélbe a városi tanácsnak katholikus szelleművé való 
tételét, akkor már elkésett vele. E jezsuita fondorlatok meg
hiúsítására mint egy test egy lélek vállalkozott a polgárság s 
továbbra is ellentállott a k i r . biztosnak, aki egyelőre fenyege
tőzve elvonult Lőcséről és már július hó 27-én hasonló szándék
ka l Késmárkra érkezett.? 0) 

Késmárkon nagyobb sikerrel dolgozott, amennyiben 
katholikus birót állított a város élére Vitális János személyében, 
aki eddig a harmincadhivatalnál alkalmazott, tapasztalatlan 
fiatal és nem kifogástalan erkölcsű hivatalnok volt . A városi 
tanács felét szintén katholikusokból állította össze, akik mind 
nem arra való férfiak, hanem egyszerű csizmadiák, kalaposok 
és gyolcsosok vo l t ak . 1 1 ) 

Időközben a lőcsei követ szokásszerint augusztus hó 7-én 
újra eredmény nélkül tért vissza Lőcsére, minthogy I . Lipót 
vallásügyekben engesztelhetetlen volt . 

A bécsi udvar elutasító válaszáról tudomást szerzett Holló 
Zsig. kamaratanácsos, a k i ezalatt Késmárkról Kassára ment 
és most augusztus hó 15-én onnét 60 muskatályossal Lőcsére 
érkezett, hogy ott a tanácsot az ellenreformáció szellemének 
megfelelően végleg átalakítsa. Karhata lmi missziójának támo
gatására felvonult Lőcsén még gróf Lamberg, báró Retschitzkí 
és Hänsl százados vezetése alatt 300 horvát lovas. Holló Zs. 
k i r . biztos újra a jezsuitáknál szállott meg, míg a horvátokat 
a körtér házaiban szállásolták el. A horvátok szigorú őrjára-

9. A régi tisztviselők nem szolgáltak r á arra, hogy egyszerűen elmozdítsák 
őket, mert becsülettel szolgálták a várost és hűséggel a királyt, (u. o 
436—437. 1.) 

; 1 0 ) u. o. i. h. " ) u. o. 437—438. 1. 



tokát állítottak fel a városban, éjjel ís cirkáltak az utcákon, 
mindennemű csoportosulást megakadályoztak és Lőcsét való
ságos ostromállapotba helyezték. A k i r . biztos, a csász. katonai 
tiszteken kívül, a két kanonok és két jezsuita páter jelenlété
ben augusztus hó 16-án felszólította a városi birót és a tanácsot 
a lemondásra. Hain G, biró kijelentette, hogy a polgárságot 
ke l l ez ügyben választásra felszólítani, mivel városi tisztség 
forog szóban. A képviselőtestület pedig k inyi la tkozta t ta a k i r . 
biztosnak, hogy nincs miért letenni a birót és a városi tanácsot, 
mert hűségesen szolgálták a várost és a királyt egyaránt, ha
nem halasszák el a tisztviselőknek katholikus tisztviselőkkel 
való kicserélését a rendes tisztújítás idejére. 

A k i r , biztos nem vette figyelembe a polgárság kérését s 
letette a király nevében Hain G. bírót és a tanácsnokokat s 
kijelentette, hogy ha Hain G. katholizál, megmaradhat bírói 
állásában, amit azonban az kereken visszautasított. 

A» királyi biztos a képviselőtestületnek három katholikus 
biró-, 12 katholikus és 12 evangélikus tanácstagi jelöltet aján
lot t , ak ik közül birót, továbbá 6 katholikus és 6 evangélikus 
tanácstagot választottak, 1 2) 

Bíróvá Gandel Mátyást választották s a színevangélikus 
képviselőtestület nyomott hangulatban kénytelen vol t 1675-ben 
augusztus Hó 18-án a kath . templomban Pauernfeindt jezsuita 
páter biróavatási ceremóniáin résztvenni, 1 3 ) 

A közigazgatás tehát a sz. k i r . városokban kathol ikus 
szelleművé let t . 

19. A z ellenreformáció a tizenhárom elzálogosított szepesi 
városban. 

Lubomirszky Szaniszló herceg, ak i a piaristáknak Podolín-
ba való letelepedésével a tizenhárom elzálogosított városban 
megindítandó ellenreformációhoz szükséges előfeltételt meg
teremtette, 1649-ben január hó 16-án meghalt. A törökverő 
herceg — jóllehet vallásos vol t , hiszen 20 templomot építtetett, 

1 2 ) Bírójelölt volt Nemessányi Tst. vármegyei alispán, Gandel Mátyás 
harmincados és postamester és Vass Gáspár. 

1 3 ) „Reformatio Magistratus Leutschoviensis" c. részletesen tárgyal ta 
Hain krónikájában 439—442. 1. a közigazgatás katholíkussá tételét s tekin
tettel arra, hogy ő e mozgalomnak nemcsak szemtanúja, hanem aktív sze
replője ís volt, a leghitelesebben ismertette e felekezeti harc egyes mozza
natait. 



—- mégis az ellenreformáció terén nem az ecclesia mílitans, 
hanem a mérsékeltség politikájának hive vol t . Egyházi téren 
a harcias elem az ő starosztasága alatt nem jutot t szerephez. 
A z elzálogosított városok polgársága és a X X I V szepesi városi 
fraternítás teljesen megbékültek az ő uralmával, amely előd
jénél az evangélikusokra nézve talán valamivel követelőbb, 
de még mindig eléggé humánus vo l t . 1 ) 

Szaniszló herceg valláspolitikája hagyomány gyanánt át
szállott fiára György hercegre, ak i 1667-ben január hó 31-én 
bekövetkezett haláláig az evangélikusokkal szemben sok jó
akaratot és jóindulatot mutatot t . György herceget a lengyel 
nagy polgárháború annyira lekötötte, hogy a szepesi starosztia 
ügyeinek különben sem szentelhetett nagyobb figyelmet. 2 ) A 
piaristák az ő pártján állottak, míg a jezsuiták erősen izgattak 
a herceg ellen. 3) Lubomirszky György herceg így már po l i t i ka i 
szempontból sem tűrte, hogy a jezsuiták az elzálogosított vá
rosokban befészkeljék magukat, mert attól félt, hogy a vallás
reform ürügye alatt egyúttal megingatják uralmát szepesi sta-
rosztíájában. ' 

Közreműködhetett továbbá az az ok is, hogy Lubomirszky 
György türelmesebb vo l t az elzálogosított városok ev. lakos
ságával szemben, mivel a visszacsatolás kérdése ekkor foglal
koztatta először komolyan a hivatalos köröket Bécsben. I I I . Fer
dinánd 1650-ben feljogosította Csáky István grófot, hogy maga 
váltsa vissza a szepesi starosztiát, 4) de ő a városok hozzájáru
lásával akarta a visszaváltáshoz szükséges tekintélyes össze
get előteremteni. Pálffy Pál nádor, aki a Thököly család és 
Késmárk városa közti viszály elintézése végett épen Késmárkon 
időzött, magához kéret te Olmützer Jánost , a szepesi tízen
három város grófját és bizalmasan tárgyalt vele a visszaváltásra 
vonatkozóan, de az ügyesen elütötte az érdemleges állásfogla-

1 ) Lubomirszky Sz. hg.-aek az elzálogosított városokkal való jó viszo
nyát szépen jellemzi Olmützer S. a szep. X I I I város grófja'a városokhoz inté
zett körlevelében, melyben a staroszta halálát bejelentette nekik. („Landes-
protokoll" I I . k. 344. 1. a szepesmegyei levéltárban Lőcsén és „ E x t r a c t e aus 
den X I I I Städter Landes Protocoll vom J a h r 1601 bis 1676" c. kodex 
7—8. 1. a X I I I városi ev. egyházmegyei levéltárban Iglón.) — A körlevelet 
egyébként közölte Förs ter dr. Közi. Szepes v. m. 1911. I I I . évf. 118—120. 1. 

2 ) János Kázmér lengyel király ellen harcolt és azért utóbb kénytelen 
volt Boroszlóba száműzetésbe menni. 

3 ) Dr . Fr idre ich E . , A pod. piarista kollégium a X I I I . sz.-ban i . h. 141. 1. 
*) Protocoll 1667. pag. 93. (Szepeshelyí kápt. levéltár.) * 



lást a városok részéről, mondván, hogy az ő visszaváltási kí
sérletük csak rossz vért szülne Lubcmirszkynál, sőt veszedel
met jelentene rájuk nézve s azért célszerűbb, ha a reíncorpo-
ratio kérdése egyenesen az udvar, illetőleg illetékes közegei 
és a herceg között elintéztetnék. 5) 

A z elzálogosított városok ev. lakossága különben .sem 
óhajtott a jezsuita befolyás alatt álló bécsi udvar hatalma alá 
kerülni s meg vol t elégedve Lubomirszky György herceg sta-
rosztával, aki vallási kérdésekben engedékenynek mutatkozot t 
és a piaristák támogatása dacára jóindulattal kezelte az evan
gélikusok ügyes-bajos dolgait. Ez a higgadt, józan és mérsékelt 
valláspolitikai rendszer számítás is lehetett nála, mert nem 
let t volna tanácsos az evangélikusokat, ak ik úgyszólván a vá
rosok egész lakosságát alkották, vallásukban zaklatni akkor, 
mikor a magyar szent koronához való csatlakozás gondolatá
val kecsegtették őket úgyis.' 

Lubomirszkyék hagyományos türelmes és békés vallás
politikáját követte eleinte Szaniszló Herákliüs, a család negye
dik szepesi starosztája (1671—1702) is, aki azonban csakhamar 
anyagi érdekből a kath. reakcióhoz csatlakozott s Bársony 
Gy.-nek, az ecclesia militans legerőszakosabb harcosának 
segítőtársa le t t az eretnekség letörésében az elzálogosított 
tizenhárom szepesi városban. 

Bársony Gy. püspök-prépost 1670-ben december hó 3-án 
levélben 6 ) megkereste Lubomirszky Szaniszló Herákliüs her
ceget, hogy végre szorítsa meg kissé a tizenhárom szepesi 

5 ) Landesprotokoll I I . k. 347. 1. i. h. és „ E x t r a c t e " i . kódex i. h. 9—10. 1. 
Olmützer szónoklatát és I I I . Ferd.-nak Csákyhoz intézett az elzálogosított 
szepesi városok visszaváltására vonatkozó levelét közzétette dr. Förster Jenő 
a Közi. Szepes v. m. 1911. I I I . évf. 120—123. 1. 

6 ) A levél szövege megtalálható a „Fata memorabilia, eaque ut pluri-
mum moestissíma Augustanae Confessioni addictos in X I I I oppidis Scepu-
siensibus degentes tagentía, aliaque Acta Religionalia eaedem Tredecim 
Oppidanos concernentia ab Anno 1542." c. értékes kéziratgyűjtemény 15—16. 
1. (A X I I I szepesi városi ev. egyházm. levéltárában 6. sz.); ezentúl így 
idézzük: „Fata memorabilia." A levél szövegét olvashatjuk még Buchholtz 
i , m. 395—397. 1,; Czirbesz A . : Collectanea Hist. Eccl. kéziratgyűjtemény 
16. 1. ( X I I I városi ev. egyházmegyei levéltár 10. sz.) — Kirchenprotokoll 
oder Sammlung verschiedener Verordnungen der ev. Gemeinde Matheócz 
69—70. 1. (Matheóczí ev. egyházközség levéltárában); a becses oklevélgyűjte
ményt Scholtz I . állította össze. Ezentúl „Kirchenprotokoll" alatt idézzük és 
v. ö. Scholtz i . m. I I . 17. 1. 



városban az evangélikusok jogait és szüntesse be véglegesen 
azokban az ev, vallás szabad gyakorlatát. Bársony Gy. tudatá
ban vol t annak, hogy a herceg a Lubomirszkyak régi szokása 
szerint, nagyon érzékeny minden idegen helyről jövő befolyás 
ellen és azért rendkívül óvatos, előzékeny és udvarias hangon 
kérte őt, hogy az evangélikusokkal szemben erélyesebben lép
jen fel, nehogy Lubomirszky illetéktelen beavatkozásnak 
minősítse felszólalását s a térítés sikerét ezzel ő maga vészé-
lyeztesse a tizenhárom elzálogosított városban, ahol az ev. 
vallás még eddig bántatlan maradt. Hangsúlyozta levelében, 
hogy nemcsak Isten dicsőségét, Szűz Mária és a szentek tiszte
letét emeli a herceg, hanem önmagának is örök emléket állít, 
sőt megszerzi azzal lelkének üdvösségét s eddigi tevékeny, 
életének igaz koronáját, ha letöri az evangélikusokat. H i v a t 
kozik I . Lipótra, aki a szab. kir . városokban, úgymint Bártfán, 
Eperjesen és Lőcsén a kathol ikusoknak nemcsak szabad vallás
gyakorlatot biztosított, .hanem a kolostorok és templomok 
visszaadását is elrendelte. A z égben örök üdvösség és a földön 
állandó dicsőség vár a hercegre, ha az evangélikusokkal való 
leszámolásra elszánja magát. A gabonahányad és egyéb illeték, 
amelyet az ev. lelkészek évente Lublón leróttak, az ellenrefor
máció erélyesebb fellépése esetén sem csökkenhet, mive l a 
városok kiváltságaikat akkor nyerték, mikor papjaik még 
kathol ikusok vol tak s az eretnekségnek még hire-hamva sem 
vo l t a Szepességen. A kegyúri jogot élvezték ugyan a városok 
régebben, de mint földesurak gyakorolták azt a staroszták és 
gyakorolta azt egyik nagy elődje Lubomirszky Szaniszló is, de 
az egyházi főhatóságot e városokkal szemben mindenkor a 
szepesi prépost képviselte. A tizenhárom szepesi város újabban 
csalafintasággal magához ragadta a kegyúri jogokat és meg
nyirbálta ezzel a staroszta hatalmát. 7) 

Bársony Gy. diplomatikus stílusban ta r to t t levele nem 
hatotta meg a herceget, ak i egyelőre nem tért el őseinek ha
gyományos türelmességétől. De Bársony Gy. békétlen le lke 
nem nyugodott s nemsokára megtalálta azt a módot, amelynek 
segítségével a hercegnek az evangélikusokkal szemben tanúsí
tot t koncíliáns magatartását ellensúlyozhatta. A püspök-prépost 
tudta, hogy a Lubomirszky ék bizalmasai a piaristák és azért 
azokkal szövetkezett az eretnekség kiirtására, azokat állítólag 

7 ) u. o. í. h, 



csatasorba és a piaristák révén került azután öntudatlanul a 
herceg is a ka th . egyház elszánt harcosai közé. 

Bársony Gy, azonfelül felbíztatta Szepesolaszi és Váralia 
néhány kath, családját, kiket a szepeshelyí jezsuiták térítettek 
vissza a kath, egyházba, hogy a podolini piaristák révén kér
jenek felsőbb hatóságtól engedélyt arra, hogy e helyeken ka th . 
istentiszteletet tarthassanak, A piaristák, akikkel a püspök
prépost az ellenreformáció szervezésére nézve a tizenhárom 
elzálogosított városban már tárgyalt, Hanacius Ferencet bízták 
meg azzal a feladattal, .hogy Varsóba menjen s ot t a herceggel 
és lengyel királlyal tárgyaljon az elzálogosított városokban 
felállítandó missziós egyházak kifejlesztéséről és az ellenrefor
máció diadalra juttatásának előfeltételeiről, Hanacius F. pia
rista barát méltó fegyvertársa vol t Bársony Gy, püspök-pré
postnak harcmodor és erőszakosság tekintetében s elemében 
vol t , mikor a hercegnél és a királynál erélyesebb intézkedése
ket sürgetett a tizenhárom elzálogosított szepesi város luthe
ránusai ellen, 8) 

A higgadt Lubomirszkyre Hanacius F, heves természete 
és harcias szelleme nem tet t kedvező hatást és küldetése nem 
járt a hercegnél sikerrel, mivel az féltette tőle a szepesi sta
rosztia békéjét, 9 ) 

A hitbuzgó piarista barát azonban az egyszerű nemesi 
családból királyi méltóságra emelkedett Mihály (Wisniowiecki) 
királyt ékesszólásával teljesen lebilincselte és annak lbll-ben 
június hó 24-én kiadott rendeletével új helyzetet teremtett 
vallási téren az elzálogosított tízenhárom szepesi városban, 1 0 ) 

Mihály lengyel király a Lubomirszkyak türelmi politikájá-

8 ) „De Fide Catholíca per nostros in Scepusio propagata et aucta funda-
tur" c. fejezetben a „Brevis Notitía domus Podoliensis Scholarum Piarum' 
c. kéziratban. (Podolini városi levéltárban.) — Lásd továbbá F a t a memo
rabilia c. i. kézirat 16. 1., továbbá Buchholtz i. m. 122. 1.; Czirbesz „Collec-
tanea Hist." i . kézirat 17. 1. és Scholtz í.-m, I I . 17. 1. 

9 ) u, o, i . h. • 
1 0 ) A z 1671, jun, 24, keltezett díszes kiállítású oklevél megvan a podo

lini kegyesrendi levéltárban, át irata a szepeshelyí káptalan orsz, levéltá
rában Protocoll. 1667. 402b.—409a. és egykori a X I I I szep. városhoz kül
dött nyomtatványos példánya található a Czirbesz A . Collect. Hist. 18. 1. 
után beillesztve, azonfelül leírva is megvan u. o. 17. 1. — Közli Buchholtz 
i . m. 397—401. 1,; továbbá F a t a memorabilia 16—18. 1.; Kirchenprotokoll i . 
kézírat 71—72. 1., Scholtz i. m. I I . 18—21. 1. és nyomtatásban Hradszky í. m, 
275—279. 1. a szepeshelyí kápt. levéltárában levő transsumptuma alapján. 



tói eltérően követelőén lépett fel az elzálogosított Tizenhárom 
szepesi város ev, lakosságával szemben s jóllehet ezúttal még 
félúton maradt és csak a templomok, kápolnák közös voltát 
hirdette, mégis oly erősen belemarkolt egyenesen az evangé
l ikusok hitéletébe és oly előjogokat biztosított a kisebbségben 
lévő, sőt egyes helyeken csak épen szórványosan lakó katho-
l ikusoknak, hogy intézkedései megdöbbenést, sőt rémületet 
ke l te t tek a városi lakosságban, 

A király mindenekelőtt magának vindikálta az elzálogosí
to t t tizenhárom szepesi város fölött a kegyuraságot s kegyúri 
jogaiból kifolyóan szabad vallásgyakorlatot biztosított azokban 

* a katholikusoknak, továbbá elrendelte, hogy a templomok, 
kápolnák bizonyos megállapított időben kath , szertartások és 
istentisztelet céljaira igénybevehetők. Ha e tekintetben bárhol 
tiltó rendelkezések állottak volna fenn, azok azonnal hatályu
ka t veszítik. Szabadon, minden megszorítás nélkül használ
hatták ezentúl a kathol ikusok is a harangot, az orgonát, az 
oltárokat, a szószéket, rendelkeztek a templomok kulcsaival 
és mindennel, ami a templom egyházi felszereléséhez tar tozot t . 
A temető használata szintén közössé lett s a templomban a ka
tholikusok ís eltemethették plébánosaikat és az előkelő nemes 
embereket. 

Mihály király szükségesnek tartot ta , hogy ismételten k i 
fejezze, hogy e nevezetes jogok gyakorlását királyi oltalmával 
és védelmével biztosítja — sub nostra tutela et protectione Regia 
— s elsősorban a piaristák bízandók meg az egyházak l e lk i 
gondozásával. 

A piaristák lelkészi működését azzal akarta a király erő
síteni és biztosítani, hogy részletezte azok jogait. Kijelentette 
a király, hogy a kegyesrendü atyák misézhetnek a közös tem
plomokban, processziót zavartalanul tarthatnak, Űrnapját és más 
ünnepet illő fénnyel megülhetnek, a szentségekben akár n y i l 
vánosan, akár magánházakban részesíthetik a híveket, szaba
don prédikálhatnak s az ifjúságot kath, hitre nevelhetik, a kath. 
vallást minden további megszorítás nélkül terjeszthetik, neve
zetesen Olasziban, Váralján, Iglón, Szepesszombaton, Leibiczon 
s Bélán, de a többi elzálogosított városokban is, mivel az ev. 
templomok és kápolnák amúgy is szabad rendelkezésükre 

Weber S, f Monograpfie der ev. Gemeinde A . C , Béla. Késmárk 1895. 192— 
195. 1. német, de nem tökéletes fordítását közölte. 



állanak. A római katholikus kultuszhoz szükséges templomi 
szerek, oltárok, képek és mindennemű egyházi felszerelési 
tárgyak sértetlenül meghagyandók s azoknak további meg
tartásáról a piaristák gondoskodnak. A prédikátoroknak, mivel 
a katholikusok l e lk i üdvösségén nem fáradoznak, nincs követelni 
valójuk sem a kath. hiveken, k i k egyházi jogszolgáltatás t ek in 
tetében sincsenek nekik alávetve. 

A kegyesrendi barátoknak Mihály király e rendeletével 
nagy szerepet szánt és működésük sikerét biztosítani akarta 
azzal, hogy felmentette rendházaikat, iskoláikat és plébániái
ka t mindennemű adó s contributió fizetése, úgyszintén a ka
tonai megszállás, a közmunka és közterhek viselése alól. 

E nevezetes jogok és kiváltságok egyszerű biztosításával 
még nem érte be a király, hanem miheztartás és keresztül
v i t e l céljából tudtára adta azokat Lubomirszky Szaniszló 
Herákliüs hercegnek, a starosztának és azonfelül a lublói alkapi-
tánynak, meghagyván nekik, hogy a kegyesrendi szerzetesek 
térítési munkáját előmozdítsák s a tizenhárom szepesi város
ban a katholikusok vallásgyakorlatát lehetővé tegyék. 

Megintet te továbbá a király a tizenhárom szepesi város 
grófját, a városi bírákat, az összes tisztviselőket és különösen 
a prédikátorokat, akik épen ,.a lutheránus szekta mérgét e l 
hintették és hajdanta törvénytelenül és jogtalanul királyi meg
erősítés és püspöki bevezetés nélkül elfoglalták a parochíákat, 
kegyes alapítványokat és minden egyebet", hogy ha a királyi 
parancsnak ellentmondanának, a városok elvesztik szabad
ságukat, összes kiváltságaikat, továbbá a kápolnáktól, paro-
chiáktól, iskoláktól, mindennemű alapítványoktól és jövedelem
től megfosztja őket az uralkodó, azonfelül 13000 arany pénz
bírsággal és a papok elűzetésével sújtatnak. Ha jövőben a gróf 
vagy a bírák írásbeli érintkezésnél a ka th . klérus, szerzetesek 
s katholikusok ellen sértő vagy gyalázó kifejezésekkel élnének, 
istenkáromlást követnének el, ha vagy ártatlanul üldöztetésben 
részesítenének azok közül bárkit, egyházi és világi férfiakból 
álló bizottság szigorú vizsgálatot fog tar tani és ahol igazság
talanságot állapít meg, ot t a prédikátorok elűzetnek, a paro-
chiák és iskolák minden tartozékaikkal egyszerűen elkoboz
tatnak, a tisztviselők elmozdíttatnak és az új állások betöltésé
nél a jövőben a katholikusok érdekei részesülnek figyelemben. 

A királyi rendelet a szokottnál is szigorúbb szankcióval bírt. 



A starosztát, a lublói alkapitányt, a tizenhárom szepesi város 
grófját, a városi bírákat, az összes városi tisztviselőket és prédi
kátorokat aposztrofálta a király és állásukhoz megfelelően 
mindegyiket felelőssé tette akaratának végrehajtásáért. 

A staroszta is kénytelen vo l t fejet hajtani a király akarata 
előtt s a kényszerhelyzetből kifolyóan hasonló szellemű ren
de le t 1 1 ) kíséretében tudtára adta a király akaratát a városok
nak s már csak napok kérdése vol t , hogy a piaristáknál főleg 
Bársony Gy. szítására a reakciós párt harciasabb része jusson 
Hanacius Ferenc12) révén uezetőszerephez. 

A kath . párt határozttan nagy győzelemhez ju to t t Mihály 
lengyel király 1671-iki rendelete következtében és Bársonyok 
táborában nagy vo l t az ujjongás, mihelyt Hanacius F. útjának 
sikeres eredménye ismeretessé vált. 

Közben Bársony Gy. már közreadta „Falsitas veritatis toti 
mundo declarata, in negotio tolerantiae exercitii publici Religio-
nis Protestantium in Hungária breviter et dilucide extensa* c. 
hírhedt művét. 1 3 ) A műven átlengő reakciós szellem Bársonv 
Györgyöt az ecclesia militans főharcosává tette. Munkájában 
hirdette, hogy a király nem köteles a protestánsoknak a vallás
szabadságot megtartani, mivel az a katholikus vallás praejudi-
ciuma nélkül adatott s e feltétel megszűnt. A bécsi, l inczi békék 
pontjai érvénytelenek és I I . Lajos korabel i törvények (Luthe-
rani comburantur) újra feléledtek s gyakorlati lag alkalmazan
dók. Bársony Gy. most a kegyesrendiek segítségével, Mihály 
király rendeletére támaszkodva, azonnal hozzálátott a művé
ben hirdetet t szellemnek megfelelően az elzálogosított váro
sokban is az ellenreformáció erőszakos keresztülviteléhez. 

A kegyesrendi barátok a király és a herceg rendeletei értel
mében azonnal követelték a templom közösségéből kifolyólag 
a t ized és minden egyéb jövedelem felét, továbbá kijelentették, 
hogy a városokban levő kápolnák az ő kezelésökbe és bírto-

X 1) A rendelet német szövegét közölte Weber S., Monographie der ev. 
Gemeinde A. C . Bela. Késmárk 1885. c. m. 196—198. 1. — Lásd még „Be
schreibung merckwürdiger Dinge" c. kéziratban az 1671, évre vonatkozó 
események leírását, (Szepesszombati városi levéltárban. Közöltem a Közi. 
Szepes v. m. V I . évf. 1914. 142. 1.) 

1 2 ) Családi neve Hanak volt. Született a morvaországi Kelcz-ben 
1637-ben május hó 11-én. 

1 3 ) Megjelent Kassán 1671-ben. 



kukba mennek át. A z olaszii, váraljai, iglói, strázsai, szepes
szombati, leibiczi s bélai kápolnák sorsa ezzel eldőlt. 

A z evangélikusok helyzete nagyon nehéz vol t , mert a 
legcsekélyebb ellentállás a legsúlyosabb következményekkel 
járhatott volna rájuk nézve s viszont egyszerűen beletörődni 
a megváltozott viszonyokba sem lehetett. Még nagy szerencse 
vol t az evangélikusokra nézve, hogy Tworzianszky János lublói 
alkapitány eléggé k e z e l h e t ő ember vol t , a k i nem gyűlölte az 
evangélikusokat és a velük szemben tanúsított jóindulatával 
tényleg rászolgált arra, hogy az egykorú katholikusok a „luthe
ránusok patrónusának vagy istenének" nevezték e l . 1 4 ) Twor
zianszky J. alkapitány azt tanácsolta az evangélikusoknak, 
hogy forduljanak a herceghez és kérjék fel a királynál közve
títésre a szigorú rendeletek megmásítása, illetőleg enyhítése 
érdekében. A z elzálogosított tizenhárom szepesi város meg
fogadta a tanácsot, eljárt ez ügyben a hercegnél s békés meg
egyezésre való hajlandóságát azzal is dokumentálta, hogy 
Szepesváralján átengedték 1671-ben az ot tani evangélikusok 
a kápolnát a kórházzal együtt az irgalmasrendű barátoknak. 1 5 ) 

A z irgalmasokkal most már rövid időn belül az ötödik 
szerzetesrend telepedett le a Szepességen az ellenreformáció 
erősítésére. 

A herceg kegyesen fogadta a tizenhárom város kérését, 
mert maga is zavargásoktól féltette starosztiáját az 1671-iki 
rendelet szigorú végrehajtása esetén. Maga is a békés meg
egyezés hive vo l t és azért mindegyik fél megelégedésére óhaj
tot ta a vallás kérdéseit megoldani. A kathol ikusok igényeinek 
kielégítésére és l e l k i gondozására átengedte azért a staroszta 
a szepesbélai, leibiczi , iglói s szepesváraljai tót templomokat, 
Szepesolasziban a plébániakápolnát és iskolát. A többi város
ban megfelelő házak vol tak átadandók ka th . istentisztelet meg
tartására és a káplánoknak lakások gyanánt, ak iknek 300 len
gyel for in t évi fizetés jár. A z összes többi egyházi és vallási 
kérdésekben azt tanácsolta Lubomirszky az evangélikusoknak, 
hogy lépjenek méltányos egyezségre a kathol ikusokkal az 
1671-iki rendelet ér telmében. 1 6 ) 

14) Deus Lutheranorum (Fata memorabilia 19. 1, és Czirbesz i, m. 19- 1-, 
Kirchenprotokoll 73. 1.) és lásd Buchholtz i. m. 123. 1. „wie ihn auch 
dessentwegen die Papisten, der Lutheraner Gott nenneten." 

1 G ) F a t a mem. 18—19. 1.; Buchholtz 123. 1. Czirbesz 19. 1. 
16j Codex seu Tabulae i . h. 259. 1. 



A z evangélikusok ezen utasításnak megfelelően tényleg 
tárgyalásokba bocsátkoztak a ka thol ikusokkal s döntőbírónak 
felkérték Tworzianszky J. lublói alkapitányt. 

A feltételek, melyek mellet t az evangélikusok békés meg
egyezést ajánlottak, a következők: 

1. A kápolnák átengedése mia t t ne gyalázzák az evangé
l ikusokat a kathol ikusok és ne szolgáltasson ez semmiféle civó-
dásokra okot. A z összes többi kiváltságai ne helyeztessenek 
hatályon kívül. 

2. A papi tízed, fizetés és illetmények senkitől, még a 
katholikusoktól se csorbíttassanak. 

3. A z ev. lelkészek prédikációiból ne merítsen senki se 
civódásra anyagot és senki se jelentse fel azokat a hatóságnál. 

4. Papi funkciókba, nevezetesen betegek, vagy halálra
ítéltek le lk i vigasztalasába, továbbá keresztelés és úrvacsora 
szentségének kiszolgáltatásába ne avatkozzanak bele a katho
l ikus káplánok. 

5. Nyilvános helyeken, utcákon ne tartsanak processiókat 
a katholikusok, nehogy a fékezhetetlen nép és az ifjúság olyas
mi t kövessen el, ami a kathol ikusok boszantására szolgálna. 

6. Ha evangélikus vétséget követett el, ne kathol ikusok 
ítélkezzenek felette, hanem vigyék az ügyet az illetékes városi 
bíróság elé és ha annak Ítéletével egyik fél nem volna meg
elégedve, csak az esetben terjesszék azt magasabb fórum elé. 

7. A katholikus plébános ne zaklassa minduntalanul a bírót, 
prédikátort, ev. segédlelkészt vagy ev. tanítókat sérelmek elő
adásával és gyakori látogatásával, legkevésbbé munkaidőben. 

8. Senki se kárhoztassa s ne gyalázza az ev. vallást, s senki 
se merje a polgárokat, gyermekeket és nőket rábeszéléssel 
vagy fenyegetéssel a katholikus hi t re téríteni. 

9. Vallásgyülöletet senki se szítson, nehogy felekezeti 
viszályok elintézésével terheljék meg a magisztrátust. Minden 
felekezet éljen békében. 

10. A kathol ikusok ne támogassák plébánosukat, ha az az . 
erőszakosság útjára lép. 

11. A z ev. papi jövedelemből ne követeljenek a katholikus 
plébánosok a maguk számára semmit sem. 

12. Ne állítsanak a kathol ikusok iskolákat és ne gondos
kodjanak a deákokról . 1 7 ) 

1 7 ) Lásd a feltételek eredeti latin szövegét a „ F a t a memorabilia" kéz-



A katholikusok viszont a következő pontok elfogadását 
követelték az evangélikusoktól: 

\ . A kápolnák helyreállítandók s ahol kápolna nincsen, 
o t t alkalmas és megfelelő helyen levő házak adandók át. 
Szepesolasziban a plébáníakápolna, vagy az iskola rendelkezé
sükre bocsátandó. A káplánok kényelmes és jókarban ta r to t t 
házat kapjanak teljes berendezéssel és fűtőanyagot a városok
ban. 

2. A templomi felszerelés leltár szerint átadandó a káplá
noknak és a hiányzó és elpusztult egyházi szerek a város költ
ségén pótoltassanak. A mellékoltárok az átadandó kápolnákba, 
illetőleg az istentisztelet céljaira berendezett házakba fe l -
állítandók. 

3. A temetőben megfelelő bekerített hely jelöltessék k i a 
katholikus hivek részére. Ingyenes harangozás legyen temeté
seknél, az úrnapi procesziók tartásakor s az évente 4—5-ször 
tartandó búcsúk alkalmával. 

Kikötötték végül, hogy a káplánok évi fizetése évnegye
denként lakásukon pontosan kifizetendő. 1 8) 

Mia la t t az evangélikusok és katholikusok között folytak 
a tárgyalások és alkudozások, Lubomirszky Szaniszló Herák
liüs herceg Lublóra érkezett és tudtára adatta a szepesi városi1 

grófnak, bíráknak és ev. prédikátoroknak, hogy a kápolnák 
átadása a »katholikusok részére legközelebb foganatosítandó. 
A podolini piaristák a kath] vallás elterjedésére nézve kész 
tervezetet mutattak be a starosztának, de mozgolódtak a vá
rosi bírák és ev. lelkészek ís, ak ik küldöttség útján kérték a 
herceget, hogy tekintsen el a ka th . vallásnak a városokba való 
bevezetésétől és a kápolnák átadásától. Lubomirszky ez alka
lommal makacsnak mutatkozot t és elutasította az evangéliku
sok kérelmét, sőt a beterjesztett tizenkét ponton, melyet azok 
a megegyezés alapjának tekintet tek, egyenesen felháborodott 
s kereken leintette őket, mivel az e pontokban uralkodó köve
telő hang sehogyan sem vo l t összeegyeztethető a király és az ő 
1671-iki rendeletében kifej tet t alapelvek szellemével. 

Hosszas tanácskozás után augusztus hó 20-án a podol ini 
provinciális közreműködésével elkészült az az egyezség, ame-

irat 19. 1., Czirbesz i . kézirat 19—20. 1., Kirchenprotokoll 73. 1. és német 
fordítását Scholtz i . m. I I . 24—26. 1. 

1 8 ) u. o. í. h. 

20 



lye t Lubomirszky herceg is jóváhagyott és amely teljesen össze
zsugorította az evangélikusok jogait a tizenhárom elzálogosí
t o t t szepesi városban. A z egyezségben már a katholikusok 
jutot tak vezérszerephez, amennyiben nem az evangélikusok, 
hanem ők állapítják meg a feltételeket, melyek mellet t a vallás
szabadság zavartalan gyakorlatát nek ik biztosítják. 

E szerint a katholikusok: 1. nem háborgatják a templomi 
ájtatosságokat; 2. a magisztrátusnak és ev. prédikátoroknak 
megadják az illő tiszteletet; 3. a magisztrátust nem háborgat
ják jogszolgáltatási működésében; 4. jó baráti és szomszédi 
viszonyt tar tanak fenn; 5. a tizednél és a kápolnákhoz tartozó 
javaknál a herceg intézkedéseihez alkalmazkodnak és 6. a 
prédikátorok kinevezését, illetőleg meghívását, beiktatását 
nem akadályozzák meg s e tekintetben teljesen Lubomirszky 
herceg akarata dönt. 1 9 ) 

Ezen jogok biztosítása ellenében az evangélikusok a kö 
vetkező feltételek betartására nézve vállaltak felelősséget: 2 0 ) 

1. A katholikus plébánosoknak ők is megadják az illető 
tiszteletet és jogszolgáltatás tekintetében azok teljesen függet
lenek. 

Proceszíók alkalmával és valahányszor katholikus plébá
nos ^ szentségekkel beteghez siet, mindenki köteles kalap
ját megemelni előtte. 

3. A z ifjúságot arra szorítják, hogy a szentségek osztását és 
kiszolgáltatását a ka th . klérus által ne tegyék nevetség tárgyává. 

4. A kápolnákat és kápolnáknak szánt magánházakat jó-
karban tartják és tűzvész esetén újra felépítik. 

5. A káplánoknak tüzelőfát adnak. 
Más tekintetben pedig az 1671. évi királyi parancs irány r 

adó. Ezen egyezség végrehajtását maga a staroszta vette ke
zébe, ak i augusztus hó 24-én megjelent Szepesbélán, 25-én 
Leibiczon és 26-án Iglón, ahol mindenütt személyesen átadta 
a jezsuitáknak az egyházi épületeket. Csak Iglón támadt na
gyobb csoportosulás és mintegy 300 fegyveres polgár meg 
akarta akadályozni a tót templom átadását, de utóbb bele
törődtek a megváltoztathatatlanba, sőt kénytelenek voltak a vá-

1 9 ) La t in szövegét lásd F a t a memorabilia 20. 1., Czirbesz 21. I . ; 
Kirchenprotokoll 74—75. 1. és e pontok német fordítását Scholtz í. m. alap
ján közölte nyomtatásban Hradszky i . m. 280—281. 1. 

2 0 ) u. o. i . h. 



T O S költségén a ka th . káplán részére nagy költséggel lakóházat 
is építeni. 2 1 ) 

Iglóról Lubomirszky Váraljára és Olasziba készült, de 
Mihály király hir te len visszahívta, mire Tworzianszky J. lublói 
alkapitányát bízta meg azzal, hogy a még hátralevő városok
ban végrehajtsa az egyezség pont ja i t . 2 2 ) 

Szepesváralján, mint említettük, már átengedték az evan
gélikusok az ispotálytemplomot az irgalmasoknak, de 1 a piaris
ták is éltek a lengyel királynak 1671-iki kiváltságlevelében 
biztosított jogokkal és szintén bevonultak a városba már a 
papi jövedelem biztosítása céljából is. Eleinte Hanacius Ferenc 
piarista barát jött át Olasziból rövid időre Váraljára és Dovo-
rány Ferenc házát rendezte be istenházának. Minthogy Hana
cius F . fontosabbnak tartotta Szepesolaszi adminisztrációját, 
csakhamar visszatért oda s helyét egy Mátyás nevű kegyes
rendű szerzetes foglalta e l , 2 3 ) aki az írgalmásokkal és a szepes
helyí jezsuitákkal karöltve azon volt, hogy teljesen katholí
kussá tegye a szepesi préposti székhely, káptalan és Csákyak 
tőszomszédságában fekvő város ev. lakosságát. 

A piaristák rövidesen az elzálogosított városokban mint 
misszióslelkészek letelepedtek. " 

A z elzálogosított városok közül a legnagyobb ellentállásra 
talált az ellenreformáció Szepesolasziban. Egyfelől talán azért, 
mert Olaszí nem tartozott a szepesi, hanem az esztergomi sz. 
György zöld mezejéről (de v i r i d i campo) nevezett prépostság
hoz, másfelől azért, mivel akkor egy kiválóan jelesen képzett, 
nagytehetségű papja volt Klesch Dániel személyében, aki nagy 
tudásával és határozott egyéniségével síkra szállott az ellen
reformációval szemben; aki nehéz esztendőkben a X X I V sze
pesi városi fraternitás feloszlatása előtt annak utolsóelőtti nagy 
kvalitású esperese (1667—1669) vol t s aki az eperjesi ev. kollé
gium szervezésén rendkívül sokat fáradozott, hogy azt a sze
pesi ev. egyház erősséggé tegye. Klesch Dániel tudományosan 
képzett theologus, író és költő (poéta iaureatus) egy személyben, 
aki nagy hithűséggel szolgálta egyházát, amelynek érdekében 
szállott síkra, hogy börtön és hontalanság jusson neki szent 
meggyőződéséért ju ta lmul . I lyen kiváló férfival szemben a ke
gyesrend is Hanacius Ferencet (a Venceslao) a rendház egyik 

2 1 ) Codex seu Tabulae 259, 1. 
» ) u. o. és Scholtz 28. 1. 2 S ) u. o. 30. 1. 



legtehetségesebb, legelszántabb és hitéhez fanatikusan ragaszkodó 
rendtársát állította csatasorba, aki bátorságának és térítői ké
pességének már tanújelét adta a bányavárosokban, ahol a 
Giovanell i család segítségével nagy sikerekat ért el 1666-ban 
Szomolnokon. 2 4 ) 

A két jeles ellenfél azonban nem egyenlő fegyverekkel 
mérte össze erejét. Míg Klesch Dániel tisztán csak a tudomány 
fegyvereivel védte a reformáció létjogosultságát, addig ellen
fele a nyers hatalomra is támaszkodott hitbeli argumentumai
nak igazolásánál s a szepesi prépost, a staroszta, Csáky István 
Szepesvár ura, sőt a lengyel király támogatását is vette igénybe 
az elzálogosított városok rekatholizálásánál. 

Szepesolaszi városát már most az ellenreformáció harca egy
szerre lángba borította. 

20. Az ellenreformáció harcai Szepesolaszíban. 

A l i g hozta Hanacius F. Varsóból Mihály király 1671-iki 
rendeletét, azonnal a szepesolaszií missziós egyház szervezésé
nek szentelte minden erejét. Hanacius nem várta be a tárgya
lások eredményét, melyek a rendelet gyakorlati keresztülvitele, 
illetőleg enyhítése céljából evangélikusok és katholikusok kö
zött Lubomirszky herceg egyenes kívánságára megindultak, 
hanem már 1671-ben augusztus hó 19-én megjelent Szepeshelyen 
Bársony György püspök- és prépostnál, hogy tőle a szerve
zendő szepesolaszií katholikus missziós egyház felszereléséhez 
szükséges tárgyakat megkapja. Bársony a legnagyobb előzé
kenységgel tett eleget Hanacius kérésének, úgy hogy az augusz
tus hó 20-án, szt. István napján Szepesolaszíban felszentelhette 
Roskoványi házának 1 ) egyik szobáját, melybe oltárt ís állítta
tott, imateremmé. Szepesolaszíban a katholikusok száma ezidő-
szerínt meghaladta már a negyvenet. Hanacius rendkívül sokat 
fáradozott a térítés terén s igénybe vette még gróf Csáky Ist
vánnak, SzepeSvár urának támogatását ís, jóllehet Szepesolaszi, 
mint elzálogosított város, nem tartozott a Csákyak főhatósága 

2 4 ) Fridreich Endre dr, „Hanacius Ferenc (Franciscus a S, Venceslao 
e S. P.) élete" c, a veszprémi r, kath, főgimn, 1904/05. és 1905/06. értesí
tőiben részletesen ismertette H . életét és működését és lásd még Weber S, 
„Az ellenreformáció a Szepességen" c. kisebb jelentőségű cikkét (Prot. 
Szemle 1907. 585. 1.) 

*) A ház egészen a város szélén volt. 



alá. A buzgó szerzetes elemében volt , mikor missziós egyházá
nak harangot, majd temetőt szerzett. A temetőbe, amelyet a 
szepeshelyi káptalan felé eső dombon jelölt k i , hatalmas fa-
keresztet állíttatott és hatáskeltés céljából azt maga 12 kathol i 
kus hívő lélek segítségével mezítláb vitte oda. A z egyszerű 
népre külsőségekkel igyekezett hatni és a pompa emelése cél
jából az ímatermet Lenchovicz Gy. kanonokkal, a temetőt pedig 
Szolcsányi M . kanonokkal szenteltette fel. Hanacius térítői 
működését a szepesolasziak ellenszenvvel fogadták s épen a 
feltűnést keltő ceremóniák alkalmazása megbántotta érzékeny
ségüket. Olajat öntött a parázs alatt lappangó tűzre Hanacius, 
midőn a Lubomirszky által jóváhagyott szerződés értelmében azt 
követelte az olaszii evangélikusoktól, hogy adják át neki vagy 
az iskolát, vagy a pretorium mellett levő kápolnát. 2) 

A szepesolasziak a békés megegyezés dacára mi t sem 
akartak tudni a feltételek teljesítéséről. Hiába figyelmeztette 
őket Tworzíánszky J . lublói alkapitány október hó 4-én arra, 
hogy vagy a kápolnát, vagy az iskolát okvetlenül át ke l l enged-
niök. A z alkapitány erről értesítette 3) Hanacius Ferencet, mire 
az, hogy az olasziíak makacsságát letörje Bársony tanácsára 
erőszakkal akarta az iskolaépületet hatalmába venni. 4 ) 

2 ) A város régi pretoriumát (városházát) a szóbaníorgó kápolnától ma 
i s csak közös fal választja el. 

3 ) Lásd a levél szövegét a „História reinducti liberi exercitii Religionis 
Romano-Catholicae in X I I I . oppida Praesecturae Scepus. Studio et opera 
C C . R R . Scholarum Piarum ex antiquis Collegii Podol. adnotationíbus 
collecta, novis monimentis aucta et ín ordiném meliorem redacta A . D . 
1766." c. kézirat a podolini kegyesr. levéltárában. E z alapján közölte 
Scholtz i . m. I I . 31. 1. — A kéziratot ezentúl így idézzük: História Scho
larum Piarum. 

4 ) A z egész szepesolaszií incidenst a megfelelő hivatalos rendeletek, 
határozatok és végzések másolatával tárgyalja a podolini kegyesr. levél
tárában levő História Scholarum Piarum c. kézírat. — A tanúvallomásokat 
lásd a szepeshelyi kápt. levéltárban Protocoll 1667. pag. 402b.—409a. — 
A herceg Czartoryski múzeum levéltárában Krakkóban levő kézirat gyűjte
ményben csak 1680. évtől kezdve akadtam szepesi egyházi anyagra, a r é 
gebbi anyag Varsóban, illetőleg Moszkvában lappanghat. — Lásd még 
Hanacius F . Naplóját (Annales), amely a kegyesr. központi levéltárában 
Budapesten van. H . Naplóját behatóan ismertette Fridreich E . dr. „Hana
cius élete" c tanulmányában (Veszprémi r. kath. főgimn. 1904/05. évi ér te 
sítője.) A szepesolaszií incidenst a podolini kegyesr. kézírat alapján be
hatóan ismertette Scholtz i . m. 30—47. és 49—60. 1. — Scholtz i. kéziratát 
kivonatolta Hradszky i . m. 283—288. 1. és Scholtz adatai alapján áll Schre-



Október hó 12-én egy katholikus takácsmester hétéves 
leánykájának temetése szolgáltatott okot a lappangó szenve
délyek kitörésére. Hanacius a temetést az iskolaépületnél óhaj
totta rendezni és a temetésre összesereglett kath. nép segítsé
gével akarta azt Lubomírszky rendelete, illetőleg a megegyezés 
értelmében véglegesen kath. egyházi célokra lefoglalni. A Ros-
koványí István-házban levő oltárt, feszületet és egyéb egyházi 
szereket átvítette az iskolához és annak külső falán állította 
fel azokat. Ezek után maga Hanacius teljes lelkészi ornátusban 
a halottasházhoz ment és a halott beszentelése után az iskola 
felé tartott ; kezében lobogtatta a lengyel király, a staroszta és 
a lublói alkapitány rendeleteit, amelyek a katholíkusoknak 
ítélték oda az ev. iskolaépületet. Közvetlen utána vit tek egy 
feszületet és két Mária-képet, 5) azután következett a kath. ifjú
ság és férfiak a halottal s a gyászmenetet bezárták a nők. 6 ) 

Egész Szepesolaszi ev. lakossága az utcán vol t s aggoda
lommal nézte a felvonulást, nagy le lk i önuralmat tanúsítva a 
a proceszióval szemben, amelynek célzatosságát előre sejtette. 
A lakosság izgalma mindegyre fokozódott és feszült figyelemmel 
várta mindenki a bekövetkezendőket, midőn Pálfafalvay J á -
nosné, egy fanatikus katholikus asszony, követ ragadott és egy 
evangélikus nőre támadt, aki túlságos közelről bámészkodott a 
felvonulókra. Erre kitört a városban a zendülés. A nép szenve
délyei nem voltak többé fékezhetők s mindenki, aki eddig tét
lenül nézte a felvonulást, az iskolához sietett, hogy megaka
dályozza annak elfoglalását. Hanacius látván, hogy az iskolát 
nem veheti birtokába, a kápolna felé tartott, amivel az ev. lakos
ság elkeseredettségét még növelte és az összecsődült nők irtó
zatos zene-bonában törtek k i . Sárral, göröngyökkel, kaviccsal 
s kövekkel dobálták meg Hanaciust s a Mária-képeket, sőt Bob-

ter K . , „Kurzgefasste Geschichte der ev. Gemeinde A . C . Szepes-Olaszi." 
Késmárk 1877. 6—11. 1. — Fridreich E . i. munkájának , ,H . Szepesolaszíban 
c. fejezetében tekintettel volt még H . Naplójára, (u. o. 39—53. 1.). Hanacius 
Naplóját ezentúl így idézzük: Annales. 

5 ) A hagyomány szerint az egyik képen Szűz Mária meg éppen köny-
nyezett. (Hist. Sehol. Piar.) 

6 ) Hanacius naplójából, melyet Fr idre ich E . említett, higgadt tanul 
mányában is követett (48. 1.), kitűnik, hogy Hanacius a temetési menettel 
az iskola és kápolna elfoglalásán kívül a templomot körülvevő temetőbe 
óhajtotta a kath. gyermeket temetni, amelyben addig csak ev, temet
kezhettek. 



zár Gy. és Bolcha Jakab eltaszították a kápolnától Hanaciust 
s tetteíegesen ís bántalmazták. 7) A hitbuzgó misszionárius be
látta, hogy a nép felgerjedt indulatának áldozata lesz, ha to
vábbra is ragaszkodik a kápolna, illetőleg ískpla átadásához és 

' azért óvást emelt bántalmazása és a, kath. vallás kigúnyolása 
ellen és azután visszavonult az iskolához, hogy a történtekről 
Tworzianszky lublói alkapitánynak és Bársony Gy. püspök
prépostnak azonnal Írásbeli jelentést tegyen. Lublóra elküldötte 
Pálfafalvay Jánost és Pílichowitz Jánost, Szepeshelyre Bársony 
Györgyhez Roskovány Istvánt és Korponay Miklóst. Mia la t t 
Hanacius F. jelentéseit elkészítette, a szepesolaszií polgárok, 
különösen a nők, a legdurvább kifejezésekkel illették őt és egye
nesen az ördög csatlósának csúfolták, sőt midőn a katholikusok 
gorombaságokkal feleltek, még jobban kiélesedett köztük a 
viszály es az eddigi nagy nehezen visszafojtott népszenvedély 
nem ismert többé határt. A nép nekiesett az iskola falán fe l 
állított oltárnak s ledöntötte azt a Mária-képekkel, feszülettel, 
gyertyatartókkal együtt és a nagy tülekedésben földre fordul t 
a koporsó a kis halottal együtt. Sárral bemocskolták a kathol i 
kusok szent képeit, egyházi szereit és megdobálták sárral, kö
vekkel Hanaciust és híveit is, sőt sokan hangoztatták, hogy a 
vallás békebontóját vagy meg ke l l kövezni, vagy meg ke l l ölni. 
Bobzár Györgyön és Bolcha Jakabon, a zendülés szítóín éá izga-
tóín kívül még Czyz Jakab, Ho l t z i János, Bayzer, Finger, Kolasz, 
Kusznier S., Horváth Kristóf, Svidy Pál, Bednar István, Kusz-
nircsik Bartel vettek részt az oltár, képek ledöntésében és az 
utcai kő- és sárharcban. A nők részéről Svot, Slusar, Drafenicz, 
Toman, Farber, Wächter és Kulcsár Éva dobálták kövekkel, 
sárgolyókkal és sárral a szent képeket, oltárt, zászlókat és 
Hanaciust, k i t istenkáromló, gyalázó szavakkal illettek, Hana
cius a feszületet szivéhez szorította, az oltár mellett letérdelt 
és tűrte a nép haragjának kifakadásait. M a j d összeszedte a 
feléje hajított sárgolyókat, göröngyöket, köveket és elhalmozta 
azokat csókokkal, de helyéről nem tágított. Klesch Dániel, aki 
ablakából látta az egész jelenetet, tehetetlen vol t e zendüléssel 

') Sacerdotem nostrum Catholícum, Piarum Scholarum Religíosum, 
funebri processione tumultuarie invadere, in terram prosternere, luto et lapi -
dibus obruere, pariter imaginem B . Vírg. M., quae in processione praefere-
bat, luto impetere et conspurcare non reformidaverint. (Bársony leveléből, 
melyet az a városi pápai nunciushoz intézett. Lásd az egész levelet a podo
lini Hist. Sehol. Piarum c. kéziratban és Scholtznál 59—60, 1.) 



szemben és a legrosszabbtól félvén, higgadtabb polgárokat kül
dött Hanacíushoz, hogy arra kérje őt, hagyná ejl az iskolát, 
mert a vallásos érzelmeiben megbántott néptömeg halálára tör. 
Hanacius makacsul szembe nézett a veszéllyel és nem távozott 
el onnan, de a tekintélyesebb polgárok közbelépése használt, 
amennyiben higgadtságra és józanságra intették a felizgult népet 
s dél felé tényleg helyreállították a városban a nyugalmat és 
a rendzavarás véget ért. Aznap este 6 óra tájban meg
érkeztek a szepesi káptalan kiküldöttjei, akik egy Woczech 
nevű festőt is hoztak magukkal és míg ők az esetről jegyző
könyvet vettek fel, addig ő szemtanúk elbeszélése alapján képen 
örökítette meg az incidenst. 8) M a j d ünnepélyes protestálás után 
a káptalan tagjai újra eltávoztak. A z oltár, az egyházi szerek és 
a koporsó a vizsgálat befejezéséig egyelőre az iskola előtt ma
radtak és Hanacius csak azután távozott eí onnan, miután a 
bíró és a városi tanács polgárőrséget szervezett az iskolánál 
felállított oltár és koporsó őrizetére. 

A lublói alkapitány az olaszii eset megvizsgálására egy 
világi és egyházi férfiakból álló vegyes bizottságot küldött k i , 9 ) 
mely október hó 16-án Olasziba érkezett és két napon át eskü 
alatt kihallgatott 12 katholikus és 12 ev. polgárt a zendülésre 
vonatkozólag. A hivatalos közegek megfélemlítették a város 
lakosságát, úgy hogy protestáció nélkül beletörődtek abba, hogy 
a bizottság harmadnapra átadja a katholikusoknak az iskola
épületet és a gyermeket a bizottság jelenlétében harang-
zúgás mellett eltemették. 

A bizottság bemutatta a tanúvallomásokat Tworzianszky 
J . lublói alkapitánynak, aki az esetet oly súlyosnak tartotta, 
hogy az összes iratokat Lanczutra (Galícia) Lubomirszkyhez 
küldte, aki ez ügyben törvényt ült és 1671-ben október hó 27-én 

8 ) A kép másolata látható Hanacius „Annales vagy helyesebben Apo-
calypsis P. Franc i sc i a S. Venceslao Clericorum Regularium Pauperum 
Matris Dei Scholarum Píarum, id est Annales, Fast í , seu Acta , seríes et 
Epitome Sacrarum Míssionum in Apostolico Regno Hungáriáé et Poloníae" 
c. élettörténetét előadó kéziratában, amely a kegyesrendi központi levél
tárban Budapesten van. — Fridre ich E . i . tanulmányában (49. 1.) ismerteti 
a képet. A képen látható a város, a Roskoványi ház, a temetési menet, a 
templom bejárata előtt Han., amint Bobzár és Bolcha tettlegesen bántják 
és végűi H . az iskola falánál felállított oltárnál. 

9 ) Vencel kegyesrendí' iglói páter, János és E l e k segédlelkészeível, to
vábbá Morakovszky és Kinszky lublói hivatalnokok voltak a bizottság 
tagjai. 



már szigorú ítéletet hozott a zendüléssel vádolt olasziiak felett. 
Lubomirszky az í té le t 1 0 ) indokolásánál nagy vétséget olvasott 
az olaszíi bíró fejére, mivel az nem tett eleget azon utasításai
nak, melyeket annak idején Lublón tőle személyesen kapott 
és nem adta át az iskolát a katholikusoknak és nem biztosította 
azoknak a szabad vallásgyakorlatot sem. Sőt a bíró még akkor 
sem hajtott fejet e rendelet előtt, midőn a lublói alkapitány 
ismételten figyelmeztette a következményekre, amelyek a feje
delem, illetőleg király akaratának és parancsának ^figyelembe 
nem vételéből származhatnak. A bíró mindezek ellenére nem 
adta k i az iskolát, jóllehet azt, amint a megejtett vizsgálatból is 
kitűnik, Hanacius F. szépszerivel kérte tőle. Bűnös továbbá a 
bíró annyiban is, hogy az ő tudtával, sőt egyenes biztatására 
történt a nagy zendülés, midőn a katholikusok az elnyert kivált
ságok alapján az ev. temetőben temetésre készültek. 

1 0 ) Quandoquidem Iudex Olasziensis, dum Lubloviae Excellentissimus 
Princeps praesens adfuísset, per ipsummet Excellentissimum Principem 
admonitus fuerat, ut Scholam Olaszií, pro administratione Sacramentorum 
et absolvendis Ceremoniís devotionibusque Catholícorum libere dimitteret, 
síque et Serenissimi Regis et Suae Excellentiae mandatis, Seu privilegiis 
et expressae voluntatí satisfaceret. Sucessu deinde temporis hocce mandá
tum M . Dom. Vicecapitaneus suo suaeque Excellentiae nomine, serio eidem 
Iudici confirmavit, demandavitque exequendum. Nihilominus Iudex prae-
dictam Scholam dímíttere recusavit, et quandoquidem ex iisdem Inquisí-
tionibus manifeste apparet, q u o d \ R . P. Franciscus, primo bonis módis 
processionem Scholae postulavit, tandem nihil efficiendo processionaliter. 
non tarn pro apprehendenda Schola (cui nullám intulit inj úriam) quam 
humando et sepeliendo catholico Cadavere in coemeterium Lutheranorum, 
vigore privilegiorum, progressus est, cui magna túrba tumultuavit cum baculis, 
lapidibus et variis instrumentis, ex instinctu et mandato Iudicis et Supe-
riorum Olasziensium (quod Inquisitione probatur) obriavit, ac imprimis 
Georgius Bobzar et Jacobus Bolcha principales, tarn Jacobus Czyz, Joannes 
Holetius, Bajzer, Finger, Kolasz, Samuel Kusznier, Christopherus Horwath, 
Paulus Swidy, Stephanus Bednar, Bartholomaeus Kusznircsik; tum Svotka, 
Slusarka, Drafeniczka, Tomanka, Farbarka, Wachtarka, ancilla Fararáka et 
uxor ejus Eva Klucsarka, complices facti, tum et al i i de nominibus et cogno-
minibus ignoti, ubi innotuerint, speeificandi, eundem R. Patrem a pio opere 
in actu processíonis, ímpediebant, tanquam latronem a tergo capiebant, 
clamoribus, ululatibus, Diaboli personam appellebant, in Coemeterium cum 
confugisset et constitisset, lapidibus projiciebant, lapidare et mactare 
conabantur, lutoque eundem consulto ad id comparato continue projiciendo 
in vestibus cetemonialibus Sacrisque. Altare adstantem deturparunt, 
commacularunt, Imagines duas B . M . Virg. et Crucifixum et altare luto, 
tum vestes et indumenta sacra denigrarunt, conspurcarunt, contemptibus 
affecerunt, per quod securitatem publicam, tum privilegie Serenissimi 



A z ítélet azután névszerint felsorolja azokat, akik doron
gokkal, kövekkel és mindenféle eszközökkel rátámadtak Hana-
ciusra és híveire, akik megakadályozták őt a proceszió kegyes 
munkájában és rabló módjára hátulról megfogták, ráordítoztak, 
szidták, köpködték, gyalázták és egyenesen életére törtek, az 
oltárt bemocskolták, beszenyezték Szűz Mária két képét, a fe
születet és Hanacius egyházi ornátusát besározták s leköpköd
ték. Lubomírszky nemcsak a király által biztosított privilé
giumokat, nemcsak a saját és lublói alkapitányának félrema-
gyarázhatatlan rendeleteit látta megsértve a szepesolaszíiak 
zendülésével, hanem a kath. vallást s az egész klérust meg
gyalázottaknak, a szent képeket meg profanizáltaknak tekintette. 

Minthogy a herceg oly súlyosnak minősítette az elkövetett 
vétséget, súlyos büntetést is mért a zendülés bűnében elmarasz-

Regis et Excellentíssimi Domíni Capitanei expressumque mandátum ejus 
verbale violarunt, contradixerunt, Religionem Catholicam, totumque Clerum 
temerario ausu in persona spirítuali contemserunt, imagínes Sacras profa-
narunt crimen sceleratum comiserunt: A c proinde hoc Iudicium, ínhaerendo 
Serenissimi Regis et Illustríssimi Principis Privilegiis, praefatos Georgium 
Bobzar et Jacobum Bolcha Principales et excessivos, Capíte plectendos, alios 
vero supra nominatos omnes complices iuxta qualitatem facti, virgis 
puniendos, in praesentía duorum Catholicorum, in spatío sex Septímana-
rum decrevít, dcernitque. Insuper, siquidem praefatus Iudex, iuxta mandátum 
Scholam praetensum concedere recusavit, inde per ejus ínobedientiam enorme 
scandalum patratum est, exindeque sume occasio et víolentia et tumultus 
exortus est, quem tumultum Iudex, cum potuisset in plebe non sedavit, nec 
compescere curavit, imo, ut ex inquisitione patet, plebem ad tumultum 
animavit et consulto domi suae commoratur; tota demum plebs ejusdem 
pactí via praesumitam esse et condemnatur. A c proinde hoc Iudicium, pro 
communi facto, comunem poenam, scilícet summám duorum millium flore-
norum Hungaricalium contribuere demandat. Quam quidem Summám itidem 
ín sex Septimanis, nemine excepto (exceptis tarnen Catholícis) ducta 
proportíone facultatem et personarum, iidem Cives Olaszienses Lutheranicae 
Scutae reddere M . Dom. Vice-Capitaneo pro munitione et publicis expensís 
Arc i s Lubloviensis tenebuntur; et quidem innocentes, (siqui fuerínt) ut a 
similibus caveant excessíbus; nocentes vero, ut condignam facto suo subeant 
poenam, idque sub simili poena aliorum duarum millium florenorum. 
Scholam vero praetensum, in spatio similiter sex septimanarum Iudex et 
tota Commítas R . R. Patribus Scholarum Piarum et Catholícis pro liberó 
Catholico exercitio dimittant, Sepulturas in Coementerio non denegant, 
serío Iudicium demandat. Quae omnia et singula facturi sunt in tempore 
praefixo sub poenis rígorosis, Decreti praesentis vigore. Actum in Cur ia 
Lanczutensi F e r i a 3 in vigília S. S. Simonis et Judae Apostolorum Anno 
1671. Stanislaus Lobomirszky. (Hist. Sehol. Piarum kézirat a podolini 
kegyesr. levéltárában és Scholtz 35—36. 1.) 



t a l t oíaszíiakra. Bobzar Gy.-öt és Bolcha Jakabot, mint a zen
dülés főcínkosait, halálra ítélte, az előbb névszerint felsorolt 
férfiakat és nőket pedig, akik Hanacius megbántalmazásánál és 
a szent tárgyak bemocskolásánál ténylegesen résztvettek, két 
kath. tanú jelenlétében hat héten belül megkorbácsolásra és a 
város egész lakosságát, a katholikusok kivételével, hat héten 
belül 2000 frt pénzbírság lefizetésére ítélte. A bírót szigorú 
megrovásban részesítette a herceg, mivel a vizsgálati jelentés
ből kitűnt, hogy nem csillapította le a népet, hanem ellenkező
leg még szította a zavargást. A z iskolát köteles a bíró a piaris
táknak hat héten belül átadni, a kath, vallásszabadság gyakor
latát benne biztosítani és a temető szabad használatát garantálni. 

Még mielőtt Lubomirszky szigorú ítéletét kihirdették volna, 
a vizsgáló bizottság a kath. szepesolaszíiak tudtával közölte a 
herceggel, hogy azon esetben, ha az evangélikusok önként át
engednék a katholikusoknak a szt. Jánosnak szentelt plébánia
templomot, akkor azok hajlandók a sérelmek megtorlásától e l 
tekinteni. Az evangélikusok, értesülvén a szigorú ítéletről, egye
nesen arra kérték ' Lubomirszkyt, hogy új bizottságot küldjön 
k i Szepesolasziba az ügy megvizsgálására, mivel a mostani b i 
zottság Hanacius F . és Bársony Gy. befolyása alatt állván, nem 
vezette tárgyilagosan a vizsgálatot. 

Lubomirszky teljesítette az evangélikusok kérését és tisz
tán lengyelekből álló bízottságot 1 1) küldött Olasziba, A bizott
ság 1671-ben december hó 30-án érkezett Olasziba. A z iskolába 
összehivatták a város lakosságát és kihallgatták az október hó 
12-iki zendülés részleteire nézve. December hó 31-én a kathol i 
kusok és evangélikusok körükből egy-egy szószólót választot
tak és kihallgatásra jelöltek még 12—12 tanút, akiket azután 
feleskettek. A katholikusok érdekeit Roskovány István és K o r -
ponay Mklós, az evangélikusokét Schnell Bálint bíró és Roxer 
J . elől járó képviselték. 

A z újabb vizsgálati tárgyalásokra a káptalan is elküldötte 

1 1 ) A bizottság tagjai voltak egyházi részről: Wolszky Szaniszló ú j -
szandeczi őrkanonok, Janowszky Kázmér ószandeczi prépost és Rzepecky 
J á n o s apostoli protonotárius; világi részről: Kaveczky András szandeczi 
alkapitány s Skrzetuczky Kristóf mint a bizottság jegyzője. A bizottság 
segédletére a piaristák részéről kirendelték még Opatovszky Vencelt, H a 
nacius Ferencet, Eleket és Simont, az utóbbit már mint Szepesolaszi új le lki 
pásztorát és azonfelül még néhány lublói tisztviselőt 40 dragonyossal, egy 
lovas és egy puskás csapattal, (u. o. i, h. és lásd még Fridreich i. m. 51. 1.) 



képviselőit Lenchowicz Gy. és Bethlenfalvay J . kanonokok sze
mélyében, akik a kath. vallást ért sérelmek miatt óvást emeltek 
a bizottságnál. 

M a j d a Vath. szószólók (actores) terjesztették elő nagy 
részletességgel a zendülés egész történetét, melyet a megjelent 
kanonokok is minden részletben megerősítettek. A kanonokok 
ismételten szóvátették a szepesolasziiaknak a zendüléskor tör
tént istentelen káromkodásait és Klesch Dániel ev. prédikátor
nak becsmérlő szavait, melyekkel a kath. klérust azzal vádolta, 
hogy az telhetetlenségében mindent hatalmába kerít. A z egész 
tárgyalás koronatanuja azonban Hanacius F. volt , aki minuciosus 
részletességgel adta elő az oltár, szent képek beszenyezésének 
egész történetét, sőt be is mutatta a bemocskolt képeket, feszü
letet, összetaposott zászlót és besározott ornátusát s a reá do
bott köveket és göröngyöket. Klesch nevetségesnek találta Ha
nacius fontoskodását, mire az Klesch Dánielt is istenkáromlás
sal vádolta. Klesch D. nyugodtan azzal vágott vissza Hanacius-
nak, hogy nem tudja, mi ly szellem lakozik benne. A bizottság 
ti l takozott Klesch D. ezen agresziv magatartása ellen s véde
kezésre utasította őt, aminek ő azután teljesen megfelelt. Klesch 
D. kihallgatása után megkezdődött a megesketett 12 katholikus 
és 12 evangélikus tanú vallatása, mely igénybe vette a bizott
ságot január hó 1-én. Bársony Gy. is érdeklődött a bizottság 
működése iránt és megjelent. 1672-ben január hó 2-án Szepes
olaszíban, hogy az ítélethozatal előtt még felvilágosításokkal 
szolgáljon neki. Követelésére megnyitották neki és a bízottságnak 
a plébániatemplomot, melyet ez alapján szemügyre vettek és 
abból néhány egyházi felszerelési tárgyat a kápolnába vitet
tek á t . 1 2 ) 

A bizottság azután összehívatta a bírót, a városi tanácsot, 
az ev. papságot és az egész város lakosságát, hogy közölje vele 
az ítéletet, mivel Lubomirszky a bizottságot felhatalmazta arra, 
hogy maga hozhasson jogérvényes ítéletet. A bizottság ítélete 
bevezetésében összegezte, Lubomirszky ítélete alapján, a sze
pesolaszií zendülés egész történetét, azután egyenként részle
tezte az elmarasztaltak bűneit, de előrebocsátotta, hogy a két 
főcinkos, Bobzar és Bolcha elitéltetését felfüggesztette, mivel az 
ellenök összegyűjtött terhelő anyag még nem vol t teljes. 

1 2 ) 5 kelyhet, 1 casulát, 1 olajedényt, 1 füstölőt, 2 karinget és 2 oltár-
terítőt vittek át. (Hist. Sehol. Piar.) 



A z ítélet, mindenekelőtt bűnösnek mondotta k i Schnell 
Bálint bírót, mivel nem csendesítette le rögtön a zendülést 
annak kitörésekor. Különösen terhelő körülménynek vette a 
bízottság a bíróra nézve azt, hogy Hanacius F. a lázadást meg
előzőleg néhány nappal megjelent nála és mint Szepesolaszi 
plébánosa, bemutatta a királynak a kath. vallásügyet rendező 
1671-iki oklevelet és Lubomirszkynek Olaszira vonatkozó ren
deleteit s jóllehet tudomása volt neki e rendeletek tartalmáról, 
mégis éj je l az ev. lakossággal tanácskozott a katholikusok hát
térbe szorítása felől, — a zendülés idején pedig a városi ta
náccsal együtt tétlenül nézte az ablakból a nép zabolátlan k i 
töréseit és mit sem tett bírói tekintélyével a felizgult kedélyek 
lecsillapítására. A bizottság, jóllehet a bíró a tanáccsal együtt 
főbenjáró bűnt követett el, mégis kegyelmet gyakorolt velők 
szemben és csak négy heti börtönre ítélte őket. A büntetést a 
lublói vártömlöcben ke l l leülníök és a büntetés kiállása után 
kötelesek még 1000 magyar for intnyi pénzbírságot felerészben 
Lubomirszky Szaniszló Herákliüs hercegnek, felerészben a po
dol in i piarista rendháznak fej- és jószágvesztés terhe alatt le
fizetni. 

A városi lakosság, mivel a temetés miatt a külvárosból ís 
sokan összecsődültek és a zavargásban közreműködtek, bün
tetlenül maradt, de azok, akik feleségeiket és cselédségüket 
nem tartották otthon és akik a zendülésben tevékeny szerepet 
játszottak, fej- és jószágvesztés terhe alatt 2000 magyar forint 
bírságot fizetnek felerészben Lubomirszkynek, felerészben a 
podolini kegyesrendháznak. 

Klesch Dániel bűnéül felrótta a bizottság, hogy összeköt
tetésben állott a bíróval, aki a kath. érdekek ellen éj je l a lakos
sággal gyűlésezett, továbbá hogy mint lelkipásztor nem csende
sítette le híveit, hanem az ablakból nézte a nép tombolását, sőt 
leánya köveket adogatott az asszonyoknak, akik azokkal Hana-
ciusra és a szent tárgyakra dobáltak és cséplősei is résztvettek 
hadaróikkal a zavargásban. Helytelenítette a bizottság Klesch D. 
eljárását annyiban, hogy nem intette le személyesen híveit a 
féktelenségekről, hanem csak követeket küldött Hanaciushoz 
figyelmeztetvén őt, hogy ha életét biztonságba akarja helyezni, 
akkor távozzék az iskolából. 

A bízottság súlyosbító körülménynek tudta be Klesch D. 
i l le t len magatartását, melyet az Hanaciussal és a bizottsággal 



szemben a tanúkihallgatás alkalmával tanúsított, midőn „isten
káromló" módon odaszólt Hanaciusnak: „nescitis, cujus spiritus 
f i l i i estis, cujus est evőmére". 

Mindezeket figyelembe véve Klesch Dánielt hivatalvesz
tésre és száműzetésre ítélték és hat héten belül köteles vol t 
családjával együtt Szepesolaszit elhagyni és a Szepesség te
rületén nem vállalhatott többé lelkészi hivatalt fe j - és jószág
vesztés terhe alatt. 

Schnell B . bíró köteles végül a városi tanács tagjaival a 
büntetés leülése után két szepeshelyi kanonok és négy kath. 
nemes jelenlétében a podolini rendháztól a Hanaciust ért sérel
mekért bocsánatot kérni s a bizottság kijelentette még, hogy a 
jövőben hasonló eseteket súlyosabban büntetnek meg. 1 1 ) 

1 3 ) Mellőzve az eset leírását, mindjárt az ítélet eredeti szövegét ikta
tom ide: His itaque Circumstantiis facti, aliisque inquisitionibus contentis, 
probe trutinatis propiores esse Nobiles Stephanum Roskowany et Nicolam 
Kopernay, cum duobus textibus ad convincendum criminaliter adiuvenit, 
devernitque, ut praefati delatores eosdem non inculpatos Babzar et Bolcha 
convincant, et postquam juraverint, Iudicium Commissoriale id decernet, 
quod Juris erit. 

Quantum vero attinet Circumspectum Valentinum Schnell, Iudicem, 
cum suo Magistratu, licet quidem eidem tumultui populorum praesentes 
non interfuerunt, verum quoniam privilégium S, R. Majestatis, mandata 
Illustrissími Principis Lubomirszky, ante aliquot dies, per Religiosum P. 
Franciscum, primum Parochum Olasziensem, praesentata ipsis fuerint, quae 
majoris recollectionis et informationis gratia, penes se detinuerunt, quibus 
sie praesens, serpenti malo obviare potuerunt, nocturnis temporibus cum 
Communitate ín unum convocata, postpositis Catholicis, Consil ia firmaverunt, 
Incolas regimini suo subjectos in diseiplina non continuerunt, imo per 
spatium horarurn fere duarum haecce facinora perpetrare permiserunt, 
quorum omnium per fenestras existentes spectatores, clamores non com-
pescuerunt et suam potestatem ad dispergendam plebem non admoverunt, 
licet quidem poenas criminales huic scelerato actui promeruerint condignas, 
Iudicium tarnen ad mitiores descendendo decernit, ut idem Judex Schnell 
cum suo Magistratu turrim arcis Lubloviensis ingrediatur, eandem per 
spatium quatvor Septimanarum sine intermissione continuent et in egressu 
de turri, Summám mille florenorum Hungaricalium, Illustrissimo Principi 
Lubomirszky, tum Relígiosis P. P. Piarum Scholarum injunetam, dispositioni 
Religiosi Rectoris in Podolenice sunt applicaturi. Factur i sunt praemissa 
sub poenis infamiae et colli atque confiscationis bonorum iuremissibiliter 
subeundis. In defectu satisfactionis remittitur Causa pro executione facienda 
ad Illustrissimum Capitaneum Scepus. sive ejus vice gerentem Generosum 
Vice-Capitaneum Scepus. Porro, quantum attinet Communitatem hu jus 
oppidi, quia tarn ex suburbiis, quam ex omnibus plateis ad illum actum 
funestum convenerunt, ibidem in contemptum divinum atque levipendiuin 



A lengyel bízottság által hozott ítélet szigorúság tekinteté
ben jóval túltett Lubomirszky herceg ítéletén, A hiba ott volt , 
hogy a bízottság tisztán lengyelekből állott, akik teljesen tájé
kozatlanok voltak a Szepesség vallási viszonyaiban és akik 
épen idegen voltuknál fogva lélektani alapon nem tudták meg
érteni a szepesolaszií ev, lakosság felzúdulását és makacs ellent
állását, mikor Hanacius ellenreformációjával s térítéseivel tün
tetőleg megtámadta őket ev. hitükben. A bizottság ítéletét 
azonfelül túlságosan befolyásolták a szolgálatra kirendelt ke
gyesrendi barátok (Vencel, Elek, Simon), továbbá maga Bár
sony Gy. püspök és prépost és különösen Hanacius Ferenc, az 
érdekelt fél. 

S. Romanae fidei Catholicae, ut praemissum est, ausus suos temerarios 
sunt executi, ne tarn nefandum crimen, (quod coelo abomínandum et 
destabile) impunítum maneat, omnes tam maritos, qui domi suae uxores 
atque famíliám domesticam non contínuerant, uxores quoque in omnem 
licentiam et malitiam efrenatas, poenis peculiaribus pecunlariis subjacere 
constítuít, decernitque ut praefata Comunitas Summám duorum millium 
florenorum Hungarícalium físco ' supra scrípto Illustrissimi Capitanei et 
Religíosís P. P. Piarum Scholarum, modo quo supra, per medium in iisdem 
quatvor septimanis (exceptis tarnen omnibus Catholicis) solvant et deponant, 
sub símíli poena ínfamíarum, colli et bonorum confiscationis, cum remíssione 
pro executione, ut supra, ad Illustrissimum sive Generosum Vice C a p i -
taneum. 

Qudd vero spectat Danielem Klesch, Praedicantem, quonium ét idem 
objectorum ex inquísítioníbus arguitur, qui in mutuum consilium cum Judice 
íntraverít et tunc temporis cum eadem túrba hominum coíbat, cum aliis 
ministrís huc et illuc praeambulabat, neque cum potuisset, (ut se Pastorem 
gregis nominat) tumultum saevientem sedavit, familiamque suam, utpote 
filiam, lapides congregantem, et aliis ad jaciendum tradentem, suosque 
trituratores cum flabellis assistentes non feriebat, verum horum omnium 
mutus spectator in fenestra exstitit, legationem acerbam ad praefatum 
Religiosum P. Franciscum, ut si non vellet ab illo loco récédére, mactetur, 
transmisit, et quod summum diviníque numinis offensivum, circa agitatíonem 
causae in praesentia Iudícíi Commissorialis, atque Perillustrium et Adm. 
R . R . Dominorum, Georgii Lenczewicz, Abbatis B . M . Virg . de Gacs, 
Custodis et Joannis Bethlenfalvai, Canonicorum Ven. Capituli Scepus. cum 
scandalo circumstantium (exceptis aliis blasphemiis contra Deum) verba 
blasphema proterva linqua contra Religiosum P. Franciscum proferendo: 
nescitis, cujus Spiritus filíi estis, cujus est evőmére: Ulis itaque conside-
ratis, pro ejusmodi audací progressu et reliquis sese perimentibus, eundem 
Praedicantem Klesch ab Eccles ia ípsius excludendum et relegandum sen-
tentiavit, decernitque, ut idem Praedicans in spatio 6 Septimanarum, cum 
uxore et família Olaszío; ultra Comitatum et Districtum Scepusíensem 
migret, nullumque exercitium suae religionis híc et ubique locorum hujus 



A katholikusok örömmel fogadták ezt a szigorú ítéletet, de 
az evangélikusok abba nem törődhettek bele és felebbezéssel 
éltek, de nem, mint a bizottság óhajtotta, a királyhoz, hanem a 
starosztához, Lubomirszky Sz. Herákliüs herceghez, aki a b i 
zottságnál jobban ismerte a szepesi ev. lakosság közérzületét. A 
herceg tényleg maga is túlszígorúnak találta a bizottság ítéletét 
s átlátta, hogy annak végrehajtása rövidesen maga után vonná 
Szepesolaszi városának pusztulását és romlását s e miatt a 
kegyelmezés jogával élve lényegesen enyhítette az ítélet drákói 
rendelkezéseit. A herceg Bobzar és Bolcha ügyét sem tartotta 
véglegesen befejezettnek s a további vizsgálat megejtését vélte 
szükségesnek. 

Schnell B. bírónak a lublói vártömlöcbe való bebörtönözé-
sét és azt, hogy a büntetés kiállása után megkövesse a város 
nevében a podolini rendház tagjait, jóváhagyta, de felmentette 
őt a tanáccsal együtt a pénzbírság lefizetése alól és elengedte a 
tanács tagjainak a börtönbüntetést. 

A lakosságnak is elengedte a súlyos pénzbírságot, arra 
való tekintettel, hogy a zavaros időkben úgyis gyakran contr i-
buciókkal terhelték őket és a nép teljes elszegényedésének útján 
volt . A podolini kegyesrendí rendháznak kötelesek azonban a 
szepesolasziiak tehetségük arányában megfelelő ajándékot adni, 
mikor megkövetik azt. 

Klesch D. bűnét nem találta Lubomirszky oly súlyosnak, 
mint a minőnek azt a bizottság ítéletében feltüntette. A sta
roszta szerint Klesch D. a zendülés bűnében nem vo.J.t részes 
és Hanacius Ferencet is csak a szentírásból vett idézettel sér
tette meg és azért megmaradhat Olasziban prédikátori állásá
ban, de két heti elzárásra Ítélte őt a lublói várban és a büntetés 
leülése után ő is köteles a podolini piaristákat megkövetni. 
Comitatus audeat peragcrc. Facturus est idem Praedicans, praemissa sub 
poena ínfamiae et colli et bonorum confiscatione. 

A d extremum, post explícationem praemissorum, Sumarumque exsolu-
tionem tenebitur idem Dominus Judex, cum suis Collegis, Religiosos Patres 
Piarum Scholarum Podolinii in illorum Collegio, in praesentia duorum 
Perillustrium et Adm. R. R. Canonicorum Ven. Capituli Scepus. nec non 
quatvor Nobilium Catholicorum, verbis quam honestissimis deprecari, insuper 
si et in quantum praefati Incolae ad his similia facinora redierint, S. F idem 
Catholicam conspurcaverint et Catholicos oppresserint, majores poena 
ipsis imponentur, luita ad praesens poena Iudicio praesenti ducentorum 
florenorum Polonicalium persolvenda, sub poena perpetua Cautionis. (Hist. 
Sehol. Piar. kézirat a pod. kegyesr. levéltárában és Scholtz I I . 41—43. 1.) 



Lubomirszky Sz. Herákliüs herceg mérsékeltebb Ítélete, melyet 
1672-ben január hó 9-én Lanczuton hozot t , 1 4 ) jó hatással vol t 
a felizgatott olaszii kedélyekre és a staroszta jóindulatát látva, 
fejet hajtottak előtte és beletörődtek nehéz sorsukba. 

Schnell Bálint bíró és Klesch Dániel ev. lelkész ezek után 
tényleg leülték Lublón a két heti várfogságot, de a podolini 
piaristáknál való bocsánatkérés dolga elhúzódott még egy ideig, 
mivel a fraternitás Poprádon január hó 20-án tartott gyűlésén 
elhatározta, hogy a szepesváraljai és szepesolaszií lelkészek 
személyesen megkeresik a herceget, hogy engedje el Klesch 
Dánielnek az ev. papságra való tekintettel a büntetésnek e 
megalázó részét. Közben Noscovi Mihály, a szepesi városi fra
ternitás utolsó esperese néhány paptársával szerencsés közve
títői szerepre vállalkozott a piaristáknál s békés kijelentések 

1 4 ) Stanislaus Heraclius S. R. I . Princeps Lubomirszky, Comes in 
Wisnicz et Jaroslaw, Subdapifer Regni Poloníae, Capítaneus Scepusiensís. 
Significamus praesentibus literis nostris, universis et singulís, quorum 
interest, praesertim Genéroso Vice-Capítaneo nostro Scepusiensi, porrec-
tam nobis esse Copíam Decreti Commissorialis, nuper Olaszi i prolati, 
simulque nobis esse supplícatum, nomine et ex parte Iudicis, Iuratorum 
Consulum, totiusque Communitatis oppidí Olasziensís Capitaneatus nostri. 
qui se nimis eodem Decreto aggravatos, ultra mentem facti ani asserunt, 
allegando brevi futuram totíus oppidi Olasziensís pernitiem et ruinam. 
Hoc itaque Decretum Perillustrium R. R. Generosorum Dominorum 
Commíssariorum, quantum spectat ad convictionem ínculpatorum Balzar 
et Bolcha, per Nobiles Roskovany et Kopernay, cum duobus testíbus 
expedíendam, ut eodem Decreto Oommissoríali injunctum, tum Schnell 
Iudícem tantummodo, sine magístratu, qui officio suo plebem tumultuantem 
non coercuit, exinde Carceri Türris Lubloviensis est demandatus, nec non 
solennem, publicamque R. R. Patrum Scholarum Piarum deprecationem, 
Decreto peracto assignatam, et alia similiter puncta et contenta ejusce 
Decreti Commissorialis approbamus et ratifícamus. 

Quantum attínet Summám pecuniarium, quandoquidem per iniquitatem 
temporum crebras contríbutiones et communes necessitates oppidorum 
Scepusiensium et maximé oppidi Olasziensís manífesta pauperies et de-
populatío iuveniretur, idcirco eandem poenam pecuníariam praecavendo 
ulteriori inopiae et indemnitati hujus Oppidi condonavimus et ab eadein 
benigne recessimus, prout equidem tarn Iudici, quam Communitati condo-
namus et recedimus; ea nihilominus adjecta conditione, ut iidem Cíves 
Olaszienses, sub tempus deprecationis futurae, Decreto Commíssorialí 
assignata, pro posse suo R. R. Patribus Elemosyna-pecuniaria pro delicto 
satisfaciant et pro poena; quod executioni et judicio Generosi Domini Více-
capitaneí nostri commendamus. 

Insuper, siquidem Daniel Klesch, Praedicans Olasziensís, ex antecesso-
ribus suis promeritus et ibidem progenitus, nullius criminís solummodo 



ellenében elintézte az esperes a podolini piarista rendházzal 
áz elmérgesedett szepesolaszií vallásügyet. 

Lubomirszky a szepesolaszii zendülési incidenst tényleg 
békésebb mederbe terelte és az ügynek enyhébb megitélése 
nagy meghökkenést keltett Bársony Gy. püspöknél, aki az 
olasznak szentségtörését jogalapnak tekintette arra, hogy az 
eretnekséget végkép kiirthassa a tizenhárom elzálogosított sze
pesi városban. 

Bársony harcias lelke nem is törődött bele oly könnyen 
a szepesolaszií zendülés békés elintézésébe s hogy tervei siker
rel járjanak, tekintélyes pártfogók után nézett a bécsi udvarban. 
A hitbuzgó özvegy Eleonóra császárné, I . Lipót anyja szemé
lyében találta meg Bársony hathatós pártfogóját. A z özvegy 
császárnénak a lengyel udvarnál nagy befolyása volt, mivel 
leánya Mihály lengyel királyhoz ment vol t férjhez. A z özvegy 
császárné hitbuzgóságból teljesítette Bársony kérését és vejét, 
Mihály lengyel királyt és leányát, a királynét levéllel kereste 
meg, hogy Bársony püspök tervét, aki a tizenhárom szepesi 
városban a kath. vallás visszaállítását tervezi, lehetőleg elő
mozdítsák és a király Lubomirszky herceget s starosztát a I I I . 
Zsigmond, Kázmér János királyok és az ő alatta kibocsátott 
vallásügyi rendeletek végrehajtására szorítsa. 1 5 ) 

Bársony Gy. I . Lipót királyt is felkérte a lengyel királynál 
való közvetítésre s az január hó 26-án írt is ez ügyben sógo
rának, Mihály lengyel királynak. 1 6 ) 

Bársony azonfelül még január hó 22-én egyenesen Mihály 

verborum convicatum esse reus, quae quidem verba ex testű Scrípturae 
Sacrae allegando, contra R. P. Franciscum protulit, ideo eundem Olaszi i 
in loco antiquo, penes solita ipsius privilegia et Iura conservamus et 
relinquimus, nihilominus pro ejusmodi ausu, poenam eidem Sessionis 
Turris Lubloviensis per spatium duarum septimanarum ínjungimus, quod 
sine íntermissione adímplere tenebitur ab actu praesentium in duabuS 
Septimanis. E t post egressum de turri publícam faciet R. R . Patribus 
Piarum Scholarum deprecatíonem. Quod facturus est sub poena contra 
ipsum in Decreto Commissoriali nuncupata. In quorum fidem praesentes 
manu nostra subscriptas Sigillo comuniri jussimus. Datum Lanczuti . F e r í a 
3 . post festum trium Regum Anno Domini 1672 , — Stanislaus Lubomirszky 

(Podolini kegyesr. levéltár i . kézirat és Scholtz i . m. 4 5 — 4 6 . 1.) 
1 5 ) Lásd e két levél szövegét a „Hist. Sehol. Píar." kéziratban és 

Scholtz i . h. 4 9 — 5 0 . 1. 
1 8 ) Lásd e levél szövegét a Hist. Sehol. Píar. kéziraton kívül még 

Scholtz i . m. 60. 1. 



Jengyei királyhoz ís fordult,' akit már megelőzőleg a szepes
olaszií szentségtörésről értesített és segítséget és támogatást 
kért tőle, hogy a tizenhárom szepesi városban élő sok ezer 
ka th , hivő lélek oltalmat nyerjen, Lubomírszkyt pedig rábírja 
a király a templomok átadására vonatkozó királyi rendelet végre
hajtására, A püspök-prépost hangoztatta levelében, hogy most, 
mikor egész Magyarországban és a sz. k i r . városokban, sőt a 
Szepesség egyéb városaiban is az ellenreformáció bevezettetett, 
természetesen a tízenhárom elzálogosított város sem maradhat 
el e mozgalomtól, „A prédikátorok országszerte elűzetnek és 
mint ragadozó farkasok el választatnak Krisztus juhaitól és a 
templomok, melyek egykor a katholíkusoké voltak s az eretnek
ség folytán erőszakosan elragadtattak, most újra visszavétetnek. 
E héten Isten segítségével 11 templomot foglaltam el és 10 
lutheránus prédikátort űztem el a tizenhárom elzálogosított 
szepesi "város szomszédságából, akik fájdalomra a megnevezett 
városokba, egy katholikus fejedelem védelme alatt, mint eret
nekségük legbiztosabb menedékhelyére, húzódtak be ," 1 7 ) 

1 7 ) Serenissime ac potentíssíme Rex, Domine, Domine clementíssimeí 
Iterato cogor ad Serenitatem Vestram humillime in Dei causa, et multorum 
mill ium animarum in X I I I , oppídis Scepus, degentium recurrere, opem et 
.auxílium a Majestate Vestra Regia implorare, ut tandem aliquando I l lus-
trissimus Dominus Lubomirszky, Starosta Scepus, benignum Majestatis 
Vestrae mandátum debitae executioni mandare velít ac studeat, (quod 
negotium hactenus in anno proxime praeterito etiam ab Augustissima 
Imperatríce Eleonóra zelosissime Majestati Vestrae Regiae recommendátum 
fuisse, benigne meminísse dignabitur): hoc praesertim tempore ubi per 
tótam Hungáriám, tarn in liberis Regiisque Civítatibus, quam in locis 
quibusvis aliis et in hoc Comitatu Scepusiensi c irca praedicta X I I I , oppida 
Reformatio fit religionis, Pelluntur Praedicantes et tanquam lupí rapaces 
arcentur ab ovili Christi , Ecclesiaeque illae, quae nobis Catholícis olím per 
Haeresin erant violenter ereptae, ubique recipiuntur, Prout huc hebdomada 
etiam cum Dei gratia X L Ecclesias accepi, et X , Praedicantes Lutheranos 
amovi in vicinítate X I I I , oppídorum; qui tarnen proh dolor! ad praedicta 
X I I I . oppida, sub protectionem Domini Catholici, ut ad securissimum suae 
haeresis asylum se se recipiunt, Absit, quenquam apud Majestatem Vestram 
insinuem. Sed hoc verum est, quod facinus il lud horribíle ab Olaszíensibus 
civibus, (de quo jam antea Majestatem Vestram demísse ' informaveram, 
prout clarius ipsémet Sacerdos P. Franciscus a S. Venceslao Scholarum 
Piarum, meus in hac causa ablegatus informabít) contra hpnorem matris 
Dei et in manifestum Catholicae religionis cpntemptum et vilípendíum 
perpetratum, et in coelum vindictam clamans, tametsí bina vice etiam per 
diversos Commíssaríos tarn Ecclesiasticos, quam Seculares, superinde 
legitimo processu, sententia lata et decretum emanatam contra Praedican-



Bársony ezek után újra figyelmébe ajánlotta a lengyel k i 
rálynak a szepesolaszií szentségtörést s egyes részleteinek 
erősebb színezésével fel akarta ingerelni a király haragját az 
elzálogosított városok ev. lakosságával szemben. Rámutatott 
arra, hogy sem az Isten anyján és a katholikus valláson ejtett 
égbekiáltó gazság, sem a vizsgálati tárgyalásnál tett istenká
romló kijelentések még nem toroltattak meg; hogy továbbá 
Klesch Dániel, a gonoszlelkű prédikátor, a bizottság határozata 
ellenére még mindig városában lelkészkedik, jóllehet ő, aki 
most is kigúnyolja és bántalmazza a katholikusokat, tulajdon
képen minden bajnak a forrása. Végül hathatósan könyörög a 
királyhoz, ne engedje, hogy az uralma alatt álló tizenhárom 
szepesi városban az eretnekség diadalmaskodjék és bosszulja 
már meg az Isten anyján és a kath. valláson elkövetett sérel
meket, hogy azután az Isten is bosszút álljon a király ellensé
gein s boldog, hosszú uralkodást engedjen neki. 

Bársony Gy. püspök levelét Hanacius F. január hó 30-án 
vitte a királyhoz Varsóba, aki a legilletékesebb vol t arra, hogy 
a szepesi vallásügyi állapotokról és, a szepesolaszií zendülés-
ről részletes jelentést tegyen a lengyel királynak és a lengyel 
országgyűlésnek. 

A rendház, megismervén Hanacius F. nagy misszionáriusi 
képességeit, rögtön a szepesolaszií eset után felmentette őt ottan 

tem ejusdem loci haereticum et omnis mali authorem, tum contra complices 
ejusdem facinoris fuisset, nihilominus, nec biasquemiae illae in matrem 
Dei prolatae, nec despectus ille publice perpetratus, cendigne et íuxta 
latam Dominorum Commissariorum sententiam est vindicatus. Nam Praedi-
cans ille íniquissimus, (contra tenorem Decreti Dominorum Commissa
riorum) manet in eodem oppido, gaudet et insultat Catholícis, Haeresis in 
praefatis X I I I . oppidis, quod malum. . . lucratur, per tot Commíssiones 
etiam- A h , Serenissime Rex, rogo amore Jesu Christ i Majestatem Vestram 
Regiam, non sinat ín his X I I I . oppidis Suae Regiae potestati modo subjectis 
haeresim adeo triumphare, víndicet injuríam matri Dei et religioni Catholi-
cae illatam, ut Deus quoque in aeternum benedictus se vindicet de omnibus 
Majestatis Vestrae hostibus et inimicis, tarn publicis, quam occultis, faciat-
que Majestatem Vestram Regiam Semper felicem et triumphantem, florentem 
usque senectam et Senium, quod uti sincera omnino devotione a divina 
Majestate desidero, me gratíis Majestatis Vestrae Regiae humillime com-
mendo. Scepusii 22 Jan . Anno Domini 1672. 

Serenitatis Vestrae obsequentissímus et devotissimus Capellanus 
Georgíus Bársony Episcopus Varadinensis. 

(Hist. Sehol. P iar. c. kézírat a podolini kegy. r. levéltárában é» 
Scholtz í. m. 51—52. 1.) 



viselt lelkészí állásától és az összes X I I I szepesi város misszió-
ügyének élére állította őt. Bársony Gy. a királyhoz intézett le
velén kívül még a lengyel országgyűlés és Lubomirszky herceg 
számára is küldött Hanaciussal levelet. A térítés munkájában 
a püspök nem ismert fáradságot, kitartása kifogyhatatlan s 
harcmodora az ellenfélre nézve éles és kíméletlen. A z ország
gyűléshez intézett levelében újra hosszasan és színesen ecse
tel i Bársony Gy. a szepesolaszií istentelenségek egész történetét 
és tőle kér támogatást, hogy I I I . Zsigmondnak 1604-ikí, továbbá 
Kázmér Jánosnak és Mihály királynak az eretnekek kiirtására 
irányuló rendeletei a szepesi starosztiában ís foganatosíttassanak 
és a szepesolaszií szentségtörők, különösen a prédikátor, aki 
annyi gazság okozója, kellő megtorlásban részesüljenek. 1 8) 

Bársonynak Lubomirszkyhez intézett levele mérsékeltebb 
és higgadtabb hangú v o l t , 1 9 ) mivel a püspök nagyon jól tudta, 

1 8 ) Lásd e levél szövegét a Hist. Sehol. Piar. c. kéziratában a podolini 
kegyesr. levéltárában és Scholtz i. m. 54—55. 1. 

1 9 ) Excellentissime Princeps, Domine Domine colendissíme! Post 
sinceram in decursu hujus anni omnium ab Excel lentia Vestra sibí destina-
torum apprecationem, cogor haec sequentia Excellentiae Vestrae sincero 
animo delegere. In primís, nescio, cur ad literas meas in Dei causa et 
catholicae religionis ad Excellenti^m Vestram datas, nullum responsum 
mihi detur? Fortassis sum molestus? Sed debeo, quia est causa Dei . 
Quamvis in hac apud Excellentiam Vestram me molestum non puto, cujus 
zelus mihi ex tot literis constat optime. Interim tarnen nescio, quo fato in 
X I I I . oppidis ab Excellentia Vestra possessis, iniquissime blasphematur 
mater Dei, imago ejusdem ab Olássíensibus ín publica processione luteis 
glebis impetitur et deturpatur. Sacerdos Dei in terram pYosternítur, luto et 
lapidibus obruitur, Catholici et religio Catholica opprimitur. Injuriae hae 
Matri Dei et catholicae relígioni ab Haereticis illis illatáé, vindictam in 
•coelum cfamant. E t quamvis de his jam bina vice Cómmissío instituta 
fuerit et res bene examinatae extiterint, legitimeque processu per Dominos 
Commissaríos instituto,, legitima sententia et decretum tum contra Praedi
cantem Olassiensem, tanquam omnis mali authorem, tum reliquos complices 
emanatum fuerit, miramur tarnen omnes, quomodo in luctum versa sít 
Cythara nostra Catholicorum? Quomodo tríumphat Praedicans Olasziensís? 
Quomodo exultat haeresis in X I I I . oppidis? Res est obstupescenda, quod 
ubi nos ex parte Suae Majestatis Caerareae et Regíae, uridique circa X I I I . 
oppida, accipimus Ecclesias olím nostras, prout hac Septimana cum Dei 
gratia decem Ecclesias accepi et 10. Praedicantes amovi, ^plerumque Prae
dicantes sese recipiunt in X I I I . oppidis et tanquam ad lapidem refugií 
recurrunt, illic sperantes omnem protectionem et favorem; a quo? Deus 
ipse novit. Ego saltem de Excel lentia Vestra mihi aliter persuadeo, cui 
tantum ingenium inesse novi, ut sciat discernere et judicare causam Dei, 
scilicet, quod Deus irrideri non vult; sciat, quod tandem Deus soleat 



hogy a staroszta eddig sem látta szivesen ellenreformátori te-
vékenykedését és beavatkozását a tizenhárom elzálogosított 
szepesi város ügyeibe. Neheztelőleg tett Bársony Gy. arról emlí
tést, hogy a herceg eddigi leveleit válasz nélkül hagyta, jóllehet 
azok Isten és a katholikus vallás érdekében íródtak. Nem re 
méli, hogy mostani soraival, melyek szintén fontos vallásügyet 
ölelnek fel, terhére válnék. Nem érti, hogyan történ
hetett a tizenhárom szepesi városban Isten anyjának káromlása 
és hogyan követhették el a szepesolasziíak a szentségtörést, 
melyet ismét hatáskeltés céljából rövidesen előadni célszerű
nek tartott . Kiemeli , hogy bár a kiküldött két vizsgáló bizott
ság alapos munkát végzett és törvényes ítéletet ís hozott, mégis 
a katholikusok csodálkozására elmaradt az Ítélet végrehajtása, 
úgy hogy a katholikusok öröme gyásszá változott át. A prédi
kátor uj jong Olasziban és az eretnekség diadalmaskodik a t izen
három szepesi városban. Hivatkozik továbbá Bársony Gy. az ő 
radikális eszközökkel elért sikereire, hogy egy héten belül 11 
templomot foglalt vissza és 10 prédikátort mozdított e í állásá
ból, k i k közül legtöbben a tizenhárom elzálogosított szepesi 
városba menekültek, ott keresve menedéket és Isten a megmond
hatója, hogy kinél találnak ott védelmet és pártfogást. Tudja 
meg a herceg, hogy Istent nem lehet csúffá tenni és minél ké
sőbben tesz eleget Isten akaratának, annál inkább áll az raj ta 
bosszút. ,,Isten szereiméré kérem fenségedet, ébredjen már fel 
és bosszulja meg Isten anyjának tiszteletét, álljon bosszút a 
kath. 'vallás meggyalázásáért, védelmezze a katholikusokat, 
irtsa k i az eretnekséget, amint a magyar törvény ezt elrendeli 
a Boldogságos Szűz Mária ellenségeivel szemben." 

Bársony azon személyeken kívül, akik a szepesi starosztia 
sorsát közvetlenül intézték, még másutt ís keresett élete főcél-

exsurgere in causa sua et quo magis tardat, eo magís sese vindícat. Amore 
Jesu Christ i rogo Excellentíam Vestram, exsurgat jam et vindicet honorem 
matris Dei, vindicet despectum catholicae religionis eídem illatúm, protegat 
Catholicos, exstirpet haeresis, uti lex Hungaricae dícít, tanquam manifestos 
hostes B . Vírg. Maríae. E t quod iam fit generaliter per Hungáriám, credat 
Excel lentia Vestra se majorem habituram a Deo benedictionem. Quam cum 
síncero corde apprecor, maneo Excellentiae Vestrae Servus obligatissimus 
Georgius Barsony Episcopus Varadinensis. In Residentia Scep. d. 29. J a n . 
Anno 1672. 

(Hist. Sehol. Piar, kézírat a podolini kegy. r. levéltárában és Schölts 
I I . 56—57. 1.) 



jának, a Szepesség teljes katholizálásának, segítőtársat és meg
kérte még terveinek támogatására a lengyel pápai nunciust és a 
piarista rend varsói provinciálisát. Ranutíus Angelo nuncíushoz 
intézett soraiban megemlíti, hogy már nyolc év óta fáradozik 
és tar t ja lelkipásztori kötelességének, hogy a tizenhárom szepesi 
városból ki i r tsa a lutheranizmust és hogy a templomokat, me
lyek hajdan igazságtalanul eretnekek által erőszakosan elvé
tettek, a katholikusoknak visszaadassanak. Elismeri, hogy a 
szentszék a lengyel királyságban az igaz hi t terjesztése terén 
nagy érdemeket szerzett és a mostani uralkodó király is fe l 
karol ta a kath. vallás ügyét a tizenhárom szepesi városra vo
natkozó 1670-ben kiadott rendeletével, de Lubomirszky herceg, 
nem tudni mi okból, nem hajtja végre a királyi rendeletet. Lubo
mírszky pasziv rendelkezésére vihető vissza, hogy az eretnekség 
ama tizenhárom szepesi városban napról-napra erősbödik és 
vakmerőségében annyira vetemedett, hogy az olaszii polgárok 
a kath. vallás piarista lelkészét temetés alkalmával megrohan
ták, földre teperték, sárral és kövekkel megdobálták, továbbá 
Boldogságos Szűz Mária képét ís beszennyezték, leköpködték 
és eléktelenítették. 

Kéri végül a nunciust, hogy hasson a királyra és az állam
tanácsra, hogy ez az égbekiáltó gazság megtoroltassék és a 
kath. vallás uralma az elzálogosított tizenhárom szepesi város
ban visszaállíttassék. 2 0) 

2 0 ) Illusírissime et Reverendissime Domine, Patrone colendíssimeí 
Ab octo jam annis, sollicitudine officii Pastoralis mei id exigente, laboro, 
ut ex XIII. oppidis in hoc Comitatu Scepusiensi existentibus, haeresis 
Lutherana exstirpetur et Ecclesiae, quae olim injuria temporum per haere-
iicos violenter a nobis ereptae sunt, Catholícis restituantur. Laboraverunt 
etiam multi Illustríssimae et Revererjdissimae Dom. Vestrae Antecessores, 
nuncii Apostoliéi, juxta sibi dátum a Sacra Sede Apostolica mandátum, 
iamque,- in proximo negotium aggredí debuit; sed varii interím tumultus, in 
régo Poloniae excitatí , tam sanctae íntentionis executionem praepediverunt. 
Dedit etiam modernus Seremissimus Rex Poloniae superinde mandátum, 
sonans ad praedicta X I I I . oppida, sed Illustrissimus Dominus Lubomírszky, 
qui eadem oppida actu possídet, nescitur, ob quas causas, mandátum illud 
Regium, finali executioni demandari differt; unde in dies haeresis ín íllis 
X I I I . oppidis magis et magis invalescens, eo audaciae et temeritatis 
prcrupit, ut Cives Olassienses, in uno ex praedictis Oppidis, anno proxime 
praeterríto. Sacerdotem nostrum Catholicum, Píarum Scholarum Religi
osum, funebri processione tumultuarie invadere, in terram prosternere, 
luto et lapidibus obruere, pariter ímaginem B . Vírg. M. , quae in processione 
praeferebatque luto impetere et conspurcare non reformidaverint. De 



Hanacius F. február hó 24-én érkezett Varsóba és azonnal 
hozzálátott, hogy sikerrel járjon el diplomáciai megbízatásában. 
Tisztelgett a pápai nuncíus- és piarista provinciálisnál és az 
utóbbival együtt február hó 26-án megjelent a király előtt k i 
hallgatáson. Másnap fogadták őt a lengyel rendek, Hanacius 
F . kihallgatásakor fanatikus ékesszólással részletezte a szepes
olaszií vallássértés összes epizódjait, sőt bemutatta a bemocs
kol t Mária-képet i s . 2 1 ) 

Hanacius F. beszédével nagy hatást tett a lengyel rendekre, 
akik az ülés után testületileg a királyhoz kisérték s annak jelen
létében a szenátus ülést tartott , amelyen Hanacius is szóhoz 
ju tot t és a király trónja előtt nagy hatással ismertette a szentség
törő incidenst. 2 2 ) , * 
quibus omnibus ipsémet Sacerdos praedictus, meus Ablegatus, I l lustrissi-
mam et Reverendissimam D. Vestram uberius informabit. Rogo itaque digre-
tur ex innato sibi erga Catholicam Religíonem zelo, injurias íllas matri 
Dei et catholicae religioní per haeretícos illatas, in coelum vindíctam 
clamantes, Serenissimo Regi Poloniae proponere, svadereque, ut tandem 
mandátum illud Suae Serenitatis debitae executioni mandetur, Ecclesiae 
íllae nobis restituantur, Praedicantes haeretíci, tanquam non legitimi ani-
marum Pastores, sed lupi rapaces expellantur; hoc praecipue tempore, ubi 
circum circa i l la X I I I . oppida, ímo per totum Regnum Hungáriáé, tarn in 
liberis et regiis Cívitatibus, quam in aliis villis et oppidis, reformatio 
fit religionis, Ecclesiae olim nobis per háereticos violenter ereptae reci-
piuntur et Praedicantes expelluntur. Sed, proh dolor! a nobis expulsí ín 
X I I I . illis oppidis, recípíuntur ac foventur et quidem sub gubernío Catholici . 
Confído ín solito Illustrissimae D. Vestrae zelo, quod apud Sereníssimum 
Regem Poloniae et sí necessítas tulerít, etiam apud ipsam Rempublicam, 
íta impendet operám suam, ut Sanctae Catholicorum intentiones optatum 
sortiantur effectum; svadere tarnen, ut Serenissimus Rex Poloniae certos 
tam Ecclesíasticos, quam Secularis dignítatís Commissarios, ad id effícien-
dum destinare dignaretur. Nam ego iam vix habeo spem, ut Illustrissimus 
Dominus Lubomirszky mandátum Suae, Serenitatis debitae executioni deman-
dare velit, síquidem saepíus mihi hactenus compromiserat, síne effectu 
tarnen hucusque subsecuto, (hoc tarnen confídenter Illustrissimae Domina-
tioni Vestrae.) Certum itaque est, necessaríos esse alios Commissarios au 
id exequendum zelosissímos. Interim nec Illustrissimae et Reverendissimae 
D. Vestrae favöribus demissíssime commendo et maneo, Scepusii in Res i -
dentía mea d. 29. Jari. 1672. . Illustrissimae et Revenderíssimae. Vestrae 
Servus obligatissímus et devinctissimus Georgíus Bársony, Episcopus 
Varadinensis. 

(Hist. Sehol. Píar. c. kézírat a podolini kegyesr. levéltárában és 
Scholtz í, m 59—60 1.) 

2 1 ) Hist. Sehol. Píarum (Podolini kegyesr, rendház levéltárában,) 
S 2 ) Hanacius naplója alapján Fridre ich E , részletesen ismertette feb

ruár hó 27-ének történetét, H . lefestette azt a jelenetet, mikor ő a lengyel 



A rendek utóbb március hó 8-án határozottan kimondották, 
hogy a borzalmas eset pontos megvizsgálására új bizottságot 
küldenek k i Szepesolasziba. A z országgyűlés azonban március 
hó 11-én már feloszlott és megfeledkezett arról, hogy a bizott
ság tagjait névszerint felsorolja. Hanacius F., aki a szepesolaszií 
szentségtörés vidéki esetét országos üggyé tette, most március hó 
19-én újabb kihallgatáson volt a király- és a királynénál és 
szóval és írásban sürgette a bizottság kinevezését, de Lubo
mirszky herceg, akit Hanacius okvetetlenkedése erősen bántott, 
befolyásával meghiúsította azt. Sőt a herceg, akinek. uralmát a 
szepesolaszií incidensnek országos üggyé tételévej Hanacius 
rossz világításba helyezett, starosztaí hatalmával arra kény-
szerítette őt, hogy a szepesi starosztia misszióügyének vezeté
séről véglegesen visszavonuljon. 

Bársony terve Lubomirszky ellentállásán kudarcot val lot t , 
de a püspök-prépost számított még a szentszék közbelépésére, 
mive l ő a szepesolaszií vallássértést oda ís bejelentette vol t . 
A szentszék megbízta a piarista provinciálist Varsóban az ügy 
rendezésével, de Lubomirszky herceg, mint a piarista-rend régi 
patrónusa, csakhamar véglegesen elhallgattatta a sok por t 
felvert és- elmérgesedett szepesolaszií szentségtörés^ ügyet, 
amellyel a katholikus klérus a X I I I elzálogosított szepesi város 
ellenreformációjára ezentúl még jobban ráterelte az illetékes 
tényezők figyelmét. 2 3) 

21. A z ellenreformáció sikerei a szepesi kir. koronauradalmak 
területén. 

A szepesi starosztiában lakó evangélikusok jogainak újabb csor
bításai. Klesch Dániel tömlöcbevetése, 

A szepesolaszií szentségtörési ügynek a lengyel ország
gyűlésen, továbbá a bécsi udvarban és a szentszéken való tár
gyalása meghökkentette kissé a starosztát, Lubomirszky Sza
niszló Herákliüs herceget, ak i már most attól ta r to t t , hogy 
türelmes valláspolitikája Bársony Gy. agitációja miat t még 
kegyvesztessé teheti őt. A staroszta, hogy jó ka th . voltát és a 
ka th . egyház iránti hithűségét bebizonyítsa, 1672-ben szeptem-

kírály trónja előtt ismertette a szepesolaszií szentségtörő incidenst, A kép 
eleinte a királyi vár kápolnájában nyert elhelyezést, utóbb egy cseh grófnő 
Chocznába (Csehország) vitte, (Fridreich í, m, 57—58. 1.) 

2 3 ) u. o. és Scholtz I I . 62—63. 1. 



ber hó 2-án két rendeletet bocsátott k i , amelyek az evangéli
kusokra nézve egy új reakciós áramlat felülkerekedésének elő
jelei vol tak . 

Lubomirszky ez alkalommal még külömbséget tet t a ko 
ronauradalmi jellegű és az elzálogosított városok között és míg 
az előbbiekből az evangélikusokat határidőn belül elüldözte, 
•addig az utóbbiakban egyelőre még türelmesebb vo l t velük 
szemben. 

Lubló, Podolin és Gnézda a koronauradalomhoz tartozó 
városokban és tartozékaikban Lubomirszky már három évvel 
előbb megszorította az evangélikusok szabad mozgását, midőn 
elrendelte, hogy a lutheránusok ingatlan vagyont nem bírhatnak 
és akiknek i l y vagyonuk van, kötelesek azt három évi határidőn 
belül vagy eladni, vagy kötelesek a kath. hi t re visszatérni. 
Lubomirszky felújította most ebbeli rendeletét és minthogy a 
rendelet kibocsátásától már el tel let t ké t esztendő, kijelentette, 
hogy ak ik a lutheránusok közül egy éven belül b i r tokaika t el 
nem adták, azoktól egyszerűen elkobozták azokat. 1) 

Ez a rendelet, amelynek végrehajtásához most már a lublói 
alkapitányok szigorúan tartották magukat, teljesen lehetetlenné 
tette Lublón, Gnézdán és Podolinban az evangélikusok hely
zetét. AKik ev, hitükhez tántoríthatatlanul továbbra is ragasz-

J ) Stanislaus Keracl ius S, R . J . Princeps Lubomirszky, Comts in 
Visnitz et Jaros läv , Subdapifer Regni Poloniae, Scepusiensis Capitaneus. 
Signiíicamus praesentibus líteris nostris, Magniííco et Generoso Domino 
Joanni Tworzianszky, Vice-Capitaneo Scepusiensi, nec non Circumspectis 
et Prudentibus Iudicií, Juratis , totique Communitati Civitati Gnezdo, ad 
arcem seu 1 Castrum Lubloviense pertinentis. Quia nos inhaerendo legibus 
et privilegiis ex antiquo tribus Civítatibus benique datis, quae leges prohi-
bent, ut ín iisdem Civítatibus, scílícet Lubowla, Podolinecz et Gnezdo, 
nullus possít habere Lutheranus possessionem suam, nec non mandátum 
nostrum triennale (cui modo biennium est elapsum) revivificando, quo 
ínjunxeramus, ut Lutherani possessiones in praefatis tribus oppidis haben-
tes, in triennio aut tasdem divendant, aut in fidem Catholicam convertantur: 
iterata vice innotescimus et volumus, ut in Civitate Gnezdno nullus Luthe-
ranorum possessionem habens, possít manere post annum contínuum, nisi 
convertatur ín fidem Catholicam; aut sí converti noluerit, bona possessa 
Catholiciís, intra praetactum spatium, sub confíscatione eorundem bonorum, 
et poenis scorsivis dísvendant. Quod quidem spatium anni, a data praesen-
"tíum, computabitur. Salvis nihilomínus operariis, artificibus, in servitiis 
existentibus, aliisve, qui sunt impossessionati. His, quemadmodum ubique 
commorari licet, sic et íbi licebit. Datum ex Cur ia nostra Lanczutensi die 
2. Sept. A . D . 1672. (Miscellan. Tom. I I . 211. 1. és Scholtz I I . 64—65. 1.) 



kodtak, vándorbothoz nyúltak és új hazát kerestek, mivel meg
élhetésük e három városban Lubomirszky rendelete folytán 
lehetetlenné vált. E rendelet megtámadta egyúttal az ev. egy
házak életképességét is, úgy hogy ennek következtében az 
ev. egyházak lublói fraterniíása is megszűnt, illetőleg beleolvadt 
a dunajeczi fraternitás kötelékébe. 

Míg Bársony Gy. a Szepesség el nem zálogosított területén 
a legkíméletlenebbül elüldözte egyházlátogatásai alkalmával 
az ev. prédikátorokat egyházközségeikből, addig a tizenhárom 
elzálogosított városban az ev. lelkészeknek bántódásuk nem 
esett. A z elüldözött ev. prédikátorok ekkor tömegesen az e l 
zálogosított szepesi városokba menekültek és ott telepedtek le, 
ami régóta szálka volt Bársony püspök és szepesi prépost 
szemében, k i ismételten szóvá tette ezt a tényt a starosztánál 
és egyéb illetékes tényezőknél. Lubomirszky most, hogy az 
olaszii incidenst országos üggyé tették Bársonyok, engedett a 
püspök kérésének és megtil totta, hogy az elüldözött ev. lelké
szek az ő tudta és beleegyezése nélkül a szomszédos helyek
ről elozönljék a tizenhárom várost. Elrendelte továbbá, hogy 
az elzálogosított városokban már letelepedett ev. lelkészek 
két héten belül súlyos büntetés terhe alatt kötelesek eltávozni. 2) 

Lubomirszky ezen intézkedésével egyelőre nem érintette, 
a tízenhárom szepesi város lelkészeinek személyi szabadságát, 
de csakhamar, igaz, hogy idegen beavatkozás folytán, súlyos 
sértés érte azt 1673-ban december hó 11-én, midőn Csáky István 
gróf biztatására a kassai kamara horvát darabontjai rátörtek 

2 ) Stanislaus Heraclius S. R. I . Princeeps Lubomirszky etc. Vobis 
Prudentibus, Circumspectis, Famatis , Comiti, Iudicibus, Iuratís, totique 
Communitatí X I I I . oppidorum Scepusiensium significamus, delatum esse 
nobis, quod nos profugos, relegatos et ex Mandato Caesareae Majestatis ex 
Hungária proscriptos Ministros seu Pastores vestros Lutheranos in multa 
copia et frequentia, sine scitu, consensuque nostro, propria authoritate 
temere recipiatis, eonservetis, protegatís, íaciendo id in praejudicium 
auctoritatis nostrae, per quod poenis vestro facinori temerario condignis 
succubuistis. Mandamus itaque Vobis, ut eosdem advenas Ministros des-
peratos, nullám possessionem et relationem ad X I I I . oppida habentes, a 
dato praesentiam in duabus septímanís, Domínio X I I I . oppidorum Scepu
siensium alienatis et inter se non patiaminí. Malum enim, quod Sacrae 
Caesareae Majestati displicuit et iam nobis piacere nequít. Factur i id 
itaque sub poerfis arbitrariís, iisque rigorosis. Datum ex C u r i a nostra 
Lanczutensi die 2. Septembris 1672. Stanislaus Heraclius Lubomirszky-
(Fata memorabilia 20—21. 1., Czirbesz 21. 1. és Scholtz I I . 66—67. 1.) 



Klesch Dániel szepesolaszii ev, lelkész lakására és bántalmaz
ták, megsebesítették és a Wesselényi-féle összeesküvésben 
való részvételének ürügye alatt elhurcolták onnan Szepes
várába. Klesch Dánielt tartották Bársonyok az evangélikusok 
közül legkomolyabb és legveszedelmesebb ellenfelüknek s 
azért vádolta be a püspök őt oly fulmináns szavakkal Lubo-
mirszkynál, a lengyel királynál és pápai nuncíusnál egyaránt. 
Minthogy Lubomirszkynál nem sikerült Bársonynak minden 
erőlködése dacára sem Klesch ellen elfogatási parancsot k i 
eszközölnie, minden valószínűség szerint ő biztathatta fel 
Szepesvár urát ezen erőszakos eljárásra a szepesolaszií prédi
kátorral szemben, ak i Csáky István grófnak az ágostházai 
(velbachi) templomügy bonyodalmai miatt sok bajt és gondot 
okozott . 

Szepesvárából csakhamar Kassára vitték Klesch Dánielt, 
ahol az ev. hite miat t félévig a börtönben sínylődött. Végre 
Spankau tábornok Szepesvár útján átadatta Klescht a lublói 
alkapitánynak 5) és miután a staroszta tudomást szerzett annak 
méltatlan és igazságtalan meghurcoltatásáról, újra szabadlábra 
helyezte őt . 4 ) 

A z ev. lelkészek üldöztetése 1673 év végén tehát az e l 
zálogosított szepesi városokban is kezdetét vette. 

22. A szepesváraljai 1674-íkí vegyes bíróság (iudicium com
positum). 

A pozsonyi rendkívüli törvényszék (iudicium delegatum), 
amelynek a lőcsei kommisszióval teljesen azonos feladata volt , 
t . i . „helyreállítani a békét, fegyelemben tar tani a császári 
sereget, szétválasztani az ártatlanokat a bűnösöktől", Szelep-
csényi György érsekprimás befolyására csakhamar teljesen 
eltért eredeti céljától és nem annyira a Wesselényi-féle össze-^ 
esküvésben résztvevők kikutatását és elítélését, hanem inkább 

3 ) Klesch D. Lubomirszky Szaniszlóhoz lublói börtönében Lublóra 
való érkezésekor üdvözlő verset írt, melynek két oldalra terjedő nyomtat
ványa megvan a X I I I városi ev. egyházmegyei levéltárban Iglón 27. sz. 
alatt. 

4 ) Buchholtz i. m. 139. 1., Scholtz, Biograph. Nachrichten I . k. 121. 1. 
Kassa i fogsága alatt írt elégikus költeményét közli Kle in I . S., Nachrichten 
von den Lebensumständen u. Schriften ev. Prediger. Leipzig-Ofen 1789. 
I . k. 159, 1. — V . ö. még Melzer I . , Biographieen berühmter Zipser. K a u -
schau 1833. 26. 1. és Schreter K a r i i . m. 11. 1. 



az eretnekek kiirtását tűzte k i főfeladatául. Gróf Rottal János , 
ak i a pozsonyi törvényszéknek elnöke vol t , vallási kérdések
ben mérsékletet ajánlott, de Szelepcsényí Gy, és vele a tör
vényszék többsége mérsékletét „impractícus-, haszontalan- és 
helytelennek" 1 ) minősítette és keresztülvitte, hogy a rendkívüli 
törvényszék elé idézték az ország összes eretnek prédikátorait, 
hogy tisztázzák magukat a „rebellió" vádja alól, 

A pozsonyi rendkívüli törvényszék elé idézték Tarnóczy F . 
cs, biztos és Bethlenfalvay J . szepesi kanonok, mint láttuk, 
1674-ben februárban Késmárk és Lőcse sz, k i r , városok a ne
mesi megye, sőt a tizenhárom elzálogosított szepesi város ev. 
lelkészeit ís, 2) A sz, k i r , városok, mint már említettük, nem 
engedték papjaikat Pozsonyba- A nemesi megye területéről 
sokan az elzálogosított vagy a sz. k i r , városokba menekültek, 
A pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt megjelent a Szepes-
ségről Lazíus Samu, aki Thököly (II,) István udvar i lelkésze, 
aki katholízált, továbbá Kémmel János szomolnoki és Francisci 
János görgői ev, lelkészek, akik, hogy az országban marad
hassanak, reverzálíst írtak alá, melyben kötelezték magukat, 
hogy többé nem lelkészkednek, A reverzáiis dacára utóbb 
mégis száműzettek és Németországban Júdás névvel illették 
őket . 3 ) 

A tízenhárom elzálogosított szepesi város Lubomírszkynál 
keresett védelmet az idegen hatóság illetéktelen beavatkozása 
ellen és Lubomirszky tényleg zokon vette azt a pozsonyi 
(iudicium delegatum extraordinaríum) rendkívüli bíróságtól. A 
staroszta fenségjogainak megvédése érdekében 1674-ben feb
ruár hó 18-án szigorú utasítást adott a tizenhárom szepesi vá
ros grófjának és bíráinak és fej- és jószágvesztés terhe alatt 
e l t i l tot ta a prédikátorokat attól, hogy a pozsonyi törvényszék 
idézésének eleget tegyenek. 4) 

A z elzálogosított tizenhárom szepesi város ev. lelkészei 
látván, hogy Bársony az el nem zálogosított városokból és köz
ségekből rövidesen elűzte az ev. papokat, úgy hogy azok leg-

3 ) Pauler G y . i. m. I I . k. 230. 1. 
8 ) Kirchenprotokoll 75. 1. (Matheóczi ev. egyházközség levéltárában.) 
3 ) Buchholtz I . í. m. 143. 1. 
4 ) F a t a memorabilia 21. 1., Czirbesz 22. 1., Kirchenprotokoll 75. i . f 

Buchholtz i . m. 402. és 146, 1, és lásd még Scholtz, Kirchliche Nachrichten 
i. m. I I . 72—73. 1. 



többnyire időt sem nyerhettek ingatlanuk értékesítésére, ha
sonló sorstól féltek s azért lassanként eladogattak egyet-mást, 
nehogy, ha a kiutasítási parancs hirtelen érné őket, kénytelenek 
legyenek elkótyavetélni holmijukat . A z ev. lelkészek ezen 
pénzügyi műveleteit csakhamar besúgták Lubomirszkynek, a k i 
szörnyen felháborodott ezen és március hó 14-én a szepesi 
városi grófot tette 1000 magyar arany bírság ellenében felelőssé 
azért, ha az" ev. prédikátorok közül valamelyik ezentúl ingó 
vagy ingatlan vagyont szállítana a tizenhárom város vagy 
Lublóvár területén kívül fekvő helyre. A k i megkísérli vagyoná
nak elszállítását, attól azt egyszerűen elkobozzák. 

A prédikátorok egyébként sem rendelkezhetnek egyelőre 
vagyonukkal , míg a lázadás vádja alól, mellyel a császár részé
ről illették őket, egy vegyes bizottság előtt, melyet a császár 
és a staroszta állít össze, nem tisztázták magukat. 5) 

Bársonyok, k ik a vallás ürügye alatt nem fértek eddig az 
elzálogosított tizenhárom város ev. templomaihoz és nem 
mozdíthatták el ev. lelkészeit, most a Wesselényi-féle össze
esküvés címén egy újabb érvvel igyekeztek Lubomirszkyt rá
bírni az állam jövőjét veszélyeztető eretnekség kiirtására. 

Lubomirszky most egyfelől I . Lipót király s a lengyel k i 
rály rokonságára való tekintetből, másfelől anyagi érdekből 
hozzájárult egy vegyes bíróság szervezéséhez, amely hivatva 
vo l t arra, hogy a szepesi starosztia ev. papsága felett í téletet 
mondjon. A staroszta katonasággal őrizet alá vétette a paro-
chiákat, hogy a papok ne szállíthassanak el semmit sem ingó 
vagyonukból a tizenhárom városon kívül fekvő területre. A 
szepesváraljai vegyes bíróság összeállítását 6) március hó 14-én 
Lubomirszky újból kilátásba helyezte és egyúttal hangsúlyozta, 
hogy más bíróság illetékességét a starosztia területén el nem 
ismer. 7 ) Lengyel biztosokat nevezett k i a szepesváraljai vegyes 

5 ) . . . tam diuque sub arresto tenebuntur, donec causa Rebeilionis, 
quae contra Praedicantes X I I I oppidorum a Sacra Caesarea Majestale 
praetenditur, per compositum Iudicium Commissariorum, tam Sacrae 
Caesareae Majestatis, quam et nostrorum, decidatur et dignoscatur" siquis 
eriminis reus ex Praedícantibus reperiatur vel non? (Fata memorabilia 
21—22. 1., Buchholtz í. m. 403—404. 1., Czirbesz 22—23. 1„ Kírchenproto-
koll 76. 1. és Scholtz 75. 1.) 

6 ) Hradszky i . m. (288—296. 1.) röviden és a fontos részletek teljes 
mellőzésével foglalkozik a vegyes bíróság szerepével. 

7 ) F a t a memorab. 21—22. 1., Buchholtz í. m. i. h., Czirbesz i . h., 
Kirchenprotokoll i . h. és Scholtz i . h. 



bíróság részére Szuchodolszky Kristóf, 8) Lazinszky Gábor és 
Abrahamowicz Tamás személyében, akik március hó 22-én 
Nagycsütörtökön Szepesolaszíban azzal kezdték meg működé
süket, hogy bi r tokba vették a plébániatemplomot 9) és átadták 
azt a piaristáknak. 1 0 ) Lubomirszky részéről tagja vo l t még a 
bíróságnak a fiszkus képviselője és Olmützer János, a tizenhárom 
város grófja, ak i nemsokára maga is katholizált. 1 1 ) Majd április 
hó 24-én idéző levelet állított k i Szuchodolszky Kristóf és 
Lazinszky Gábor, melyben az április hó 30-án Szepesváralján 
összeülő vegyes bíróság elé idézték mind a íizenhárom elzálo
gosított szepesi város összes működő ev. papjait, mind az oda-
menekülteket . 1 2 ) 

A vegyes bíróság (iudicium compositum) tagjai Lipót császár 
képviseletében a következők vol tak: Bársony György püspök 
és szepesi prépost, aki t a bíróság elnökévé választottak, Bele-
váry Dávid eperjesi harmincados, Bertóthy Gábor megyei 
esküdt és Mráz Péter prokurátor. 

A megállapított határidőre a megidézett ev. lelkészek 
közül 41-en jelentek meg Szepesváralján a vegyes bíróság előtt. 
Ezek közül vol t 13 lelkész és 10 segédlelkész az elzálogosított 
városokból és 18 lelkész, ak ik elmozdíttatásuk s Bársony Gy f 

üldözése folytán a starosztia városaiba behúzódtak s ottan le
telepedtek. 1 3 ) 

A megjelentek összeírása után Mráz Péter ügyész az össze
esküvésben való részvéttel és a császár elleni lázadás vádjával 
i l le t te őke t . 1 4 ) A törvényszék előtt álló 41 ev. lelkész nevében 
Bayer M . János szepesváraljai lelkész t i l takozott ezen vád 
ellen és határozott feleletet kért a bíróság tagjaitól, hogy vegyes 
•bíróság név alatt Szepesváralján a pozsonyi rendkívüli törvény
szék működik-e, avagy attól függetlenül és önállóan ítélkezik-e? 

s ) Szuchodolszky Kristóf lett Tworziánszky J . halála után lublói a l 
kapitány. 

ö ) Klesch D. akkor épen a kassai tömlöcben sínylődött, 
1 0 ) Hain 423 1, 
" ) F a t a memorab. 23 1., Buchholtz 148. 1., Czirbesz 24 1., Kirchen

protokoll 77 1. 
1 2 ) u. o. i. h. 
1 3 ) „Acta Judicí i Compositi,, c. alatt megtalálhatók a vegyes bíróság 

tárgyalásának aktái a F a t a memorab. 23 1., Czirbesz 24 1., Kirchenprotokoll 
77—78 1. és v. ö. még Buchholtz i . m. 147—148 1. 

« ) u. o. i . h. 



A felvetett kérdés meglepte a császári ügyészt és csak Bársony 
Gy. püspök és szepesi prépost igazította őt útba, kijelentvén, 
hogy a mostani vegyes bíróság egy a pozsonyi törvényszéktől 
teljesen független, önálló fórum. A bíróság önálló voltára hivat
kozva a megidézett papok a pozsonyi törvényszéknek a t izen
három elzálogosított szepesi város lelkészei felett hozott ítéle
tét természetesen semmisnek jelentették k i , 1 5 ) 

Miután a további tárgyalás folytán az összeesküvéssel és 
lázadással vádolt ev. papok állhatatosan és ártatlanságuk tuda
tában merészen visszautasították az ügyésznek ellenük emelt 
vádjait, előterjesztette az muzsaji Wíttnyédy István két levelét, 
amelyek a Szepesség ev. papságára nézve kompromittáló 
passzusokat tartalmaztak. A z egyik levelet Wíttnyédy Ist
ván Keczer Ambrushoz, Thököly ( I I . ) István bizalmasához írta 
és felkérte őt benne, hogy a prot. lelkészeket igyekezzék az 
összeesküvés tervének megnyerni, mivel a lelkészek befolyása 
a népre nagy s az ő feladatuk lesz, hogy az ügyet előmozdítsák 
és jó mederbe tereljék. „A papok a szó, m i a tettek harcosai 
vagyunk. Azonban mi ne mulassunk, Kassát, Eperjest, Lőcsét 
Lublói tartománynyal índécsa (indítsa) Kegyelmed" (Keczer 
Ambrus ) . 1 6 ) 

Ezen inkriminált passzus alapján, melyet különben az egy
kor iak , mivel ez az egyik levél végén állott, hamsított toldalék
nak minősítettek, fogta a bíróság a tizenhárom szepesi város 
ev. lelkészeit vád alá. Ha „Lőcsét és lublói tartományt,, meg
nevező kitételt nem is tart juk épenséggel hamisított és be-

J 5 ) Scholtz i. m. 84 1. 
1 6 ) A másik levelet Wíttnyédy István az Erdélyben lakó gróí Bethlen 

Miklóshoz intézte, amely a lőcsei ev. superintendensre vonatkozóan a kö-* 
vetkező terhelő passzust tartalmazta: ,,De igen jó volna, ha az erdélyi szent 
Corona titkon levelet íratna a prédikátoroknak mindenfelé, hogy jól dís-
ponálják a népet az adóra; és a fegyverfogásra is, ha jel adatik . . . A bá
nyavárosokat, Pozsonyt, Kassát , Eperjest, Lőcsét, Trencsént, Árvát, Líp-
tót, Turóczot és a többi helyeket illető superintendenseik és espereseik 
tart ják készenlétben." 

A latin levelek szövegét lásd Burius János ,,Micae" i. müvében, 
újabban kiadta Lichner P. Pozsony 1864. 17. 1., magyarul Rácz Károly 
„A pozsonyi vértörvényszék áldozatai" c. Lúgos 1889. I . füzet 97. 1. — A 
levelek hitelességének megállapításáról szóló nagy irodalmat ügyesen 
összefoglalta és ismertette Payr Sándor „Muzsaji Wíttnyédy István" c. 
tanulmányában, melyben maga is nyomós érveket hozott fel a levelek h i 
telessége ellen. (Prot. Szemle 1905. 578—580. 1.) 



csúsztatott részletnek, históriai ténynek leszögezhetjük, hogy; 
Wittnyédy levelei alapján igazságtalanul vádolta a szepesvár
aljai vegyes biróság a tizenhárom szepesi város ev. lelkészeit 
a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvéttel. E levél 
Keczer Ambrushoz van intézve s benne egyetlen konkrétum 
sincsen, amiből kitűnnék, hogy a szepesi ev. papok, ak ik kü
lönben németségüknél fogva ellenfelei vol tak a nemzeti moz
galomnak, résztvettek volna a Wesselényi-féle összeesküvésben. 

A z ev. lelkészek ünnepélyesen kijelentették, hogy az 
ügyésztől bemutatott leveleket sohasem látták, nem olvasták 
és mivel a Keczernek szólót állítólag kézbesítés előtt felfogták, 
Keczer nem is kaphatta meg azt és nem is vonhatta bele a 
lázadás terveibe Lubló környékét. Ha azonban Keczernek mégis 
tudomása vol t Wittnyédy István szepesi terveiről, akkor áll
jon elő a bíróság bizonyítékokkal, amelyekkel beigazolható, 
hogy Keczer beavatta az összeesküvés t i tkaiba a Szepesség 
ev. papságát és az tudott volna az összeesküvésről ás tény
legesen résztvett volna benne. Megjegyezték végül, hogy Lubló 
környéke alatt nem tisztán a tízenhárom szepesi város értendő, 
hanem a szomszédságban fekvő falvak a nemesi kúriákkal, 
ahol a lázadásra kedvezőbb talaj kínálkozott és mive l az ev. 
papság sincsen névszerint az inkriminált passzusokban aposz
trofálva, vonatkozhat ik az a ka th . papságra és a piarista szer
zetesekre ís, ak iknek a törvényszék elé való idézése és val la
tása szintén kívánatosnak és szükségesnek látszik. 1 7 ) 

A vádak megcáfolása után a biróság megszakította a tár
gyalást és három napi határidőt engedélyezett a vádlottaknak, 
hogy ügyvédet fogadjanak maguknak a védelemre. A z ev. l e l 
készek felkérték e szerepre Fabricius János prokurátort, aki t 
azonban Bársony Gy. egyenesen el t i l to t t e szereptől. Más ügy
védek meg nem merték az ev. prédikátorok védelmét magukra 
vállalni, mivel vagyonát és életét tette kockára az, ak i a csá
szár elleni összeesküvők védelmére kel t . Azonkívül ot t lebe
gett előttük a pozsonyi törvényszék esete is, amelynél a város 
legjáratosabb ügyvédei vállalták el az ev. lelkészek ügyét, de 
mit sem érhettek el, mivel a bírák a védelmet meg sem hallgatták. 

A z ev. papok május hó 2-án emlékiratot készítettek, mely
ben röviden, de határozottan visszautasították a vádakat és 
újra hangoztatták ártatlanságukat, 

1 7 ) A c t a Iudícii Compositi i. h. 



Mráz államügyész a tárgyalás újból való felvétele után 
még terhelőbb vádakkal hozakodott elő és újabban azzal vá
dolta az ev. prédikátorokat, hogy a szószékről ís izgatták hívei
k e t a-lázadásra és pénzt is kaptak kézhez i l y célokra. 

A z ev. lelkészek nyugodt lelkiismerettel visszautasították az 
újabb vádakat is és rámutattak arra, hogy ilyesmit hiába te t tek 
volna népüknél, amely mindig császárhű vo l t . Különben is 
lengyel uralom alatt állottak, a császárra gondjuk sem volt és 
a lengyel ura lom nyújtott annyi oltalmat nekik, hogy nyugodtan 
és zavartalanul élhettek ősi kiváltságaikkal. Midőn az ev. l e i 
készek a lengyel védelemnyújtással ismételten előhozakodtak, 
Bársony Gy. ridegen követelte tőlük, mondják meg, hogy m i 
féle oltalmat kaptak ők a lengyel államtól, mire azok nyíltan 
hangoztatták, hogy lengyel főhatóságuk hathatós védelme feles
legessé tette rájuk nézve azt, hogy a rebellisek táborában ke
ressenek oltalmat. A z egyenes felelet megtette hatását, Bársony 
e lp i ru l t és elhallgatott, majd a tárgyalás további menetét az 
ügyésszel magyarul megbeszélte, nehogy az érvek és vádak 
elégtelensége felkeltse a lengyel bizottsági tagoknak figyelmét. 

A z ügyész újabb bizonyítékkal lepte meg a vádlottakat, 
amennyiben bemutatta nek ik egy névszerint meg nem nevezett 
kanonok vallomását, melyet az a szepeshelyi káptalan előtt te t t 
s melyből kitűnt, hogy az tizenkét prédikátort látott a rebellisek 
táborában, amiből feltehető, hogy azokkal tárgyalásokat foly
ta t tak. 

A z ev. leikészek ezen általános gyanúsítással szemben kö
vetelték a bíróságtól, hogy a tanúvallomást tevő kanonok tiszta 
le lki ismeret tel pótlóan jelentse még k i , hogy a tizenhárom el
zálogosított szepesi város ev. lelkészei közül látott-e va lak i t a 
rebellisek táborában? A z ügyészre pedig az a feladat hárulna, 
minthogy most a starosztia területéről valamennyi ev. lelkész 
jelen van a törvényszék előtt, hogy névszerint nevezze meg, 
vagy mutassa meg azt, ak i t e váddal terhelnek. Nem oly ártat
lanok, mint ők, a szepeshelyi káptalan kanonokjai, k i k közül 
két kanonok tényleg a rebellisekhez csatlakozott, de utóbb, 
visszatérvén a császár hűségére, kegyelmet kapot t és jóllehet 
hűtlenségbe esett, még sem nótázták meg egyiköket sem. 

Hiába sürgették a vádlottak á bizonyítékokat, amelyeknek 
megcáfolására ártatlanságuk tudatában készültek. A vegyes 
biróság a pozsonyi törvényszék mintájára az erőszakosság és 



a karhatalom — sola víolentía et potentia — és nem a törvény
es igazság fegyvereivel dolgozott. A prokurátor nyíltan k i is 
jelentette, hogy az emelt vádak valódisága a törvény értelmé
ben nem szorul az bizonyításra, mivel ő hites személy — quia 
esset Persona authentica. Ha a vádlottak szavahihetőségében 
kételkednek^ újabb hűségszegést követnek el, mivel ő a császár 
nevében képviseli a vádat a bíróság e lőt t . 1 8 ) 

Végül feltárta az ügyész a törvényszék előtt az utolsó 
bizonyítékot, amellyel a Wittnyédy-féle két levélben i n k r i m i 
nált passzusokon és az említett szepeshelyi kanonok vallomá
sán kívül még a tizenhárom szepesi város ev. papjai bűnrészes
ségét beígazoltnak tar tot ta . Glícér piarista barát azon tanú
vallomása, hogy Késmárkon Felkér ev. prédikátor lakására 
látott a 13 szepesi városból néhány ev. prédikátort összegyüle
kezni, szolgáltatott újabb bizonyítékot az ev. papok rebellis-
kedése mellett . Glicér nem tudott egyéb részleteket a késmárki 
ev. lelkésznél történt papi összejövetelekről, de feltehető, — 
mondotta vallomásában, — hogy a császár ellen irányuló össze
esküvésről tanakodhattak azon. Bayer M . János szepesváraljai 
ev. lelkész a megidézettek nevében rögtön kellő értékére szál
lította le a felhozott bizonyítékot, 1 0 ) amely szintén csak merő 
kombináción épült fel. 

A vegyes bíróság más bizonyítékokkal nem rendelkezett 
ugyan, de mivel az ev. lelkészek ellenvetéseit figyelemre nem 
méltatta, feleslegesnek tartotta a további tárgyalásokat, be
rekesztette tehát az ülést és ítélethozatal céljából visszavonult. 

Ké t órai tanácskozás után a vegyes biróság újra színe elé 
bocsátotta a megidézett 41 ev. lelkészt és kihirdet te előttük a 
következő ítéletet: 

„Minthogy a törvény elé idézett ágostai és helvét hi t 
vallású prédikátorok a lázadás bűnében elmarasztaltattak és 
azonfelül elmulasztották azt, hogy törvényszék előtt ügyvéddel 
képviseltessék magukat, mint olyanok, ak ik ügyükben úgy sem 
biznak, engedelmetlenségük folytán elitéltetnek és Magyar
országból és ennek tartozékaiból elűzetnek." 2 0 ) 

1 8 ) u. o. í. h. 
1 9 ) Per praesupponít, nihil posse probari. (u. o. í. h.) 
2 0 ) Quoníam citati Praedicantes Augustanae et Helveticae Coníes-

sionum rebellionís sunt convicti, et praeterea per Procuratorem in hoc 
íudícío agere renuerunt, tanquam diíícndentes causae suae, hinc condemnatur 



A z ítélet általános megdöbbenést kel te t t a lelkészek köré 
ben, ak ik ártatlanságukat újra hangoztatták és kereken vissza
utasították a vegyes biróság azon kijelentését, hogy az a bűn
részességet rájuk bizonyította volna. Prokurátort azért nem 
fogadtak, mivel nyilvánvaló volt, hogy habár jogban jártas 
egyén a legékesszólóbban védte volna is ügyüket, az mind hiába 
való fáradság le t t volna, amint azt a pozsonyi törvényszéki 
tárgyalás mutatta, ahol a védőket egyszerűen hallgatásra kény
szerítették. Nyíltan rámutattak az okokra, amelyek mia t t a 
védőügyvédek nem vállalhatták el ügyüket. Eredményes vé
delemre különben sem vo l t kilátás, mikor a császár ellen szőtt 
összeesküvéssel vádolták őket, mert ak i felemelte volna véd-
szavát érdekükben, az maga a hűtlenség bűnének gyanúját 
idézte volna fel magával szemben s egyúttal életével is játszott. 
Különben maguk a prédikátorok sem akarnak a főhatósággal 
szemben perbe szállni, mive l az, a biróság tagjainak kijelentése 
szerint ís, hiábavaló kísérlet volna. Ezen magatartásuk azon
ban még nem vonja maga után elitéltetésüket és elkárhoztatá-

- sukat. Klesch Dániel végül még szemébe mondta Bársonynak, 
hogy Fabricius János prokurátort, ak i hajlandóságot érzett arra, 
hogy az ev. lelkészek védelmét magára vállalja, egyenesen ő 
t i l to t t a el 100 fr t . pénzbirsággal való fenyegetéssel a védelemtől. 

A z ev. lelkészek azonban hiába bizonyítgatták ártatlan
ságukat s hiába hangoztatták, hogy a rájuk kimondot t ítélet 
jogtalan és igazságtalan. A vegyes bíróság hatalmának tudatá
ban nem tágított attól. Pol i t ikai bűn üldözésének leple alatt 
vasmarokkal fogott hozzá Bársony a tizenhárom szepesi város
ban az eretnekség kiirtásához és e cél felé fontos lépés v o l t ' a 
papok elüldözése, A po l i t ika i vétség csak ürügy gyanánt szol
gált neki arra, hogy régi tervét, a szepesi protestantizmus tél
ies kiirtását, végre az elzálogosított szepesi városokban is meg
valósíthassa. 

A szepesváraljai vegyes biróság aktáit tanulmányozva azt 
az impressziót merítjük azokból, hogy e tárgyalásokon Bársony 
püspöknek ,,Falsi mundi" c, müvében kifejtett szelleme uralko
dott és vezetett, A vádak borzalmasak és kegyetlenek, de a 
bizonyítási anyag nevetségesen csekélyre zsugorodik össze, 
sőt konkrétumokra egyáltalában nem is támaszkodik. Általános 
Contumaciae, aggraventur et proscribuntur et Regno Hungáriáé et partibus-
cidem annexis, (u, o, i . h.J 



vádak és általános jellegű bizonyítékok hozattak fel, melyek 
az ev. papság bűnrészességét semmivel sem igazolták, hiszen 
a tizenhárom elzálogosított szepesi város ev, papjait névszerint 
kompromittáló adat egy sem akadt a tanúvallomások között. 
A szepesi ev. lelkészek teljesen távol állottak a Wesselényi
féle összeesküvéstől, hiszen annak nemzeti aszpirációi hidegen 
hagyták őket és ismerve a szepesi német nép akko r i köz-
bangulatát, a l ig tévedünk, ha kijelentjük, hogy az összeesküvés
nek különben sem vo l t alkalmas tere ekkor a Szepesség, leg-
kevésbbé pedig a tizenhárom elzálogosított város, 

A szepesi ev. lelkészek közül csak Klesch D . szepesvár
al jai lelkész volt Wíttnyédy Istvánnal, a Wesselényi-féle össze
esküvés leglelkesebb magyar agitátorával még az eperjesi 
kollégium alapításából és szervezéséből kifolyóan közelebbi 
ismeretségben. A z eperjesi ev, kollégium felügyeleti szabály
zatának megállapításánál, mint fentebb említettük, nagy e lv i 
ellentét támadt közöttük, de a kemény harc, melyet egymással 
vívtak, nem idegenítette el teljesen egymástól e két férfiút, 
kikben tántoríthatatlan ev, hitbuzgóság lakott és k ik az egyházi 
élet terén későbben is fenntartották egymással az érintkezést, 
Wittnyédy Istvánnak 1670-ben február hó 13-án Nezsideren 
JSopronmegye) történt halála után a bécsi udvar már február hó 
16-án elrendelte összes irományainak lefoglalását. A z iromá
nyok lefoglalásának híre el jutott a Szepességre is és Klesch 
D, szepesváraljai lelkész elejét akarván venni annak, hogy, ha 
leveleit megtalálják Wíttnyédy J, irományai között, őt is a 
rebellió vádjával illessék, vallomást tett 1670-ben szeptember 
hó 16-án Lenchovicz György szepesi kanonok előtt, hogy leve
lezett Wittnyédivel, de levelei nem kétes és gyanús tartalmúak 
és csak egyetlen egyben használta a különben ártatlan szavakat, 
hogy a „távollevő kakast (francia) szeretem és üdvözöld, a 
szomszédtól óvakodjál", 2 1 ) Kleschnek ezen mondata célzás le
hetett Wíttnyédy pol i t ika i állásfoglalására, aki nem a franciával, 

2 1 ) Lenchovicz Gy . vallomása egyébként így hangzik: quadam vice 
audivisse ex ore praedicantis oppidi Olaszi, nomine Danielis Klesch, quod 
idem praedicans narraverít post mortem Stephani Vitnyédy literas eíusdem 
defuncti extradatas ad requisifionem Suae Maiestatis, inter quas etiam 
praefatus praedicans jactavít etiam suas litteras repertas fuísse, sed in 
i l l is aliud non contineri, quam notantur haec verba: Gallum remotum atno 
4t Ave, vicinum cave. (Országos levéltár N. R. A . fasc. 1737. num. I.) 



hanem a szomszédos törökkel való szövetségnek a hív. v o l t , 2 2 ) 
de Wíttnyédy közelebbi terveibe alig lehetett Klesch beavatva, 
mert egyébként feltétlenül érintette volna azokat leveleiben és 
nemcsak a szepesváraljai vegyes bíróságnak, hanem a pozsonyi 
rendkívüli törvényszéknek ís kapóra jött volna, ha a bűnös
ségét rábizonyíthatták volna arra, akit Bársony ismételten leg
veszedelmesebb ellenfelének t a r to t t . 2 1 ) Klesch D. ártatlansá-. 
gáról meggyőződött maga Lubomirszky és szabadon bocsátotta, 
mint láttuk, miután az 1673 december hó 11-ike óta félévig 
vizsgálati fogságban v o l t . 2 4 ) 

Bársony, mint a vegyes biróság elnöke, könyörületességet 
színlelt az elítéltekkel szemben s a pozsonyi törvényszék min
tájára két egymástól eltérő szövegű reverzálist terjesztett elé
jük, hogy a szerint, amint közülök valamelyik az országban 
maradni, vagy abból eltávozni készül, a megfelelőt aláírhassa. 
A reverzális biztosítja azoknak, akik az országban óhajtanak ma
radni, súlyos feltételek teljesítése ellenében, a pertörlést, és az 
ítélet megsemmisítését. Ezzel szemben esküvel ke l l arra köte
lezniük magukat, hogy papi jellegükről lemondanak, sem t i t 
kon, sem nyíltan, sem nyilvános, sem elrejtett vagy földalatti 
helyiségekben egyházi funkciót nem végeznek; meg ke l l igér-
niök, hogy a császár iránt a hűséget nem sértik meg, a lázadók 
titkos terveit feljelentik és a császár többi alattvalói módjára 
békésen élnek. 

A k i k pedig tovább is papi hivatásuknak akartak élni, kö
telesek voltak 15 napon belül családostul és vagyonukkal együtt 
elhagyni az országot, máskülönben a físzkus újabb ítéletet hozna 
felettük. 2 5) 

A lelkészek megtagadták a reverzálisok aláírását, mivel 
azoknak kitételeit nem egyeztethették össze lelkiismeretükkel. 

2 2 ) Országos levéltár N. R, A . fasc. 518. num. 2. és lásd még Hörk 
i. cikkét i . h. 508. 1. 

2 : i ) Pírhalla (í. m. 479, 1.) Kleschnek a káptalanban való megjelenését 
azzal okolja meg, hogy ,,az a kanonokoktól a leghitelesebb újságokat meg
tudakolja." — E z téves állítás és nem egyeztethető össze a szepeshelyí 
káptalan orsz. levéltár H . fasc. 11. nr. 1. és fasc. 1. nr. 8., sem az Országos 
levélt. N. R. A . fasc. 1737. nr. I . adataival. — Pirhallának u. o. i. h. olvas
ható állítása, hogy Wíttnyédynek Keczerhez írt levele a szepesi ev. prédi
kátorok kezében megfordult, szintén teljesen tarthatatlan és nagy elfogult
ságra val l . 

2 4 ) F a t a Memorab. 30. 1., Czirbesz 31. 1., Kirchenprotokoll 85. 1. 
2 5 ) Acta Iudicü compos. i. h. 



Bársony Gy, simított a szövegen, de az elitéltek e formájában 
sem fogadhatták el azt, hanem azon óhajnak adtak kifejezést, 
hogy tartsák függőben az ítélet végrehajtását, míg Lubomirszky 
ez ügyben intézkedik, illetőleg véglegesen, dönt, A bíróság erre 
kijelentette, hogy az ítélet életbe lép és aki nem veti magát 
alája, annak vagyonát elkobozzák. Közvetlenül, mielőtt még 
elszéledtek volna, a tízenhárom szepesi város grófja és a bírái 
arra kérték a lelkészek nevében a bíróságot, hogy Lubomirszky 
intézkedéséig tekintsenek el az ítélet végrehajtásától, A biróság 
tagjai nagy felháborodással fogadták ezt a közvetítést a városi 
hatóság részéről és Szuchodolszky azzal adott méltatlankodá-
sának kifejezést, hogy a herceg nevében felhatalmazást adott 
Bársonynak a templomok elfoglalására s az ev. lelkészeket 
utolsó reményüktől megfosztva, május hó 2-án elbocsátották. 
Bársony másnap, Áldozócsütörtökön azonnal élt a Szucho-
dolszkytól reáruházott hatalommal és elfoglalta a szepesvár
aljai ev, templomot, majd sorra járta a többi elzálogosított várost 
ís és Pünkösdig azaz május hó 13-áig már birtokba vette a 
tizenhárom elzálogosított szepesi város összes ev. templomait , 2 6 ) 

A szepesváraljai iudicium compositum réven Bársony elérte 
célját s a Szepesség ellenreformációját befejezettnek tekint
hette. Művének nagy sikeréért hálás elismerő sorokat intézett 
már május hó 4-én Lubomirszky herceghez, 2 7) mondván, hogy 
, ,A vegyes bíróságot Fenséged a tizenhárom városban minden
esetre isteni sugallatra állította fel, mert minden emberi szá
mítást felülmúló fényes eredménnyel j á r t , " 2 8 ) 

23. A szepesváraljai vegyes biróság (iudicium compositum) 
Ítéletének végzetes hatása a szepesi ev papságra. 

Bársony Gy, érdekében állott, hogy Lubomirszky staroszta 
előtt térítési működését úgy tüntesse fel, mintha az nem váltott 
volna k i ellenhatást a városi lakosság részéről, mert a staroszta 
az erőszakos ellenreformációtól állandóan starosztiajának n yu 
galmát féltette és rendbontástól s zavargásoktól tartott . A 

2 W ) u. o. (Fata mem, 24—26, 1,; Czirbesz 27—28, 1,; Kirchenprotokoll 
79—80. 1.; Buchholtz 148—149. 1.; Mise. Tom. I I . 107—108. 1.; Hain 
428—429. 1.) 

2 7 ) F a t a mem. 26. 1.; Czirbesz i . h.; Kirchenprotokoll 80—81. 1.; B u c h 
holtz 404—405. 11. és Scholtz 94—95. 1. 

2 8 ) u. o. í. h\ 



püspök megnyugtatta a herceget és eloszlatta ebbeli aggodal
mait, midőn azt írta neki, hogy csodálnunk ke l l , mi lyen békésen 
és sorsukba beletörődve mondtak le állásukról a prédikátorok s 
adták át a bírák a templomokat és fogadták el a kath. vallás
gyakorlatot . 1 ) „Isten áldása kisérje a herceget és családját e 
földön és a túlvilágon oly nagyszerű apostoli működéséért." 
Most már csak az a feladat vár a hercegre, hogy kegyúri jogá
val élve jó és példás magaviseletű német plébánosokkal töltse 
be a parochíákat, ha pedig ilyenekkel nem rendelkeznék, ha
talmazza őt fel, hogy plébánosokról gondoskodhasson. Ideigle
nesen Olmützer J . gróf és a városi bírák kívánságára olyformán 
segített a bajon Bársony, hogy a szomszédos kisebb falvakban 
levő plébánosokat bízta meg a szentségek kiszolgáltatásával, 
nehogy annyi ezer hívő lélek le lk i vigasztalás nélkül maradjon. 

Bársony megnyugtatta továbbá a starosztát, hogy a plébá
nosok feltétlenül magukra vállalják a gabonailletéket, melyet 
az ev. prédikátorok eddig évente Lublóra beszolgáltattak és 
így a herceg anyagi téren,sem szenved a prédikátorok elűzetése 
következtében rövidséget. 

Végül kiemelte a püspök a kiküldött vegyes bíróságnak 
mindenre kiterjedő belátó képességét s kifej tet t méltányos, h i t 
buzgó tevékenységét a tárgyalások alkalmával s örvendetesen 
jelentette a hercegnek, hogy egész Magyarország területén nem 
tarthatnak már az eretnekek istentiszteletet és a rebellisek k i 
vételével, akiknek nyakán egyébként már hurok van, egyetlen 
parochiában sem található már eretnek prédikátor. 2) 

Bársony Gy., miután megvalósította a Szepesség kathol i 
zálását, Lubomirszkyhez intézett hálás soraiban a valóságnak 
meg nem felelően nagyon kedvező világításban tüntette fel a 
starosztia helyzetét. Tudta, hogy a staroszta az általános felfor
dulástól és az anyagi károsodástól való félelmében tartózkodott 
mindig az ev. vallásügyek megbolygatásától. Most, hogy a szepes-

1 ) Compositum íllud iudicium contra Praedicantes in X I I I oppidis 
existentes ab Excellentia Vestra divinitus fuisse Excellentiae vestrae 
inspiratum omnino íudico: Quia talem exitum habet, qualem humana vix 
exputabant, Quam pacífice et quam suaviter ultroque tam praedicantes 
resignaverint parochías, quam Iudices Templa, Exercít íumque nostrum 
Catholícum acceptaverint, uberius Excel lentia Vestra, tam ex litteris 
Generosorum et Magníficorum Dominorum Commissiariorum, quam ex 
processu Iudicatí, percípiet. (u. o. i . h.) 

2 ) u. o. i . h. 



váraljai vegyes bíróság segítségével halálos csapást mért az 
evangélikusokra, megnyugtatta a herceget, hogy az ellenrefor
máció művének befejezését azok sehol nem zavarták meg és az 
ev. prédikátoroktól szedett kolleda sem veszett el, hanem meg
térül a kath, plébánosoktól. Nagyonís eltért az igazságtól Bár 
sony, midőn azt fejtegette a staroszta előtt, hogy a prédikáto
rok önként mondtak le hivatalukról, hogy a bírák a templomokat 
a legnagyobb békességgel és egyetértéssel adták át, hogy a la
kosság szívesen fogadta a kath. istentisztelet bevezetését. A 
valóság az volt, hogy a szepesi starosztia ev. lakossága teljesen 
Bársonyok terrorja alatt állott. Magyarországon I . Lipót csá
szár rémuralma, a pozsonyi vésztörvényszék borzalmai, a sta
rosztiában a szepesváraljai vegyes biróság erőszakos és kegyet
len ítélete megrémítette a szepesi evangélikusokat s mert tá
maszt, Lubomirszky valláspolitikájának megváltoztatása foly
tán, már senkiben sem remélhettek többé, megtörött ellentálló 
képességük. 

A prédikátorok s a városok nem tudtak nyomorúságos 
helyzetükbe beletörődni és megkeresték Lubomirszky herceget, 
hogy változtassa meg a szepesváraljai vegyes bíróság igazság
talan és kegyetlen ítéletét. A kérvény szerkesztését Buchholtz 
György szepesszombati rektorra bízták, aki (máj. 5.) kifejtette 
benne, hogy a végső szükség kényszerítette — postrema nos 
necessitas compulít — őket arra, hogy a május hó 2-án hozott 
ítélet és a templomok elvételére vonatkozó rendelet enyhítését 
kérjék a hercegtől. 3) Ha már a rendelet a maga teljességében 
meg nem változtatható, módosítsa azt részleteiben Lubomirszky 
és ne engedje, hogy a tízenhárom város teljesen elveszítse va l 
lásszabadságát, hanem az egyházi szertartások némi megszorí
tásával engedje- meg továbbra is az istentisztelet tartását. 4) 

A kérvényt Olmützer János a tizenhárom város grófja és 
egy a forrásokban névszerint meg nem nevezett követ adták át 
Lubomirszkynek, de ezeknek nem állott érdekükben az ügyet 
kellő szívóssággal képviselni, mivel mindketten ti tokban már 
aposztáták vol tak 5 ) s azért Lubomirszky, jóllehet kegyesen fo-

•• ») Buchholtz 406. 
*) E z alkalommal jogorvoslást kértek a kivetett kilenced beszolgál

ta tása ellen, amely a lengyel és magyar királyoktól kapott kiváltságokkal 
ellenkezik. Azonkívül a 13 városba beszállásolt lengyel, horvát és* cs. k a 
tonaság garázdálkodása ellen kértek védelmet, (u. o. 407. 1.) 

5 ) F a t a mem. 27. l.j Czirbesz 29. 1.; Kirchenprotokoll 82. 1. 



gadta a kér Vényt, mégis az ev. papok elűzetésére vonatkozóan 
szigorú utasításokat adott Szuchodolszky lublói alkapitánynak. 0) 

, A z elitélt ev. lelkészeknek, akik május hó 5-én még együtt 
voltak Váralján, Bársony egy újabb, reverzális-szöveget kézbe
sített, amely merevségénél fogva teljesen elfogadhatatlan volt . 
A z ev. lelkészek tisztességgel és becsülettel óhajtottak állásuk
tól megválni és azért maguk is szükségét érezték annak, hogy 
írásbeli nyilatkozattal okolják meg végzetük elkerülhetetlen
ségét, A Bársony-féle reverzális szövegét módosították és el
hagyták belőle azokat a részleteket, amelyek lelkiismeretükkel 
nem voltak összeegyeztethetők. Hangoztatták,' hogy látva a 
császár akaratát, a herceg hozzájárulása és a hívektől való 
elbocsáttatásuk után elhatározzák, — jóllehet semmi bűnrészes
ség tudatában nincsenek és ügyük igaz voltában és ártatlansá
gukban továbbra is bíznak, — hogy mégis alávetik magukat a 
felsőbb hatóság parancsának és annak jóindulatú intézkedéseire 
bízzák magukat. Nincs szándékukban, hogy bíráikkal perbe 
szálljanak, mivel a fiszkus kilátásba helyezte a pertörlést és az 
ítélet megsemmisítését és ez esetben megmaradhatnak az ország
ban, ha lemondanak: papi állásukról és prédikátori funkciókat 
többé nem vállalnak. Megígérik továbbá, hogy felsőbb hatósá
guk engedélye nélkül sehol sem végeznek egyházi szertartást, 
illetőleg nem tartanak istentiszteletet. A reverzális különben 
ártatlanságuk hangoztatásán és azon kijelentésen kívül, hogy 
papi jellegükről nem mondanak le teljesen a prédikátorok, nem 
tért el lényegesen Bársony szövegétől. 7) 

A reverzálíst i lyen alakban aláirtait valamennyien és május 
hó 6-án a káptalanban átnyújtani óhajtották azt Bársonynak, 
de miután a püspök a templomok lefoglalása végett már kör
úton volt , nem kézbesíthették azt neki személyesen és így az 
ev, lelkészek utolsó reményüket még Lubomírszky hercegbe ve
tették, akihez intézett kérvényükben május hó 11-én megrázó 
szavakban ecsetelték, mennyire igazságtalanul és kegyetlenül 
kezelte a szepesváraljai vegyes bíróság kezdettől fogva ügyü
ket, Prókurátortól elütötték őket és ők hiába mutatták k i ártat
lanságukat, hiába cáfolták meg azt, hogy Wittnyédytől leveleket 
láttak, hiába szállították le az ellenük felhozott bizonyítékokat 
kellő értékükre, mégis elmarasztalták őket. Részletezték to-

«) u. o. 29. j 30, U 83, 1, 
7 ) u. o. 27—28. 1.; 29—30. 1.; 82—83. \. és Scholtz 100—101. 1. 



vábbá a reverzális szövegének ügyét és könyörögtek a herceghez, 
hogy, mivel ők mindenkor Lengyelország hű alattvalói voltak, 
legtöbben a tízenhárom elzálogosított város valamelyikében szü
lettek, i t t nevelkedtek s nagyrészük azokban birtokot ís szer
zett, ne száműzze őket, hanem tekintsen ártatlanságukra és 
fogadja őket atyai jóindulatába. Hiszen Klesch Dánielt ís annak 
idején rebellióban való részvétele miatt tartóztatták le és tar
tották féléven át fogva Kassán és Lublón, míg ügye megvizs
gáltatván, ártatlansága kitudódott és ő visszanyerte szabadságát 
s ezért győződjék meg a herceg most is a vádak és bizonyítékok 
tarthatatlanságáról, tartsa meg őket papi állásukban és ne en
gedje elkobozni régi kiváltságaikat. 8) 

Lubomirszky kegyesen fogadta a papok küldöttségét és 
bíztatásokkal bocsátotta el őket, Bársony közbelépése azonban 
csakhamar újra megsemmisítette az ev. papoknak Lubomirszky 
ígéreteiben vetett reményeit ís. Érdekében állott Bársonynak, 
hogy az ev. papokat Lubomirszkynél bevádolja, nehogy az 
bíztató ígéreteit megvalósítsa. Kapóra jött Bársonynak erre a 
lelkészek átalakított reverzálisa, amelynek szövegét sérelmesnek, 
sőt veszedelmesnek tartotta, mivel e szerint a prédikátorok 
csak arra kötelezték magukat, hogy főhatóságuk engedélye nél
kül nem végeznek egyházi funkciókat. A püspök még mindig 
nem bízott eléggé Lubomirszkyben és attól tartott , hogy az 
esetleg a reverzális szövegéből kifolyóan engedményeket tehet 
az evangélikusoknak és azért, hogy azok reményeit meghiúsítsa 
és Lubömirszkyt az ev. papok ellen ingerelje, „nyakasok"-nah 
bélyegezte őket, akik az ő reverzálisát nem írták alá és a kitű
zött határidőt be nem tartva, csak gúnyt űznek a biróság hatá
rozataiból. Erre való tekintettel kérte Lubomirszky tői a hozott 
ítélet gyors végrehajtását. 

Lubomírszky tényleg utasításokat adhatott Szuchodolszky 
Kristóf lublói alkapitánynak az ítélet foganatosítására, mivel 
az június hó 9-én már elrendelte, hogy a szepesi gróf és bírák 
egyenként 1000 frt bírság terhe alatt kötelesek a Szepesvár
alján elítélt ev. papok ingó és ingatlan vagyonát két héten belül 
leltározni és zár alá venni. 9 ) ^ 

Újabb anyagi csapás zúdult a máris teljesen megtörött ev. 
papság vállaira. E rendelet végrehajtásától legjobban fáztak és 

8 ) u. o. 29—30. 1.; 30—31. 1.; 84—85. 1.; 101—103. 1. 
9 ) Míscellan. Tom. I I . 111. 1. 



írtóztak maguk a város bírái és magisztrátusa, amely a tizen
három szepesi városban színevangélikus volt . Erkölcsi lehetet
lenségnek tartották azt, hogy ők, akik lelkészeik szabadságait 
és kiváltságait eddig biztosították, most azoknak anyagi tönkre
tételéhez nyújtanak segédkezet. Nem tartották lelkiismeretükkel 
összeférhetőnek, hogy ők juttassák koldusbotra saját lelkipász
toraikat. Nehéz helyzetükben mit tehettek egyebet, mint hogy 
újra Lubomirszkyhez fordultak. A kérvényt ismét Buchholtz Gy. 
szepesszombati rektor fogalmazta, 1 0) aki mesteri módon értett 
ahoz, hogy kiélezze a városi magisztrátusok lelkitusáját, amelyet 
azok Szuchodolszky embertelen rendelete folytán önmagukkal 
vívtak. A városi magisztrátus, amely védelmet és pártfogást 
biztosított papjaínak, istentelenség- és Isten ellen elkövetett 
súlyos bűnnek, gazságnak minősítette azt az eljárást, amelyet 
a lublói kapitányság neki papjaival szemben szánt. Meg
hatóan könyörög, sőt esdekel, hogy ne követelje tőlük Lubo
mirszky e rendelet végrehajtását és gyakoroljon kegyelmet a 
lelkészekkel szemben, 1 1) 

A z elitélt lelkészek is könyörgésre fogták a dolgot és a 
tizenhárom város kérvényéhez csatolták a maguk folyamodását. 
Megcáfolták kérvényükben Bársony vádjait, aki makacsoknak 
nevezte őket azért, mivel a reverzálist alá nem írták, illetőleg 
lelkiismeretüknek megfelelően módosították annak szövegét. 
Helyzetük kétségbeejtő, személyi szabadságuktól megfosztat
tak, őrizet alatt állanak, csekély kis vagyonuk zár alá helyezve 
s még parochiájukból sem mozdulhatnak el. A herceg feltét
lenül helytelen értesülések benyomása alatt állhat, különben 
nem adhatta volna hozzáj árulását ahoz, hogy a lelkészeket 
megfosszák törvényes ingó és ingatlan vagyonuktól, amelyét 
részint örökség, részint házasság útján vagy verejtékes munka és 
hosszas fáradozások árán törvényes úton szereztek meg. Sérel
meiket a kérvény végén a következő négy pontba foglalva ter
jesztették a staroszta elé: 

1, A vagyon összeírására, zár alá helyezésére és a lelkészek 
letartóztatására vonatkozó parancs függesztessék fel és ne haj-
tassék végre, egyfelől mivel ők teljesen ártatlanok, másfelől 

1 0 ) Buchholtz i . m. 150. 1. 
F a t a mem. 30—31. l.j Czirbesz 32—33. 1.; Kírchenprot. 85—86. 1.; 

Scholtz 106—107, 1. és Buchholtz 407—409. 1. 



pedig, mivel vagyonukhoz főleg örökség útján jutot tak és az 
inkább gyermekeiket i l l e t i . 

2. Ha papi állásukba vissza nem helyezhetők, engedtessék 
meg nekik, hogy vagyonukat nyugodtan és zavartalanul bírhassák 
vagy értékesíthessék, az országban és azontúl szabadon utaz
hassanak, kereskedhessenek és a többi alattvalókat megillető 
szabadságok védelme alatt megélhetésüket biztosíthassák. 

3. Oltalomleveleket kaphassanak. 
4. Ha a herceg mégis a mellett döntene, hogy elbocsátja 

és az ország elhagyására kényszeríti őket, akkor reverzális nél
kül távozhassanak az országból és útlevél mellett szabad járás 
biztosíttassák nekik Lengyelországban, ingó vagyonukat elví-
hessék, vagy máshova szállíthassák. A nyújtott eddigi véde
lemért, személyes szabadságuk visszaadásáért és vagyonuknak 
a zár alól feloldásáért tizenöt napon belül 1000 lengyel frtot 
hajfandók a starosztának f izetni . 1 2 ) 

E kérvényeket Eccard M . Ábrahám leibiczi lelkész és 
Ambrózy János bélai segédlelkész június hó 13-án vitték el 
személyesen Lubomirszkynek Varsóba. 1 3 ) 

Noscovi '•; Mihály a fraternitás esperese körlevélben értesí
tette a lelkészeket a történtekről és egyúttal kivetette a fize
tendő 1000 lengyel írtból rájuk eső hányadot és azonfelül eset
leges kiadásokra még 308 birodalmi tallért és 60 garast rótt k i 
részarányosán az egyes egyházközségekre. 1 4) 

A kérvényt, melyekben a tizenhárom város és a lelkészek 
külön a papi vagyon meghagyását kérelmezték, Szuchodolszky 
Kristóf, lublói várkapitány tudtával terjesztették Lubomírszky-
hez, sőt az ígéretet tett, hogy a vagyon elkobzását és a lelké
szeknek az országból való kiűzetését Lubomirszky döntéséig 
függőben tartja. ígéretét azonban nem tartotta be, mivel Quen
del Mihály iglói lelkész június hó 19-én kelt levelében arról ér
tesítette Noscovi Mihály esperest, hogy június hó 15-én kény-

1 2 ) A kérvény másolata megvan a X I I I szepesi városi ág. hitv. ev. 
egyházmegyei levéltárában Iglón 51. sz. alatt. Lásd továbbá F a t a mein. 
32—33. 1.; Czirbesz 33—34. 1.; Kirchenprotokoll 86—«7 .1, Scholtz 
107—109. 1. 

" ) u. o. 33. 1.; 35. 1.; 88. 1. 
1 4 ) A X I I I szepesi városi ág. hitv. ev. egyházmegyei levéltárában Iglón 

53. sz. és lásd még Miscellan. Tom. I I I . 12. 1. és Scholtz 110—112. 1„ ahol 
azonban a kivetett összeg helytelenül 300 birodalmi tallér és 68 garasnak 
van feltüntetve. 



telén vol t a paplakot átadni és június hó 18-án városi hivatalos 
közegek leltározták és elkobozták magánvagy onát . 1 5 ) Matheó-
czon június hó 17-én leltározták az ev. lelkész ingó és ingatlan 
vagyonát és június hó 24-én 1 0 ) marhaállományát, gabonáját, 
konyhafelszerelését, könyveit, bútorait már Lublóra hurcolták. 1 7 ) 

Hain G. krónikájában szintén 1674-ben június hó 18-ára teszi 
a tizenhárom szepesi városban az ev. lelkészek proszkribálását 
és vagyonuk elkobzását. 1 8 ) 

Szuchodolszky K . kegyetlen eljárása arra indította grá
déczi Horváth Stansith Boldizsárt és Márkot, hogy június hó 
24-én Lubomírszkynél felszólaljanak a tizenhárom városnak 
nyomorba taszított ev. lelkészei érdekében. Horváth Stansith 
Boldizsár rámutatott levelében arra, hogy az országos állapo
tok megrendülése, a világi és egyházi kiváltságok felforgatása 
mellett az ő szomszédságában fekvő tizenhárom szepesi város 
békessége volt az egyedüli vigasztaló momentum a gyászos v i 
szonyok közepette, mert a herceg igazán atyai jóindulattal u ra l 
kodott felettük. Ez a nyugalom és a lakosság megelégedettsége 
hirtelen fel lőn forgatva oly intézkedésekkel, amelyek őt meg
döbbentették s lelke nyugalmát megzavarták. Nagy le lk i fáj
dalommal értesült azon szomorú, szánalomra méltó sorsról, 
amelyet a tízenhárom város ev. lelkészeinek, templomaínak 
és iskoláinak szánt. Ne csodálkozzék azon, ha szót emel az e l 
űzött és javaiktól megfosztott ev. lelkészek érdekében, akiknek 
szerencsétlensége közelről érinti őt s a jó szomszédi viszonynál 
fogva kéri a herceget, gyakoroljon irgalmat s mentse meg az 
ev. lelkészeket a végromlástól. 1 9) 

Hasonló szellemben írt Horváth Stansith IVjárk is a herceg
nek. Márk megemlítette még, hogy szomszédainak segítségére 
és szolgálatára mindig készen állott és most látva azt «a súlyos 
csapást, melyet a herceg az evangélikusokra mért, kötelességé
nek tartotta őt arra kérni, hogy könyörüljön a végpusztulásnak 

1 5 ) Scholtz i . m. 114. 1. 
1 8 ) Ao . 1674 . d. 17. Juny wurden des H . Pfarrers Habseligkeiten, selbst 

die Kleidung aufgezeichnet und besiegelt. (Kirchenprotokoll 2 . 1.) 
1 7 ) Ao. 1674 . d. 2 4 . Juni i hat man des Herrn Pfarrers Vieh, den 

Hausrath, 4 Pferde, 6 K u h , 6 Schafe, 5 Schweine, 5 Geizen, 15 Kübel Korn , 
einen Wagen mit. allem Geschirr, Bücher, zinnern Gefäss, einen Kasten etc. 
weggenommen und nach Lublau geschickt, (u. o. i. h.) 

1 8 ) Hain 429. 1. 
19j F a t a mem. 34. 1., Czirbesz 35—36, 1., Kirchenprotokoll 88—89. 1. 



szánt ev. lelkészeken és elsősorban a szepesbélai lelkészek nyo
morúságos sorsán' 2 0) és enyhítse némileg szigorú rendeletét, 
amivel örökre hálára kötelezné őt és amiért biztos jutalom várna 
rá az égben. 2 1 ) 

A sok instancia, sőt Horváthék közbelépése sem indította 
meg Lubomirszky Szaniszló Herákliüs herceget, aki ekkor már 
anyagi érdekből is teljesen a kath. reakció szolgálatában állott. 
A staroszta, akit valláspolitikai intézkedéseiben mindenkor a 
starosztia anyagi érdekeinek megóvása vezetett, most hajtha
tatlannak és makacsnak mutatkozott, mivel a lelkészek vagyo
nának elkobzásával nagy jövedelemre ny i l t kilátása. 

Bársony és Szuchodolszky még folyton nógatták a herce
get az erélyes és következetes fellépésre az evangélikusokkal 
szemben, aki, minthogy a kolleda beszolgáltatását az ev. lelké
szek helyébe lépő kath, plébánosok részéről is biztosítva látta, 
— megmaradt merev álláspontján és nem vonta vissza, de nem 
ís enyhítette az ev. lelkészek fölött kimondott elűzetési és va
gyonuk elkobzására vonatkozó kegyetlen parancsot. 

Buchhol tz 2 2 ) és egyéb feljegyzések, 2 3) valamint az e forrá
sokra támaszkodó Scholtz kéziratban hátrahagyott munkájában 2 4 ) 
Olmützer Jánosnak, a tizenhárom szepesi város grófjának ró j -
ják fel nagy részben azt, hogy a tizenhárom város lelkészei i l y 
nyomorul t sorsra jutot tak és az evangélikusok vallásügye oly 
válságos helyzetbe került, mivel ő a szepesváraljai vegyes bíró
ság tárgyalásain és későbben Lubomirszkynál való küldetése 
alkalmával nem védte kellő eréllyel és kitartással az evangéliku
sok érdekeit. Aposztátának tartották, mivel későbben tényleg 
katholízált. Részemről nem írhatom alá ezt a szigorú ítéletet, 
mely Qlmützert az ev. vallásügy Judásának bélyegzi. Ha a kor 
viszonyait mérlegeljük, akkor csakhamar átlátjuk, hogy bárki 
állhatott volna Olmützer János helyén, Bársonyék kath. reak
ciójával szemben tehetetlennek bizonyult volna. Lubomirszky, 
Bársony és Szuchodolszky a kath. ellenreakció legharciasabb 
képviselőivel szemben nemcsak Olmützer, hanem bárki más, 

2 0 ) Lubomirszky Sz. H . 1674. jul . 16. adományozta a szepesbélai plé
bániát a podolini piarista rendháznak. (Liber Archiv i Collegii Pod, Sehol. 
Piar. c. kézirat 115—118. 1. a podolini kegyesr. rendház levéltárában.) 

2 1 ) F a t a mem. 35. 1.; Czirbesz 36—37. 1.; Kirchenprotokoll 89—90. 1. 
2 2 ) Buchholtz 148. és 159. 11. 
*») F a t a mem. 23. 1.; Czirbesz 24. 1.; Kirchenprotokoll 77. 1. 
2») Scholtz i . m. 115—116. 1. 



aki az ő helyén állott volna, sem lendíthetett volna az evan
gélikusok sorsán. Másfelől azonban elismerem, hogy Olmützer 
Jánosban nem voltak meg azok a képességek, amelyek i l y sú
lyos időkben őt vezető állás betöltésére predesztinálták volna. 
Szepesszombati csizmadia lévén, talán nem is rendelkezett oly 
széleskörű ismeretekkel és dialektikai jártassággal, 2 5 ) hogy 
kellő sikerrel megvédhette volna az ev. lelkészek érdekeit a 
szepesváraljai vegyes bíróság ülésein és Lubomirszky herceggel 
szemben, hiszen a herceghez intézett instánciáit sem maga, 
hanem rendszerint .Buchholtz György, a szepesszombati rektor 
fogalmazta. Csekélyebb műveltségénél fogva nem volt elég ön-

már az első vihar megtántorította őt hitében. Nem vitathatjuk 
azonban, hogy igyekezett az evangélikusok érdekében ismé
telten Szuchodolszkynál és Lubomirszkynél eljárni és ha után
járásai nem jártak sikerrel, az talán nem annyira az ő tehetségén, 
mint inkább a kor viszonyain múlt . 2 6 ) 

A z ev. lelkészek ügye tehát menthetetlen volt . Bársony 
résen állott és sürgette az engedélyezett határidő elteltével 
Szuchodolszkynál az ev. lelkészek elűzetését és a papi vagyon 
konfiskálását. Szuchodolszky meg nem is nagyon kérette magát, 
úgy hogy a számkivetésre itélt ev. lelkészek 1674-ben július hó 
10-én útnak indul tak és a hívek könnyes szemekkel egészen 
Szepesbéláig kisérték őket. Másnap Gnézda felé folytatták útju
kat, ahol a Poprád folyón tutajra ültek és a nyert útlevél alap
ján Lengyelországon keresztül Poroszországba menekültek. 
Varsón túl Jazdowban Bayer M . J . vei t szepesváraljai lelkész és 
Klesch Kristóf szepesszombati ev. lelkészek tisztelegtek ^Lubo
mírszky hercegnél, hogy a konfiskált magánvagyon kiadását 
szorgalmazzák nála. A herceg kegyesen fogadta őket, sajnálko-

2 5 ) Meg kel l jegyeznem, hogy a X V I — X V I I I . sz. a szepesi iparos polgá
rok általában csodálatos széleskörű ismeretekkel és nagy műveltséggel 
rendelkeztek. Sokan latinul ís tudtak és művészi stílussal írtak. 

2 6 ) Hogy tényleg a korviszonyokban találjuk a protestánsok üldözé
sének igazi okát, mutatja az, hogy a lengyel kommisszáriusok Lublón az 
ottan búcsúzás céljából megjelent ev. papoknak azt mondották: Scímus 
Vestras Dominatíones esse innocentissimas, sed hoc tempore aliter fierí 
nequít. Hasonlóan nyilatkozott Lubomirszky herceg, midőn jazdowi (Varsó 
mellett) kastélyában a száműzött ev. lelkészek nála tisztelegtek és sorsuk 
enyhítését kérték tőle: Doleo Dominatiorum vestrarum vices, omníno doleo, 
sed oportet modo ita fieri. (Buchholtz 151. 1.) 



zott sorsukon, de mentegetődzött, hogy I . Lipót király, a pápai 
követ és Bársony úgyszólván naponkénti zaklatásai kényszerí
tették őt az evangélikusokkal szemben való szigorú fellépésére. 
Reméli, hogy nyomorúságos helyzetüket rövidesen enyhítheti. 
A konfiskált javak visszaadását, kapzsiságánál fogva, csak 10.000 
fr t lefizetése ellenében helyezte kilátásba, úgy hogy egy-egy 
érdekelt csak 300—700 f r tny i illeték lefizetése árán juthatott is
mét magánvagyonához. 2 7) 

Klesch Kristóf szepesszombati és Kunz Pál szepesváraljai 
ev. segédlelkész erre személyesen tértek vissza, csakhamar 
mások is követték példájukat, a többiek ingatlanuk eladására 
nézve ismerőseiknek meghatalmazásokat kézbesítettek. A z ingat
lan vagyonuk eladása céljából hazájukba visszatértek alaposan 
csalódtak reményükben. A z eladásra engedélyezett négy heti ha
táridő nem volt elegendő arra, hogy ezen időn belül megfelelő árt 
kaphassanak, úgy hogy e miatt sok ingatlant elkótyavetyéltek. 
Néhányan, hogy alkalomadtán jobban értékesíthessék ingatlanu
kat, a kiszabott határidőn túl is i t t maradtak. Bársony éber szeme 
csakhamar tudomást szerzett erről és december hó 29-én már 
szigorú rendeletben k i t i l to t t a az országból azokat az ev. lelké
szeket, akik Lubomirszky engedélyével visszatértek, hogy anyagi 
ügyeiket i t thon rendezzék 2 8 ) és távozásuk után a Szepesség 
még mindig tekintélyes ev. lakossága teljesen lelkipásztorok 
nélkül maradt. 

A hontalanná vált ev. lelkészek Németországban kerestek 
elhelyezkedést. Főleg Buchholtz adatai 2 9 ) felvilágosítást nyúj
tanak egyesek viszontagságos életéről. 

Klesch Kristóf vol t szepesszombati lelkész, aki magával 
vitte a fraternitás értékes iratait és a weimari hercegi könyvtár
ban letétbe helyezte azokat, 3 0 ) Sziléziában, Szászországban bo-

2 7 ) Noscovius M . felkai, Klesch Dániel olaszi, Quendel M . iglói, 
Weisz Tóbiás poprádi és Schwartz András strázsai ev. lelkészek nagyon 
zokon vették a herceg újabb zsarolását és felháborodásukban széttépték 
és a Visztulába dobták reverzálisaikat. (Buchholtz 151—152. 1,; F a t a mem. 
36. 1.; Czirbesz 37—38. 1.; Kirchenprotokoll 90. 1. 

2 8 ) F a t a mem. 37. 1.; Buchholtz 152—153. 1. — Bársony rendeletét lásd 
Buchholtznál 409—410. 1., továbbá Czirbesz 38. 1.; Kirchenprotokoll 91. 1-, 
Scholtz 123—124. 1. 

2 B ) Buchholtz 153—156. 1. és lásd még F a t a mem. 36—37. 1.; Czirbesz 
37—38. 1.; Kirchenprotokoll 91—92. 1. és Scholtz 125—127. 1. 

3 0 ) A Weimárban elhelyezett iratok egykori jegyzékét lásd 47. sz. alatt 
a X I I I szepesi városi ág. hitv. ev. egyházmegyei levéltárban Iglón. 



lyongott, míg végre Darmstadtban és utóbb Erfurtban kapott 
lelkészí állást. 

Kunz Pál volt szepesváraljai segédlelkész Poroszországban 
és Thornban tengette életét. 

V/eisz Tóbiás volt poprádi és Schwartz András volt strázsai 
ev. lelkészek Danzigban egy Petersen nevű jómódú jámbor asz-
szony anyagi támogatásában részesültek. — Quendel Mihály vol t 
iglói lelkész Coburgba, szülőhazájába tért vissza. A z iglói német 
segédlelkész, Gramsius János szintén Coburgban élt egy ideig, 
utóbb Geyerstadt-ban (Coburg közelében) megválasztották l e l 
késznek. A z iglói tót segédlelkész, Schalak János Boroszlóban 
halt meg önmagával meghasonolva. Fontanus János volt szepes
bélai lelkész Sziléziában élte le nyomorúságos életének utolsó 
éveit. I t t élt családjával segédlelkésze, Popradius Ádám is, aki 
későbben Bártfán kapott segédlelkészi állást. — Klesch Dániel 
volt szepesolaszií lelkészt Lipcsében a városi iskola rektorának 
alkalmazták és innen aztán Hamburgba, majd Németalföldre 
került és végül lelkész és superintendens lett Heldrungenben. 
Olaszii német segédlelkészét, Schnatzinger János boroszlói tar
tózkodása után Fraustadtban konrektor-, majd rektornak a l 
kalmazták. Albiny András tót segédlelkésze Boroszlóban és 
végül Kiéiben élte le napjait. — Günther András volt káposzta
falvi lelkész stettiní, greifswaldi, stralsundi bolyongása után 
Naumburgban, Sziléziában kapott lelkészi állást. — Heutsch Fü
löp volt ménhárdi lelkész Boroszlóban a Magdolna* nevű temp
lomban Hermann M . lelkésznél végzett segédlelkészi szolgá
latot. 1682-ben visszatért Kassára és a V I sz. k i r . városi super
íntendencia superintendense lett. — Boroszlóban élt danzigi, 
königsbergi és thorni tartózkodása után egy ideig Noscovi Mi
hály vol t felkaí lelkész és a X X I V szepesi városi fraternítás 
utolsó esperese, 3 1) aki azonban 1678-ban visszatért és Kés
márkon a Várutcában telepedett le, miután aláírta a reverzálist, 
amely az országban visszamaradt lelkészek számára készült, 
sőt 600 frt pénzbüntetésre is kötelezte magát, ha vétene a re
verzális ellen. 

Bayer M. J . szepesváraljai lelkészt május hó 14-én már agy-

3 1 ) Noscovi részére F e l k a város megható bizonyságlevelet állított k i 
a száműzött ártatlansága mellett, A bizonyságlevelet közölte a felkai ev, 
egyházközség levéltárában őrzött eredetije után Weber S. a Magy, Prot. 
Egyháztört, Adattár-ban Bpest 1902. I . évf. 23—25. 1. 



szélhűdés érte és így kegyelemből megtűrték Váralján és csak
hamar bekövetkezett halála után a katholikusok nem engedték 
meg, hogy a temetőben temessék el és így kertben helyezték 
örök nyugalomra a fraternitásnak egyik legképzettebb és leg
tevékenyebb tagját. Tót segédlelkésze, Bosy Mátyás eleinte 
Boroszlóban, Halléban és Leipzigban ette száműzetésének ke
serű kenyerét, utóbb 1682-ben visszakerült Bethlenfal vára l e l 
késznek .— Langsfeld Keresztély matheóczi lelkész családjával 
együtt főleg Boroszlóban élt, de utóbb Pálmafalvára került 
vissza ev. lelkésznek. — Eccard Ábrahám volt leibiczi beteges, 
köszvényes lelkész családjával együtt szintén Boroszlóban nyo-
morgott. Segédlelkésze, Grosz János ís eleinte Boroszlóban élt, 
de utóbb Lengyelországban keresett megélhetést. — Almer Pál 
volt matheóczi lelkész rövid ideig Boroszlóban élt, majd szülő
városában Wittenbergben választották meg le lkésznek .— Leg
tragikusabb vol t Geüthner Melchior durándi vol t ev.. lelkész; 
sorsa, aki Szepesváralján sötét rejtekhelyen 8 évig elrejtőzött 
és ennek következtében teljesen megvakult. Utóbb 1682-ben 
a szepesváraljaiak megválasztották lelkészüknek s vak létére 
végezte az egyházi funkciókat. 

A felsorolt ev. lelkészek valamennyien a szepesváraljai 
vegyes bíróságnak az áldozatai és Bársony püspök és szepesi 
prépost megelégedetten látta, hogy nagy műve, a Szepesség 
•ellenreformációja befejezéshez közeledik, 



Harmadik rész. 

III. A szepesi ev. egyház elnyomásának a kora. 

1. A szepesi ev. egyház elnyomása ev. lelkészeinek 1674-ben 
történt kiűzetése után. 

Bársony György püspökkel és szepesi préposttal karöltve 
Lubomirszky herceg most már plébánosokról gondoskodott,, 
hogy azok az elűzött ev. prédikátorok parochiáit elfoglalva, 
rendszeresen katholizálják a lelkipásztor nélkül maradt ev. la
kosságot. Minthogy a podol ini rendház nem rendelkezett elég 
piarista szerzetessel, a megüresedett papi állások betöltésére 
Lubomirszky lengyel, Bársony pedig a herceg engedélyével 
Ausztriából és Németországból német szerzeteseket és papokat 
hozatott a tizenhárom szepesi városba. 

A plébániák betöltési jogát átruházta Lubomirszky egyes 
esetekben a podolini piarista rendházra, de a megerősítési jogot 
fenntartotta magának. A tekintélyesebb és jövedelmezőbb paro-
chiákat maga töltötte be, főleg lengyel előkelő kanonokokkal, 
akik közül rokonainak jut ta t ta a legjobb állásokat. így került 
gróf Zebrzydowszky József krakkói kanonok-prépost Mihály len
gyel király és a herceg rokona a leibiczi, gróf Podolszky András 
de Csolpa lanezuti prépost és a przsemysli káptalan kanonokja 
és főesperes a poprádi és strázsai egyházak élére. 1 ) A szepes
szombati plébániát Jaskmariczky Jakab krakkói kanonok nyerte 
el, aki októberben átengedte azt az Erfurtból ideszármazott 
Hunger János Henrik plébánosnak. 2) A felkai plébánosi állást 
Abrahanowicz ibogowí préposttal, a durándi és ménhárdi állást 

1 ) História reinducti liberi exercitii religionis Rom. Catholicae ín 
X I I I . oppida Praefecturae Scepus. (Kézirat a podolini kegyesr. rendház 
levéltárában.) 

2 ) Hunger I , H , erőszakosságával igen sok kellemetlenséget szerzett 
Buchholtz György szepesszombati rektornak. (Buchholtz 158—159. 1.) 



•egy Leo nevű karmelita baráttal töltötte be Lubomírszky. 3) A 
szepesbélai plébániát 1674-ben július hó 16-án Lubomirszky a 
podo l in i rendháznak adományozta. A z első szepesbélai plébá
nost, Neumann Glicér piaristát, vol t podolini házfőnököt Bár 
sony Gy. püspök iktat ta be s az új plébános térítési programm-
ját legszebben kifejezésre jut tat ta maga a staroszta adomány
levelében, amelyben a szepesbélai plébániát s a betöltési jogot 
.a podolini rendháznak adta és csupán a megerősítési jogot kö
tötte k i maga és utódai számára, 4) Minthogy a szepesbélai plé
bános a szepesi prépost révén az esztergomi érsek fennhatósága 
alá tartozott, I . Lipót magy. k i r . főkegyúri jogainál fogva, jóvá
hagyta 1675-ben április hó 10-én Lubomírszky intézkedéseit, 
illetőleg Neumann Glicér beiktatását. 5) 

A z új plébánosok térítéseit hathatósan támogatta Szucho
dolszky Kristófnak 1674-ben történt elhalálozása után Mos-
sinszky András Lajos, az új lublói várnagy, aki erőszakosság 
és kegyetlenség tekintetében még túltett elődjén. 

A z új várnagy nagy buzgalommal látott hozzá a tizenhárom 
város tisztviselői, tanítói és egyes előkelő polgárai megtérítésé
hez. Eszközeiben nem vol t nagyon válogatós és a tömlöc és 
vasbilincs ínég enyhe büntetések voltak nála, Lublóvárába idéz
tette Olmützer Jánost, a X I I I város grófját, a tizenhárom város 
oíráit, valamint előkelő ev. polgárait és egyenesen követelte 
tőlük, hogy katholizáljanak. Elrettentő például egyeseket a leg
durvább bánásmód mellett a vártömlöcbe záratott, mire az inga
tag jellemű Olmützer J., a X I I I város grófja, megtántorodott 
hitében és áttért a kath. hitre. Erősebb idegzetről és sziklaszilárd 
hitről tett tanúságot az idősebb Szontagh Pál, iglói előkelő polgár, 
ak i t a spanyol inkvizícióra emlékeztető módon kínoztak és akar
tak kényszeríteni a kath. vallás felvételére. Kezét, lábát kife
szítve padhoz kötötték, fejére, hajába puskaport hintettek és meg
gyújtották azt, majd orrlyukaiba dugtak meggyújtott puskapor
szemeket és annyi embertelen kínzás után még alaposan elvere
tek. Szontagh P, erős idegzettel tűrte e kegyetlenségeket, de 

3 ) História reinducti c, kézirat (Podolini kegyesr, rendház levél
tárában, ) 

4 ) Liber Archívi c, kéziratban a „De fíde Catholica" c, fejezet alatt 
115—118. 1, (Podolini kegyesr, rendház levélt.) 

6 ) u. o. i . h, 124. 1. és Miscell , Tom. I I . 212—213. 1, 



hitét nem tagadta meg, míg végre 100 arany lefizetése után sza
badon bocsátották. 6) 

A várnagy ezután sorra 40—100 birodalmi tallér pénz
büntetéssel sújtotta mindazokat a Vagyonosabb polgárokat, 
ak ik vonakodtak a kath . hi t re áttérni. 7) 

A z ev. hitükhöz ragaszkodó városi tisztviselőket egy
szerűen elmozdította és helyüket tudatlan, nem arra való, de 
kath . vallású emberekkel töltötte be. 8) 

A z evangélikusok vallási zaklatásaiban Mossinszky A , é s 
az új plébánosok már határt sem ismertek. A keresztelések-, 
esküvők- és temetéseknél a kath. rítust erőszakolták az evan
gélikusokra. A z ifjúságnak ev. szellemben való nevelését meg
akadályozták. Vallásos énekek éneklését, a szentírás és egyéb 
épületes könyvek otthon való olvasását megtiltották, mive l 
ezt ev. istentiszteletnek minősítették. A betegeket ágyastul a 
templomba hurcolták és kath, rítussal megáldoztatták, sőt az 
ostyát erőszakkal szájukba tömték és i l y módon növelték a 
katholikusok számát a városokban, 9 ) 

Mossinszky András várnagy, eddigi sikerei után, hozzá
fogott az iskolák katholikus szellemben való átszervezéséhez, 
mert nagyon jól tudta, hogy a jövő nemzedékét ke l l erős ka th , 
szellemben nevelni, ha a katholicizmus jövőjét biztosítani akarja 
a Szepességen, Eddig az iskolarektorok és konrek torok meg
hagyattak állásukban és az ev, papok távoztával ők tar tot tak 
az ev, híveknek a szentírásból felolvasásokat és nyújtottak 
nekik l e lk i vigasztalást, amit annyival könnyebben tehettek, 
mivel ők is tulajdonképen theologusok vol tak . 

Mihe ly t azonban Buchholtz Gy. szepesszombati rektor 
Hunger J, Henr ik plébános azon felszólításának, hogy ájtatos-
sági gyakorlatai alkalmával énekelje az „Üdvözz légy Máriá"-í , 

B ) Paulum Szontagh seníorem Igloviensem varíis módis ut ad am-
plectenda Sacra Romana adigere potuísset, crudeliter cxcruciavít , in 
scamno extracto manus pedisque alligari, capillos capitis pulvere pyreo 
accenso aduri, nares eodem pulvere repleri accenso ac innumeris plagis 
affici miserrime curavit. Quibus omnibus cum incassum se laborare vidisset, 
centum aureis mulctatum dimissit. (Fata mem. 38. 1.; Czirbesz 39. 1.; K i r 
chenprotokoll 93. 1. és Buchholtz 157. 1.) 

7 ) u. o. i. h. 8 ) Buchholtz i. h. 
9 ) Megható részletességgel tárgyalta az erőszakos és kegyetlen, kímé

letet nem ismerő térítési munkálatokat Klesch Kristóf „Der mit dem gött
lichen Kleinod heilsamer Elends-Klauen gezierte evangelische Prediger," 
Jena, 1679-ben megjelent művccskéjében. 



ellentmondott, a tanítók általános szigorú megrendszabályozá-
sát követelte a plébános a lublói várnagytól. Mossinszky A . 
1674-ben december hó 18-án kemény büntetés terhe alatt a 
plébános iránt való engedelmességre és az Üdvözzlégy ének
lésére utasította a szepesszombati, matheóczi és felkaí iskola-
r ek to roka t , 1 0 ) 

Midőn Hunger a rendelet pontos betartására utasította az 
iskolarektorokat , azok arra hivatkozván, hogy lelkiismeretük 
ellen nem cselekedhetnek, továbbra is megmaradtak állás
pontjuk mellett . Hunger most panaszt emelt Lublón a renitens-
kedőkkel szemben. E feljelentés alapján Mossinszky A . vár
nagy 1675-ben január 5-ére Lubló várába idéztette Buchholtz 
Györgyöt, szepesszombati iskolarektort, akit alapos vallatás 
után csak Olmützer J. közbelépésére s kezessége mellett bo
csátottak egyelőre szabadon. A l i g tért Buchholtz Gy. vissza 
Szepesszombatra, már újabb idézést kapot t Bornajius János 
felkai és Roth András matheóczi i skolarektorokkal együtt, hogy 
január hó 11-én jelenjenek meg újra Lublóvárában. 

Mossinszky, ak i időközben már Balássy Mátyás iglói kán
tor t és Marcy János leibiczi i skolarektor t a ka th . vallásra 
visszatérítette és azokat városukban jutalmul városi bírákká 
megtette, most a többi iskolaréktorok katholizálására vetette 
magát. 

Buchholtzot Lublóvárában krakkói, neuhausi és podolini 
szerzetesekből és Hunger J. Henrik feljelentőből összeállított 
törvényszék elé állíttatta s felelősségre vonatta a világi és 
egyházi hatósággal szemben tanúsított engedelmetlensége miatt , 
mivel megtagadta az A v e Mária eléneklését. Buchholtz ügye
sen azzal ütötte el e vádat, hogy nem az ő, hanem a plébános 
ügyköréhez tartoznak az i lyen egyházi funkciók. Majd délelőtt 
és délután alapos (6 órás) h i tv i ta indult meg a bizottság tagjai 
és Buchholtz Gy. között, melyben a szentek és Szűz Mária tisz
teletéről, továbbá az A v e Mária és a szentségek jelentőségé
ről hosszasan vi ta tkoztak. A hitvitában Buchholtz fényesen 
igazolta híttani kérdésekben való jártasságát és alapos kép
zettségét és e körülménynek köszönhette, hogy Mossinszky A . 
várnagy a legbarátságosabb módon a legkedvezőbb ajánlatok
kal halmozta el arra az esetre, ha követné az iglói (Balássy) 

1 0 ) Lásd a rendelet szövegét Buchholtz í. m. 411. 1.; továbbá F a t a 
mem. 39. 1.; Czirbesz 40. 1.; Kirchenprotokoll 94. 1. és Scholtz 132. 1. 



és leibiczí (Marcy) tanítók példáját és visszatérne a róm. ka th . 
egyház kebelébe, A szepesszombati, poprádi, felkai, matheóczi 
és strázsai iskolák felett gyakorlandó felügyelettel, illetőleg 
főigazgatói állással kínálták meg őt, mivel ezentúl e helyeken 
a r ek to r i állás megszüntetésével csak kántorokat alkalmaz
nak, úgy hogy az öt rek tor fizetése is a maga egészében őt 
fogja megilletni , E kecsegtető ajánlat nem hozta Buchholtzot 
kísértésbe és azzal az indokolással utasította el azt, hogy kü
lönben sem érez magában elég erőt arra, hogy öt iskolát igaz
gasson, mikor egy iskola lelkiismeretes vezetése is próbára 
teszi minden erejét. Minden további biztatás hiábavaló vol t , 
sőt Mossinszky azon színleges nagylelkűsége sem kábította őt 
el, hogy ha elvállalja a felajánlott főigazgatóságot, írásbeli 
biztosítást kap arról, hogy szabadon és zavartalanul mégmarad
hat vallásában, Buchholtz ezen merev magatartása szerfelett 
felháborította Mossinszky várnagyot, ak i erre szitkozódó 
szavak közepette a vártömlöcbe vet te t te . 1 1 ) 

Buchholtz Gy. ügyének tárgyalása után elővezették Borna
jius János felkai és Roth András matheóczi iskolarektorokat , 
ak ike t Buchholtz az ajtóküszöbön arra figyelmeztetett, hogy 
ne adjanak hi tel t a bizottságnak, amit az ő róla nekik fel fog 
tárni. A l i g értek a vádlottak a bizottság elé, az azzal hitegette 
őket, hogy Buchholtz már áttért a ka th . hi t re , ennélfogva 
kövessék ők is példáját, A megidézettek kijelentették, hogy 
Buchholtz még fiatal, ám tegyen, amft jónak lát, de ők mint 
korosabb, megállapodott férfiak, nem határozhatják el magukat 
i l y lépésre. A z iskolarektorok ezen megátalkodott makacssága 
kihozta a várnagyot sodrából és minden további tárgyalást 
mellőzve, elzáratta őket a felső vártoronyba. 

Buchholtzot ellenben a sötét vártömlöcbe (Türken-Loch) 
zárták el és öt napig étlen, szomjan hagyták, A nagy hidegtől 
is sokat szenvedett Buchholtzon maguk a börtönőrszolgálatot 
tevő nemét muskatérosok is megkönyörültek és a harmadik 
napon az ajtónyiláson fonalon dohányt eresztettek le börtö
nébe, amelyet ő szomjúság és éhség ellen végszükségben a 
bűzös lyukban rágicsál t , 1 2 ) 

""•) , , , und ist Gubernátor auffgesprungen, mit den Füssen getrampelt 
und im Zorn diese Polnische Worte von sich lassen schiessen: A h a ! 
Kepknie sobie's K u r w i syn! Siehe! der Huren-Sohn treibet nur sein Gespött 
hieraus, (Buchholtz 161, 1,) 

1 2 ) Die vorgedachten deutschen Musquetirer, als sie gesehen, dass ich 



Ötnapi keserves szenvedés után Olmützer János X I I I sze
pesi gróf közbenjárására kiszabadult Buchholtz a felkai és 
matheóczi ískolarektorokkal együtt, de mindegyik 10—10 tallér 
büntetést fizetett és Buchholtzra azonfelül a felette hozott 
ítélet Írásbeli kézbesítéséért még 3 tallér rovatot t k i . 1 3 ) 

Mossinszky A . várnagy Lubomirszky herceg hozzájárulá
sával csakhamar erélyesebben lépett fel a tizenhárom város
ban levő ev. tanítókkal szemben és 1675-ben április hó 24-én 
rendeletet adott át a bíráknak kihirdetés és a templomajtóban 
való kifüggesztése céljából, melyben a disszidens (evangélikus) 
tanítókat száműzetésre ítélte. Meghagyta benne, hogy ezentúl 
mindenki a közös iskolába küldje gyermekeit és kimondta, 
hogy magánoktatást nem tűr és nem engedélyez. A rendelet 
megszegőível szemben súlyos büntetést helyezett ki látásba. 1 4 ) 

Ez a rendelet egy csapásra megszüntette az ev. iskolákat 
az elzálogosított tizenhárom szepesi városban. A z ev, tanítók 
már egy év elteltével az ev, lelkészekhez hasonló sorsra jutot
tak. Sokan külföldre, főleg Németországba vándoroltak, sokan 
más életpályára léptek, 1 5 ) néhányan pedig, amint láttuk, meg
tántorodtak és zsíros állás elnyerése reményében katholízáltak. 1 6) 

A sz, kír. városokban az ev, magántanítást csak a követ
kező évben (1676 ápril, 20) ke l l e t t a jezsuiták felszólalása 
folytán beszüntetni. Lőcsén ekkor 5, illetőleg 6 tanító maradt 
kenyérkereset nélkül és az ifjúság nem nyerhetet t többé ev, 
szellemű iskoláztatást, 1 7 ) 
nichts gegessen noch getrunken, kunte auch niemand zu mir kommen, oder 
etwas darreichen, haben sie mir am (dritten Tage und weiter eine Pfeiffe 
Tabak durch ein Ritz der Thür-Angel von oben an einem Faden herunter 
ins Loch gelassen und mir zugeschrien: Ich sollte den Tabak brauchen, 
damit ich nicht gar verschmachte, welches mir zwar schwer vorkommen, in 
massen ich dessen ungewohnt war, habe aber solchen aus ;Noth gebrau
chet, und damit Hunger und Durst gestillet; ja was mehres habe noch darauff 
bey sehr grausamer Kälte und darzu (reverenter) auff Menschen Mist gar 
gut geschlafen. {Buchholtz i. m, 164, 1.) 

1 3 ) u. o. 163. 1. 
" ) u, o, 412—413, 11,; F a t a mem. 43. 1.; Czirbesz 44, 1.; Kirchenprotokoll 

97—98. 1.; Scholtz 139. 1. 
1 5 ) Buchholtz G y . is akkor lépett a kereskedői pályára és Dobsinára 

költözött. (Buchholtz 164. 1.) 
1 6 ) A katholizáltat általában „mameluk" csúfnévvel illették. Klein Pá l 

busóczi tanító is a már felemlített iglói és leibiczi tanítókon kívül kath. 
hitre tért. (u. o. 165. 1.) 

1 7 ) Hain 447. 1. 



Minthogy egyes városokban még mindig akadtak ev, pré
dikátorok, ak ik ingatlanuk eladása céljából visszajöttek s 
t i tokban l e lk i vigasztalásban részesítették a lelkészeiktől és 
tanítóitól megfosztott ev, hiveket, 1675-ben március hó 12-én 
Karetü Péter, Lublóvár századosa, majd április hó 29-én maga 
Mossinszky A , várnagy erélyesebb intézkedések foganatosítá
sára határozták el magukat. Utóbbi négy heti időt engedélye
zett az ev, prédikátoroknak és hozzátartozóiknak arra, hogy 
anyagi ügyeiket rendbe hozzák és ak i ezen határidőn túl házá
ban ev. prédikátort rejtegetne, annak javai könyörtelenül el
kobozta tnak, 1 8 ) 

A még i t t -o t t tartózkodó ev, prédikátorok kénytelenek 
vol tak erre a Szepességnek végkép búcsút mondani, de csa
ládjuk még Márton napjáig tartózkodhatott a tizenhárom sze
pesi városban, 1 9 ) • 

A szigorú kitiltó parancs ellenére még utóbb is mindig 
akadtak ev, prédikátorok, ak ik a starosztia egyes városaiban 
feltűntek és l e lk i vigaszban részesítették a pásztor nélkül ma-/ 
radt nyájat. így felelősségre vonták pld, 1675-ben augusztus hó 
25-én Leibiczon mindazokat, akiket az ev, prédikátorok t i t o k 
ban úrvacsorában részesítet tek, 2 0 ) 

A staroszta és közegei ezentúl a l e lk i vezérek nélkül álló 
evangélikusok ellentállását igyekeztek megtörni. Lubomirszky 
Sz. H. herceg már 1675-ben március hó 4-én felszólította a 
tizenhárom elzálogosított szepesi város ev. lakosságát, hogy 
térjenek vissza az egyedül üdvözítő róm. kath . egyház kebe
lébe, hagyják el eddigi vallási tévelygéseiket és mentsék meg 
ezzel l e lk i üdvösségüket. Ne éljenek barmok módjára, hanem 
szálljanak magukba és éljenek a szentségekkel, gyónjanak és 
áldozzanak, minthogy senki sem lehet a Megváltó üdvösségé
nek részesévé, ak i nem vallja az igaz hitet, ak i nem irt ja k i 
az eretnekség összes tévedéseit és nem marad állhatatos az 
igaz hitben. Lubomirszky végül 200 arany pénzbírság terhe 
alatt k ihirdet te t te e felszólítását a tizenhárom város bíráival 
és azonfelül a plébánosokkal a templomban a szószékről, 2 1) 

1 8 ) F a t a mem. 43—44. 1.; Czirbesz 43—44. 1.; Kirchenprot. 97—98. 1.; 
l f l ) Hain 444. 1. 
2 a ) u. o. 443. 1. 
2 1 ) F a t a mem. 45. 1.: Czirbesz 45—46. 1.; Kirchenprot. 95—96, 1. né

met szöveggel; Scholtz 136—137. 1, 



Lubomirszky általánosságban tar to t t rendeletének, Bá r 
sony püspök biztatására, Kare t t i Péter Lubióvár kapitánya 
gyakor la t i érvényesülést akar t szerezni oly módon, hogy a 
katholikusok hitéletének szokásait rákényszerítse az evangé
l ikusokra. E miatt elrendelte 1675-ben március hó 28-án, hogy 
a mészárosok a nagyböjt idején egészen április hó 13-áig 
25 arany pénzbírság terhe alatt, ne mérhessenek húst, hogy a 
hivek a gyónás és áldozás szentségek felvételére annál mél
tóbbak legyenek. 2 2 ) 

Lubomirszky herceg látván, hogy a szepesi kamara a sz. 
k i r . városokban a közigazgatást kath. szellemben átszervezte, 
elérkezettnek tar tot ta erre az időpontot a starosztia területére 
is. Közelegvén a tisztújítás ideje, 1675-ben december hó 3-án 
rendeletet intézett a X I I I város grófjához és a X I I I város birái-
hoz, melyben már a kath . reakció egyik elszánt harcosa gya
nánt mutatkozott be. Azon volt , hogy a starosztia területén 
minden igyekezetét Isten tiszteletének és dicsőségének elő
mozdítására és az idők változása folytán a hit terén becsúszott 
tévelygések kiirtására és az iigazhitű róm. ka th . vallás meg
erősítésére fordítsa. A z ősöktől, a törvényes birtokosoktól e l 
ragadott templomokat vísszaadatta már a jogos tulajdonosok
nak. A vallás tekintélyének emelésére és a kedélyek egyet
értésének erősítésére meghagyta a staroszta lublói alkapitányá-
nak, hogy a legközelebbi tisztújításkor a gróf, a birák és a 
tanács tagjainak nagyobbik része arravaló és németül tudó 
katholikusokból választandó. A k i e rendelkezésnek ellentáll, 
főbenjáró bűntényt követ el és minden ellentálló város azon
felül még 1000 arany pénzbírságot f ize t . 2 3 ) 

A tisztújítás csakugyan e rendelet értelmében történt és 
ezzel az elzálogosított városok közigazgatási hatósága is kath. 
jellegűvé l e t t . 2 4 ) 

Hasonlót látunk a sz. k i r . városokban, ahol báró Waldseck 
Bernát Ferencnek, a szepesi kamara új igazgatójának elnök
lete alatt ejtették meg a tisztújítást. Míg az 1675. évben, mint 
fentebb láttuk, Lőcsén és Késmárkon még csak a tanács felét 
töltötték be kathol ikusokkal , addig 1676-ban Lőcsén a tanács 
többsége és Késmárkon pedig az egész csupa katholikusokból 

2 2 ) u. o. 42. 1.; 43. 1.; 9 7 . l . ; 138. 1. 
2 3 ) F a t a mem. 44. 1.; Czirbesz 44—45. 1.; Scholtz 142. 1. 
2 4 ) Hain 444. 1. A X I I I város grófja újra a katholizált Olmützer I . lett. 



állott, jóllehet a lakosság csekély kivétellel teljesen evangé
likus v o l t . 2 5 ) 

A z új tisztviselők pusztán ka th . vo l tuknak köszönhették 
állásaikat és természetes, hogy ennek megfelelően fanatikus 
buzgóságot tanúsítottak a róm. kath , vallás terjesztése és meg
szilárdítása érdekében. A lelkipásztorai-, tanítói- és most már 
ev. tisztviselőitől ís megfosztott ev. lakosság teljesen magára 
vo l t hagyatva s minden védelem és támasz nélkül maradt. A 
letelepített szerzetesek és új plébánosok pedig apostoli buzgó
sággal vetették rá magukat a minden vezér nélkül maradt 
népre és megfosztották azt hitének ápolására és erősítésére 
szolgáló összes segédeszközeitől. 

Eltiltották a biblia s az ev. vallásos könyvek olvasásától, 
ev. egyházi énekek éneklésétől, elszedték tőlük lutheránus 
jellegű összes könyveiket. Böj t idején családi házakban ellen
őrizték az étkezést. Uj házasságokat akkor kötöttek és gyer
mekágyas asszonyt csak akkor áldottak meg, ha ígéretet tett, 
hogy áttér a kath. hi tre. Temetőben nem lehetett evangélikust 
eltemetni, hanem csak a házak mögött levő kertekben. Hajdúk
k a l hajszolták az evangélikusokat istentiszteletre és misékre 
és kényszerítették őket, hogy gyónjanak és áldozzanak. M e -
rényben a pálinkamérésekből hurcolták el a részegeket a 
gyónáshoz. A súlyos betegeknek erőszakkal szájukba tömték 
az ostyát. A céhek kath. reformját is keresztül vitték és elmoz
dították az összes ev. céhtisztviselőket. Csakhamar arra kény
szerítették a céhtestületeket, hogy szentképes zászlókkal részt
vegyenek kath. procesziókban és egyéb vallásos felvonulások
ban és súlyos pénzbüntetést szabtak arra a céhre, amely meg
tagadta a ceremóniákban való részvételét. A céhleveleket 
kath. szellemben teljesen megújították és ezentúl nem a remek
mű elkészítése volt a főkellék mesteravatásoknál, hanem annak 
igazolása, hogy a felavatandó az egyedül üdvözítő róm. kath. 
egyház híve. 2 6 ) 

Találóan jegyezte meg egy szemtanú, ak i e kor türelmet
lenségét személyesen is érezte, hogy az evangélikusoktól min
dent elt i l tottak, csak éppen még a víz és tűz használatát nem. 2 7 ) 

2 5 ) u. o. 446. 1. 
2 6 ) Buchholtz i . ra. 169. 1, és v. ö. Hain krónikájával 445. 1. 
2 7 ) I n Summa: man hat jctzund mit denen armen Hülflosen Evange

lischen auf solche art und weise (nur dass man ihnen Wasser und Feuer 



Bársony Gy. püspök szepesi préposti minőségében csodá
latos eredménvt ért el. A Szepesség reformációját leverte és 
már teljesen diadalra jut ta t ta az ellenreformációt, mikor I . Lipót 
király nagy érdemeinek elismeréséül 1675-ben december hó 
13-án egri püspökké nevezte k i és a szepesi protestantizmus 
legnagyobb és legharciasabb ellenfele eltávozott a megri tkul t , 
de k i nem i r to t t szepesi evangélikusok hazájából. 

2. Az ev. hitélet teljes megfojtása a Szepességen 1676—1678-ig. 

A z evangélikusok nyomorát fokozta még az a körülmény, 
hogy 1676-ban a kurucok portyázásai már érzékenyen érintették 
a Szepességet. A fel- és átvonuló német zsoldos csapatok, majd 
az előretörő kurucok nem kimélték még az elzálogosított sze
pesi városok lakosságát sem, Egyes falvak a lángok martalékává 
lettek, másokat meg teljesen kifosztottak a garázdálkodások
ban versengő császári csapatok és kurucok. így felgyújtották 
1676-ban május hó 25-én a kurucok Szepesheiyt 1) s július hó 
21. és 22-én fosztgatták a bányavárosokat, amelyek közül Me-
rény szenvedett legtöbbet, 2) 

Lőcse alatt is nagy kárt tettek, majd augusztus hó 7-én Ká
posztafal vát fosztották k i teljesen, Stoósz és Hernádfalu meg a 
tűz áldozata lett. A kurucok másfelől teljes vallásszabadságot 
engedélyeztek az evangélikusoknak, hiszen a kuruc felkelés 
tudvalevően a vallási sérelmek orvoslását is egyik főfeladatáúl 
tűzte k i . A kurucok azért kurtán bántak el a kath. plébánosok
kal , akiket mindenütt Lipót türelmetlen valláspolitikája expo
nenseinek tartottak. A szepesvéghelyi, szepesszombati és strá-
zsai plébánosokat elhurcolták magukkal és azért a falusi kath. 
plébánosok a nagyobb védelmet nyújtó városokba menekültek. 3) 

Lubomírszky Sz. H . herceg, aki augusztus hóban feleségé
vel Lublóvárában tartózkodott s tervbe vette vol t a tízenhárom 
szepesi város meglátogatását, nemhogy enyhítette volna a 
kurucok portyázásai, a német csapatok terhes elszállásolása, 
ellátása és a kitört marhavész folytán úgyís sokat szenvedett 
lakosság ínségét, hanem fukarságában még tetézte annak nyo
morát, midőn, — azzal az indokolással, hogy mivel körútját 
feleségének megbetegedése folytán nem tehette meg, — az e l -

nícht versagte) wie zu zeíten des abtrinnigen Mameluken Romischen 
Keyser Jul iani . (u. o. 170. 1.) 

*) Hain 447. 1. 2 ) u. o. 448. 1. s ) u. o. 449. 1. 



maradt fogadtatást költségek fejében, néhány ezer lengyel f r tny i 
kontribuciót vetett k i rája. Egyúttal határidőt szabott nekik, 
hogy Karácsonyig térjenek át a kath. hi tre. 4 ) 

A z elzálogosított tizenhárom szepesi város 1676-ban szep
tember hó 25-én tisztelgett a starosztánál és őszintén feltárta 
előtte sérelmeit, hathatósan kérvén őt azoknak sürgős orvoslá
sára. Rámutattak a küldöttek arra, hogy az elmúlt években a 
magyar területen kitört zavargások sok kárt es anyagi veszte
séget okoztak a városoknak és azért mint alattvalói e zendü
lésekkel és portyázásokkal szemben tőle kértek védelmet. 
Egyúttal megkeresték a herceget, engedje át nekik újra a kegy
úri jog gyakorlását, hogy papot szabadon választhassanak és 
maguk beiktathassák és ne tegye lehetetlenné a tisztviselők 
szabad választását sem, mivel a tisztikar átalakítása mérhetet
len károkkal járt eddig is a városokra és a lakosságra egyaránt. 

' Alázattal könyörögtek neki, hogy adja vissza a városoknak 
régi privilégiumaikat, amelyeket azok hajdanta a lengyel és ma
gyar királyok jóakaratából elnyertek és ne fossza meg őket a 
szepesi gróf, a bírák s a tisztviselők szabad választása jogától. 
Hadd tölthessék be a vallásra való tekintet nélkül tisztán arra
való emberekkel a városi tisztviselői állásokat, mivel néhány új 
és tehetségtelen tisztviselőnek vallási szempontból való a lkal
mazása máris megbosszulta magát és tömérdek bajt és kárt 
okozott a városoknak. 5) 

Lubomirszky október hó 1-én Lublóvárott kel t leiratában 
kilátásba helyezte, hogy a magyar felkelő csapatokkal szemben 
feltétlenül számíthat a tizenhárom város lakossága megvédé
sére és hogy alattvalóinak érdekeit a jövőben is biztosítani fogja. 
A császári csapatokkal szemben is képviselni fogja a városok 
érdekeit és ezért tudta nélkül ne terjesszenek azok a császár
hoz instanciákat. Megérti és tudja, hogy a lakosság nyomorban 
él, de épen ezért tartózkodjék mindennemű vendégeskedéstől 
és lakmározásoktól is. A kegyúri jogot nem engedi kezeiből1, 
amennyiben ezt elődei és ő ís gyakorolták. A gróf és bíróválasz
tásánál nem tudja, mennyiben sértette volna meg azon rende
letével, hogy katholikusok választandók e tisztségekre, a sza
bad választás jogát, hiszen a jövőben a kath. vallás erősítésére 
még az esküdtek, elöljárók, sőt az egész városi tanács is a ka
tholikusok sorából választandó". A nép pedig köteles a jövő hus-

4 ) u. o. í. h. és 550. 1. 5 ) F a t a mem. 46. 1.; Czirbesz 46. 1. 
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véti ünnepekre vak tévelygéseinek félrevetése mellett az igaz és 
egyedülüdvözítő kath. vallásra áttérni, A k i pedig e rendelke
zésnek ellentáll, nem végrendelkezhetík és gyermekei nem ve
hetik át a szülői örökséget. A gróf választásánál csak annyit 
engedélyez a herceg, hogy felváltva az alsó- és felsővárosokból 6) 
választassák meg az, de a kath. vallás és jogban való jártasság 
legyenek a választás első kellékei. Végül elrendelte még a sta
roszta, hogy semminemű egyházi ügyet nem szabad a lublói 
várkapitány tudta nélkül a káptalan elé vinni s hogy rendeletét 
az összes városokban miheztartás céljából k i ke l l hirdetni . 7 ) 

Lubomirszky rendeletét a plébánosok csakhamar kihirdet
ték a szószékről és hol szép szóval, hol fenyegetésekkel azon 
voltak, hogy a népet lassankéát, de következetes kitartással 
átvezessék a kath. egyház kebelébe. Minthogy az eredmény a 
nagy fáradság arányában mégis feltűnően csekély volt, a lublói 
alkapitány segítségével karhatalommal is dolgoztak és letartóz
tattak néhány előkelő, vagyonos polgárt és elhurcolták őket 
Lublóvárra, mivel hitükhöz ragaszkodva, nem katholizáltak, 8) 
E várfogságra ítéltek között voltak Spillenberger Samu Iglóról, 
Simonis Dániel, Roxer Gergely és Liebsbier Márton Szepes-
béláról, 9) akik azután csak a hercegtől nyerhették vissza sza
badságukat. 

A herceg, amint 1677-ben június hó 8-án Lanczuton kel t 
soraiból kitűnik, 1 0) ez alkalommal kivételesen helyet adott a 
várfogságra ítéltek könyörgésének s megkegyelmezett nekik, 
jóllehet azok nem tartották magukat a mul t évben kibocsátott 
rendeletéhez, melyben meghagyta, hogy Húsvétra térjenek vissza 
a kath, egyház kebelébe. Veleszületett jóságánál fogva azt ter
vezte, hogy az ördögi tévelygésektől rászedett lelkeket inkább 
a szeretet bilincseível vezeti vissza Krisztus urnák, apostolainak 
és utódjaínak igaz aklába, mintsem, hogy büntetéssel sújtsa 
azokat, akik rendeletét megszegték. Azonban csak azon feltétel 
mellett gyakorolt ő kegyelmet, hogy ha a szabadon bocsátott 
disszidensek (evangélikusok) semmiféle konventíkulumot vagy 

e ) A z alsó városok csoportjához tartozott Szepesolaszi, Szepesvár-
a l ja és Igló, a többi elzálogosított város a felső városok csoportját 
alkotta, 

7 ) F a t a mem, 46—47, l.j Czirbesz 47. 1. 
8 ) Hain 452. 1. 
e ) F a t a mem. 48. l,j Czirbesz 48, 1. 
1 0 ) u. o. í, h, és még Scholtz 152. 1. 



összejövetelt nem rendeznek, a kath. vallás mellőzését nem 
kísértik meg, a népet sem rábeszéléssel, sem fenyegetésekkel vagy 
bármilyen eszközökkel a kath. vallásra való áttérésben nem aka
dályozzák, mert ez esetben eljátsszák a mostan nyert kegyel
met. A Szentlélek sugallatának engedve látogassák szorgalmasan 
az eretnek nyavalyától megtisztított templomokat és alázattal 
vegyenek részt a kath. istentiszteleteken annyival inkább, mivel 
o ly szelid módon ol tat ik beléjük a hit iránti engedelmesség és 
ezzel nemcsak saját l e l k i üdvösségüket szolgálják, hanem feje
delmük akaratát is teljesítik. Ha a szabadon bocsátottak eleget 
tesznek utasításainak, ezenfelül még védelmet és pártfogást is 
ígér nekik és alkapitány át is figyelmezteti, hogy akaratának 
feltétlenül érvényt szerezzen. 1 1) 

A lublói alkapitány továbbra is szigorúan vagy várfogság
gal, vagy pénzbírsággal büntette azokat, akik a kath. vallásra 
áttérni vonakodtak, úgy hogy a kishitűek közül néhányan, meg
unva az örökös zaklatást, tényleg katholízáltak. 1 2) 

Lubomirszky, jóllehet a kurucok portyázásai 1 3 ) és Cobb 
csász. tábornok csapatainak átvonulása újra nagy kárt okoztak 
a tizenhárom szepesi város lakosságának is, kapzsiságának ha
tárt nem szabva a kilenced megváltása ellenében 30.000 lengyel 
frtot követelt tőle. A tízenhárom szepesi város t i l takozott a 
kilencednek, mint új és súlyos adónak behozatala ellen, de a her
ceg pénzügyi kérdésekben nem ismert tréfát s a városi követeket 
a X I I I városi szepesi gróffal együtt egyszerűen addig elzáratta, 

*míg a tizenhárom szepesi város igéretét nem vette, hogy k i l en 
ced fejében ezentúl évente 15.000 lengyel frtot fizet nek i . 1 4 ) 

A sz. k i r . városokban a szepesi kamara élesztette a reak
ciós szellemet. 1677-ben december hó 16-án újabb rendelettel 
figyelmeztette a városi lakosságot, hogy ünnepnapokon szorgal
masan látogassák a templomokat és ne mellőzzék a gyónást. 1 5 ) 
A tisztújításról rendesen Kassáról eljött Lőcsére és Késmárkra 

" l u. o. i . h. 
1 2 ) I n denen 13 Städten sind die Vornembsten nach Lieblaw citiert, 

vnd zum abfall genötiget worden, davon etliche die Weldt lieb gewonnen, 
etliche blieben beständig, und musten endtlich nach dem gefängnusz, auch 
einige geldstraff geben. (Hain 454. 1.) 

1 3 ) A z el nem zálogosított városokon kívül különösen Korompa, Sav-
nik és Kiskerény szenvedett sokat 1677-ben szept. 18—22. között a kuru-
coktól. (u. o. 453. 1.) 

1 4 ) u. o. 454. 1. 1 5 ) u. o. i . h. 



a szepesi kamara igazgatója, hogy a kath. érdekeket képviselje, 
nehogy a városi tanácsba az engedélyezettnél több evangélikus 
jusson be, vagy esetleg a tisztviselői állásokba evangélikust vá
lasszanak meg. 1 6 ) 

Nagy örömmel és l e lk i megkönnyebbüléssel fogadta a t izen
három szepesi város ev. lakossága Mossinszky A . 1678-ban 
február hó 20-án kel t engedékenyebb rendeletét, amelyben az 
nem ellenezte többé, hogy a bírói és a többi tisztviselői állásokat 
evangélikusokkal is betölthessék. A tisztviselői állásokra vallás
különbség nélkül alkalmas; tanult, nyugodt, közügyekben jártas, 
ígazságszerető, méltányosságot kedvelő és azonfelül jómódú 
polgároknak megválasztását ajánlotta maga Mossinszky, A k i 
pedig bármely oknál fogva megválasztatását el nem fogadja, 
100 birodalmi tallér bírságot f ize t . 1 7 ) 

A l i g zajlott le e szabadelvű rendeletnek megfelelően a vá
rosokban a tisztújítás, mikor Mossinszky A . alkapitány március 
hó 11-én kel t újabb rendelet tel 1 8 ) teljesen megmásította régebbi 
elhatározását és kijelentette, hogy a fejedelem intézkedéseinek 
értelmében közhivatalokat csak katholikus viselhet. E miatt 
katholizált Iglón Mi l le t te r János, az újonnan megválasztott 
szepesi gróf és e célból felszólította Mossinszky a megválasztott 
ev, tisztviselőket, hogy vírágvasárnapon a teniplomban tagadják 
meg eretnek voltukat és tegyenek hitet az egyedül üdvözítő 
vallás mellett. Feltéve, hogy ha nem katholizálnak, ez esetben 
az ellenszegülők elvesztik örökre választóképességüket, hivatal
vesztésre ítélik s azonfelül még 100 arany bírsággal is sújtják 
őket , 1 9 ) 

Mossinszky A . kétszínű magatartását a tisztviselők vallás
ügyének kérdésében már Scholtz említett kéziratos munkájában 
nagyon találóan és helyesen az alkapitány pénzsóvárgó természe
tére vezette vissza, 2 0) Tényleg előkelő és vagyonos ev. polgá
rokat ültetett ő a nép és a városi lakosság közbizalmából tisztán 
csak azért a közhivatalokba, hogy azokat, megsarcolás után, újra 
elejtse. Mossinszky A , , mikor a pénz előteremtéséről vol t szó, 
épen olyan kevéssé vette figyelembe az erkölcsi szempontokat, 

1 6 ) u, o, i. h. és 455, 1, 
" ) F a t a mem. 49. 1.; Czirbesz 49. 1.; Scholtz 155. 1. és v. ö. Hain k r ó 

nikájával 455. 1. s 

1 S ) F a t a mem. 51. 1.; Czirbesz 51, 1. 
1 8 í u. o. i . h. és Scholtz 156, 1. 2 0 ) i . m. 156. 1. 



mint pénzsóvárgó, kapzsi és fukar staroszta ja, akinek ő e téren 
méltó tanítványa volt . 

Lubomirszky Sz. H , sürün kibocsátott starosztai rendeletei
nek rendszerint pénzbüntetéssel igyekezett súlyt és érvényt sze
rezni, jóllehet gyakran meg lehetett maga is győződve egyes 
intézkedéseinek gyakorlati keresztülvihetetlenségéről. A nervus 
rerum gerendarum sokszor elhamarkodott rendeleteinek egyik 
főösztönzője. 

Pénzsóvárgását mutatta 1678-ban március hó 20-án, illetőleg 
március hó 27-én kelt két újabb rendelete i s . 2 1 ) 

A z előbbit a tizenhárom szepesi város összes bíráihoz, az 
utóbbit Leibicz, Durand és Ménhárd városokhoz intézte és fel
szólította benne az összes ev. lakosságot, hogy Húsvétra vala
mennyien visszatérjenek az egyedülüdvözítő róm. kath. egyház 
kebelébe és meggyónjanak. A z e parancsnak netalán ellenszegülő 
város 3000 arany bírsággal sújtatík. Leibiczon, Durándon és 
Ménhárdon az ellenszegülők egyenként 50 aranyat fizetnek, az 
illető ellentálló város azonfelül bizonyos számú lovas katona
ság eltartására szoríttatík. A rendeletek végrehajtását rábízta 
a herceg lublói várkapitányának várkatonáira vagy hajdúira. 2 2 ) 

Lubomirszkynek a nép lelkébe nyúló sérelmes rendeleteit 
Mossinszky A . lublói alkapitány megtoldotta 1678-ban április 
hó 4-én még a magáéval, amely mélyebben markolt bele az evan
gélikusok hitéletébe. 2 3 ) 

Szigorúan meghagyta benne a bíráknak, személyes felelős
ségük mellett, hogy Húsvétra tereljék mindenütt a város egész 
lakosságát, nőket, gyermekeket és a cselédséget kivétel nélkül 
a templomba, hogy ott áhítatosan résztvegyenek az istentiszte
leten és a misén. Ezentúl pedig állandóan vasárnaponként kö
teles mindenki a kath. istentiszteletet látogatni. A templom
kerülőket és azokat, akik a templomban az egyházi szertartások 
ellen tüntetnek és helyükön ülve maradnak, jegyezze fel a bíró 
és büntesse meg, avagy küldje el őket Lublóra. Ha a bíró e l 
mulasztaná ebbeli szent kötelességét, 50 birodalmi tallért fizet 
Lublóra büntetésül. 

Mossinszky, hogy a herceg és saját rendeletét végrehajtsa, 
most szétküldötte a tizenhárom városba katonáit, akik ott 

2 1 ) F a t a mem. 49. és 51. 11.; Czirbesz 49. és 51. L ; Scholtz 157—158. 1. 
2 2 ) u. o. i . h. 
2 3 ) F a t a mem. 50. 1.; Czirbesz 50. 1.; Scholtz 160. 1. 



Húsvétkor tényleg durván és a legnagyobb erőszakkal a temp
lomba hurcolták # z ev. lakosságot. A lelkiismereti szabadságot 
lábbal tiporták a tízenhárom szepesi városban és ezentúl tömlöc, 
bot és fegyver várt azokra, akik ev. hitükhöz tovább ís ragasz
kodni mertek. 

Csodálni nem lehet, hogy sokan elfáradtak már ebben az 
örökös harcban és a bizonytalan helyzet állandóan lidércnyomás 
gyanánt nehezedett megviselt lelkükre, úgy hogy idegzetük nem 
bírta többé ezt a kíméletlen, szivet-lelket tépő harcot és elcsüg-
gedten, kíshitüségből, de nem vallásos meggyőződésből; enged
tek az erőszaknak és áttértek végre a kath. hitfe. Leibicz, Sze
pesolaszi és Ménhárd ev. lakossága katholizált legelőször töme
gesebben 1678-ban április hó első felében Húsvétkor, 2 4) a sta-
rosztának és lublói alkapitánynak a lelkiismereti szabadságot 
megsemmisítő rendeleteinek hatása alatt. Azok, akik erősebb 
idegzetüek lévén, továbbra ís állhatatosak voltak és ev. hitüket 
meg nem tagadták, rendszerint Lublóra a vártömlöcbe hur
coltattak. 

A lelkiismereti szabadságnak teljes letiprása nem jelen
tette azonban a Szepességen sem egyúttal az ev, hitnek a nép l e l 
kéből való teljes kiirtását. Ez a hit csakhamar.megtépve ugyan, 
de megerősödve újra életre kelt , mihelyt késmárki gróf Thököly 
Imre állott a felkelők élére, hogy a sokat üldözött protestán
soknak újra visszaadja a vallásszabadságot. 

3. A szepesi ev. egyház sorsa gróf Thököly Imre felkelése 
korában. 

Mióta 1678-ban gróf Thököly Imre, Késmárk város szü
löttje, állott a bujdosók élére, a Szepesség ís hadszíntér lett és 
végigszenvedte egy elkeseredett háborúnak minden viszontag
ságát és összes borzalmait, amelyek a lakosságra nagy nyomort 
és ínséget hoztak*, Május második felében már tömegesebben 
bukkantak fel a Szepességen a kurucok, akiknek portyázásai 
mérhetetlen károkat okoztak, a német zsoldos csapatok garáz
dálkodásaival együtt, az i t teni lakosságnak, A bányavárosokat 
már május 20-ika táján fosztogatták a kurucok, ' Korompa és 
Gölniczbánya sínylették meg legjobban a rablást; Erdősfalvát 
felgyújtották s a savnikí Thököly kastélyt július hó 6-án hatal-

") Hain 456. 1. 



mukba kerítették. 1) A -német csapatok azonban Würbna és 
Spankau császári tábornokok vezetése alatt k | t nap múlva már 
visszavonulásra kényszerítették a portyázó kurucokat. Komo
lyabb támadásra készültek a kurucok még e hónap végén, midőn 
már Thököly Imre személyes vezérlete alatt megjelentek a Sze
pességen, hogy a német csapatokat innen Liptóvármegye felé 
szorítsák vissza. Thököly Imre augusztus hó 4-én megfordult Kés
márkon és azonnal elvette a pálosoktól a főtemplomot, ahol 
ősei is pihentek és átadta azt az evangélikusoknak, Nagy öröm 
támadt a városban, midőn a vallás gyakorlatától megfosztott 
ev, lakosság újra visszakapta templomát és ev. istentiszteletet 
tarthatott. A lakosság valósággal ellepte istentisztelet idején a 
templomot és úrvacsoraosztáskor oly tömegesen jelentek meg a 
l e lk i vigasztalást már évek óta nélkülöző ev. hivek, hogy a l e l 
kész alig tehetett eleget szent hivatásának. 2) 

Thököly Imre ezen intézkedésével egy csapásra megnyerte 
a város rokonszenvét és megszüntette azt a nagy ellentétet, mely 
családja és szülővárosa között fennállott, 3) 

Thököly Imre, aki időközben a felső bányavárosokba vonul t , 
csak kisebb őrcsapatokat hagyott vissza a Szepességen, akik 
azonban a labanc túlerőnek kénytelenek voltak engedni, úgy hogy 
Késmárk augusztus hó 12-én már ismét német kézre került és 
a főtemplommal együtt féltékenyen őrzött ev. vallásszabadsá
gát is újra elvesztette. 4) 

A z evangélikusok vallásszabadsága a legszorosabb kapcso
latban vol t a bujdosó csapatok hadiszerencséjével, A kurucok 
1679-ben, midőn május hóban újra erősebben elözönlötték a 
Szepességet, nem tudták hatalmukat még i t ten megszilárdítani, 
úgy hogy a sok fel- és elvonulás tömérdek csapást és nyomort 
hozott Szepessümeg-, Bethlen-, Letán-, Svábfalvának, továbbá 
Hozelecz-, Durand-, Ruszkínócz-, Csontfalu-, Sávnik-, Igló-, 
Késmárknak és Lőcsének, 5 ) sőt Váraljára és környékére behur
colták még a pestist is, 6 ) amely csakhamar a 'Poprád völgyében 
ís erősen szedte áldozatait. 7) 

*) u. o. 457—458. 1. 2 ) u, o. 459, 1. 
3 ) Lásd „Késmárk és a Thököly család" c. értekezésemet í. h. 214. 1, 
4 ) Ha in 461. 1. 5 ) u. o. 465—468. 1. 
e ) u. o. 467. 1. — Váralján 1500 haltak el a pestisben, (u. o. 470. 1.) 
7 ) Különösen Felkán, Szepesszombaton, Késmárkon, Ménhárdon é» 

Szepesbélán (u. o. 469. 1.) 



Lőcse Leslie császári tábornok csapataínak védelme alatt 
állott s e hatalomra támaszkodva adta át Holló Zsigmond ka
maratanácsos, az evangélikusok megkérdezése nélkül, a kór
házat a minoritáknak, akik az evangélikusok szegényeit onnét 
egyszerűen kitették. 8) 

A z elzálogosított tízenhárom szepesi város, jóllehet lengyel 
uralom alatt állott s kevésbbé érezte a háború borzalmait, mivel 
különleges közjogi helyzetét mind a kurucok, mind a császári 
csapatok figyelembe vették, mégis sokat szenvedett a portyázó 
-csapatoktól. Fokozta a lakosság elkeseredését, hogy Lubo
mirszky még mindig zsarnoki módon elnyomta az evangéliku
sok vallásszabadságát. Sőt 1679-ben február hó 24-én újabb 
rendelettel figyelmeztette őket, hogy Húsvétra most már múl
hatatlanul térjenek át a kath. vallásra, tegyenek bűnbánatot, 
gyónjanak meg és tagadják meg nyi l tan eddigi hitüket. A sze
pesi grófot és bírákat felhatalmazta arra, hogy minden rendel
kezésükre álló eszközzel vagyonuk elvesztésének terhe alatt 
hajtsák végre rendeletét és az ellenszegülőkkel szemben vegyék 
igénybe a lublói alkapitány karhatalmát. 9) 

Lubomirszkynek a lelkiismereti szabadságot lenyűgöző intéz
kedései vérig sértették a tizenhárom város ev. lakosságát, úgy 
hogy forradalmi eszmék, melyek egész Felsőmagyarországot már 
lángba borították, i t t is könnyen termékeny talajra akadhattak 
volna, ha a kurucok hadiszerencséje állandóbb és portyázásuk
k a l nem idegenítették volna el annyira maguktól a szepesi né
met lakosságot. 

Tehetetlenek voltak a szepesbélaiak Lubomirszky azon 
níjabb intézkedésével szemben is, melyben a városi lakosságnak, 
300 arany bírság lefizetésének terhe alatt, kötelességévé tette, 
hogy a piarista plébánosoknak járó tízedet ezentúl maguk be
fuvarozzák. 1 0) 

A kurucok hadiszerencséje a következő évben, 1680-ban, 
szintén nagyon változó vol t a Szepességen, úgy hogy az ismét 
állandó csatározások és portyázások színhelyévé vál t . 1 1 ) A la-

8 ) u. o. 461. 1. 
9 ) F a t a mem. 52. 1.; Czirbesz 52. 1. s Scholtz 167—168. 1. 
1 0 ) Miscell . Tom. I I . 215. 1. és Scholtz 168—169. 1. 
u ) Különösen sokat szenvedett Késmárk és Lőcse, amelyeknek marha

ss sertéscsordáját ís elhajtották. Lőcsét aug. 18—21-ig T h . ostrom alá fogta. 
A város , hajlandó volt Th.-nak meghódolni, de Carl Hans a helyőrség p a -



kosság nyomorát tetézte a rossz aratás, amennyiben a nagy eső
zések jelentékeny kárt tettek a vetésben s a vetemény eket a 
megszámlálhatatlan mennyiségben fellépő hernyók és káposzta-
pillék, melyeket mindenütt seprűvel söpörtek össze, teljesen 
elpusztították. 1 2) A következő esztendőben (1681) a sok her
nyó és cserebogár annyira ellepte a veteményeket, hogy egyet
len zöld fűszál sem maradt a kertekben. 1 3 ) A nagy ínség mellett 
a portyázó csapatok megbénították a mozgási szabadságot, mivel 
a közbiztonság teljesen hiányzott s hiába bocsátott k i Thököly 
Imre szigorú rendeleteket a garázdálkodó katonákkal szem
ben. 1 4 ) 

Némi reménysugárt nyújtott a nyomorúságos helyzet j a v u 
lására az a körülmény, hogy Thököly Imre felkelése hajlandóvá 
tette I . Lipót királyt az 1681-iki soproni országgyűlés össze
hívására, amelyben az, X I V . Lajos francia királyra való tekin
tettel, némi jóakaratot mutatott a sérelmek orvoslására. A z 
országgyűlésen Thököly, az udvar óhajtása ellenére, nem jelent 
meg, mert ő akkor már a nemzet szenvedélyeit képviselte és 
a nemzet nem tudott többé bízni a bécsi udvarban és egy Habs
burg szavában. 

A z evangélikusok érdekeit képviselték a soproni ország
gyűlésen Szepesvármegye részéről Görgey Boldizsár, Lőcse sz. 

rancsnoka megakadályozta a város átadását, jóllehet emiatt a városban a 
polgárság és német helyőrség között nagy zavargás tört k i . Miután szept. 
1-én Caprara csász. tábornok bevonult Lőcsére, rögtönösen Ítélkezett s 
Karich Mártont a városháza előtt lefejeztette, négy polgárnak, mivel 
katholízáltak, megkegyelmezett, két nőt a városból kivesszőztetett, ötöt a 
Ketterhäuschenbe (kalitka) záratott és egy polgárt a városból örökre k i 
tiltott, de miután ez katholizált, egy év múlva visszatérhetett. (Hain 475— 
478. 1.) — A hires Ketterhäuschen jelenleg is látható a Probstner család 
kertjében Lőcsén. — Lásd Brichenzweig Johannes vagy Frangeramüs 
„Chrinika" c. kézratát, melyből Greschik V . „Episoden während der Be
lagerung Leutschau's durch' E . Thököly 1680." címen a „Zipser Bote" 1899. 
évf, 49—51. és 1900, évf, 2., 7-, 9, és 12, sz, közölte á Lőcse ostromára vo
natkozó részt, — Brichenzweig J , lőcsei városi tanácsos és az események-
szemtanúja. Híradása kiegészíti Hain adatait. Brichenzweig megemlíti az 
okot is, amelyért Caprara lefejeztette K a r i c h M á r t o n t K a r i c h ugyanis így 
nyilatkozott: „ W a s der Tekely bringt uns die Freiheitten, die Religion 
undt der itzo mit ihm wil halten, der thue es undt der nicht wil , ist ein 
grösserer schalk als der Tekely — und was sein plaudern war." 

1 2 ) Hain 472. 1. 1 3 ) u. o. 482. 1. 
1 4 ) u. o. 484. 1. A z akkori közbiztonsági állapotokat találóan ra jzo l ja 

Buchholtz i. m. 185. 1. és következő lapjain s 212—213. 11. 



ki r . város nevében Brewer Samu és Késmárk sz. k i r . város kép
viseletében Günther Jakab. 1 5 ) 

A sz. kir- városok részéről az országgyűlésre való kikül
dötteknek megválasztása szintén a kamara igazgatójának veze
tése alatt történt, aki csak erős rábeszélés után vol t arra rábír
ható, hogy mivel az evangélikusok az országgyűléstől az ev, 
vallási sérelmek orvoslását is várják, az egy-egy katholikus kö
veten kívül egy-egy evangélikus kiküldetését is jóváhagyja. 1 6 ) 

A soproni országgyűlésen a protestánsok vallásügye, főleg 
Szelepcsényi Gy. érsekprímás és a klérus ellentállása miatt nehe
zen haladt előre. 

A protestáns rendek sérelmeiket emlékiratba foglalva, jú
nius hó 25-én átadták Lipót királynak. Ez az emlékirat klasszikus 
tömörséggel igazán megrázóan tárta fel a protestánsok sebeit 
és nyomorát. Szerzői nem terhelték a konkrét adatokkal az 
emlékiratot, hanem csak általános képet rajzoltak benne a pro
testánsok tűrhetetlen viszonyairól, a hatóságok és egyéb hiva
talos tényezők lelketlen üldözéseiről. Ha végigolvassuk az 
emlékiratot, 1 7) akkor minden egyes, csak általánosságban fe l 
említett sérelemhez megtaláljuk a szepesi evangélikusoknál a 
konkrét adatokat. 

Bársony Gy. szepesi prépostsága idején csakugyan értett 
ahoz, hogy földi pokollá tegye a Szepességen az evangélikusok 
életét s a protestáns rendek sérelmeinek összeállításánál terje
delmes anyagot szolgáltattak a Bársony rendszerében és szelle
mében az evangélikusokon elkövetett vallási atrocitások a Sze
pességen. A z emlékirat elolvasása után Hocher udvari kancel
lárnak tett nyilatkozata: „Bámulandottam vala türelmeteket, 

* 5) Zsil inszky í. m. I I I . k. 415., 416. s 417. 11. és lásd Hain krónikáját 
(481. 1.), amely szerint nem Weber Dániel, hanem Brewer S küldetett k i . 

A katholikusok érdekeit ' képviselték a megye részéről Nemessányi Ist., 
Lőcséről Fabrícius J á n o s s Késmárkról Dévay Pál . 

1 6 ) Hain 481. 1. Th . felkelése dacára a szepesi kamara intézkedései 
még mindig felekezeti ízűek. így követelte annak igazgatója, hogy Lőcsén 
1681-ben a városi tanácsba csupa katholikusokat válasszanak be. Miután 
így teljesen tudatlan emberek jutottak a tanácsba, kik a város szégyenére 
váltak, a város saját felelősségére meghagyta hivatalában a régi ev, ha l 
tanácstagot és a királytól kérte a régi állapotok fenntartását, amely szerint 
a tanács 6 kath, és 6 ev, tagból állott, (Hain 480, 1,). 

1 7 ) Memóriáié JStatuum Evangelicorum, Hist. Diplomatica. Appendix 
158. 1. és Kovachich „Acta Diaetalia 1681." Magyar fordítását lásd Z s i 
l inszky i . m. I I I . 444—447. 1. 



ha ennyi iszonyatosságot csak tiz napig tűrtetek volna e l , de 
hogy t iz évig hurcoltátok azokat, türelmeteket csodálnom 
k e l l ! " , 1 8 ) tehát nagyon közel érinthette a szepesi evangéliku
sokat, akik tényleg az üldözésnek minden kálváriáját végig
szenvedték. 

A z országgyűlésen a káth. többség a vallásügyet magán
ügynek jelentette k i és így a protestánsok kénytelenek voltak 
újabb és újabb kérelmekkel a királyt megostromolni, sőt a meg
koronázandó királynéhoz is fordultak, de megértésre sehol sem 
találtak. Benyújtották legújabban elfoglalt templomaik, iskoláik, 
paplakjaik, kórházaik és azokhoz tartozó javaik hely- és név
szerinti jegyzékét megyék szerint csoportosítva, melyeknek 
visszaadását a rendek már sokszor sürgették és sürgetni most 
sem szűnnek meg. 1 9 ) Szepesvármegyéből összesen 101 templo
mot követeltek vissza. Ezekből a sz. k i r . városokra esett hat 
templom és pedig Lőcsére négy templom, hol azokon kívül még 
a gimnáziumot, a parochíát, az iskolát, a kórházat és minden 
egyházi és iskolai jövedelmet (Thurzó alapítvány) is elvettek az 
evangélikusoktól. Késmárkon a két templomon és parochián 
kívül elszedték az iskolát, kórházat és minden jövedelmet. A z 
elzálogosított tízenhárom városban mindenütt, a megye területén 
pedig a következő helyeken fosztották meg az evangélikusokat 
a templomaiktól: Tótfalu (Wünschendorf), Maldur , Busócz 
(Bauschendorf), Nagyeőr, Keresztfáivá, Szentgyörgy, Holló-
lomnícz, Kolácskó, Kislomnicz, Sörkút (Víborna), Rokusz, For-
berg, Hunfalu, Kakaslomnicz, Alsöerdőfalva, Gerlachfalva, 
Mengusfalva, FelsÓsunyava (Ober-Schönau), Görgő, Sávnik, 
Szepesvéghely, Hernádfő (Kubach), Alsósunyava, Hozelecz, 
Svábócz, Gánócz, Fílefalu, Vilkócz (Kuntzensdorf v. Nagy Kunch-
falu) , Farkasfalva, Jamnik, Szepes-Darócz (Autz ) , Merény, Ha
raszt, Teplicz, Viderník, Ulozsa, Zavada, Szt.-András, Pikfalu, 
Ábrahámfalva, Dvorecz (Burgerhof), Lökfalva (Lefkócz), Beth
lenfalva, Káposztafalva, Malompatak, Svabócz, Nagyszalók, 
Kisszalók, Csütörtökhely, Szepessümeg, Illésfalva, Kurimján, 
Pálmafalva, Dénesfalu, Szepesedelény, Márkusfalva, Csepánfalva, 
Körtvélyes, Svedlér, Ágostháza (Velbach), Gölnic, Korompa, 
Szomolnok, Remete, Stoósz, Pongrácfalva, Petróc, Harakóc, 
Vojkfa lva (Vojkensdorf), Kalyava (Gyónfalva), Hríssócz, K o l -

1 8 ) u. o. i . h. 
« ) Hist. Dipl . App. i . m. 202. 1. és Zsi l inszky í. m. 497. és 501. 11. 



csó (Habakukfalva), Felsőszalók, Felső-Szlovenka, Kluknó, 
Richnó (Reichenau), Izsákfalva (Zsákócz), Jekelfalu, Nagy-
Folkmár, Felső-Répás és Brutóc (Stentzelau vagy Szepes-Szent-
lőr inc) . 2 0 ) 

A protestánsok e könyörgése nem talált sem a királynál, 
sem a királynénál visszhangra és újabb kérelmekkel ís hiába 
ostromolták az uralkodót. Miután a vallási sérelmeket a klérus 
ellenzése miatt az országgyűlésen tárgyalás és orvoslás céljából 
napirendre kitűzni nem lehetett, a protestáns rendek nem vettek 
többé részt az országgyűlési tárgyalásokon, úgy hogy ott decem
ber hó 30-án az ő jelenlétük nélkül hozták a vallásról szóló 
X X V — X X V I . t.-cikkeket, melyeket azután Lipót király meg
erősített. 

A z 1681 : X X V . és X X V I . t.-cíkkek biztosítottak az evan
gélikusoknak' szigorú korlátok közé szorított némi vallásszabad
ságot, de e vallásszabadság annyi feltételhez vol t kötve, hogy 
alig is vol t benne köszönet. A törvény minden egyes cikkelyén 
látható volt , hogy Thököly Imre fegyveres sikerei kényszerítet
ték k i . A törvény szerkesztői óvatos ravaszsággal két kézzel 
visszavették azokat az előnyöket vagy jogokat, melyeket egy 
kézzel nagylelkűen nyújtottak az evangélikusoknak. 

A z 1608. és 1647. t.-cikkek visszaállításáról hallani sem 
akart az országgyűlés kath. többsége. Kompromisszumra töre
kedtek, de gondjuk volt arra, hogy azért ők maradjanak, felül 
és ép ezért nem kel let t a protestáns rendeknek ez a törvény, 
amely utoljára ís, mint maguk mondották, „az ev. egyház el 
nyomására és kiirtására van szerkesztve" és azért "ezentúl is a 
vallásukat illető régibb törvények és hitlevelekhez ragaszkod
nak s azoktól eltérni legkevésbbé sem akarnak". 2 1 ) 

Találóan jellemezte Hain a krónikájában közölt epigrammát 
az országgyűlésnek tárgyalási menetét és a hozott törvénycikkek 
jelentőségét és kétes értékét . 2 2 ) Bár a protestánsok jogait bíz-

2 0 ) u. o. i . h. 
2 1 ) Protestatio Inclyti Status Evangelicí Die 30. dec. Anno 1681. Hist. 

Dip l . 223. 1. és Zsil inszky i . m. 515. 1. 
2 2 ) Compono, impono, Concludo, cludo, quid índe? 

Conclusum, íllusum, compositum, impositum, 
Principio finis similis, sic ordo vagatur; 

Non dabimus, dabimus, nolumus ac volumus. 
(Békítgetek, tervezek, határozok, kijátszom, mi lesz ebből? 
Határozat , kijátszás, tákolmány, kényszer. A kezdetéhez hasonló a 



tosító törvények életbeléptetése ezer és ezer akadályba ütközött 
és a sok vkikötés egyenesen illuzóriussá tette azok vallásszabad
ságát, mégis tagadhatatlan, hogy az 1681 : X X V . és X X V I . 
t .-cikkek a protestánsoknak szabadabb mozgást és némi létjo
gosultságot is concedáltak. A vallásszabadságot a földesurak j o 
gainak épségben tartásához kötötte a törvény, tehát ezzel újra bő 
tér kínálkozott az erőszakos térítéseknek. 2 3) 

Kedvezőbb a protestánsokra nézve a X X V . t.-c. 2., 3. és 
4. §§§-ai, amelyek a száműzött prédikátoroknak és iskolataní
tóknak megengedték az országba való szabad vissza jövetelt, az 
adott reverzálisokat, melyek miatt hivataluk teendőit nem telje
síthették, semmiánek jelentik k i és megengedik a száműzötteknek, 
hogy hazájukba visszatérve szabadon hirdethessék vallásukat. 2 4 ) 
A z ország lakói vallásuk szabad gyakorlásában ezentúl nem 
háborgattatnak 2 5) és az ágostai és helvét hitvallásuak vallásuk
kal ellenkező szertartásokra nem kényszeríttetnek. 2 6) 

A X X V I . t.-c. 11. §-a értelmében a Szepességen a nemesi 
vármegye területén két helyen adtak az evangélikusoknak enge
délyt templom, iskola és paplak építésére, még pedig Görgőn 
és Topporczon vagy Batizfalván. Azonfelül a X X V I : 18. §-a 
értelmében Lőcsén és Késmárkon, mint sz. k i r . városokban a 
helynek kijelölése mellett szintén megengedték nekik egy-egy 
templom, iskola és paplak építését. 

A z 1681 : X X V . és X X V I . t .-cikkek tehát a protestáns ren
dek emlékiratában felsorolt 101 elvett szepesi ev. templom közül 
egyet sem adtak vissza az evangélikusoknak, de kegyesen meg
engedték, hogy a Szepesség egész területén összesen csak négy 
templomot s két iskolát építhessenek. 

Érthető, hogy az evangélikusok legminimálisabb kívánságait 
sem elégítették k i az 1681-iki törvény rendelkezései, de mégis 
azonnal intézkedtek, hogy a törvény által megengedett négy 
helyen újra megkezdhessék vallásgyakorlataikat és azonfelül 
visszahívták száműzött prédikátoraikat és tanítóikat. 

Lőcse elküldötte Amman nevű követét Boroszlóba A d a m i 
Márton és Lazari Ágost száműzött ev. lelkészeinek visszahívá
sára, akik 1682-ben március hó 21-én Lőcsére érkeztek, de egye
lőre Strassoldo császári tábornok és Gal l ik J . városi bíró t i l t a 
kozása következtében még nem prédikálhattak, 
vége; menete ís el-elkalandozik; nem fogunk adni semmit, majd adunk, 

nem akarunk, meg akarunk is.) (Hain 488. 1.) 
S 3 Í X X V . tc. 1. §. 2 4 ) X X V . : 2. §. 2 5 ) X X V . : 3. §. 2 e ) X X V . : 4. §. 



Topporczon és Görgőn is éltek az evangélikusok a törvény
adta jogokkal és Húsvétkor az ev. istentiszteletre és úrvacsora-
vételre összesereglett sok száz más falubeli jámbor lélek is. 

Lőcse pedig az 1681. törvénynek csakhamar érvényt szer
zett azzal, hogy Saponara császári teljhatalmú megbízotthoz 
fordult , aki akkor béketárgyalások céljából Thököly táborába 
utazott és tőle engedélyt is kapott az ev. istentisztelet megtar
tására. A lőcsei polgárság' örömmámorban úszott, hogy újra 
szabad vallásgyakorlatot nyerhetett. Május hó 30-án, szombaton 
délután 2 órakor a Felsőkörtéren levő Schwab-féle házban áj ta-
tossági vecsernyét és másnap a ház udvarában nagy tolongás és 
a hívő közönség könnyei között megtartotta A d a m i M . nyolc 
év múlva az első ev. istentiszteletet Lőcsén. 2 7 ) 

1682-ben június hó 6-án tartották a késmárkiak ismét az 
első istentiszteletet és hasonlót tettek a falvakban ís Saponara 
engedélyével,, 2 8) 

A béketárgyalások, melyeket I . Lipót a felkelőkkel fo ly
tatott, nem vezettek eredményre és ezért Thököly I . haderejét 
török csapatokkal kiegészítvén, újra megkezdte a támadást. 
Kassa, Eperjes bevétele, illetőleg meghódolása után csakhamar 
nagy sereggel készült a Szepességre, hogy annak legerősebb 
városát, Lőcsét megostromolja. 2 9 ) Közben Thököly I . 1682-ben 
július hó 27-én Kassáról kiáltványt bocsátott k i , melyben iga
zolta felkelésének jogosultságát, törvényességét és szükséges 
voltát . 3 0 ) 

Thököly kiáltványában találóan rámutatott arra, hogy a 
sanyargatott és agyonzaklatott ország minden szerencsétlensége 
és baja alapjogainak felforgatásából és főleg abból származott, 
hogy az evangélikusoknak a törvényekben és k i r . hitlevelekben 
biztosított vallásbékéjét hitszegően megbolygatták és az állam 
nyugalmát néhány izgató vakmerőséggel és mindenre képes erő
szakoskodással megbontotta. Thököly elérkezettnek találja az 
időt arra, hogy az ev. vallást régi jogaiba visszahelyezze, mint 
hogy az ev. lelkészeket az ország összes parochiáiból kiverték, 
száműzték és az orság határain túl oly életre kárhoztatták, 

2 7 ) A délutáni vecsernyét L a z a r i Ág. prédikátor végezte. — A d a m i 
prédikációjának alapigéül választotta a 12. zsoltár 6-dik versét, Lazar i meg 
Jezs . 55. 6. (Hain 490. 1.) 

2 8 ) u. o. 491. 1. 2 9 ) u. o, 492. 1. 
3 Ü ) Lásd a kiáltvány teljes szövegét Buchholtz i . m. 413—415. 1. 



amely a halálnál is keservesebb. A z ev. lelkipásztoroknak állandó 
üldözésben vol t részük és mindennemű megaláztatásokat kel le t t 
eltűrníök. A templomokat és parochiákat, — amelyeket a k i r . 
hitlevelek és az 1647-iki utolsó vallásbéke az evangélikusoknak 
biztosítanak és melyek tényleg birtokukban is voltak, — a kath. 
plébánosok elragadták, erőszakkal elfoglalták és törvénytelenül 
bitorolják ma is és csak néhány ev. lelkész nyerte vissza nem
régen paróchiáját. Thököly védelme alá helyezte a lelkészeket, 
katonáinak szigorúan megtiltotta, hogy bármily módon zaklassák 
őket és arra utasította embereit, hogy tartozó tiszteletet és hó
dolatot tanúsítsanak velők szemben. Azok a plébánosok, akik 
ezídőszerint még mindig a törvény és a királyi hitlevelek el le
nére ev. templomok birtokában vannak, e rendelet kiadása után 
azonnal önként, minden ellentállás nélkül adják át azokat tör
vényes tulajdonosuknak, ellenben magukra vessenek, ha engedet-
lenségükért és vakmerőségükért bűnhődni fognak, Azoknak a 
kath. plébánosoknak, akiket jogosan i l l e t meg a templom, a maga 
részéről védelmet és pártfogást ígér. 

Thököly kiáltványa nagy hatást tett a Felvidék protestáns 
rendjeire, akiket a soproni országgyűlés végzései nem elégítettek 
k i . Szepesvármegye nemesi felkelése is csatlakozott Thökölyhez, 
akinek 1682-ben szeptember hó 2-án Lőcse is meghódolt. Szep
tember hó 3-án Szírmai Péter és Komjáthy J . Thököly biztosai 
Lőcsén már visszaadták a főtemplomot, a minorita templomot, 
a nagy kolostort, a kórházat, az iskolákat és a plébániát az evan
gélikusoknak. A nagy kolostort, a jezsuiták székházát templo
mostul átengedték újra a tót ev. híveknek. A kath. plébánosok, 
jezsuiták és szerzetesek a városi polgárság nagy örömére kény
telenek voltak a városból távozni. Hasonlóan átszervezték a 
városi tanácsot, amennyiben visszahelyezték az 1675-ben elmoz
dított evangélikus városi tisztviselőket. Városi bíróvá újra Hain 
Gáspárt választották meg és a tanácsosok, elöljárók és képvi
seleti tagok sorából is sokan áttértek újra az ev, vallásra. A z 
aposztáták között vol t Ga l l ik J. a vol t biró és Fabricius János, a 
város képviseletében vol t 1681-iki országgyűlési követ. 

A városi polgárság ujjongása, amellyel az az események 
o ly hirtelen változását fogadta, kíérezhető Hain Gáspár króni
kájából, k i mint szemtanú, a közhangulatnak lelkes szavakban 
kifejezést is adot t , 3 1 ) 

Hain 493—494. 1, 



Thököly Imre biztosai szeptember hó 8-án már Késmárkon 
jártak, ahol a templomokat visszaadták az evangélikusoknak s 
a kath. jellegű tanácsot hasonlóan evangélikussal cserélték f e l . 3 2 ) 

A z egész Szepesség az elzálogosított tizenhárom város k i 
vételével felszabadult a lelkiismereti szabadság elnyomatása 
alól; az egyházközségek visszakapták templomaikat, iskoláikat 
és a száműzött lelkészek a sorsfordulat hirére lassanként vissza
tértek a külföldről és újra vállalták az árván maradt hivek l e lk i 
gondozását. Visszatért Heutsch Fülöp vol t durándi lelkész rövid 
tartózkodásra Lőcsére, ahonnan csakhamar Kassára hívták meg 
lelkésznek. Zember György, az üldözés előtt volt . besztercze
bányai kórházi és Zarevutius Pál vol t rózsahegyi lelkészek a 
Szepességen nyertek alkalmazást és pedig az előbbi Szomolno
kon, az utóbbi Büsóczon. Langsfeld Keresztély vol t matheóczi 
lelkész száműzetéséből visszatérve Felsőerdőfalvára kapott meg
hívást. Fischer Mihály működési helyére, Maldur ra tért vissza, 
de innét csakhamar Késmárkra vitték lelkésznek. Előbbi műkö
dési állomásukra tértek még vissza és pedig Keresztfalvára 
Hanzelius Pál, Hollólomniczra Sartoris Illés, Alsóerdőfalvára 
Chwistkovicz Ádám, Kakaslomníczra K le in Mihály. Orlíchinus 
Izrael volt v iderniki lelkész Tepliczkán foglalta el a lelkészi 
állást, Gresch János, a vol t szepesbélai helyetteslelkész Szepes-
sümegen nyert lelkészi minőségben elhelyezkedést. Róth György 
vol t szepesbélai iskolamestert a száműzetésből hazatérve nagy
eőri lelkésszé választották meg 3 3 ) és Buchholtz György vol t sze
pesszombati iskolarektor, megunván kereskedői pályáját Dob-
sinán, Batizfalvára kapott meghívást. 

H a nem ís ismerjük az összes bujdosó s hazájukba vissza
tért ev. lelkészeket névszerint, tény az, hogy 1682-ben nagyot 
lendült a Szepességen az evangélikusok ügye a soproni ország
gyűlés végzései, de főleg Thököly Imre hadi sikerei folytán. A 
vallásszabadságot, az elzálogosított városokon kívül, Thököly 
manifesztuma általánossá tette a Szepességen. 

A z evangélikusok nagy örömét és lelkes hangulatát, úgy
szintén Lőcse békéjét egy nemzetiségi incidens zavarta meg 
rövid időre 1682-ben október hóban, amelyet azonban Görgey 
János, Lőcse kuruc parancsnoka, tapintatosan elsimított. 

A lőcsei ev. tót hivek, akik október hó 5-én a kolostor ro
zoga volta miatt a volt minorita templomot kapták, teljesen el 

3 S t ) u. o. 494. 1. 3 3 ) u. o. 495—496. 1. 



akartak válni a német ev. egyháztól, hogy külön önálló tót ev. 
egyházat alkossanak, A tótok követelték, hogy papjuk egyen
rangú legyen a német egyház lelkészével s ezért ne diakónus, 
hanem rendes tót lelkész számba vegyék és hogy a német l e l 
késszel való egyenrangúsága külsőleg ís kifejezésre jusson, 
illesse meg őt a tizednek fele, A tót lelkész jogaihoz tartozzék 
továbbá, hogy naponta mondhasson templomában hetiimát, k i 
szolgáltathassa a szentségeket, azaz keresztelhessen és úrvacso-
rát oszthasson, gyermekágyas asszonyokat megáldhasson , és 
végül temethessen. A tót egyháznak külön kántora és külön 
orgonistája legyen, akiknek fizetéséről a város, illetőleg a német 
anyaegyház gondoskodjék. A városi parancsnok és a nemesség, 
amelynek cselédségé leginkább tót evangélikusokból állott, párt
fogásba vették a tótok követeléseit, úgy hogy a városi polgár
ság és a német anyaegyház sem térhetett k i ezeknek teljesítése 
elől, csak a tized tekintetében nem engedtek, mivel az a német 
főtemplom illetményeihez tartozott. 

Thököly Imre, aki t 1682-ben szeptember hó 10-én Ibrahim 
budai basa a szultán nevében Magyarország királyának kikiál
tatott, de aki csak a fejedelmi címet fogadta el és a magyar
országi részek urának tekintette magát, hatalmának tetőpontján 
nagy haderővel megjelent november hó 22-én a Szepességen 
és november hó 25-én tartotta Lőcsén fényes bevonulását, A 
városi lakosság a lutheránus fejedelmet üdvözölte benne, akinek 
hálás vol t az ev, vallásszabadság visszaszerzéséért és azért le
hetett fogadtatása a szepesi szászok zárkózott természetétől 
eltérően oly lelkes és ünnepies. A polgárság egy része nagy
szerű pompával lóháton eléje lovagolt és a városba való bevo
nulásakor üdvlövésekkel fogadták, A polgárság másik része 
fegyverbe szállva négy zászló lobogtatása mellett, kapitányai 
vezetése alatt kordont vont a felső kaputól egészen a fejedelem 
kijelölt szállásáig. A bíró és a tanács a felső kapú előtt he
lyezkedett el és rövid üdvözlő beszéddel fogadták a fejedelmet, 
akinek egyúttal hódolatuk jeléül átadták a város kulcsait. A 
bíró és a tanács tagjai közbefogták a szilaj paripán ülő fejedel
met és hajadon fővel megindultak vele a városba, ahol az ünnepi 
ruhába öltözött, három helyen felállított tanulósereg éljenzés 
közepette virágokat és koszorúkat szórt a fejedelem útjára, a 
polgárőrség pedig üdvlövéseket adott le. A fejedelemnek az 
alsókörtéren lévő szállása előtt felállították annak német dísz-



őrségét. Lőcse város fényes ellátásban részesítette a fejedelmet 
mintegy 1000 főnyi kíséretével együtt; nagy aranyozott serleg
gel és 100 arannyal kedveskedett neki s hűségesküt is tett le 
kezébe. 3 4 ) 

Thököly fejedelemségének megszilárdítását tervezte a kassai 
országgyűlésen, amelyet ő 1683-ban január hó 11-ére hívott 
össze. A követek szép számban jelentek meg azon és Szepes-
'vármegyét Görgey Miklós, Lessenyei Nagy Mihály és Görgey 
Boldizsár, Lőcse városát meg Fabricius János, Brewer Samuel 
és Alauda Bertalan és végül Késmárkot Henriczy Gáspár és 
Dévay Pál képviselték. A z országgyűlés elnöke Sebestyén A n d 
rás váradi püspök és szepesi prépost volt . 

Thököly ismerve az ország közhangulatát, mely Lipót sé
relmes valláspolitikája miatt ő benne látta minden reményét, 
fejedelmi előterjesztéseiben a vallási sérelmeknek nagy gondot 
szentelt és a rendek e szellemben határoztak, midőn a katholí-
kusoktól elfoglalt templomok és plébániák, iskolák, kórházak és 
kegyes alapítványok visszaadását elrendelték, ahol ez még meg 
nem történt volna és ezzel a kurucok templomfoglalásaínak tör
vényes erőt adtak. 3 5 ) 

Míg Thököly dicsősége és hadi szerencséje emelkedőfélben 
volt , az evangélikusok ügye ís jól állott a Szepességen. A lakos
ság azért hálás is vol t és rokonszenvét, ha módjában állott, k i 
is mutatta a fejedelemmel szemben, hiszen fejedelemségének 
evangélikus jellegét a török athname is eléggé kidomborította 
azzal, midőn kimondotta, hogy „Felsőmagyarország Thököly 
halála után szabadon választhat magának királyt, de csak evan
gélikust". 

Az ev. fejedelmet tisztelettel fogadta szülővárosa 1683-ban 
február hó 21-én kellő hódolattal. Thököly Imre feleségével 
Zrínyi Ilonával és mostoha gyermekeivel ( I I . Rákóczi Ferenc 
és Rákóczi Julianna) látogatott el ez alkalommal Késmárkra, 3 6 ) 
majd március hó 7-én hosszabb tartózkodásra Lőcsére . 3 7 ) 

3 4 ) Hain 496—497. 1. A városnak 1000 bir. tallérnál többe jött T h . fo
gadtatása. 

3 5 ) Zsil inszky í. m. 528-^533. 1. és v. ö. Majláth Béla „A felső várm. 
Rendéinek gyűlése Kassán 1683." (Külön lenyomat.) 

3 6 ) Zrínyi Ilonának 50 aranyat, több dísztárgyat, köztük egy értékes 
porcellán csészét, a kis Rákóczi Ferencnek aranyozott ezüstkardot és 
Jul iannának gyöngynyakláncot és fülbevalót nyújtottak át. (Lásd Késmárk 
és a T h . család c. értekezésem i. h. 215. 1. és v. ö. Hain 498. I.) 

3 7 ) Ha in u. o. 



Lőcsén született a fejedelmi párnak március hó 26-án István 
nevű fia. A városi polgárság a feletti örömének, hogy az ev. fe
jedelemnek trónörököse született, a főtemplomban hálaadó isten
tiszteletet tarttatott . A Te Deum laudamus elzenélése után még 
a toronyból harsonákon és fuvóhangszereken előadott zenedara
bokkal és üdvlövésekkel emelték a nap fényét. Március hó 30-án 
az újszülött tiszteletére nagy lakomát adott a fejedelem, amelyen 
a bíró és a városi tanács is hivatalos v o l t Lakoma, alatt a polgár
ság, a fiatalság és a fejedelmi katonaság zászlókkal üdvlövések 
között és zene kíséretében fényes diszfelvonulást rendezett a 
város piacán. 

A nagy vigasság után csakhamar gyászba borult az egész 
udvar, mivel Thököly Imre és Zrínyi I lona fia április hó 3-án hir
telen meghalt. A kis halottat fáklyásmenetben harangzúgás között 
a főtemplomba vitték és ezüst koporsóját a szőnyegekkel borított 
diákkarzaton ravatolták fel, majd a gyászszülők jelenlétében az 
udvari prédikátor 3 8 ) tartott magyar nyelven búcsúztatót. Végül a 
templomban levő Thurzók sírkamrájába helyezték a kis halot
tat örök nyugalomra. 3 9 ) • , 

Tököly Imre egész udvarával április hó 30-áig maradt Lő
csén és a Szepességen való tartózkodása alatt a lutheránizmusnak 
buzgó védője és pártfogója volt, úgy hogy az ev. vallás sérelmei 
megszűntek, sőt egyenesen Thököly Imre fejedelem érdeme, hogy 
a szepesi starosztia, vagyis a tizenhárom szepesi város ev. la
kossága a lengyel hatóság részéről nevezetes engedményeket 
kapott és a kíméletlen vallásüldözés gyászos korszaka reája 
nézve is véget ért. 

Thököly Imre felkelésének sikereit élénk figyelemmel kí
sérte I I I . J ános (Szobieszki) lengyel király és Lubomirszky Sz. 
H . staroszta, akik egyformán attól tartottak, hogy a starosztia 
lakossága, mely ev. vallásának elnyomatása miatt elégedetlen 
volt , a felkeléshez csatlakozik és ez által az ozmán hatalomra 
támaszkodó Thököly I . Lengyelországot ís haditerületté tehetné, 
mely esetben az könnyen török-tatár csapatok dulásának áldo
zata lehetne. A z elzálogsított városokban tényleg rossz vért 
szült az a visszás helyzet, hogy míg a Thökölytől meghódított 

3 S ) A z udvari prédikátorok közül vagy Lipóczy Miklós vagy Asbóth 
János tarthatta a gyászbeszédet. (Lásd gróf Thököly Imre késmárki udvar
tar tása c. értekezésemet (a Közi. Szepes v. multj. 1914. évf. 13—14, 1, és 
különlenyomatban.) 

3 9 ) u. o. 498—499. 1. 



területen az evangélikusok teljes vallásszabadságot élveztek, 
* addig ők a lengyel hatóság részéről a legkíméletlenebb vallási 

üldözést szenvedték át. A kedélyek forrongásban voltak és erről 
tudomást szerzett egyfelől a király, aki Thököly felkelése révén 
Lengyelországot féltette az ozmán betöréstől, másfelől a sta
roszta, aki Thököly felkelésétől starosztia ját mint komoly ve
szedelemtől féltette. 

Mindket ten a súlyos helyzetnek megfelelően az okos és 
higgadt pol i t ika útjára léptek, amennyiben jelentékeny enged
ményekkel azon fáradoztak, hogy a legválságosabb időben az 
ev. lakosságot a forrongástól és a Thököly-féle felkeléshez való 
csatlakozás gondolatától elídegenítsék. 

Maga Szobieszkí János lengyel király 1682-ben szeptember 
hó 9-én az elzálogosított városokhoz intézett levelében sajnálattal 
vette tudomásul, hogy a magyarok felkelése tömérdek kárral 
járt rájuk nézve, de ez túlkapás volt a felkelők részéről, akik
kel szemben ezentúl atyai védelmet igért. Erélyesen figyelmez
tette őket, mint alattvalóit, hogy idegen hatóság védelmét 
igénybe ne vegyék, hanem csak az ő parancsainak és rendele
teiéinek hajtsanak fejet, hogy annál hathatósabban megvéd
hesse őket bárkinek illetéktelen beavatkozásával és támadásá
val szemben. A császárral való jó barátsága is óvintézkedésekre 
kötelezi őt, hogy az ő területéről semmi váratlan támadás ne 
érje azt. 

Ha vallási tekintetben bárki követelésekkel állana elő a 
lengyel hatósággal szemben, vagy ha valaki bizonyos tekintet
ben súlyosnak találná a vallás gyakorlására vonatkozó meg
szorításokat, akkor csak ő hozzá forduljanak bizalommal és ne 
idegen hatósághoz, mivel ő barátságos úton, vagy biztosai révén, 
vagy más módon óhajtja, mindenkinek teljes megelégedésére, az 
ellentéteket elsimítani. 4 0) 

A lengyel királynak ezen az evangélikusokra nézve sok 
biztatást tartalmazó dekrétuma után Lubomirszky herceg té
nyekkel is be akarta bizonyítani, hogy szivén viseli az evangéli
kusok sorsát. 

Mive l Thököly Imre fejedelem hatalmának delelő pontján 
állott,^nehogy annak hadiszerencséje elkábítsa a starosztia la
kosságát és az nyílt lázadásban törjön k i , teljesen cserben hagyta 
eddigi türelmetlen mindig anyagi célokat szolgáló valláspolíti-

4 0 ) F a t a mem. 55. 1.; Czirbesz 52—53. 1.; Kírchenprotokol! 99. 1. 

< 



kaját és megadta 1682-ben december hó 29-én az evangéliku
soknak a vallásszabadságot, visszavonta és hatályon kívül he- * 
lyezte a vallásszabadság elnyomására vonatkozó összes rende
le te i t . 4 1 ) 

Thököly Imre tehát nemcsak a bécsi, hanem a lengyel udvar 
lelkiismerete is, amennyiben amazt felkelésével rákényszerí
tette Magyarország részére az 1681-ikí törvény és Erdély számára 
a diploma Leopoldi kiadására, emezt pedig az 1682-iki királyi, 
illetőleg starosztai dekrétum kibocsátására, mely a vallássza
badságot a starosztiában is biztosította. íme, i t t domborodik k i 
Thököly Imre történelmi jelentősége, hogy felkelésével új, tü
relmesebb valláspolitikára szorította a német császári és a 
lengyel királyi udvart és a rémuralmat, melyet azok egész Ma
gyarország evangélikusai felett gyakoroltak, megtörte. 4 2) 

Lubomirszky dekrétumában, melyben visszavonta türelmet
len vallási rendeleteit, kenetteljes szavak kíséretében tudtára 
adta a tizenhárom szepesi városnak, hogy, miként a magyar 
király és római birodalom császára elhatározta, hogy népét a 
róm. kath. vallás egységében megtartsa, úgy ő sem sajnált semmi 
buzgóságot s fáradtságot, igyekvést és kitartást annak érdeké
ben, hogy alattvalóit az igaz hitre vezesse. Nem hatalmának 
tudata, nem vallási gyűlölete, hanem inkább le lk i szükséglet 
indította őt erre és az a meggyőződése, hogy egykor. Istennek 
számot ke l l adnia kegyes sáfárkodásáról s ezért igyekezett 
alattvalóit őseik hitére visszatéríteni és lelkük üdvösségét meg
menteni. E szent cél elérésére minden kínálkozó eszközt és a l 
kalmat felhasznált és elismeri, hogy emiatt sokszor szomszé
daínak rokonszenvét ís eljátszotta. 

Alattvalóinak könyörgéseíből azonban meggyőződött arról, 
hogy a lakosság nagy része még nem csatlakozott a kath. h i t 
hez, továbbá tudomást szerzett arról is, hogy alattvalói ,,jog
ta lanul" (unrecht sínístre) panaszt emeltek, hogy hitükben za-

4 1 ) Händel und Privilegienbuch 1674—1685. c. a szepesolaszií városi 
levéltárban levő kéziratból kiadtam a Közi. Szepes v. m. 1912. I V . évf. 
36—37. 1. — Utóbb latin szövegét megtaláltam a X I I I szepesi városi ág. 
hitv. ev. egyházm. levéltárában Iglón 61. sz. alatt, továbbá F a t a mem, 53— 
55. 1,; Czirbesz 53—54. 1,; Scholtz 186—187. 1. és német szöveget a Kírchen-
protokollban 102—104. 1. 

* 2) Thököly Imre felkelésének azon jelentőségét, hogy a lengyel udvar 
valláspolitikáját is mérsékletre szorította, nem láttam eddig történelmi mü
vekben felemlítve. Angyal Dávid Thököly Imre életírója sem tud róla. 



vartatnak. A z erőszakos térítések vádját visszautasítja Lubo
mirszky és nehogy önzetlen szent törekvései erőszakosaknak, 
vagy olyanoknak tűnjenek fel, mint amelyek a magyar köz
ügyek züllött és felforgatott állapota mellett víszálykodásra és 
gyűlöletre tápot adhatnak, megadja a tizenhárom szepesi város 
minden polgárának és minden egyes lakójának, a hatóságnak 
és a népnek a teljes, minden kikötések- és föltételektől ment 
vallásszabadságot és gondolatszabadságot. A vallási okokból 
származó büntetéseket és a vallásügyekre vonatkozó összes i n 
tézkedéseket hatályon kívül helyezi és érvényteleneknek jelenti 
k i . Kimondja, hogy a hivatalok betöltésénél a vallás ezentúl 
nem akadály, hanem a becsületességen kívül az arravalóság, a 
hivatottság a döntő. Vallása miatt senkinek sem lesz többé bán
tódása az elzálogosított országrészen, mindenki szabadon és 
nyíltan, félelem nélkül vallhatja vallását. A k i vallása miatt 
bárkit üldözne, bántalmazna vagy megidézne, az a staroszta bün
tető kezét fogja érezni. 

Végül elrendelte Lubomírszky, hogy á bírák azonnal hir
dessék k i e dekrétumát. Rendeletét azon biztos reményben bo
csátotta k i , hogy a polgárok közül sokan maguktól is Isten su
gallatára hallgatva, csatlakozni fognak az igaz hithez, továbbá, 
hogy Magyarország zendülése nem terjed át a szepesi starosz
t ia lakosságára és a régi és változatlan lengyel barátság biz
tosítja a tizenhárom szepesi város nyugalmát és jól lé té t , 4 3 ) 

Lubomirszkynek az evangélikusok javára tett messzemenő 
engedményei eléggé mutatták, hogy mennyire aggódott sta
rosztia ja nyugalmáért a herceg, 

A tizenhárom szepesi város felhasználta a kedvező pol i t ika i 
helyzetet s a lengyel királyhoz fordulva, annak mult évi bíz
tatására hivatkozván kérte tőle elvett templomainak vissza
adását, hogy a vallásszabadság gyakorlati segédeszközei és elő
feltételei is megadassanak neki. 

A z 1683-ban, közelebbi dátum nélkül, a lengyel királyhoz 
felterjesztett könyörgő folyamodvány ügyes, békülékeny hangú 
i r a t . 4 4 ) A tizenhárom szepesi város nem gondolt zendülésre, 
elpártolásra, hanem békés megegyezést keresett a lengyel ható
sággal a vallás kérdésében. Nem ultimátumszerűén állította fel 
követeléseit, hanem könyörgésre fogta a dolgot, mert több ga-

* 3) A X I I I szepesi városi ág. hitv. ev. egyházmegyei levéltárában 
61. szám. 4") F a t a mem. 57—58. 1.; Czirbesz 55—57. 1. 



ranciát látott a békés magatartásban az elért engedmények és 
visszaszerzett jogok tiszteletbentartására nézve, mint ha az erő
szakkal, karhatalommal kicsikart vallásszabadság tudatában 
önérzetesen, vagy követelőén lépne fel. A felirat bevezetésében 
megemlékezik a király jóságáról és kegyelméről, amellyel 
Európaszerte magának a népek rokonszenvét, tiszteletét megsze
rezte és a király nagylelkűségére appellálva kéri a tizenhárom sze
pesi város vallásügyi sérelmeinek gyökeres orvoslását. A szom
szédos magyar területen, a sz. k i r , és más városokban, valamint 
falvakban ugyanis már visszanyerték az evangélikusok templomai
ka t és a nyilvános szabad vallásgyakorlatra is engedélyt kap
tak. Jóllehet különféle bízottságok ismételten felajánlottak a 
tizenhárom város evangélikusainak messzemenő engedménye
ket, ők törvényes hatóságuk tudta nélkül tárgyalásokba nem 
bocsátkozhattak senkivel. Rámutattak továbbá arra, hogy a vá
rosok évszázadokon át, míg pol i t ika i és lelkiismereti szabadságuk 
teljes élvezetében voltak, virágzottak és a sz. k i r . városoktól 
nem nagyon maradtak el, mihelyt azonban forradalmi idők
ben a lelkiismereti szabadságot, melynek egyedüli irányítója 
csak maga az Ur Isten lehet, elnyomni kezdték, a városok csak
hamar lehanyatlottak. A hanyatlás megkezdődött, amint az 
evangélikusoktól elszedték a templomokat, melyekben azok 
évszázadokon keresztül az előbbi királyok védelme alatt e l t i l 
tották a vallás szabad gyakorlatát. Sőt egyeseket börtönnel és 
pénzbüntetéssel akartak a kath. vallás felvételére kényszeríteni' t 

a városi hivatalokat a polgárság érdekeinek figyelembevétele 
nélkül csak katholikus okkal, illetőleg aposztátákkal töltötték be 
és azért sokan vallásukhoz tártoríthatlanul ragaszkodva inkább 
házuk és ingatlan vagyonuk hátrahagyásával vándorbothoz 
nyúltak és a szomszédos idegen uralom alatt kerestek új ot t
hont. Jelenleg is sokan, akik a pol i t ika i és vallási szabadságot 
mindennél többre becsülik, a szomszédos városokba és falvakba 
vándorolnak k i , ahol az evangélikusok templomaikat és a teljes 
vallásszabadságot már visszanyerték volt . 

Magyarországon a templomokat az evangélikusoktól ő Fe l 
sége ellen szőtt összeesküvésben való állítólagos részvételük 
miatt vették el, de ők i lyen bűnben nem marasztaltattak el, sőt 
mindenkor hűséget és engedelmességet tanúsítottak királyuk, 
az állam és hercegeik iránt és a legválságosabb, harcias időkben 
is hiven kitartot tak. 



Felvilágosítják a királyt, hogy téves hitben él, midőn azt 
hiszi, hogy a tizenhárom szepesi városban a katholikusok vannak 
túlsúlyban, ennek ép az ellenkezője áll és azonfelül az evan
gélikusok vagyoni tekintetben is messze felülmúlják a kathol i -
kusokat, sőt azok száma sem megvetendő, akik épen csak külső 
kényszerítő körülmények folytán katholizáltak és szívükben még 
mind ig előbbi hitükhez szítanak. 

Végül a királyt a mu l t évben tett, a vallás szabad gyakorla
tá t biztosító ígéretére emlékeztetve, mindenre, ami előtte szent 
s Krisztus sebeire kérve kérik, könyörüljön meg raj tuk és segít
sen nyomorúságos állapotukon azzal, hogy adassa vissza nekik 
templomaikat és azoknak birtoklása és a minden megszorítást 
nélkülöző vallásszabadság felől ősei példájára biztosítsa őket . 4 5 ) 

A tizenhárom szepesi város ev. lakossága a királyon kívül 
megkereste ugyanakkor a starosztát is, hogy templomait vissza
kaphassa. Röviden, de alázatos hangon kérték a herceget, kö
nyörüljön meg végzetes és tarthatatlan sorsukon és járjon közbe 
a lengyel királynál és az államnál, hogy régi szabadságukba 
visszahelyeztessenek. 4 6) 

A lengyel király azonban nem volt hajlandó oly messze
menő engedményeket tenni, annál kevésbbé, mivel nem bízott 
Thököly hadiszerencsejében, akinek török politikáját különben 
is szívből gyűlölte. Sejtette, hogy a török birodalomra mért 
•egyetlen csapás megrázkódtatja majd Thököly fejedelemségét 
ís és akkor az evangélikusok igényei könnyebben lesznek k i 
elégíthetők, illetőleg letörhetők. Egyelőre tehát halogatta a kérés 
elintézését és azt írta 1683-ban május hó 5-én a tizenhárom 
szepesi város lakosságának, hogy a magyarországi zavarok le
csendesítése és az általános békeszerződés megkötése előtt nem 
dönthet a templomok visszaadásának ügyében. 4 7) 

Szobíeszki János lengyel király Lipót császárral a törökök 
el len szövetséget kötött és tekintélyes sereggel maga Bécs fel
mentésére sietett s sejtelme, hogy Thököly fejedelemsége csak 
pünkösdi királyság lesz, csakhamar beigazolást nyert, amennyi
ben a török Bécs ostrománál teljes vereséget szenvedett és e 
kudarc megpecsételte Thökölynek és vele együtt a felvidéki 
evangélikusoknak sorsát is. 

* 5) u. o. i. h, 
4«) F a t a mem. 58. 1.; Czirbesz 57—58. 1.; Scholtz 192. 1. 

u. o. 59. 1.; 58. 1.; 139. L 



A Felvidék várai és megerősített városai egymás után újra 
a császáriak kezére kerültek. Késmárkra bevonult 1683-ban 
november hó 22-én Lubomirszky staroszta és kivette a várostól 
Lipót iránt a hűségesküt. 4 8) Nehezebben ment Lőcse ostroma, 
mely keményen ellentállott, mivel előre sejtette, hogy a vá
ros átadása maga után vonja újra lakosai lelkiismereti szabad
ságának megszorítását és azoknak újabb kíméletlen háborga
tását és zaklatását. 4 9 ) 

Tényleg alig helyezkedtek el Lőcsén a császári csapatok, 
1684-ben január 4-én kénytelenek voltak a tót evangélikusok 
templomukat a visszatelepített minoritáknak átadni, akik a kór
házat is újra kezükbe kerítették. 5 0 ) 

Tavasszal a hadiszerencse rövid időre újra kedvezett Thö-
kölynek, aki mintegy 10.000 főnyi sereggel érkezett március hó 
7-én Iglóra, innét pedig még aznap Késmárkra ment, vissza
foglalta a várat, de azután Rozsnyón át Kassára vonult és Lőcse 
ostromára nem vállalkozott. 5 1) A nyár folyamán újra megjelent 
Késmárkon június 15-én és különösen pártfogásáról biztosította 
kiváltságlevélben szülővárosát. 5 2) 

Nemsokára megint lehanyatlott Thököly ügye, aki 1684-ben 
december hó 14-én Schultz császári altábornagytól Iglón teljes 
vereséget szenvedett és ezzel őt szerencséje végképen cserben 
hagyta. 5 3 ) A Szepességen, illetőleg a Felvidéken nem jutot t 
neki többé szerep és bukásával a kath. reakció újra felülkere
kedett az egész Szepesség területén. 

4. A katholikus reakció a Szepességen, különös tekintette! 
Lőcsére és Késmárkra Thököly Imre fejedelemségének hanyat

lása korában. 

Mihely t Lubomírszky Sz. H . herceg meggyőződött arról, 
hogy Thököly Imre fejedelemsége nem veszélyezteti többé sze
pesi starosztia ját, csakhamar sokallotta az evangélikusoknak 

« ) Haín 505. 1. 
w ) Hain mint szemtanú részletesen szól (505—508. 1.) Lőcse hősies 

ellentállásáról. A város dec. 4—10-íg szembeszállott Dünnewaldt német 
csapatainak és csak miután a tüzes golyók teljesen felgyújtották a várost r 

kapitulált. 
5 n ) Hain 509. 1. M ) u. o. 510. 1. 
M ) Késmárk sz. kir. város titkos levéltárában fasc. X X X I I I . num. 63, 
5 3 ) Hain 514, 1. és v. ö. , ,Az iglói kurucdomb helyének hiteles meg

állapítása" c. cikkemet (Szepesi Hírnök 1911. évf. 1. sz.) 



adott kedvezményeket és módot keresett arra, hogy a rendele
tei által biztosított engedményeket korlátozza. 

E célból Lubomírszky Sz. H . 1685-ben január hó 1-én ú} 
biztost állított a tizenhárom szepesi város élére, akinek feladata 
volt , hogy a városok állapotáról neki részletes jelentést és azon
felül javaslatokat tegyen, mi módon lehetne a kath. vallás ter
jesztését és elfogadtatását legcélszerűbben (előmozdítani. A 
biztos kötelességévé tette továbbá, hogy a városok jogait és k i 
váltságait, a staroszta jövedelmeit felülvizsgálja, egyúttal mó
dozatokat keressen e jövedelmek szaporítására és felhatalmazta 
arra is, hogy büntetéssel illethesse mindazokat, akik a hatósági 
rendeleteknek nem engedelmeskednek. Végül jogot adott a biz
tosnak arra, hogy a staroszta nevében panaszokat meghallgat
hasson és a rendet fenntartsa. 1) 

A z újonnan szervezett biztosi állást betöltötte a staroszta 
Podolszky András lanczutí préposttal, aki egyúttal a leibiczí és 
poprádi egyházak adminisztrátora vol t . 2 ) 

Lubomirszky Sz. H . azzal, hogy katholikus papi embert 
állított az újonnan szervezett biztosi állás élére, eléggé jelezte, 
hogy visszatér régi valláspolitikájához és Podolszky András 
prépost személyében alkalmas ember akadt céljainak megvalósí
tására. Podolszky A . már január hó 9-én kelt rendeletében ja
nuár hó 16-ára meg nem jelenés esetén 200 birodalmi tallér fize
tésének terhe alatt Lublóvárába idézte a szepesi grófot, a tízen
három város bírált és minden városból két-két követet, hogy 
tőlük a városok és polgárok helyzetéről részletes felvilágosítást 
kaphasson és megtudhassa tőlük, hogy nem rebelliskedtek-e a 
staroszta régebbi rendeleteivel szemben. 3) 

A bizottságnak, mely Podolszkyval az élén maga elé idéz
tette a tízenhárom város képviselőit, titkos célja lehetett, hogy 
megtudja, vájjon a starosztia lakossága nem érintkezett-e a 
bujdosókkal és Thököly Imrével, mert ez esetben, a hűtlenség 
bűnének rábizonyításával, könnyen megtörhette volna a staroszta 
az evangélikusokat. A vizsgálat nem vezetett eredményre és 
ennek tudható be, hogy Lubomírszky herceg 1685-ben május hó 
20-án meghallgatta az evangélikusok ismételt kérését és meg
engedte nekik magánházakban az ev. istentisztelet megtartását. 4) 

*) F a t a mem. 59—60. 1.; Czirbesz 59. 1.; Scholtz 196—197. 1. 
2 ) F a t a mem. 60. 1.; Czirbesz 59—60. 1. 3 ) u. o. i. h. 

4 ) Händel- und Privilegien-Buch 1674—1685. c. kódexből (szepesolaszií 



Figyelmezteti azonban őket arra, hogy békében éljenek a katho-
líkusokkal, tartózkodjanak minden viszálytól és egyenetlenke-
déstől, mert az, aki a jó szóra nem hallgat, menthetetlenül 10 
márka büntetést fizet a hercegi kincstárba. 5) 

A z evangélikusok most már berendezték az istentisztelet 
céljára felavatott magánházakat és oltárral, szószékkel, padok
ka l s egyéb szükséges egyházi felszereléssel látták el azokat. A 
katholikusok azonban nem jó szemmel nézték az evangélikusok 
szervezkedését és panaszt tettek a hercegnél, ak i Rívnitzky M i 
hály kanonokot és udvari papját küldötte k i , hogy a megadott 
utasításoknak megfelelően korlátozza az evangélikusok vallás
szabadságát, 

Rívnitzky M . 1685-ben augusztus hó 19-én Leibiczon kel t 
rendeletével a következő feltételekhez kötötte az evangélikusok
nak a magánházakban való szabad vallásgyakorlatát: 

1. A z evangélikusok tartsák magukat a legszigorúbban a 
hercegi rendelet szószerinti értelméhez. 

2. A gyónáson, úrvacsoraosztáson és prédikáción kívül más 
ájtatosságí gyakorlatra nem kaptak engedélyt. 

3. A z engedélyezett egyházi frunkciókat csak magánházban 
zene és orgonakíséret nélkül végezhetik. 

4. A z ének ne legyen hangos és ne hallassák k i az utcára. 
s5. A lutheránus istentiszteletet csak vagy a kath. istentisz

telet előtt, vagy utána szabad tartani. 
6. A z összes lutheránusok kötelesek a kath. istentiszteleten 

is résztvenni. 
7. A lutheránus papok nem prédikálhatnak szószékről, 
8. A kath. egyház alkalmazottjait a lutheránusok nem vehe

t ik igénybe istentiszteleteik alkalmával, hanem maguk énekelje
nek szerényen. 

9. Vallási viszályt ne támasszanak katholikusok és lutherá
nusok egymás kőzött, hanem éljenek egymással békességben. 

10. A lutheránusok ne tartsanak kátégyakorlatokat, rektor t 
és kántort se fogadjanak fel. 

11. A leibiczi egyházközségnek fontos okoknál fogva tilos 
prédikátort felfogadnia. 

városi levéltárban) a rendelet német szövegét kiadtam a Közi. Szepes v. 
multj, 1912. I V . évf. 37—38. 11. — Ujabban a rendelet latin szövegére 
akadtam a F a t a mem. 60. 1.; Czirbesz 60. 1. és Scholtz 198. 1. 

5 ) u. o. í. h. 



12. Ha Leibicz mégis alkalmazna prédikátort, akkor a gróf 
tartóztassa azt le és kisértesse azt Lublóra. 

13. A z összes lutheránusok ezúttal még jóakaró figyelmez
tetésben részesülnek, hogy térjenek visszk a kath. egyház kebe
lébe, különben a lengyel törvényekben megállapított büntetések
kel sújtatnak. 6) 

A z evangélikusok helyzete Podolszky A . rendeletével újra 
válságossá lett és Thököly Imre teljes bukása még siettette a régi 
türelmetlen valláspolitikái rendszer felújítását. 

Podolszky A . 1686-ban január hó 29-iki rendeletével türel
metlenségének újabb bizonyítékát adta, midőn megtiltotta a tizen
három városnak, hogy tisztviselői állásra olyant, aki ev. hitre tért 
át, nem választhatnak meg s azonfelül elrendelte, hogy a tanács 
felerészében feltétlenül katholikusokból állíttassák össze. 7) 

A királyi biztos csakhamar túlzásokba esett, midőn február 
hó 8-án arra utasította a szepesbélaiakat, hogy három napon belül 
1000 arany bírság terhe alatt rontassák le katonákkal imaházukat, 
mivel az a plébániatemplom közelében épült. Azonfelül köve
telte tőlük az 1676-iki rendelet végrehajtását, mely szerint az 
összes evangélikusok kötelesek Húsvétra a kath. egyház kebelébe 
visszatérni és 10 birodalmi tallér bírság lefizetése mellett meg
hagyta, hogy a bíró ellenőrzése mellett vasár- és ünnepnapokon 
valamennyien kath. istentiszteletre járjanak. Ha pedig prédiká
tor t merne alkalmazni a város, úgy 500 arany büntetést ró 
k i reá. 

Podolszky A . vakbuzgóságában most már az ev. vallás te l 
jes elnyomását tervezte és gyökeres leszámolásra készült 1686-
ban február hó 15-én kibocsátott rendeletével. 

Ebben hivatkozik arra, hogy a hercegnek a lutheránusokkal 
szemben tanúsított jóindulata és a szabad vallásgyakorlat meg
adása nagy veszedelmére vannak az egyedül üdvözítő egyháznak 
és ezt maga ő Fensége is fájdalommal vette tudomásul. Sokan a 
szabad vallásgyakorlat védelme alatt visszatértek eretnek hitükre 
és az Istentől kegyajándék gyanánt elnyert lelki, világosságtól 
újra elfordultak és i l y módon örök kárhozatba estek. 

E gazság elfojtása érdekében isteni ihlet szállotta meg a her
ceget, melynél fogva e l t i l t ja a hamis vallás szabad gyakorlatát 
és azonfelül meghagyja, hogy 300 arany bírság, számkivetés és 

6 ) F a t a mem. 61. 1.; Czirbesz 60—61. 1. 
7 ) u. o. 61. 1. és Scholtz 201. 1. 



vagyonelkobzás terhe alatt senki se merjen vallásgyakorlat ürügye 
alatt házában prédikátornak szállást adni. 

E rendelet kihirdetése után mindenki tartsa magát szigorúan 
annak összes pontjaihoz, mivel annak végrehajtását a herceg ő 
reá ruházta. 

A hamis istentisztelet megtartására szükséges egyházi fe l 
szerelést, úgymint a szószéket, kelyheket s egyéb felszereléseket 
hasonló büntetés terhe alatt adják át a kath. templomnak. 

Végül kötelezi a rendelet a szepesi grófot, hogy a hercegnek 
a vallásszabadság megadásáról szóló intézkedését egy héten belül 
Markowszky András lublói alkapitánynak kézbesítse, különben 
300 arany pénzbírságot fizet. 8) 

Podolszky A . azonnal a legnagyobb eréllyel és kíméletlen
séggel hozzáfogott türelmetlen és sok tekintetben kegyetlen ren
deletének végrehajtásához. A z ev, istentisztelet színhelyéül szol
gáló magánházakban széttörette a padokat, az egyházi felszere
lést pedig elvitette és megfosztotta így teljesen a tizenhárom sze
pesi város evangélikusait vallásuk szabad gyakorlatától. 9) 

Buda bevétele (1686) és a török hatalom megtörése után 
I . Lipót király nagyobb gondot szentelt az 1681-iki végzések 
végrehajtásának. Gróf Csáky István felvidéki főkapitányt állí
totta a bizottság élére, melynek feladatul jutott , hogy Felső
magyarországon az 1681 : 25. és 26. t.-c. értelmében rendezze á 
vallásügyet. Csáky István Slawkay Márton kanonokkal L u -
zsinszky Ferenc- és Görgey Ferenccel 1687-ben megjelent Lőcsén 
és január hó 16-án elvette a bizottság az evangélikusoktól a fő
templomot a plébániával együtt, a kolostort, iskolát és átadta a 
katholikusoknak. 

Az*evangélikusok a bizottság azon engedményével, hogy a 
város falain túl építhetnek maguknak templomot, nem óhajtottak 
élni és azért súlyos okokat hoztak fel, amelyekkel a bizottság 
egyes tagjait az adott kedvezmény megmásítására akarták rá-

8 ) F a t a mem. 62.; Czirbesz 62. 1. 
9 ) Im Monat Feber sind denen X t l I Städten ihre Privathäuser vom 

Podolszky, aus seinem eigenen Kopf, ohne Wissen u. Wi l l en ihres Fürsten 
eingestellet worden, da er den schändlicher Weise die Bänke zerhauen 
u. alles verderben lassen, die Ornaten aber wegnahm. (Diarium oder Ver-
zeichniss des Lebenslaufs und anderer Begebenheiten vom Jahre 1644 bis 
auf 1702 durch Paulám Grosz Caesareoforens.) — E z az érdekes napló Hain 
G . krónikájának a matheóczi ág. hitv. ev. egyházközség levéltárában levő 
másolatának függelékét képezi. 



bírni. Hivatkoztak az 1681-iki törvényre, mely tulaj donképen csak 
Pozsonyra nézve kötötte k i , hogy az ev. templom a külvárosban 
építendő f e l 1 0 ) és Lőcsének különben külvárosa sincsen. Maga a 

-nemesség, mely a megyegyűlések idején állandóan Lőcsén lakik, 
s maga a lőcsei kath. polgárság is támogatja az evangélikusok 
kérését, hogy a templom a város falain belül építtessék fel. A 
betegek, aggastyánok, gyöngélkedő nők és gyermekágyas asszo
nyok részére tél idején teljesen lehetetlenné tétetnék az ev. isten
tisztelet látogatása, ha a templom a város védfalain kívül nyerne 
elhelyezést. A város anyagi viszonyai pedig jelenleg a sok hadi
sarc és a háborúskodással járó egyéb megterheltetések miatt 
annyira ziláltak, hogy új templom felépítésére nem is vállalkoz-
ha t ik . 1 1 ) 

A bizottság e hathatós indokolást nem vette figyelembe s 
csak annyit engedett meg, hogy Pünkösdig még a városban tart
hassák az ev. istentiszteletet. 1 2) Mindkét felekezet lelkészeinek 
fizetését a város egyenesen és közvetlenül utalja k i . A z alsó és 
felső iskola tanítóinak fizetéséről csak akkor történhetik intézke
dés, ha kimutatják, hogy az iskolákat maguk az evangélikusok 
állították fel, A harangok használata közös. Ha az evangélikusok 
a katholikusokkal közös temetőt óhajtanak, az esetben a tanács 
a város alján kijelölhet nekik külön temetőnek szolgáló területet. 
A kegyúri jog továbbra is a város kezében marad. 1 3 ) 

Ezek után gróf Csáky István a bizottsággal együtt Késmárkra 
szállott k i és átadta ott január hó 19-én a főtemplomot a pálosok
nak. A késmárki polgárság, amely akkor még mindig majdnem 
színevangélikusokból állott, kérvényt adott át Csákynak, amely
ben engedélyt kér, hogy az ev. templom és iskola helyének k i j e 
lölése, illetőleg felépítése idejéig a városban tarthassák ev. isten
tiszteletüket. Kérelmezték még a harangok és a temető szabad 
használatát, továbbá azt, hogy a lelkészek és tanítók illetményeit 
a város fizesse és hogy az evangélikusok vallásukkal ellenkező 
egyházi szertartások betartására ne kényszeríttessenek. 1 4) 

1 0 ) X X V I . tc. 16. §-a. 
" ) Scholtz (206. 1.) és Tomaschek (í. m. 76. 1.) Liedemann J.itera.-

rische Nachlass" c. kézirata alapján közlik ezeket az adatokat. 
1 2 ) A mai Mészáros-utcában a város tulajdonát képező házban. 

(Hain 515. 1.) 
1 3 ) Resolutio ad puncta Leutschoviensíum August. Conf, addictorum. 

— Közölte Tomaschek í. m. 126—127. 1. 
1 4 ) A kérvény szövegét lásd Genersich i . m. I I . 207—208. 1. 



Csáky J. erre 1687-ben január hó 21-én rezoluciót adott a 
késmárki evangélikusoknak, 1 5) mely Késmárkon az építendő 
templomhely k i j elölésének határidej éig ideiglenesen. intézkedése
ke t tesz. A város falain belül Csáky I . Késmárkon sem engedte 
meg az új ev. templom felépítését, hanem i t t is Lőcse mintájára 
engedélyt adott arra, hogy Pünkösdig a városnak valamelyik há
zában tarthassák ev. vallásgyakorlataikat. Iskolát csak a törvény
cikk értelmében 1 6 ) arra kijelölt helyen állíthatnak. A harangozás 
és temetkezés az evangélikusoknak szabad legyen. A z ev. lelké
szek illetményeinek megállapítása a városi tanács jogköréhez tar
tozik, de az a plébános illetményeinek sérelme nélkül történjék. 
A polgárok vallásukkal ellenkező szertartásokra nem kénysze
ríttetnek. 

Részint ez a bízottság, részint Slawkay kanonokból, Luzsínsky 
Ferenc-, Görgey Ferencből álló bizottság bejárta ezután a vár
megye fa lva i t 1 7 ) és visszaadta mindenütt a katholikusoknak a 
templomokat , iskolákat és plébániákat, melyek Thököly fe l 
kelése idején a többségben levő evangélikusok kezére ju tot tak . 
Rckatholizáló körútjának befejezése után visszatért a bizottság 
újra Lőcsére, hogy az evangélikusoknak új templom építésére 
az 1681 :26. tc. 18. §-a alapján helyet jelöljön k i és egyéb 
vallási ellentéteket katholikusok és evangélikusok között vég
legesen elsimítson. A z egyezség az evangélikusok jogainak 
lényeges korlátozása mellet t 1687-ben február hó 25-én jött 

1 3 ) A resolutio szövegét közli Genersich i . m. I I . 209. 1. 
í 0 ) 1681 : 26. tc. 18. §-a. 
1 7 ) így megjelent 1687. febr. 28. nevezett bizottság Batizfatván és le

foglalta a templomot, úgy hogy Buchholtz csak a Máriássy kúriában tart
hatott istentiszteletet. Még szomorúbb volt Rokusz helyzete, ahol márc . 
1-én vették el a templomot és Grosz Pá l ev. lelkész egy lakóház padlásán 
iar lot ta az istentiszteletet. A császári katonaság és a kurucok teljesen k i 
iosztották a falut, úgy hogy az ev. hívek Grosz P. lelkészüknek megélhe-
iését nem biztosíthatták, mire az Késmárkra költözött, majd 1688. Porosz
országban látjuk, ahol a rokuszi ev. egyház részére könyöradományokat 
gyűjtött. 1689. máj . 2. visszajött Grosz Rokuszra és 3 évi tengődés után 
-újra Késmárkra ment, ahol magántanítással foglalkozott, utóbb újra R o 
kuszra költözött, ahol csűrökben és pincékben tartott istentiszteletet. A 
nyomor miatt 1697. külföldre távozott, hiszen rokuszi járandósága csak 
24 pozsonyi mérő polonik (rozs- és árpakeverék), 4 p. mérő rozs és 2 p. 
mérő zab volt. Rókusz azután Késmárk leányegyháza lett s az maradt 
•egészen 1892-ig. (Grosz P. említett ,,Diárium"-a i . h.) és lásd még Weber S . 
„,Grosz Pá l tanár és lelkész élete" c, cikkét. (Prot. Szem. 1896. 510—511. 11.) 



létre és a következő öt pontban foglalta össze az evangéliku
soknak adott kedvezményeket, illetőleg eddigi jogaiknak tete
mes korlátozását : 1 8 ) 

1. A szt. Jakab templom, a plébániával és minden kegyes 
alapítvánnyal, stolával és tizeddel együtt, amelyet eddig az ev, 
prédikátor élvezett, illetőleg kezelt, ezentúl a kathol ikusok 
birtokába jut. 

2. A vallás szabad gyakorlatára kijelöl és átad a bizottság 
az evangélikusoknak a város védfalain kívül a középső kapú 
közelében egy helyet, ahol szabadon felépíthetik és felszerel
het ik templomukat, 

3. A kijelölt hely mellet t felállíthatnak, szervezhetnek 
iskolát és az ifjúságot még logikai tudományokra is taníthatják. 

4. A város védfalain kívül járó stolailleték az ev. prédiká
tor jövedelme; temetkezéseknél a halottat kath . szertartások
k a l a plébános a középső kapuig kiséri és ot t átveszi azt az 
ev. prédikátor. 

5. A tót nemzetiségű evangélikusoknak is szabad vallás
gyakorlatot biztosítanak. Ők is engedélyt kapnak, hogy a 
német anyanyelvű evangélikusoknak templomépítésre kijelölt 
hely mellett maguknak szintén templomot építhessenek, avagy 
látogathassák a német istentiszteletet, vagy felváltva tarthas
sák a német ev. templomban vallásgyakorlataikat. 

A z evangélikusok kénytelenek vol tak istentiszteletüket a 
városban Csáky J. intézkedése folytán beszüntetni és tél idején,, 
mive l építkezéshez még nem foghattak, szabad ég alatt t a r to t 
ták istentiszteletüket a városon kívül kijelölt helyen, 1 9 ) ahol 
azután kis templomocskát építettek, amely a mostani ev; teme
tőben jelenleg is megvan. 

Hasonló súlyos feltételek mellett rendezte Csáky István 
királyi biztosi minőségében 1688-ban október hó 6-án Kés
márkon véglegesen a vallásügyet. Késmárkon tiz pontba foglalta 
össze követeléseit, melyek azután hosszú évtizedeken át a 
kathol ikusok és evangélikusok közötti ellentétek kiegyenlíté
sénél zsinórmértékül szolgáltak. 

1 8 ) „Transactio Csákyana cum Statu Evangelico Leutschoviensi." K ö 
zölte Tomaschek i . m. 127—128. 1. 

1 9 ) Ist durch Keyserliche Comission dér Orth zur K i r c h und Schulen 
zu erbauen ausgewiesen worden, an welchen orth man noch in Schnee dem 
Gottesdienst unter den Baumen zu halten angefangen. (Hain 515. 1.) 



A feltételek, melyek mellett a késmárkiak vallásszabad
sága biztosíttatik, a következők: 

1. A k i k sírbolttal rendelkeznek, kötelesek 3 fr tot lefizetni 
még az esetben ís, ha a városon kívül temettetnének el, mert 
ellenkező esetben elveszik tőlük a sírboltot. 

2. Vallásgyakorlatuk végzésére az evangélikusok két l e l 
készt alkalmazhatnak, akik , mint a polgárok, a városban lak
hatnak. 

3. Mindkét felekezet harangoztathat a szokásos díj le
fizetése mellett . 

4. Temetéseknél a gazdagabbak 2 birodalmi tallért és 
gyermektemetésnél 90 dénár, a szegényebbsorsúak 50 d. illeté
ke t fizetnek, mely egyformán osztatik szét ka th . és ev. le lké
szek és kántorok között, 

5. Temetéseknél tett offertoríum pontosan egyformán osz
tassák szét. 

6. A törvényszabta ünnepeket mindenki köteles megülni. 
7. A mendikálás mindegyik félnek tilos. 
8. Nyilvános iskolát nem tarthatnak fenn az evangéliku

sok a város falain belül. 
9. A halottat a plébános a város kapujáig kiséri és ott át

veszi azt tőle az ev. prédikátor. A stólában azonban egyformán 
részesednek, 

10. A templom, plébánia javításait a város az egyházi jö
vedelemből végezteti és ha abból nem telnék rá, a hiányzó 
összeget a város pótol ja , 2 0 ) 

A z ev. istentisztelet megtartását a város területén belül, 
tehát Késmárk sz, kír, városban sem tűrték meg a katholikusok. 

A királyi bizottságnak a tényleges viszonyokkal nem szá
moló intézkedései nagy elkeseredést idéztek elő az evangéli
kusoknál, akik Lőcsén óriási többségben voltak, Késmárk ,és 
sok egyházközség pedig úgyszólván színevangélíkus volt . 

Ennek az elkeseredésnek adtak a protestáns rendek az 
1687/88-íkí pozsonyi országgyűlésen kifejezést, midőn már 
1687-ben december hó 23-án a megyénkínt részletesen összeírt 

s o ) A bízottság utasításának szövegét közli Genersich I I . 216—217. 1. és 
v. ö. Buchholtz i . m, 233. 1. A második lelkészi ál lásra a késmárkiak Buch
holtz Györgyöt hívták meg Batizfalváról. Kár , hogy késmárki lelkészkedésének 
első éveiről nem adott oly részletes ismertetést, mint batízfalvai műkö
déséről. 



sérelmeknél külön részletezték a Lőcsén és Késmárkon elkö
vetett igazságtalanságokat. Nemcsak a templom, iskola, kór
ház, plébánia és egyéb jövedelmek elfoglalását tették szóvá a 
protestáns rendek, hanem rámutattak arra is, hogy az evan
gélikusok vallásgyakorlatát teljesen megakadályozták a nevezett 
városokban azáltal, hogy a városok falain kívül puszta térséget 
jelöltek k i az ev. istentisztelet megtartására. 2 1) 

Miután a prot. rendek sérelmi iratának foganatja nem volt, 
1688-ban januárban újabb emlékiratban nyolc rövid pontba 
foglalták össze a legszembetűnőbb sérelmeket és ezek közé tar
toztak a lőcsei és késmárki vallásügyek ís, mivel e városok 
majdnem színevangélikus lakossága oly mostoha elbánásban 
részesült a Csáky-féle bízottság részéről, hogy istentiszteletük 
is dísztelen, alkalmatlan helyekre szoríttatott. 2 2) 

A protestáns rendek felszólalása mítsem használt; a nem
zet ereje megtört és Caraffának eperjesi mészárlása óta a pro
testánsok jövője már teljesen a királyi kegytől függött. 

A királyi kegy pedig, mióta I . Lipót trónörökösödési ter
veit keresztülvitte és az aranybullában biztosított ellentállási 
jogot eltöröltette, protestánsoknak nem jutot t többé osztály
részül. A z eperjesi mészárlás borzalmai meg elnémították a 
protestánsokat nemcsak a Felvidéken, hanem az egész ország
ban, úgyhogy azokra az elnyomatás és néma tűrés korszaka 
következett. 

5. A z evangélikusok válságos helyzete Lubomirszky Szaniszló 
Herákliüs herceg starosztaságának utolsó évtizedében. 

Amióta az 1687-iki országgyűlés (az „adhuc"-íé\e klauzulá
val) és az 1691-iki Leopoldina explanatio intézkedései az 
evangélikusok jogállását Magyarországon teljesen megsemmi
sítették és a vallásügyet teljesen a király kegyétől tették füg
gővé, az elzálogosított szepesi városokban, jóllehet a törvé
nyek és törvénymagyarázatok a szepesi starosztiára nem vonat
koztak, az evangélikusok helyzete azok hatása alatt egyre vál
ságosabb lett. Podolszky A . a starosztia biztosa, a magyar
országi törvényekre támaszkodva még keményebben kezelte a 
vallásügyet. 

A z evangélikusok kétségbeesésükben újra Lubomírszkyhez 
2 1 ) Hist. Dipl . App. 229—234. 1. és Zsi l inszky i . m. 559—560. 1. 
2 2 ) Hist. Dipl . App. 249. 1. és Zsil inszky i. m. 572. 1. 



fordultak és rámutattak arra, hogy nemzetgazdasági érdek ís, 
hogy a város élén — a kath. vallás feltételének elejtésével — 
tisztán arravaló tisztviselők álljanak és ezért arra . kérték a 
herceget, hogy a városok tisztviselőiket szabadon választhassák 
és egyszersmind jogorvoslást követeltek Podolszky azon kegyet
len intézkedésével szemben, hogy el t i l to t ta az evangélikusokat 
még a temető használatától is. 

Lubomírszky herceg 1691-ben szeptember hó 2-án kel t ren
deletében főleg anyagi érdekből megengedte, hogy ezentúl kath. 
egyének hiányában alkalmas evangélikusokkal is betölthessék 
a városi tisztviselői állásokat. A herceg szükségesnek tartotta 
azonban kiemelni, hogy ez a kedvezmény újabb ösztönzésül 
szolgáljon a kath. hi t felvételére. 1) 

A temető használatát illetőleg megígérte közbenjárását az 
egyházi hatóságnál, minthogy e kérdés rendezésére nem tar
totta magát illetékesnek. 2) A z elzálogosított városok helyzete 
azonban e biztatások ellenére nem javult , sőt a pol i t ikai viszo
nyok egyre súlyosabban nehezedtek a lakosságra és mivel a 
beszállásolt császári katonaságon kívül még a szepesi gróf is 
sok jogtalanságra ragadtatta el magát, Szepesbéla, Ruszkinócz, 
Ménhárd, Leibicz, Durand, Matheócz, Szepesszombat, Poprád, 
Felka és Strázsa követei megjelentek Lubomirszky hercegnél és 
jogorvoslást kértek. 3) 

Lubomirszky Sz. H . staroszta a sok visszaélés beszünte
tése és az összes panaszok orvoslása végett kiküldte Dlugoss 
és Zarnowsky megbízottait, akik a lublói várkapitánnyal együtt 
tényleg eljártak a pol i t ikai jellegű ügyekben és némi igazsághoz 
is juttatták a szepesi starosztia lakosságát. 4) 

Vallási téren továbbra ís Podolszky A . maradt az irány
adó az elzálogosított városokban és az ő türelmetlen rendszere 

*) F a t a mem. 63. 1.; Czirbesz 62. 1.; Scholtz 228—229. 1. 
2 ) u, o. i . h. 
a ) Hat pontba foglalták össze sérelmeiket: 1. Követelték a terhek rész

arányos és igazságos felosztását. 2, A szepesi gróf a rendes illetéken és 
adókon kívül még nagy összegeket hajt be rajtuk. 3. A z országút mentén 
fekvő városok közül különösen sokat szenvedtek a beszállásoló katonaság
tól Fe lka , Szepesszombat, Poprád és Strázsa. 4. A bírói és esküdti tiszt
séget egyes családok örökössé tették. 5. A gróf, bíró és esküdtek megaka
dályoznak mindenkit abban, hogy panaszával a herceg elé járulhasson, 6, A 
panasztemelö küldöttség tagjai részére oltalomlevelet kértek, (Kírchen-
protokoll 107—108, 1,) 

*) u, o, i , h. 



folytán nem szűntek meg a panaszok Lubomírszkynél, aki 
végre is látván, hogy Magyarországon I . Lipót is némi enged
ményeket tett az evangélikusoknak, 1694-ben július hó 29-én 
hivatkozva 1682. és 1685-íki régebbi rendeleteire, megengedte 
az evangélikusoknak, hogy az elzálogosított városokban a lublói 
várkapitánytól kijelölt helyeken imaházakat építhessenek és 
prédikátoraik ott istentiszteletet végezhessenek. Szabad vallás
gyakorlatukat is biztosította a herceg. Másfelől azonban reméli, 
hogy jóságát azzal háláják meg az evangélikusok, hogy a meg
térés útján haladva még sokkal inkább keresik Istennél a tiszta 
világosságot a.z igazi hithez csatlakozván. A temetőt és a ha
rangok szabad használatát hasonlóan megengedi a herceg, mivel 
a tizedet az evangélikusok ís megadják a kath. plébánosnak. 
Esketés- és kereszteléstől azonban eltiltja az ev. lelkészeket 
Lubomirszky Sz. H. staroszta rendelete,"') mely tehát a meg
lehetősen korlátolt vallásszabadságot teljesen a staroszta ke
gyétől tette függővé. 

A herceg a rendeletet végrehajtás céljából áttette azt 
Markovszky F. lublói várkapitányhoz, aki 1694-ben augusztus 
hó 16-án a szepesi grófot arra utasította, hogy a tizenhárom 
városban a lutheránusoknak a katholikus vallás sérelme nélkül 
eg*y~egy magánházat jelöljön ki , melyben azok vallásgyakor
lataikat szabadon végezhessék.6) 

Markovszky F. ezen toldaléka, hogy az imaház ,,a kath. 
vallás sérelme nélkül" állapítandó meg, az evangélikusoknak 
újabb zaklatásokat jelentett, amennyiben természetesen a vár
kapitány megbízásából a szepesi gróf az*1681-iki magyar tör
vény szellemének megfelelően szintén csak a város falain kívül, 
illetőleg a melléképületek mögött levő eldugott helyen enge
délyezte, hogy fából, torony nélküli egyszerű imaházat épít
senek. Tetézték e zaklatásokat azzal, hogy az ev. prédikátor 
nem lakhatott a tizenhárom város egyikében sem és egyházi 
funkcióknál a stólát a hivek a kath. plébánosoknak voltak kö
telesek lefizetni. 

5 ) A rendelet latin szövegben megvan a X I I I szepesi városi ág. hitv. 
ev, egyházmegyei levéltárában Iglón 61. sz. alatt, továbbá megtalálható a 
F a t a mem. 63—64. 1.; Czirbesz 63. 1.; Scholtz 232—233. 1. és német szöve
gét lásd a Kirchenprot. 110—111. 1. 

6 ) X I I I szep. vár. ág. hitv. ev. egyházm. levélt. 61. sz.; F a t a mem. 
64. !.; Czirbesz 64. 1.; Scholtz 235. 1. és német szövegét lásd Kirchenprot. 
111—112. 1. 



Ezen megszorító rendelkezések dacára már is sokallotta az 
evangélikusoknak tett engedményeket Mattyasovszky László 
címzetes durnoi püspök és szepesi prépost, aki Lubomirszky 
hercegnek 169 4-ikí rendelete ellen a leghatározottabban síkra 
szállott. 

A szepesi prépost,, augusztus hó 10-én kel t körrendeletében 
szóvátette, hogy az evangélikusok csak a herceg félrevezetése 
alapján csikarhatták k i a vallásszabadságot engedélyező starosz-
ta i rendeletet, amely sok hívő lélek siralmas vesztét okozza és 
hogy vallásügyekben nem a hercegnek, aki nem örökös ura a 
starosztiának, hanem egyedül a királynak van intézkedési joga. 
A herceg rendelete sérelmes a királyra, de sérelmes ő reá nézve 
is és azért papságát kiközösítéssel fenyegeti, ha ezt a sérelmes 
és kárhozatos rendeletet a szószékről kihirdetné, sőt köteles
ségévé teszi mindegyiknek, hogy mindenütt a legnagyobb ellent
állást tanúsítsa, azzal szemben és annak foganatosítását okvet
lenül minden körülmények között hiúsítsa meg. 7) 

Mattyasovjzky L . c. püspök és szepesi prépost közbelépése 
azonban nem akadályozhatta meg az evangélikusokat imaházaik 
felépítésében és a prépost emiatt csakhamar a bécsi udvar i n 
tervencióját vette igénybe. 

I . Lipót k rály már 1694-ben szeptember hó 5-én levélben 
felkérte Lubomirszky Sz. H . herceget rendeletének visszavoná
sára. A herceg rendelete nemcsak a kath. valláson ejtett nagy 
sérelmet, hanén a klérus és az apostoli királyi tekintélyét is 
érzékenyen megtámadta, mivel a Szepesség részére az ország
gyűlés megállapította és becíkkelyezte azokat a helyeket, ame
lyekben a vallásszabadság gyakorlata megengedtetett és mint
hogy a starosztia is a prépost egyházmegyéjéhez tartozik, a 
vallásszabadságnak arra való kiterjesztése már ez okból is 
ellentmondást vált k i . . 

A rendelet visszavonásán kívül még arra is kérte I . Lipót 
király a herceget, hogy utasítsa az elzálogosított tizenhárom sze
pesi város ev. lakosságát az artikuláris helyekre, vallásgyakor
la tuk végzése céljából. 8 ) 

Lubomirszky herceg I . Lipót király felszólalása ellenére 
egyelőre nem másította meg rendeletét, de lublói várkapitánya 
sok tekintetben a prépost intencióinak megfelelően megszorí-

7 ) Miscell . Tom. I I . 248. 1. és Scholtz i. m. 248—249. 1. 
•J u. o. 216. 1. és Scholtz 238. 1. 



to t t a ott, ahol tehette az ev. vallás szabad gyakorlatát. A z evan
gélikusok a szabad vallásgyakorlatukat biztosító starosztaí ren
deletet még mindig nem kapták kézhez és hiába fordultak a 
rendelet kiadása céljából a lublói várkapitányhoz, az a klérus 
különösen Mattyasovszky L . c. püspök és szepesi prépost biz
tatására nem kézbesítette nekik azt. A z evangélikusok tehát 
még a hercegi kegy nyilvánulásának írásbeli dekrétumát is nél
külözték és minthogy a klérus áskálódását lépten-nyomon ta
pasztalhatták, mindenáron azon fáradoztak, hogy a kegyet ta r ta l 
mazó rendeletet kézhez kapják és így némi garancia birtokába 
jussanak. 

A c. püspök és szepesi prépost nem nyugodott és újabb és 
újabb panaszokkal állott elő a várkapitánynál Lublón az evan
gélikusok állítólagos kihágásai miatt. A várkapitány pedig meg
unván az állandó zaklatást, 1695-ben január hó 29-én kelt idéző
levelével, Lublóra idézett február hó 4-ére — Szepesolaszi k i 
vételével, melynek ev. lakossága ellen nem merült fel panasz, 
— a többi tizenkét városból két-két előkelő lutheránust a pa
naszok megvizsgálása végett. 9) 

A z ügy annyira elmérgesedett, hogy a lublói tárgyalások 
nem vezettek eredményre és a tizenhárom város evangélikusai
nak képviselői egyöntetű eljárás céljából március hó 3-án ösz-
szegyűltek Iglón, amely összejövetelen elhatározták, hogy a 
herceghez Varsóba követeket küldenek, akik nála sérelmeik 
orvoslását sürgessék, i l y módon a szepesi prépost jogtalan be
avatkozásának véget vessenek. A z iglói tanácskozás alapján 
utasításokkal látták el a követeket, hogy Lubomírszky Sz. H . 
herceg a következő sérelmek orvoslására, illetőleg jogok biz
tosítására kérjék fel : 

1. Rendelje el a herceg, hogy a várkapitány adja k i az 
1694. évi dekrétumot, amely az ev. vallás szabad gyakorlatát 
biztosítja. 

2. Ha a rendelet kiadásához hozzájárul, engedje meg a her
ceg, hogy minden város tarthasson prédikátort, mivel költséges 
és fárasztó lelkészeket más helyről vasár- és ünnepnapokra 
meghívni. 

3. A z evangélikusok ne kényszeríttessenek kath. szertar
tásokra, minthogy az a kényszer különben is törvényellenes és 
viszályok forrása. 1 

8 ) F a t a mem. 64. 1.; Czirbesz 64. 1.; Scholtz 240. 1. 



4. A plébánosok ne követeljenek túlságos nagy stólát te
metések-, esketések-, kereszteléseknél és megáldásoknál, hanem 
elégedjenek meg az ev. papok részére megállapított stólával. 

5. Minthogy az összes egyházi funkciókat plébánosok vég
zik, azért készítsenek azok a végzett funkciókról és stólabevé-
telekről egy kimutatást, hogy károsodás ne érje a prédikátorokat, 

6. A herceg gondoskodjék arról, hogy a Grodnón (Galícia) 
kiadott s a vallásszabadságot biztosító pontok megtarttassanak, 

7. Azon kedvezményekről, melyeket a staroszta biztosít az 
evangélikusoknak, kérjenek a küldöttek hiteles szabadság
levelet. 

8. A klérustól ellenük felhozott panaszokra nézve részle
tes felvilágosítással szolgáljanak a hercegnek, 

9. A többi kérdés helyes elintézését a követek becsüle
tességére bízzák. 

A z utasítások egyes pontjait a gyűlésen még részletesen 
megindokolták. 

I . Mindenekelőtt lehetővé akarták tenni, hogy a prédiká
torok a tizenhárom szepesi városban állandóan letelepedhesse
nek és ebbeli kérésüket a következő hat fontos okkal támo
gatták: 

1. A z 1681 : 25. t,-c. értelmében Magyarország sz. kír. vá
rosai-, mezővárosai- és falvaiban az ev. prédikátorok nemcsak 
zavartalanul letelepedhetnek, hanem ingatlant is szerezhetnek. 

2. A pédikátorok részére tisztán csak lakhatási engedélyt 
kérnek. 

3. Szerfelett körülményes és költséges rájuk nézve, hogy 
minden alkalommal más-más helyről kénytelenek 3—4 mér
földnyi távolságból prédikátort hozatni. 

4. A prédikátorok, akikhez i l y módon nagy nehezen ju t 
nak, csak saját híveik érdekeinek mellőzésével látogathatnak 
el hozzájuk. 

5. Ha hétköznapra ünnep esik, akkor a prédikátorok nem 
maradhatnak el addig állomáshelyükről és így kénytelenek ők 
az istentiszteletet elmulasztani. 

6. Nincs valamire való ok, amely miatt a prédikátoroknak 
megtagadható volna a lakhatási engedély. 

I I . A katholikus szertartások betartása ellen, amelyekre 
jelenleg kényszerítik őket, szintén nevezetes érveket hoztak fel 
az evangélikusok: 



1. A z 1681 : 25. t.-c. t i l t j a , hogy ők vallásukkal ellenkező 
szertartásokra kényszeríttessenek. 

2. A kényszer csak csalásra és tettetésre tanítja őket, mivel 
azt, amiben hisznek, tagadni ke l l és amiben nem hisznek, azt 
k e l l megtenniök. 

3. A lelkiismereti szabadság súlyos megsértése ez, mivel 
olyasmire kényszerítik őket, amiben úgysem hisznek. 

4. A hit Isten ajándéka és kényszereszközök, melyeket 
sem az Isten, sem a szentírás nem tanácsol, nem vezethetnek 
h i t terén célhoz. * 

5. A kath. istentiszteleten való részvétel úgyis mindenki
nek módjában áll. 

6. Ez a kényszer különben is a legtöbb panaszra ad okot, 
törvény elé idézések ís e miatt napirenden vannak. 

I I I . Egyházi adóval sem tartoznak az evangélikusok a római 
kath. plébánosoknak és ennek bizonyítását a következőkben kí
sérlik meg: 

1. Ellene mond ennek az 1681 : 26. t.-c., sőt már az 1647. 
11. t.-c. is. 

2. Senki sem kényszeríthető arra, hogy a templomban ada
kozzék, mivel az adakozás- mindenki tetszésére van bízva. 

3. A róm. kath. plébánosok evangélikusoktól tett régi és 
újabb alapítványokból bő jövedelmet húznak. 

4. A z evangélikusok fizetik ezenfelül a kath. iskolamestere
ket, kántorokat és orgonistákat is. 

I V . A z egyházi funkciók és stólailletményekre nézve a kő
vetkező ellenvetéseket tették: 

1. Jól lehet az 1647 : 12. t.-c. értelmében a kath. plébáno
sok és ev. prédikátorok hívei adják meg a stólaílletéket, mégis 
hajlandók azok 

2. a plébánosoknak olyan egyházi funkcióért is stólát adni, 
melyet nem ők végeztek. 

3. A temetések végzésére a plébánosok ne tartsanak igényt, 
mivel legtöbb helyen úgy is megtagadták az evangélikusok elte-
metését. Nem méltányos, hogy a temetés és egyéb egyházi funk
ciókért a plébánosok a rendesnél nagyobb illetéket követelje
nek és ahol a hozzátartozók nem képesek i l y nagy stólát fizetni, 
ott a halott eltemetését megtagadták. 

4. A z összes felsorolt érveken felül a kiküldöttek szóbeli
leg még részletesebben indokolják meg jogos kérésüket 



és várják be a hercegnek az e pontokra adandó* rezolucíóját . K ' | 
A z evangélikusok sok reményt fűztek e jól megindokolt 

kérelmükhöz és igénybe vették Bojanovszky H . Lubomirszky 
herceg titkárának közbenjárását is, akinek Ventóczi és Schuler 
a tizenhárom város nevében évente 20 tallér tiszteletdíj k iu ta
lását ígérték, ha Lubomírszky kedvezően intézné el kérésüket. 1 1 ) 

A szepesi kiküldötteket azonban nagy csalódás érte Varsó
ban, mivel időközben Lubomirszky Sz. H . herceg tekintettel 
vol t I . Lipót király közbenjárására és merészebb álláspontra 
helyezkedett az evangélikusok képviselőível szemben. Már
cius hó 31-én kelt rezoluciójában hangsúlyozta, hogy már 
1694-íki rendeletével sokkal szélesebbkörü vallásszabadságot 
biztosított nekik, mint Lipót király azt Magyarországon tette, 
mert ő nem helyhez kötötte a vallásszabadság gyakorlatát, 
hanem kiterjesztette azt a tizenhárom város mindegyikére. T o 
vábbi engedményekre nem hajlandó a herceg, sőt sietett k i j e 
lenteni, hogy az eddigi engedmény ís csak kegy tőle, mely nem 
biztosít állandó jogokat és bármikor jogában áll neki a vallás
szabadság gyakorlatát megszorítani. 

A z eléje terjesztett kérelemre nézve a következő pontokba 
foglalja össze válaszát: 

1. A m i az 1694-ikí starosztaí dekrétum sorsát i l l e t i , annak 
kiadását ő feleslegesnek tartja, mivel ez a katholikusok sérel
mét jelentené. 

2. A prédikátorok lakhatási engedélye csak az egyenetlen-
kedés magvát hintené el és azért tegyenek le az evangélikusok 
egyszersmíndenkorra arról, hogy ezt az engedélyt elnyerjék. 

3. A békés egyetértés előmozdítása céljából kath. szer
tartásokra nem kényszeríttetnek többé, de nehogy a kath. egy
ház sérelmet szenvedjen ez intézkedésével, szigorúan meg
hagyja a herceg, hogy a kath. istentiszteleten a más vallásúak 
is pontosan megjelenjenek. 

4. A stólakérdés méltányosan rendezendő és emiatt meg
keresi a kath. papságot, hogy a felkai plébános példájára a 

1 0 ) F a t a mem. 66—68. 11.; Czirbesz 64—66. 11.; Kirchenprot. 112. L 
A z utóbbi csak az utasításnak 9 pontját a részletes indokolás nélkül a d j * 
és lásd még Scholtz i. m. 241.—245. 1. 

1 1 ) F a t a mem, 75. 1. és Czirbesz 75—76. 11. — Megjegyzendő, hogy 
jóllehet kérésüket nem teljesítette Lubomirszky herceg, Bojanovszky t i tkára 
utóbb (1696. és 1697.) mégis követelte a lublói várkapitány intervenciójára 
az évi 20 tallérnyi tiszteletdíjat. 



stólaílletéket a gazdagok és szegények anyagi viszonyaihoz 
megfelelően állapítsa meg. A z egyházi funkciókat azonban csak 
kath. plébánosok végezhetik. 

. 5. A kath. plébánosok egyházi törvénykezése semmíképen 
ne szoríttassék meg és az ev. prédikátorok tartsák magukat attól 
teljesen távol. 

6. és 7. A grodnói rendelet kiadását megtagadja, sőt mivel 
sok helyen a rendeletet közzététele előtt néhány pontjának mel
lőzésével érvénybe léptették, további intézkedésig a herceg fe l 
függeszti azt és az ellene vétkezőket perbe fogja. 

8. Jóllehet az evangélikusok kihágásait a követek érdem
leges, kielégítő okokkal nem. tudták menteni, mégis ez alka
lommal még kegyelmet gyakorol Lubomirszky és elej t i a vá
dakat és hogy a jövőben hasonló esetek újra elő ne fordulja
nak, kiadja miheztartás végett Mattyasovszky L . püspök- és 
szepesi prépostnak a klérus nevében benyújtott vádpontjait a 
követeknek. 1 2 ) * 

Mattyasovszky L . püspök és szepesi prépost vádpontjai a 
következők voltak: 

1. A z ágostai hitvallásúak imaházaikat magas, feltűnést 
keltő tetőkkel, valóságos templom alakjában építették és belül 
karzattal, szószékkel, oltárral szerelték fel, sőt átriuma is van 
az imaháznak. A z istentiszteletet a katholikusokkal egy időben 
tartják, úgyhogy a kath. istentiszteletre alig jár el egy-két 
evangélikus, 

2. A z ev. istentiszteletre a népet arra kirendelt egyének 
összecsődítik és akiknek szándékukban van kath. istentiszteletre 
járni, azokat kigúnyolják és lebeszélik az ottan való megje
lenéstől. 

3. A nemrégen a kath. hitre térteket az ev. istentisztelet 
látogatására csábítják, sőt egyenesen rászorítják arra és ha tán-
toríthatlanok, csúffá teszik és ütlegekkel kényszerítik őket ima
házaikba. 

4. Ünnepnapokon húst mérnek és egyéb árukat árusítanak 
az üzletekben. 

5. Katholikus plébános nem látogathatja többé a bete
geket. 

6. A jegyesek kihirdetését a prédikátorok végzik. 

1 2 ) F a t a mem. 68—69. 11.; Czirbesz 66—67. 1.; Kirchenprot. 113—114. I 
és Scholtz 246—248. 1. 



7. Hasonlóan a prédikátorok végzik a halottas háznál az 
imákat. 

8. A z ifjúságot lutheránus iskolamesterek tanítják és azok 
már sok tanulót magukhoz vonzottak. 

9. A z evangélikusok hirdetik, hogy prédikátort választa
nak maguknak. 

10. Prédikátorukkal minden ünnepnapon bizalmas jellegű 
mulatságokat tartanak és azok részére gyakran nagy adomá
nyokat gyűjtenek a templomajtóknál. 

11. A kath. templomokat nem látogatják és a plébános és 
vikárius intő szavát nem hallgatják meg és csak pálinkától ré
szegen jelennek meg a kath. istentiszteleten, mintha a templom 
csapszék volna. 

12. A kath. plébánosoknak csak ólom- és bádogpénzdarabo
kat vagy török filléreket juttatnak offertorium gyanánt. 

13. A templomnak nem szolgáltatják k i a víaszgyertyákat; 
a templomadósságokat nem törlesztik és a bírák panaszra nem 
adnak elégtételt. 

14. A z egyházgondnokok nem hordják körül a perselye
ket házról-házra. 

15. Sok kath. templom tatarozásra szorul, de annak jókar-
ban tartásához senki nem járul hozzá. 

16. A z evangélikusok saját imaházuk és a prédikátorok 
szükségletére tekintélyes összegeket költenek és- ennek fedezé
sére kényszerítik a szegényeket is, úgyhogy a nagy terhek miatt 
sokan elszöknek és üresen hagyják házaikat. 

17. A plébánosokat, vikáriusokat megvetik, a velük való 
érintkezést kerülik, nem engedelmeskednek nekik s a stólát 
megtagadják tőlük. 

18. A bírót beiktató beszédeket a prédikátorok tartják 
meg. 1 3 ) 

A felsorolt vádpontokból látható, hogy az evangélikusok 
jogállása teljesen illuzórikus volt, hiszen az engedélyezett va l 
lásszabadság csak annyiból állott, hogy az imaházakban néha 
ev. istentiszteletet tarthattak, de egyébként a megaláztatás és 
elnyomatás minden keserűségével megismerkedtek. 

Lubomirszky staroszta a vádpontok mibenlétének felülvizs
gálásával megbízta Balther Ferenc Ambrosius nevű titkárát és 
felkaí plébánost, aki biztosi minőségében veszedelmes ellen-

" ) F a t a mem. 69—70. L ; Czirbesz 68—69. 1.; Scholtz 249—251. 1. 



félre talált Podolszky A . biztos személyében, aki a szepesi 
starosztiában a vallásügyek főellenőrének tekintette magát. 

Podolszky A , 1695-ben szeptember hó 9-ére Lubló várába 
idézte Leibicz, Igló, Szepesváralja, Szepesbéla, Szepesszombat, 
Poprád, Felka, Ménhárd, Durand és Ruszkínócz ev. főembereit, 
hogy számot adjanak az ellenük felpanaszolt vádak felől és 
meg nem jelenés esetén 200 bir. tallér kirovását helyezte k i 
látásba. 1 4 ) Balther Ferenc azonnal t i l takozott Podolszky A . i n 
tézkedései ellen és semmisnek jelentette k i annak idézőleve
l e i t . 1 5 ) 

A z evangélikusoknak kissé érthetetlennek tünt fel, hogy 
Lubomírszky staroszta két biztost küldött k i a vallásügyek ren
dezésére és ellenőrzésére, akik közül az egyik a legnagyobb 
erőszakossággal jár el velük szemben, a másik pedig sorba ve
szi imaházaikat és részletesen összeírja az ottan talált egyházi 
szereket és a tanúkihallgatás alapján peranyagot gyűjt az evan
gélikusok ellen. A kételyek eloszlatása céljából Balther F. kör
levelet intézett a tizenhárom városhoz, amelyben egyedül ön
magát jelentette k i illetékesnek arra, hogy az evangélikusok 
vallásügyeit ellenőrizze, mivel Lubomirszky Sz. H . herceg tisz
tán csak őt bízta meg jelentéstétellel, a döntést azonban fenn
tartotta magának maga a herceg. 1 0) 

Időközben Podolszky A . szeptember hó 10-én egy rend
kívül fulmináns rendelettel igyekezett az evangélikusokat meg
félemlíteni és elnyert vallásszabadságukat illuzórikussá tenni. 
Vakmerő eljárásnak bélyegezte a lutheránusok azon eljárását, 
hogy a hercegnek március hó 31-én kel t rezolucíóját figyelemre 
nem méltatták és prédikátorokat tartottak, az imaházaknak 
templom-alakot adtak, szószékkel, karzattal , orgonával és más 
egyházi szerekkel ékesítették fel azokat az orthodox egyszerű
ség mellőzésével. Hibául rója fel továbbá az evangélikusoknak, 
hogy a kath. szertartásokat kigúnyolják, hogy a kath. plébá
nosoknak semmitérő török filléreket adnak offertoríumnál, hogy 
a prédikátorok esketési funkciókat végeznek és ismételten fel
keresnek betegeket és haldoklókat. Katholikusok mellőzésével 
lu th . bírákat választottak a városok és a staroszta rendeletei 
ellen sok vétséget és kihágást követtek el. Podolszky A . szi-

" ) u. o. i. h. és Scholtz .254—255. 1. 
« ) u. o. i . h. 
1 6 ) F a t a mem .71. 1.; Czirbesz 70. 1. 



gorúan elrendeli, hogy ami nem magánházba való, úgymint szó
szék, karzat, emelvény, orgona és hasonló felszerelés azonnal 
rontassák le és a leibiczi, iglói, szepesváraljai, szepesszombati, 
ménhárdi, szepesbélai, poprádi evangélikusok az eddigi kihá
gásokért öt napon belül 200 bir. tallér pénzbüntetést fizessenek, 
a durándiak, ruszkinócziak, sz.-olasziiak, felkaiak, strázsaiak 
és matheócziak pedig 100 bir, tallért, amely bírság le nem fize
tése esetén a városok legelőkelőbb lutheránusait bebörtönözés-
sel fenyegette meg a biztos. 

A jövőre való tekintettel miheztartás végett elrendelte még 
Podolszky A . a következőket: 

1. Ezentúl ev. lelkészt semmi ürüggyel, 1000 arany pénz
büntetés terhe alatt, ne engedjenek a tizenhárom városba. 

2. A lutheránusok és kálvinisták vallásgyakorlataíkat ezen
túl ne nappal, hanem éj je l tartsák meg, nehogy a nép a kath. 
templomból elvonassék, hogy éj je l történjék, ami gonosz és 
amiért nappal büntetés járna. 

3. A vallásgyakorlat hajnalra véget érjen, nehogy a kath. 
istentiszteletet a hajnali zaj megzavarja. 

4. A magánházakba szószéket, karzatot, emelvényt, orgonát 
és hasonlókat állítani 100 arany bírság lefizetése ellenében tilos. 

5. A kath. istentisztelet leszólóit az előbbi bizottság által 
megállapított büntetés sújtja. 

6. A k i k betegségük alatt kath. plébánost nem hivatnak, 
nem örökölhetnek és vagyonuk elkoboztatik. 

7. A hitehagyottakkal, mint hitvány és méltatlan egyé
nekkel szakíttassék meg minden érintkezés, tiltassanak k i a vá
rosokból és vagyonuk, ha vissza nem térnek a kath. hitre, a 
hithű rokonokra szálljon át. 

Kilátásba helyezte ezenkívül Podolszky A . a rendre és 
igazságszolgáltatásra vonatkozó biztosi rendeletek legközelebb 
való megjelenését, amelyek a fenti kihágások esetén kirovot t 
bírságokkal a tizenhárom városban tisztán annak luth., illető
leg kálvinista lakosságát marasztalják e l . 1 7 ) 

A z evangélikusokra nézve még szerencse volt, hogy Balther 
F. Podolszkynak kibocsátott rendeletében a maga jogkörébe 
való illetéktelen beavatkozást látott és azért szeptember hó 
22-én óvást emelt ellene és annak rendelkezéseit hatályon kívül 
helyezte. 

1 7 ) F a t a mem. 72—73. 1.; Czirbesz 71—72. 1.; Scholtz 254—258. 1. 



A viszály a két kommisszárius között már oly éles volt , 
hogy a herceg maga beleavatkozott, egyetértő működésre szó
lította fel és egyúttal arra utasította őket, hogy a lublói vár
kapitánnyal közösen ejtsék meg a vizsgálatot az evangélikusok 
ellen és a vizsgálat eredményéről tegyenek neki je lentést , 1 8 ) 

Balther F. Lubomirszky Jierceg figyelmeztetésére beszün
tette Podolszky A . ellen folytatott agitációját és minden erejét 
ezentúl az evangélikusok letörésére fordította. Tervében meg
erősítette Balthert Mattyasovszky L . c. püspök és szepesi pré
post, aki különben is rossz néven vette tőle, hogy Podolszky-
nak a lutheránusok ellen intézett szigorú rendeletét megsemmi
sítette. Mattyasovszky nem nyugodott addig, míg Balther F , 
október hó 1-én külön körrendeletben k i nem jelentette, hogy 
Podolszky A , illetéktelen beavatkozása ellen tiltakozó rende
letét félreértették, mivel ő azzal nem akart a kath. vallás ér
dekei ellen cselekedni és a legszigorúbb büntetés terhe alat t 
meghagyta, hogy ne merjék azt tévesen magyarázni. 1 9) 

Balther F., hogy vallásügyekben való buzgóságát igazolja, 
november hó 8-ára Jazdow-ra (Varsó mellett) rendelte azokat 
az evangélikusokat, akik az iglói tanácskozásban résztvettek. 
Reánk maradtak Gulden György szepesbélai és König János 
szepesváraljai egyházgondnokok idézőlevelei, amelyekből vilá
gos képet kapunk affelől, m i mindennel vádolta Balther F. az 
evanglélíkusokat, 2 0) 

Balther F. Gulden Györgynek bűnül rovta fel, hogy f e l 
ügyelete alatt építette fel Szepesbéla nyi tot t és nem elzárt he
lyen hosszú és magas imaházát, amelynek templom alakot adott. 
A templom belsejét három oldalról karzattal és magas faosz
lopokon nyugvó emelvénnyel, azonfelül szószékkel és oltár
asztallal látták el, amelyet fehér takaróval vontak be és két 
gyertyatartóval díszítettek. Rossz szemmel nézte továbbá B a l 
ther F., hogy a díszes imaházat sűrűn felkeresték a lutherá
nusok és a harangozó, rektor, kántor és egyéb egyházi a lka l 
mazottak az imaházban egyházi szolgálatot teljesítettek és hogy 
a kath. templomot kevesen látogatták; hogy prédikátort fogad
tak, kinek térítései folytán néhány kath., mint Jany Jakab, 

1 S ) u. o. i . h.; Czirbesz 72—73. 1. 
1 B ) u. o. 74—75. 1.; Czirbesz 75. 1.; Scholtz 260—261. 1, 
2 U ) A szepesbélai vádlevelet lásd Miscellan .Tom. I I . 216. és Scholtz; 

- i . m. 262—264. l.j a szepesváraljait Kirchenprot. 114—116. 1. 



Karls te in János, Haas Jakab s Demeter máris lutheránusokká 
lettek. Másokat, mint p ld . Mol i to r t az imaházban tar tot t isten
tisztelet látogatására csábítottak. Szemére vetette Guldennek, 
hogy a kath. lelkészeket megvetették és kigúnyolták, hogy a pré
dikátor nem hagyta abba ördögi üzelmeit és áttérésre bíztatta a 
katholikusokat; hogy egy magánházban állandóan Luther káté
ját tanítja és jóllehet az ifjúságot kath. egyén tanította, a szü
lők megtiltották a rektornak a kath. szellemben való oktatást; 
hogy katholikusokat lutheránus célokra megadóztatnak, hogy a 
kath. istentisztelettel egyidőben tartják az ev. istentiszteletet; 
hogy a kath. templom tatarozását nem vállalták magukra az 
evangélikusok és hogy egy szepesbélai gyalázó szavakkal i l let te 
Szűz Máriát. 

Miután ennyi bűnt és gazságot ráolvasott, felszólította 
Balther S. Guldent, hogy Jazdowban álljon törvény elé és ha 
pedig ottan nem jelennék meg, nemcsak szigorú büntetéssel 
sújtja, hanem vagyonát is elkobozzák, 2 1) 

A szepesváraljai König Jánosnak szóló idézőiével beveze
tése megegyezik a Gundelnak szólóéval, csak más kihágásokat 
é s vétségeket olvas Balther F, a szepesváraljaíak fe jére . 2 2 ) 

A szepesváraljai imaházat 2 3 ) túlmagas tetőzettel és belül 
magas oszlopokon nyugvó karzattal látták el, amelyen korlát
t a l bíró emelvényt állítottak; oltár helyett faasztalt tettek a 
fal mellé, amelyet csipkés asztalterítővel vontak be és három 
oldalról szintén korláttal vettek körül, sőt két gyertyatartót 
állítottak rá. A z oltárasztal fölött a falon a keresztrefeszített 
Krisztus képét és még egy más képet helyeztek el ; az egyik 
oszlopra erősítették a szószékei, az imaház közepén pedig mozgó 
padokat állítottak fel. A szepesbélaíakhoz hasonlóan ők is pré
dikátort fogadtak be, aki Matz János aranyművesnél heteken 
át tartózkodott. Nem régen lutheránussá lett egy kath. cseléd 
és Turtzer Miklós mészáros felesége és Krauser Mihály ís újra 
elhagyta a kath, hitét, Katholikusok, úgymint W y d a Dániel, Den-
kisch Simon, Szontagh Lajos felesége leányával együtt és Pa-
lítzky Mihály látogatták az imaházban tartott ev, istentisztele-

2 1 ) Miscell . és Scholtz í. m, i. h. 
2 2 ) A z idézőiével, mely 1695. okt. 2-ről van keltezve, lásd egész terje

delemben Kirchenprot. 114—116. 1. 
2 3 ) A z ' i m a h á z a t a mészároscéhtől 541 frt.-ért vették és a mai ev. 

paplak közelében (Prokopy-féle ház) volt. Ebben az imaházban tartották 
azután az evangélikusok istentiszteletüket. (Szontagh S, i . m. 35. és 36. 11.) 



tet. Ka th . és luth. leányokat lutheránus ember tanítja és bete
gekhez következetesen a prédikátort hívják és a vikáriust figye
lemre sem méltatják. Mindezen bűnök- és kihágásokért felelni 
tartozik König, János, akit Jazdowban való meg nem jelenés 
estén a Guldenre kimért büntetéshez méltó büntetés kirovásával 
fenyegetett meg Balther F. idézésében. 

Podolszky A . és Balther F. vallásbiztosi működése nem ho
zott békét a szepesi starosztia evangélikusaínak, hanem inkább 
újra felélesztette a felekezeti viszályt, amelyet Mattyasovszky 
László, 2 4 ) majd 1697 óta Sigray János címzetes püspök és szepesi 
prépost is szítottak és Lubomírszky Sz. H . személyes közbelépé
sére volt szükség, hogy az elzálogosított tizenhárom szepesi vá
rosban a békés viszonyok újra helyreálljanak. 

A tízenhárom városban nem érvényesülhetett a maga te l 
jességében a szepesi prépostok erősen katholizáló politikája, m i 
vel Lubomirszky Sz. H . starosztíájában zendülés kitörésétől tar
tott és azért mérsékeltebben és higgadtabban kezelte a vallás
ügyet. 

A tizenhárom városnál nagyobb zaklatásnak, sőt . erős ül
döztetésnek voltak kitéve az evangélikusok Mattyasovszky L . f 

majd Sigray J. címzetes püspökök és szepesi prépostok 2 5 ) ré
széről a ^z. kír. városokban és a Szepesség egyéb királyi terü
letén, ahol Lipót reakciós szelleme uralomra jutot t . 

Késmárk sz. k i r . város evangélikusait, a bécsi udvarnál be
vádolták, hogy a kath. istentiszteletből gúnyt űznek és magán
beszélgetésben ís gyalázzák a szentségeket, Szűz Máriát és a 
szenteket. A z istenkáromlásokat I . Lipót király Késmárk váro
sához intézett 1696-ban július hó 3-án kel t rendeletében e l t i l 
tot ta és szigorú vizsgálatot rendelt el a bűnösök megállapítása 
és megbüntetése cél jából . 2 6 ) 

A királyi rendeletet felolvasták a városházán a közönség 
jelenlétében, majd az. ev. Jelkészekkel közölték és a vizsgálat 
megejtése után csakhamar kitudódott, hogy a vád alaptalan 
v o l t . 2 7 ) 

Midőn 1697-ben Freyen-Fels kamaratanácsos a tisztújítás 
M ) Buchholtz í. m. 246. 1. I . Lipót rendeletét közli 416—418, 1. és 

Genersich í. m. I I . 218—221. 1. 
2 5 ) Mattyasovszky L . 1696-ban nyitrai püspöknek neveztetett k i . S i g 

ray I . szepesi préposttá történt kinevezésekor elnyerte a durnói címzetes; 
püspöki címet is. 

2«) u. o. i . h. 2 7 ) u. o. i . h 



vezetése céljából Késmárkon időzött, tárgyalásaiból kitűnt, hogy 
Késmárk evangélikusai ellen ismét súlyos vádakat emeltek ka
tholikus részről t. í., hogy a kath. ünnepeket nem ülik meg és 
precessziókban nem vesznek részt. Kray Jakab, a városnak ak
k o r i ügyes, diplomatikus jegyzője azonban szerencsés kézzel 
elintézte a kamaratanácsossal az ügyet, aki megelégedett azután 
azzal a kijelentéssel, hogy az evangélikusok kath, ünnepnapo
kon nem dolgoznak, a kath, istentiszteleten részt vesznek, de a 
processzíókban való részvételre nem kényszeríthetők, 2 8) 

Sigray J, c, püspök, az újonnan kinevezett szepesi prépost 
1697-ben be akarta szüntetni az ev. hívek lelkigondozását For-
bergben, Késmárk leányegyházában és határozatát két pálos 
szerzetes útján közölte Fischer Mihállyal, Késmárk ev, lelké
szével és Buchholtz Gy, segédlelkészével, Sigray J, mindennemű 
egyházi funkciót betil tott Forbergen és ellenszegülés esetén fog
ságbavetéssel, bebörtönzéssel, gályarabsággal és hivatalvesztés
sel fenyegette meg március hó 8-án a késmárki lelkészeket. Más
nap megjelent a címzetes püspök személyesen Forbergben és 
el t i l tot ta i t t az összes egyházi funkciók végzését, sőt megfenye
gette az egyházgondnokot, hogy az imaházat ís lerontatja, ha 
istentiszteletet vagy más egyházi funkciókat tartanak benne. 

Minthogy Buchholtz Gy,, Késmárk segédlelkésze, kinek l e lk i 
gondozásához tartozott Forberg leányegyházközség, császári 
tiltó rendeletet nem kapott kézhez az egyházi funkcióknak For
bergben való beszüntetésére nézve, március hó 13-án több rend
beli egyházi funkciót végzett ot tan, 2 9 ) A forbergi egyházi életnek 
április hó 4-én Luzsinszky Ferenc királyi biztos hirtelen vetett 
véget, amennyiben véglegesen betiltotta az istentisztelet meg
tartását és április 8-án a pálos szerzetesek bejelentették Fischer 
M - ev, lelkésznek, hogy Buchholtz Gy, hivatalát veszti, ha foly
tatná Forbergen lelkészi működését, Végre arra a megállapo
dásra jutot tak a kír, biztosok a késmárki ev, lelkészekkel, hogy 
azok Forbergen nem végezhetnek temetési funkciót, esketést, 
keresztelést és megáldást, hanem csak Késmárkon, illetőleg a 

2 8 ) Buchholtz i . m. 247. 1. és lásd Freyen Felsnek K r a y Jakabnak 
liozzá intézett kérvényére adott válaszát (u. o. 418—419. 1.) A választ kö
zölte Genersich i . m. 223—224. 1. 

2 9 ) Línksch Ádámot halálos ágyán meggyóntatta, Kníesner Jánosnál 
keresztelést végzett és Dreypfennig gyermekágyas asszonyt megáldotta. 
Hasonló egyházi funkciókat végzett Buchholtz zavartalanul április hó 
2 - á n is. (Buchholtz i. m. 249. 1.) • 



külvárosban és i lyen esetekben a pálosoknak ugyanannyi stóla-
illeték jár k i , mint a funkciót végző ev. lelkésznek. 

A forbergi leányegyházhoz hasonlóan beszüntették a k i r , 
biztosok a magánístéhtiszteletet az összes többi szepesi közsé
gekben. 3 0) 

A z evangélikusok helyzete tehát a Szepesség királyi és len
gyel részen levő területén egyaránt vigasztalan volt . A királyi 
területen csak a két artikuláris helyen (Topporczon és Batiz-
falván) és a két sz. kír. városban (Lőcsén és Késmárkon) volt 
nyilvános vallásgyakorlat (publicum exercítium) és a többi he
lyen a magános (privatum exercitium) vallásgyakorlatot Sigray 
J. c. püspök szepesi prépostsága alatt rövidesen beszüntette. 

A z elzálogosított városokban ezzel szemben tarthattak 
ugyan az engedélyezett imaház mindegyikében istentiszteletet, 
de a városokban természetesen csak magános vallásgyakorlat 
volt . A z 1694-iki Lubomirszky-féle kedvezmény különben sem 
jogot adott, hanem csak hercegi kegyet az evangélikusoknak, 
amely nagyon ingadozó volt és a szepesi prépost, Podolszky A . 
és Balther F. vallásügyi biztosok találtak rá módot, hogy ezt a 
bizonytalan alapot, amelyen felépült az evangélikusok egész 
vallásszabadsága a szepesi starosztiában, megingassák. Ezt e l 
érték egyfelől már azzal, hogy a herceg nem kézbesíttette nekik 
a vallásszabadságot engedélyező 1694-iki rendeletét, másfelől 
meg azzal, hogy ev. lelkészeket az elzálogosított városokban 
nem tarthattak. 

Különösen az a tény, hogy a lelkészt híveitől elkülönítették 
és hogy az nem telepedhetett le a tizenhárom városban, érez
tet te káros hatását. A z a körülmény pedig, hogy egyházi sze
replést csak az éjjeli órákban engedélyeztek nekik, mutatta 
legjobban, mennyire nélkülöztek az evangélikusok mindennemű 
jogállást. 

A tizenhárom város evangélikusai vallásügyi sérelmeiket 
meghányva, elhatározták 1698-ban, hogy újra csak a starosztá-
hoz fordulnak és tőle kérik vigasztalan helyzetük javítását. A 
sérelmek előterjesztésével megbízták Trompler Jánost , Kés 
márk sz. k i r . város tanácsnokát . 3 1 ) Mindenesetre feltűnő, hogy 

3 0 ) u. o. 249—250. I. 
3 1 ) A meghatalmazást, melyet április 12-én állítottak ki számára, lásd 

F a t a mem. 76. 1.; Czirbesz 76—77. 1.; Kirchenprot. 116. 1. és Scholtz i . ni. 
273. 1. 



nem a starosztiából, hanem idegen területről választottak ma
guknak ágenst, hogy érdekeiket a hercegi udvarban képviselje. 
Ez valószínűleg azért történhetett, mert legutóbb Balther F . 
sorban épen azokat idézte Jazdowba (Gulden, König stb.), akik 
1695-ben az ismertetett utasításokkal megjelentek Lubomirszky-
nál, hogy tűrhetőbbé tegyék hitsorsosaik helyzetét. Trompler 
János felett nem terjedt k i sem Podolszky, sem Balther, de meg 
a lublói várkapitány hatalma sem és így az szabadon mozog
hatott és erőteljesebben léphetett fel a starosztia evangélikusai 
érdekében* 

Trompler János, utasításai értelmében, a következő sérel
mek orvoslását kérte a hercegtől Varsóban: 

1. Adassék k i az evangélikusoknak az 1694-iki hercegi 
rendelet, amely vallásszabadságukat biztosítja és melyet a 
lublói kormányzónál visszatartottak, 

2. A prédikátorok telepedhessenek le a tizenhárom város
ban, mint azt a sz, k i r , városokban és egyéb falvakban is tehe
t i k , mive l más helyről prédikátorokat hívni költséges és a 
prédikátorra nézve fárasztó és körülményes. 

3. A prédikátorok élvezhessék a stolail letékeket 'és enged
tessék meg nekik, hogy a betegeket meglátogathassák és az 
ifjúságot kátéra oktathassák. 

4. A kath. papság figyelmeztessék, hogy békés egyetértés
ben éljen az evangélikusokkal és ne zaklassa őket újabb és 
újabb terhekkel . 

5. A herceg állapítsa meg a kath. plébánosok részére a 
temetési és esketési illetéket, nehogy azok a híveket a járandó
ságnál nagyobb díjakkal terheljék. 

6. A z engedélyezett imaházakból a katholikusoktól elvett 
egyházi szerek adassanak vissza. 

7. Minthogy a plébánosok az iskolák vezetését tudatlan és 
műveletlen iskolamesterekre bízták, engedje meg a herceg, hogy 
az evangélikusok újra képzett tanítókat alkalmazhassanak. 3 2) 

A kath , klérus neszét vette annak, hogy az evangélikusok 
vallásszabadságuk biztosítása érdekében újabb mozgalmat i n 
dítottak a hercegnél és annak ellensúlyozására Sigray János 
c, püspök s szepesi prépost Pálfafalvay Gábor kanonok útján 
emlékiratot kézbesített Lubomirszkynak. A z emlékirat szóvá 

3 2 ) F a t a mem, 76—77. 1.; Czirbesz 77. 1.; Kirchenprot. 116—117. 1. és 
Scholtz 274—275. 11. 



tette, hogy a tizenhárom város a t i la lom dacára befogadta az 
ev. prédikátorokat családostul, ak ik azután eltiltják a népet 
a kath. templomok látogatásától s parázna mulatságokat ren
deznek és azért arra kéri a herceget, hogy veleszületett h i t -
buzgóságánál fogva szüntesse be rendelet útján a lutheránusok
nak adott vallásszabadságot, vagy szorítsa azt a szükséges 
korlátok közé és rendelje el, hogy a kath . templomokat más 
vallásúak is szorgalmasan látogassák, minthogy eddig hatan 
legfeljebb t izen tették ezt és ak ik megjelentek, valószínűleg 
a prédikátor bíztatására, csak gúnyt űztek a kath. szertartá
sokból. 

A r r a kérte továbbá a prépost a herceget, hogy ha bizonyos 
okok miat t a szabad vallásgyakorlatot ezidőszerintl nem szün
tethetné be, adjon a lublói kormányzónak útbaigazításokat, 
hogy amennyiben a prédikátorok a vallásbiztosok utasításait 
figyelemre nem méltatnák, a prépost vádat emelhessen és ér
demlegesen eljárhasson a prédikátorokkal szemben. 3 3) 

Lubomirszky Sz. H . herceg újra féltette szuverén jogait a 
préposttal szemben és azért Karettí József titkára útján kitérő 
választ adott a prépostnak és „a vallásszabadságot szükséges 
rossznak" nevezte, 3 4 ) melyet elnyomni nem lehet, mert a l e l k i 
ismereti szabadságot megsérteni nem szabad. Ha az evangéli
kusok önként térnek át az igaz hi tre , akkor állhatatosan meg 
is maradnak hitükben. A város régi kiváltságait nem sértheti 
meg, de másfelől arra nézve, amit a kath . vallás megszilárdí
tására tehet, kész lublói alkapitányának utasításokat adni, ne
hogy az a városokban az egyetértést megbontsa és felforgassa 
a béké t . 3 5 ) 

Lubomírszky Sz. H . hüvÖs válasza nem elégítette k i a h i t 
buzgó prépostot, ak i most erőszakosan oly módon tar tot ta távol 
a prédikátorokat a tizenhárom várostól, hogy császári katona
ságot helyezett el az utakon, ak ik egyszerűen elzárták nek ik 
a városba vezető utakat. 

Lubomirszky Sz. H . szörnyen felháborodott a prépostnak 
ezen túlkapása miatt és 1699-ben szeptember hó 8-án lublói 
kormányzója útján tudtára adatta neki , hogy erőszakoskodásai
val vét az ő tekintélye ellen és a starosztia területén nyomós 

3 3 ) F a t a mem. 7 7 . 1.; Czirbesz 7 8 . 1.; Scholtz 2 7 6 — 2 7 8 . 1. 
3 4 ) Exercit ium Religionis, tanquam malum necessarium. 
3 S J F a t a mem. 7 7 — 7 8 . 1.; Czirbesz 7 8 — 7 9 . 1.; Scholtz 2 7 8 — 2 7 9 . 1. 



okok és saját hozzájárulása nélkül a prédikátorok ilynemű 
zaklatásait nem tűrheti . 3 6 ) 

Ugyancsak Sigray J. c. püspök és szepesi prépost befolyá" 
sára vezethető vissza Podolszkynak még július hó 20-án kiadott 
azon rendelete, melyben meghagyta, hogy a tizenhárom város
ban csak kathol ikusok lehetnek birák. A ka th . birák köteles
sége megakadályozni azt, hogy a tizenhárom város polgárainak 
gyermekei 50 tallér birság terhe alatt más idegen eretnek isko
lát látogassanak. Ha szemet hunynak és nem büntetik meg a 
szülőket, az esetben a biró f izet i az 50 tallér büntetést . 3 7 ) 

A z ifjúságnak a lőcsei s késmárki ev. iskolákban és főleg 
a német egyetemeken való tanulását Sigray J . c. püspök és 
szepesi prépost nagyon helyesen az ev, egyház egyik legvesze
delmesebb fegyverének tar tot ta , de azt megakadályozó anti-
külturális intézkedéssel Lubomirszky Sz. H , herceg nem helye
selte és azért 1700-ban április hó 28-án a lublói kormányzóhoz 
intézett levelében hatályon kívül helyezte Podolszky A , és 
Sigray J, ezen retrográd intézkedését. 3 8 ) 

Lubomírszky Sz. H . valóban humánus és felvilágosodott 
szellemben ír, midőn azt mondja, „hogy a gyermekeknek idegen 
iskolába való küldésének eltiltása bizonyos fokú elnyomást 
jelentene, ha olyanoknak, ak iknek módjában áll, tanulmányok 
céljából más helyet felkeresni, megtiltatnék az, ami egyúttal 
az ország és lakosság javára is volna. Elvítathatlan tény to
vábbá, hogy tanult, tapasztalt és világlátott emberek előbb és 
könnyebben felvilágosíthatok, mint együgyű és tanulatlan egyé
nek . " 3 9 ) 

Végül rámutatott a herceg az iskolák elhanyagolt állapo
tára és figyelmezteti a prépostot, hogy karolja fel a papság 
nagyobb gonddal az iskolaügyet. A z esetben azok, ak ik tanít
ta tn i óhajtják gyermekeiket, nem lesznek kénytelenek azokat 
idegen helyre küldeni tanulmányaik folytatása és befejezése 
végett és amint eddig a katholikusok a lutheránusok iskoláiban 
tanultak, úgy tanulhatnának ezentúl a lutheránusok a kath . 
iskolákban. 4 0 ) 

Lubomirszky Sz. H . a prépost túlkapásai miat t szigorúan 
ellenőriztette annak a tizenhárom városra vonatkozó összes 

3 8 ) u. o. í. h. és Scholtz 280. 1. 
3 7 ) u. o. i . h. 3 8 ) u. o. í. h. 
8 9 ) u. o. i . h. *°) u. o. i . h. 



intézkedéseit és féltékenyen őrködött starosztai jogai felett és 
azok megsértését semmi körülmények között nem tűrte. De az 
a feszült viszony, amely a herceg és a prépost között támadt, 
az evangélikusok előnyére vált, amennyiben a herceg tudta és 
hozzájárulása nélkül a szabad vallásgyakorlatot a prépost meg 
nem szoríthatta és a herceg, úgy látszik azért, hogy hatalmát 
éreztesse, nem tért le valláspolitikájának azon útjáról, amelyre 
1694, óta lépett és amely némi reményt nyújtott az evangéliku
soknak türelmesebb időkre. 

így látjuk, hogy Lubomírszky Sz, H , 1701-ben április hó 
13-án ismét nagyobb mérsékeltségre intette a címzetes püspö
k ö t és szepesi prépostot lublói kormányzója útján. A lublói 
kormányzó, mondja Lubomírszky Sz. H . hozzája intézett levelé
ben, adja tudtára békés úton, de érthetően a prépostnak, hogy 
a tizenhárom város lakosságának túlnyomó része evangélikus 
é s vallásszabadságát királyok biztosították, ennélfogva attól 
addig az állam hozzájárulása nélkül meg nem fosztható, míg 
többsége át nem tért a ka th . hi tre, mert ez az állammal szem-
oen elkövetett igazságtalanság volna. Istennek hála mondandó, 
hogy az ő kegyelme folytán a templomok, melyek tanításra és 
térí tésre egyaránt szolgálnak, a kath , plébánosoknak az összes 
kegyes alapítványokkal együtt jogosan vísszaadattak. Békés 
térítésre törekedjenek tehát példás kegyességgel és kölcsönös 
szeretettel, akkor eljő annak az ideje is, m i k o r a vallásszabad
ság gyakorlata magától megszűnik. 

A lublói kormányzót is felszólította a herceg, hogy az ő 
nevében hasonló módon buzdítsa az embereket a kölcsönös 
szeretetre, mert csak így fogadják el szívesen a szentlélek 
világosságát és így bírhatók rá arra, hogy ka ih . templomokban 
meghallgassák jámbor és megállapodott lelkészek prédikációit, 
mer t ak i az Isten igéjét nem hallja sohasem kath . templomban, 
hogyan különböztethetné meg az az igaz szót a hamistól? 

A lublói kormányzó megnyugtathatja végül a prépostot 
affelől, hogy a herceg ís minden igyekezetét a kath . hi t erősí
tésére fordítja. Minthogy Isten különös rendelkezése folytán 
az evangélikusok főpatrónusa is áttért a kath, h i t r e , 1 1 ) hihető, 
hogy a király példájára csakhamar az egész nyáj visszatér 
Krisztus aklába. 

4 1 ) I I , Ágost szász fejedelem 1697-ben lépett a lengyel trónra és 
Irónralépése alkalmával a kath. val lásra tért; uralkodott 1733-ig, 



Miután a lengyel udvarban I I . Ágost lutheránus szász 
választófejedelemnek trónralépése következtében, a lengyel i 
király katholizálása dacára is, az engedékenyebb valláspolitikái 
irány kerekedett felül, Lubomirszky Sz. H„ aki az utóbbi évek-
bén már szakított régi merev katlholizáló álláspontjával, szintén 
alkalmazkodott az új rendszerhez és 1701-ben megengedte, 
hogy ezentúl a prédikátorok a starosztia egyes városaiban l e 
telepedhessenek és lakhassanak. 

Lubomirszky Sz. H . ezzel a rendelettel, amelynek fogana
tosítását Strachau András János lublói alkapitányára bizta, 
tényleg orvosolta az evangélikusok egyik nagy sérelmét. 
Strachan A . J . 1701-ben május hó 10-én tudtára adta a t izen' 
három város ev. lakosainak, hogy Lubomírszky staroszta e l 
ismerte kérésük méltányosságát s mivel ők teszik a lakosság 
legnagyobb részét a tizenhárom városban, a ráruházott hivata
los hatalomnál fogva szabad és háborítatlan vallásszabadságot 
engedélyez nékik, de azzal a megszorítással, hogy a kath. lelké
szek felsóbbségét elismerjék és megadják a nekik járó tiszteletet. 
Ha a községben néhány békerontó akadna, aki gyalázná a ka th , 
vallást, azt intse le komolyan a prédikátor, mert az i lyen vét
ségeket nek i róvják fel. Hogy a prédikátorok a békebontókat 
jobban figyelemmel kisérhessék, megengedik nekik, hogy a nyáj 
és a le lkek üdvére és előnyére vonatkozó ügyekben a ka th , 
plébánosokkal levelezhessenek. A prédikátorok tartózkodási 
helyeit k i fogja jelölni és a városokban letelepedhetnek szeré
nyen az ő védelme a la t t . 4 2 ) 

Még aznap külön nyilatkozatban névszerint felsorolta 
Strachan A . J. a prédikátorokat, megnevezvén kijelölt tartóz
kodási helyüket is. E szerint a ka th . vallás sérelme nélkül l e 
telepedhettek Toppertzer Márton Iglón, Sartoris Illés Leibiczon r 

Platany Sámuel Szepesváralján, Krauss Márton Szepesszomba
ton, Fischer János György Szepesolaszíban, Roth György 
Szepesbélán azon feltétel alatt, hogy a kath. lelkészeknek meg
adják az illő tiszteletet, más helyeket nem keresnek fel és 
békésen, visszavonultan, szerényen és csendesen élnek. A név
szerint fel nem sorolt prédikátorok a megnevezetteknek és a 
ka th . lelkészeknek alája rendeltetnek azzal a megjegyzéssel, 
hogy azok a lelkész nélkül való egyházközségek l e lk i szükség
leteit is kielégíthetik. 4 3 ) 

" ) Fata mem. 79—80. 1.; Czirbesz 81. 1.; Scholtz 287—288. I I . - 4 3 ) u. o. i . h . 



Jól lehet Lubomirszky Sz. H . nem biztosított a tizenhárom 
városnak korlátlan vallásszabadságot, mégis az 1694-iki türelmi 
rendeletnek nevezhető intézkedése óta állandóan jóakarattal 
kezelte az evangélikusok ügyeit és 1701 évi rendeletével, mely-
l y e l a prédikátoroknak is szabad mozgást biztosított e városok
ban, jóvátette némileg azt a sok jogtalanságot, amelyet külö
nösen 1674-ben elkövetett az evangélikusokon. Igaz, hogy Lubo
mirszky Sz. H . intézkedéseiben nem vo l t teljesen önálló, ha
nem a lengyel és a bécsi udvar erősen kath . és reakciós szelle
mének hatása és befolyása alatt állott, de mindenekelőtt anyagi 
érdeket hajhászott és rendeletei sokszor azért olyan erőszako
sak, hogy büntetések kirovásával, az ev, lelkészek és t ek in 
télyes ev. polgárok vagyonának elkobzásával gyarapítsa házi 
kincstárát. Sokszor le lket len és kegyetlen vo l t az ev. lelkészek
ke l szemben és az 1674-iki szepesváraljai rendkívüli vegyes 
törvényszék felállítása és működése miatt felelőssé teszi és el
itéli őt a történelem. 

Aul ikus főúr Lubomiroszky Sz, H , , ak i önző érdekből az 
udvar szellemével haladt és Mihály, Szobieszki János lengyel 
királyok idejében vakbuzgó katholikus, ak i hithűségét az udvar
nál tényekkel is kész vo l t bizonyítani, de ak i a szabadelvűbb 
I I , Ágost lengyel király idejében már nem idegenkedett a sza
badelvű irányzattól és enyhíti a végveszélybe ju tot t evangéli
kusok sanyarú helyzetét; 1702-ben februárban történt haláláig 
a prédikátorok szabad működése elé sem vetett többé gátat. 

A szepesi starosztia anyagi érdekei felett féltékenyen őr
ködött és ismételten rámutattunk arra, hogy egyházi téren sem 
tűrte a szepesi prépostok hatalmaskodását a tízenhárom szepesi 
városban, sőt nem egyszer a préposttal való versengése adott 
okot arra", hogy türelmesebb valláspolitikát kövessen. 

Starosztasága oly időre esett (1667—1702), midőn Magyar
országon I . Lipót király zsarnoki rendszere virágzott és mint
hogy a tizenhárom város egyházi tekintetben a szepesi prépost 
fennhatósága alatt állott, természetes, hogy a magyarországi 
türelmetlen valláspolitika k ihatot t és irányt szabott sokszor 
az ő rendelkezéseinek is, annyival is inkább, mive l maga is 
rokonságban állott I . Lipóttal, k i viszont a lengyel király rokona 1 

v o l t . E rokon i viszony ellenére Lubmirszky Sz. H . nem vo l t 
elfogult, hanem alapjában véve jóindulatú, de érdekhajhászó 
és könnyen befolyásolható, ak i hosszú starosztasága alattj 



ingadozó valláspolitikája miatt sok könnyet csalt ki evangélikus 
alattvalóinak szeméből, de utolsó éveiben a minden jogától meg
rabolt szepesi ev. egyházat kegyével ismét némi védelemhez; 
juttat ta. 

Tivadar nevü fia alatt azonban, k i a Lubomirszky hercegi 
család utolsó szepesi starosztája vol t (1702—1745), újra súlyos 
megpróbáltatások vártak az elzálogosított szepesi városok 
annyit szenvedett evangélikusaira. 

6, A szepesi starosztia evangélikusainak sorsa Lubomírszky 
Tivadar starosztaságának első éveiben. 

Lubomirszky Tivadar Konstantin herceg még kiforra t lan 
államférfi vol t , mikor 1702-ben apját a szepesi starosztaságban 
követte. Megállapodott világnézet nélkül kissé kapkodó módon 
gyakran megváltoztatta po l i t ika i és vallási nézeteit és ingadozó 
jelleménél fogva elhatározásaiban nem vo l t következetes. A z 
evangélikusok ellen kibocsátott rendeletei szigorú, sőt vakbuzgó 
katholikus színben tüntették fel jellemét, de egyéniségét is
merve, mégsem mondhatjuk őt annak, hanem tettei jórészt 
állhatatlanságának és változó hangulatainak következményei,, 
melyekben azonban Sigray János c. püspök és szepesi prépost
nak is nevezetes befolyás és szerep jutot t . Míg apja főleg csak 
a lengyel királyi udvarban uralkodó szellem után igazodott, 
addig Tivadar Konstantin fia, mintegy engeszteléséül könnyelmű 
és ledér életéért Sigray J . c. püspöknek biztosított nagyobb 
befolyást. Ap ja féltékenyen megóvta jogait a szepesi prépost
sággal szemben, ő ellenben könnyüvérüségénél fogva engedé
kenyebb a préposttal szemben és egyenesen annak bíztatására 
bocsátotta k i egymásután az evangélikusok ellen rendeleteit, 
sőt Sigray J. azokat eleinte még ellenjegyzésével is ellátta. 
Sigraynak nagy szálka vo l t szemében, hogy a magyar királyi 
területről, — ahol ő az ev. istentiszteletet a két artikuláris 
helyen és a két sz. k i r . városon kívül teljesen beszüntette — 
az evangélikusok tömegesen keresték fel az elzálogosított 
tizenhárom szepesi várost, ahol résztvettek a Lubomirszky 
Szaniszló Herákliüs utolsó intézkedései folytán engedélyezett 
ev, istentiszteleteken. Sigray J . ebben rendeleteinek kijátszását 
látta és azért rávette a fiatal herceget, hogy az evangélikusok
nak a starosztia területére való zarándoklását szüntesse be. 
A herceg 1702-ben március hó 16-án eleget te t t Sigray J. k é -



résének és meghagyta az evangélikusoknak, főképen pedig az 
egyházi gondnokoknak (directoribus) és a prédikátoroknak, 
k ike t ő bérenceknek (mercenarii) nevezett, hogy más területről, 
vidékről, városból, falvakból és bárhonnan jövő idegenekeÜ 
100 arany lefizetésének és imaházaik elvesztésének terhe alat t 
ne bocsássanak imaházaikba, nehogy az ottan t a r to t t isten
tiszteleten és más szertartásokban, különösen a közelgő hús
véti ünnepek alatt részt vegyenek. Egyébként megígérte, hogy 
a vallásügyeket legközelebb kibocsátandó rendelettel elintézi. 1) 

A hitehagyottakat Lubomírszky Tivadar K . különben név
szerint Lublóra idéztette, ahol starosztai méltóságába való be
iktatásakor külön vizsgáló bizottság által vallatta azokaitl és 
április hó 7-én kimondta felettük az ítéletet, melyet Sigray J, 
c. püspök sugalmazott és mely ennek megfelelően nemcsak a 
hi tehagyottakkal foglalkozott, hanem azonfelül valláspolitikájá
nak türelmetlenségét is kifejezésre juttatta. 

A hitehagyottak ingó és ingatlan vagyonának elkobzását 
elrendelte a staroszta és állampolgári becsületüktől megfosz
totta őket. A z ítélet végrehajtását a húsvéti ünnepek lezajlásáig 
felfüggesztette s ha az aposztáták május hó l - i g engedélyezett 
határidőn belül a kath. hi tre vissza nem térnének, a szepesi • 
gróf, a városi birák és minden egyes város tanácsa 300 b i ro
dalmi tallér bírság terhe alatt foganatosítsák a vagyon elkob
zását elrendelő ítéletet, készítsenek pontos leltárt az elkobzott 
és felbecsült ingó és ingatlan vagyonról és terjesszék azt fel 
Lublóra. A z elmarasztaltakat a város négy helyén dobszó 
mellett kiáltsák k i névszerint mint becsteleneket s űzzék k i 
őket „rühös juh" módjára a starosztia területéről. Ha a név
szerint kikiáltottak közül valamelyik a városban visszamaradna, 
a városi tanácsot 100 birodalmi tallérral sujitiják és akinek 
házában a kiutasítottat megtalálják, az a hitlehagyottal egyenlő 
büntetéssel l ako l . A z elkobzott vagyon gyors értékesítése 
céljából elrendelte a herceg, hogy csak bizonyos egyének 
bocsáttassanak a vételhez, ak ik két részletben fizethetik le a 
vételdijat, amely a stamsztai fiskusba beszolgáltatandó. 

Lubomirszky Tivadar K . herceg szóvá tette még Strachan 
A . alkapitányának a ka th , érdekeket mélyen sértő rendeletét, 
mellyel lehetővé tet té az ev. prédikátoroknak, hogy a starosztia 
egyes városaiban letelepedhettek és ezzel a staroszta kegyúri 

F a t a mem. 81, l.j Czirbesz 82. 1.; Scholtz i . m. I I I . k. 4—5. 1. 



jogait megsértette. Strachan A . ezen rendeletében a herceg atyja 
intencióinak félremagyarázását látta, mert szerinte az csak 
esendes, minden ünnepélyességtől ment ev. istentiszteletet, de 
semmi egyebet nem engedélyezett az evangélikusoknak. A kath . 
egyház iránti buzgóságánál fogva Lubomirszky Tivadar K . 
Strachannak 1701-ben május hó 10-én kel t rendeletét királyi 
törvényszék elé terjesztette, hogy az alkapitány az ő starosztai 
jogkörének túllépése miatt méltó büntetésben részesüljön. Jóny 
Tóbiásnak, tizenhárom szepesi városi grófnak pedig meghagyta, 
hogy Strachan A . sérelmes"*rendeletének másolatához csatoljon 
kisérő sorokat a bírákhoz, amelyekben vagyonuk elkobzásának 
és örökös becstetenséggel való sújtásuknak a terhe alatt f igyel
mezteti őket, hogy Strachan A . említett iratát minden város
ban a hóhérral nyilvánosan elégettessék. Strachan A . rendele
tét felfüggeszti és megsemmisíti és azokat a prédikátorokat, 
a k i k intézkedéseinek kihirdetése után 15 napon belül még a 
tizenhárom városban maradnak, letartóztatja. 

Végül a staroszta a bíró-választásnak adott ismét felekezeti 
színt, amennyiben elrendelte, hogy mivel a lutheránus birák és 
tisztviselők a katholikusok hátrányára töltötték be hivatásukat, 
ezentúl a bírák csak kathol ikusok sorából választhatók, 

A staroszta utasította továbbá a tizenhárom városi szepesi 
grófot, hogy rendeletét (1, idegen nem látogathat el ev. isten
tiszteletre a tizenhárom szepesi városba; 2. Strachan 1701, máj. 
lÖ-iki rendeletét hatályon kívül helyezi és 3. csak ka th . vá
lasztható bíróvá) adassa tudtára a üzenhárom szepesi városnak 
és német nyelven 14 napon át függesztesse kí azt a város
ház hirdető tábláján. 2) 

Jóny Tóbiás X I I I városi szepesi gróf Leibiczon 1702-ben 
április hó 17-én ke l t kéziratában eleget tett a herceg felszólí
tásának. 3 ) 

Lubomirszky Tivadar K . staroszta az evangélikusok vallás
szabadságát megszorító rendelkezéseit május hó 10-én egy 
újabb rendelettel tetézte, amelyet nevében, mivel ő Bécsbe 
utazott, K a r e t t i József, a tizenhárom szepesi város adminisztrá
tora és Lublóvárának parancsnoka bocsátott közre. A rende-

2 ) A X I I I városi szepesi ág, hitv, ev. egyházmegyei levéltárában Iglón 
16. sz.; lásd még F a t a mem. 81—83. 1.; Czirbesz 83—85. 1, és Scholtz í, m. 
I I I , k. 6—10. 1. 

3 ) u. o. i . h. és Czirbesz 85—86. 1.; Scholtz 12—13. 1. 



let hivatkozot t Lubomirszky Szaniszló Herákliüs azon enged
ményére, mely szerint ő az evangélikusoknak csak magános 
istentiszteletet engedélyezett ének és orgonaszó nélkül, ennek 
ellenére, a lublói kormányzó elnézéséből, az evangéli
kus hivek prédikátort is tar tot tak, amivel a vallásszabadság 
gyakorlatára való jogukat tulajdonképen már eljátszották, A 
herceg azonban alattvalóival szemben tanúsítandó kegyességé
nél fogva a magán istentiszteletektől nem til t ja el őket, de 
minden éneket és karzenét szigorúan beszüntet. A prédikátorok 
nem tartózkodhatnak és nem lakhatnak a tizenhárom szepesi 
városban, ahová tisztán csak az istentisztelet elvégzése céljából 
jöhetnek és semmiféle ürügy alatt nem hosszabbíthatják meg 
ottani tartózkodásukat. Hogy a kath. templom, istentisztelet 
idején, hasonló látogatottságnak örvendjen, elrendeli a herceg, 
hogy vasár- és ünnepnapon saját vallásszabadságuk elvesztésé
nek terhe alatt azonnal a harangszó után az összes evangéliku
sok összegyülekezzenek és a kath, templomba menvén az 
ájtatosság bevégeztéig ott maradjanak. A kath, papsággal szem
ben teljes tisztelettel viseltessenek és semmi olyant ne mível-
jenek, ami a kath . vallás sérelmére válnék. 4 ) 

Lubomirszky Tivadar K . erőszakoskodásaival nem ért célt, 
mert csak az evangélikusok híthűségét erősítette meg vele, de 
meg nem törhette azokat újabb és újabb szigorú rendeleteivel 
sem. Lubomirszky Tivadar K. , valószínűleg újra Sigray J. c. 
püspök biztatására, november hó 29-én ismét a kath. isten
tisztelet szorgalmasabb látogatására szólította fel az evangéli
kusokat . „Nagy keserűséggel és l e lk i felháborodással értesül
tem — mondja Lubomirszky Tivadar K . —, hogy a tizenhárom 
szepesi városban lakó, az evangélikus vallást követő alatt
valóim a kath. templomokat ünnepnapokon annyira elhanyagol
ják és nem látogatják, hogy a papok vagy vikáriusok, gyakran 
hallgató közönség hiányában, kénytelenek volnának a puszta 
falaknak prédikálni." 5) 

Avégből, hogy a kath. istentisztelet keresztény és épületes 
módon megtartható legyen, elrendeli a herceg, hogy az összes 
evangélikusok nemre való különbség nélkül nemcsak vasárnap, 
hanem ünnepnapokon is az istentiszteletet kezdetétől végig kö
telesek meghallgatni. A k i az istentiszteletet elmulasztja, a her-

*) F a t a mem, 84, 1.; Czirbesz 86. 1.; Scholtz I I I . k. 14—15. 1. 
s ) u. o. i . h. 



cégtől megállapított pénzbüntetésben és testi fenyítésben részesül. 
A családapák és özvegyek kötelesek 18 éven alul i gyermekei
ke t vasárnaponként a vecsernye előtt a paphoz vagy vikárius
hoz küldeni, hogy kátéoktatásban részesülienek. A papok és 
vikáriusok készítsenek névjegyzéket azokról, ak ik kötelesek 
volnának eljárni kátéoktatásra, hogy a hanyag gyermekek 
szülőit azután méltó büntetés érhesse. 6) 

Lubomirszky Tivadar K . herceg starosztaságának első 
éveiben nemcsak a lelki ismeret i szabadságot verte újabb bék
lyókba, hanem költekező életmódja miat t anyagi tekintetben is 
kiszipolyozta a starosztia lakosságát. Nem elégedett meg az 
eddigi óriási adókkal, hanem új terhek elviselésére szorította 
az agyonzaklatott városokat. Már a herceg atyja, Szaniszló 
Herákliüs, 1674-ben a kilenced beszolgáltatására akarta kény
szeríteni a tizenhárom várost, de utóbb azok évente 7000 len
gyel f r t . rekompenzácíós összeggel kielégítetiék őt. Most T i v a 
dar fia 1703-ban július hó 27-én a kilenced természetben való 
beszolgáltatását követelte a városoktól. Hosszas tárgyaiások 
után végre abban állapodtak meg, hogy a kilenced megváltása 
fejében azok évente 21.000 lengyel frtot fizettek a starosztá-
nak. 7 ) A mulatni vágyó herceg telhetetlen vo l t zsarolásaiban is 
és starosztiájának pénzügyi összeroppanására nem vol t t ek in 
tettel . Jól lehet a kuruc mozgalmak, melyek a Szepességet is 
lángba borították, a tizenhárom város lakosságának anyagi létét 
érzékenyen sújtották, ő mégsem viselte szivén starosztiájának 
gazdasági megerősödését. Merő önzés vezette tetteiben és 
mindinkább hiréssé vált költséges mulatozásairól, melyekben 
elmerülve csak a mának élt és a holnappal mitsem törődött. 
Ezalatt városai és az azokban lakó evangélikusok, ak ik a lakos
ság kétharmadát tették, tovább nyöghettek a le lket len módon 
k ive te t t sarc és a tűrhetetlen adónemek terhe alatt. 

A tizenhárom szepesi város lakosságának helyzete már-
már elviselhetetlen vol t és azért feltárták azok sérelmeiket 
Lubomirszky Tivadarnak, ak i azonban ezt az eljárást rossz 
néven yette tőlük, sőt kárhoztatta őket miatta, majd augusztus 
hó 20-ara Lublóra rendelte a szepesi grófot, a városok összes 
biráit és elöljáróit (Vormund), hogy felelősségre vonja őket 
fellépésükért. A herceg idézőlevelében, melyet augusztus hó 

6 ) F a t a mem, 85.; Czirbesz 87—88. 1.; Scholtz I I I . 16—17. 1. 
7 ) F a t a mem. 85—86. 1.; Czirbesz 88—89. 11. 



16-án keltezett, jelezte, hogy számonkérí majd tőlük, miért 
feledkeztek meg az istenfélelemről, a földesúrnak tartozó tisz
teletről és alárendeltségi viszonyról és miért estek a lázadás 
bűnébe azzal, hogy atyjának világos rendelkezései ellenére 
megengedték a prédikátoroknak, hogy a városokban tartózkod
hassanak, sőt letelepedhessenek. Mindezen kihágásokért felelni 
tartoznak most Lublón. 8) 

Lublón pedig szigorú Ítéletet hoztak a megidézettek felett, 
mivel súlyosbító körülménynek vették azt, hogy a hercegnek 
járó k i lenced. törvényszerűségét ís kétségbe merték vonni . A 
bíráknak, de különösen a grófnak tisztök és feladatuk lett volna, 
hogy a városok határozatait azoknak hozatala előtt jól meg
fontolják, hogy semmi támadó, sértő jellegük ne légyen. A 
herceggel szemben elkövetett tiszteletlenségért a tizenhárom 
szepesi város grófját és a bírákat a vártömlöcben való hat heti 
elzárásra ítélték, sőt a grófot azonfelül még 50 birodalmi tallér 
birsággal is sújtották. A szepesváraljai, szepesolaszií, iglói és 
poprádi birót ev. egyházközségükkel együtt azonfelül még 
egyenként 100 aranynak két heti határidőn belül történő lefize
tésével büntették meg, mivel ev. prédikátorokat tar tot tak 
körükben. A vallásszabadság gyakorlatát azonfelül mind a 
tizenhárom városban teljesen beszüntették és a magánházakat, 
melyek ev. imaházak gyanánt szolgáltak, elkobozták. A l e i -
bíczieket, bélaiakat, ménhárdiakat, ruszkinócziakat és durán-
diakat, mivel azok a herceget állandóan zaklatták, sőt útközben 
is megállították panaszaikkal, mint békebontókat 300 tallér 
büntetéssel sújtották, amit két héten belül kel le t t lefizetníök 
s amely bírságösszegből Leibiczra és Szepesbélára 100—100, 
Ménhárd-, Ruszkinócz- és Durándra pedig 50—50 tallért rót
t ak k i . . 

A kilenced követelését az itélethozók jogosnak és törvé
nyesnek jelentették k i , mivel a kivetésre a jogi alapot még az 
1412-iki elzálogosítási oklevélben vélték megtalálni. 9) 

A z ítélet kihirdetése után Thron Simont, a tizenhárom 
8 ) F a t a mem. 86.; Czirbesz 90. 1. és Scholtz I I I . 23. 1. 
s ) A z itélethozók az 1412. évi oklevél ezen passzusából magyarázták a 

kilenced kivetésének törvényszerűségét: „cum eorum omnibus attinentíis, 
pertinentiis, censibus, fructibus, reditibus, proventibus, iurisdíctionibus, tem-
poralibus possessionibus . . . nec non exactionibus, ordínariis, obventionibüs, 
attinentiis et appendicibus universís, quibuscunque nominibus nuncupantur 
et vocitantur. (Wagner i . m. I . 213. 1.) 



szepesi város grófját és a birókat azonnal a vártömlöcbe ve
tették, de arra való tekintet tel , hogy most az aratás idején 
otthon halaszthatlan teendőik vol tak, egyelőre hazabocsátották 
őket Lublóról azzal a szigorú utasítással, hogy november hó 
18-án jelenjenek még újra Lublón, hogy hátralevő büntetésüket 
leül jék. 1 0 ) 

Lubomirszky Tivadar K . kíméletlen vol t az evangélikusok
ka l , de még kegyetlenebb az ev. prédikátorokkal szemben, 
ak iknek lelkészpásztori működését Sigray J. c. püspök és sze
pesi prépost befolyása következtében végképen lehetetlenné 
óhajtotta tenni a tizenhárom szepesi városban. Szigorú intéz
kedéseit a prédikátoroknak a tizenhárom szepesi város terüle
tétől való távoltartására nézve komolyan vette és Platany Samu 
szepesváraljai ev. lelkészre kemény, sőt kegyetlen büntetést 
mért a herceg, midőn 1703-ban augusztus hó. 10-én a prépost 
éber kémei éjjel őt letartóztatták, mivel az éjszakát a t i la lom 
ellenére feleségével együtt apósánál Váralján töltötte. 

A z Ítéletet egész terjedelemben ismerjük és annak meg
okolása elsősorban általában az ev. prédikátorok terhére rótt 
vétségek részletezésével foglalkozik. Szemükre vet i , hogy jól
lehet csak magános istentisztelet tartására nyertek engedélyt 
az evangélikusok, mégis imaházaikba orgonát állítottak fel, 
alkalmazták a karéneket és prédikátoraik sem alkalmazkodtak 
az előirt korlátokhoz, hanem saját felelősségükre prédikálás 
után éjjelen át is visszamaradhattak a tizenhárom városban, jól
lehet ettől ismételten szigorúan el t i l tot ta őket a staroszta. 
Különösen súlyosan vétett a staroszta rendeletei ellen Platany 
Samu szepesváraljai lelkész, ak i nemcsak egy éjszakán át, 
hanem több napig és hétig Váralján maradt és ot t már-már 
állandóan le is telepedett. A prédikátorok állandó letelepedése 
nem tűrhető, mivel sok veszélyt rejt magában és sokan, ak ik 
a lutheránizmus sötétségéből már a ka th . hi t igaz világosságá
hoz jutottak, ismét visszasülyedtek az előbbi tévelygésekbe a 
prédikátorok bűnös működése folytán. A prédikátorok i l y 
bűnös üzelmek céljából álnok módon belopódzanak a városokba 
és i lyen bűnben sántikált Platany S. prédikátor is Váralján. 

Platany S. ezen vádakkal szemben arra hivatkozott , hogy 
ő szigorúan tar tot ta magát a staroszta rendeleteihez és akkor 
maradt egy-két napig, esetleg egy hétig Váralján, ha beteg vol t , 

1 0 ) F a t a mem. 87. 1.; Czirbesz 90—91. 1.; Scholtz I I I . 24—26. 1. 



illetőleg, mikor köszvényben fekvő apósának teendőit végezte 
a gazdaságban. Letartóztatásakor is apósa kedvéért maradt 
Váralján, mivel" az az ő feleségével szt. Lőrinc napján elutazott 
és így a gazdaság gazda nélkül maradt volna. Egyébiránt katho
l ikusok is igazolni fogják az ő állításait. 

A törvényszék tényleg augusztus hó 21-éig elodázta a tár
gyalást, hogy Platany S. azután ok i ra tokka l és egyéb bizonyít
ványokkal igazolja magát. A kitűzött napra nemesek nyi la t 
kozatokat adtak át a törvényszéknek, melvek Platany S. ártat
lanságát bizonyították, de mivel ezekből nem tünt k i az, hogy 
ő állandóan a nemesek kúriáin lakott , sőt egy katholikus va l lo
mástétele szerint állandóan csak Váralján lakott , Platanyt e l 
marasztalták. A prédikátorok térítési üzelmeinek beszünteté
sére, amire az iglói, szepesolaszií, poprádi, de főleg a szepes
váraljai lelkészek hosszabb tartózkodásukkal okot szolgáltat
tak, betiltja a törvényszék a tizenhárom szepesi város mind
egyikében a vallásszabadság gyakorlatát, az istentiszteletül 
szolgáló magánházak a fiskus kezére kerülnek és Platany Samut 
kiűzik az elzálogosított tizenhárom város területéről és a sze
pesváraljai hóhér vesszőzze kí őt a városból. 

Különös gondja legyen a grófnak és a tízenhárom szepesi 
városi bírónak arra, hogy letartóztassák az ev. prédikátorokat, 
ha azok a városokban mutatkoznának. A k i a prédikátornak, 
— akár önként jött az illető a városba, akár hívták, — szállást 
ad, annak minden elnézés mellőzésével elkobozzák egész va
gyonát. 

Vasárnap- és kath. ünnepnapokon nemi külömbség nélkül 
kötelesek az evangélikusok valamennyien a kath . templomba 
menni és ak ik elmulasztják az istentiszteletet, azok minden 
egyes alkalommal 10 birodalmi tallért »tartoztak fizetni. 

A grófot és tizenhárom városi bírót 200 arany bírság terhe 
alatt kötelezték az ítélet kihirdetésére és a rendelet szigorú 
végrehajtására. 

Platany Samun tényleg végrehajtották a kegyetlen ítéletet, 
amennyiben augusztus hó 26-án a várból Lubló városába vezet
ték őt és a városháza előtti piacon pellengére állították, majd 
a hóhér véresre megvesszőzte11) és Palocsa felé vezető úton a 
városon kívül eső fakeresztig vezette, 1 2 ) ahol Marisovszky nevű 

n) A véres inget Pl. eltette emlékül és koporsójába tétette, hogy fel
támadáskor számonkérhesse meggyaláztatását a hercegtől. 

1 2 ) Buchholtz i . ,m. TQZ. 1. 



nemes kocsijára felvette és lakására szállította. 1 3) E szomorú 
ítéletet közölte a tizenhárom szepesi várossal miheztartás vé
gett Thron Simon, a szepesi gróf 1703-ban augusztus hó 30-án. 1 4) 
Részletesebb kommentárt hozzáfűzni ehez felesleges volt , hiszen 
Platany S. ev. lelkésznek véresre vesszőztetése Lubomirszky 
Tivadar K . hercegnek, mint starosztának nem vált dicsőségére. 

7. A kuruc mozgalmak és az ev. vallásügy a Szepességen. 

Az 1707-iki rózsahegyi ev. zsinat átalakító hatása a szepesi ev. 
egyház szervezetére. — A pietizmusz a Szepességen. — A kés
márki vértanúk. — A szepesi sztarósztia evangélikusainak II. 

Ágost lengyel királyhoz intézett emlékirata. 

A kuruc mozgalmak nemcsak a pol i t ika i és gazdasági, ha
nem a vallásügyi sérelmek orvoslására ís irányultak. I I . Rákóczi 
Ferencnek Podolinon át történt menekülése után ismétel te^ 
keresték őt a Szepességen. 1) Maga Lubomirszky Tivadar K . 
herceg, ak i eleinte köröztette I I . Rákóczi Ferencet,-) utóbb 
— mikor 1703-ban komolyabb jelleget öltött a kuruc háború — 
meglehetősen kétszínű magatartást tanúsított a kurucokka l és 
vele szemben és amint saját érdekeire nézve előnyösnek tar
totta, hol I I . Rákóczi Ferenc ellen küzdött, hol hívének tün
tette fel magát. 

A Szepesség 1703 szeptember hótól kezdve állandó szín
helyévé vált a kuruc-labanc összecsapásoknak és így csak ter
mészetes, hogy a hosszadalmas háború alatt pusztulásnak indult 
a Szepesség virágzó ipara, kereskedelme, a városok elszegé
nyedtek és elnéptelenkedtek. 

A portyázó kurucok 1703-ban szeptember hó elején jelen
tek meg a Poprád völgyében és ez alkalommal különösen Sze-

1 3 ) A z ítéletet latin szövegben közölték F a t a mem. 88—90. 1.; Czirbesz 
92—95. 1.; Scholtz I I I . 28—32. 1.; németül Kirchenprot. 117—120. 1. — Lásd 
még Diarium Adm. Rev. D. Martini Krauss condam Pastoris Aug. Confess. 
addictorum Montegeorgensis ín Scepusio Ab anno 1695 ad anum 1722. ex 
originali descripsit And . I . Czirbesz. (Kéziratmásolat az iglói ev. főgímn. 
könyvtárában U . 20.) 

" ) F a t a mem. 88. 1.; Czirbesz 92. 1. és Scholtz 35—36- 1. 
*) Dr . Fr idre ich E . , I I . Rákóczi Ferenc és a podolini piaristák. (Közi. 

Szepes m. multj. 1910. I I . évf. 72. 1. és v. ö. Márki S. I I . Rákóczi F , c. mű
vét L k. 182. 1. 

2 ) X I I I városi szepesi ág. hitv. ev. egyházm. levéltár 68. sz. 



pesszombat, Felka, Matheócz 3 ) és Késmárk 4 ) szenvedtek sokat 
tőlük. Késmárk már október hó 2-án 5 ) és Lőcse november hó 
10-én 6 ) bizonyos feltételek mellett I I . Rákóczi Ferenc hűsé
gére tért. 

A tízenhárom elzálogosított szepesi város a portyázó k u r u 
cok sarcolásával szemben oltalmat keresett a starosztánál, de 
miután a kurucok Lubomírszky Tivadar K . herceg tiltakozásait 
nem sokba vették, azért annak hozzájárulásával Király Istvánt, 
az egyik lulbói kapitányt küldték I I . Rákóczi F. táborába, hogy 
oltalomlevelet szerezzen részükre. A tizenhárom szepesi város 
megkapta az oltalomlevelet, 7) sőt utóbb a városok külön-külön 
is nyertek oltalomleveleket, 8) de a kurucok nem nagy tisztelet
ben tartották azokat és továbbra ís ostorai vol tak a Szepesség-
nek. 

A kuruc mozgalmakon kívül még közelről érintette az e l 
zálogosított szepesi városokat, sőt mondhatjuk a Szepesség 
nagy részét a lengyelországi anarchia, amennyiben X I I . Károly 
svéd király hadba szállt I I . Ágost lengyel király ellen, sőt utóbb, 
azt trónjától is megfosztotta. 

E harcokban Lubomirszky Tivadar K . herceg X I I . Károly 
svéd király pártjára állott és emiatt I I , Ágost négy szász ezre
det szállásolt el a tizenhárom szepesi városban 1703-ban K a 
rácsony napján. A beszállásolt szász katonák azután a lakos
ság nagy kárára 1704-ben február hó 17-ig maradtak itten, de 
a sok anyagi kár mellett táborozásukból az az előny szárma
zott az ev, lakosságra, hogy azok ismét látogathatták imaházai-

s ) Buchholtz i. m, 273, 1,; Krauss Mártin említett kézirata i- h.; Scholtz 
I I I . 36—38. 1., innét vette adatait Weber S. „Az 1703/04^iki hadiesemé-
riyek a szepesi városok területén" c. cikkében (Szepesm. Tört. Társ . Évk. 
I I I , k.) A szepesi kurucmozgalmakat újabban összefoglalóan tárgyalta 
Berwaldszky Kálmán „Hadi mozgalmak I I . Rákóczi F . korában" c. tanul
mányában, mely az iglói róm. kath. kör irod, és ismeretterjesztő szakosz
tályának „Scepusía" c, közlönyében jelent meg 1912, 90—144, 1-

4 ) Dr , Bruckner Győző „Kuruc mozgalmak Késmárkon," (Közi, Szepes 
v. multj, 1910. I I . évf. 1—6. 1.) 

5 ) Késmárk sz. kír. város titkos levéltárában fasc, X X X I I I , num. 72. 
és lásd i. tanulmányomat. 

6 ) Lőcse sz. kir . város levéltárában I I . oszt, V . cs. 163. és 164. sz. és 
lásd „Szentmiklóssy szemtanú krónikáját" (Kézirat 9. 1.) az iglói városi 
levéltárban.) 

7 ) Weber S. „Suppl. I I I . Ana l . Terr . Scep. 270. 1. 
8 ) Igló kor. és bányaváros városi levéltárában fasc, 1700—1709. 



kat, mivel a szász katonák zöme evangélikus vallású lévén, 
megnyitották a Lubomirszkytól elzárt imaházakat és azokban 
rendszeres ev. istentiszteletet tar to t tak. 

Kare t t i József lublói kormányzó rossz szemmel nézte ezt 
és azért 1704-ben január hó 11-én kel t rendeletében el t i l to t ta 
az evangélikusokat attól, hogy a szász katonák ev. istentiszte
letét látogassák. 9) De e rendelethez, úgy látszik, nem nagyon 
alkalmazkodtak a tizenhárom szepesi város lakói, mivel február 
hó 1-én már ismételten kiadta Kare t t i J . előbbi rendeletét . 1 0 ) 

Lubomirszkynak és közegeinek türelmetlen valláspolitikája 
nagy elkeseredést váltott k i a tizenhárom szepesi város ev. 
lakosságánál, ami a starosztára nézve sem lehetett közömbös, 
mivel merev valláspolitikájának természetes következménye 
volt , hogy I I . Rákóczi F. felkelése, amely a vallásügyi sérelmek 
orvoslását is egyik főfeladatának tekintette, egyre nagyobb 
rokonszenvre talált a starosztia lakosságánál. Lubomirszky 
Tivadar K . helyzete különben sem vol t rózsás, mivel a szepesi 
starosztia területén I I , Ágost lengyel király csapatai helyezked
tek el és így a szepesi lakosság elégedetlensége kész veszede
lem vol t reája nézve. A z ev. kedélyek lecsillapítására bocsá
totta k i Lubomirszky Tivadar K . február hó 5-én ke l t rendele
tét, amelyben, — mivel a városi ügyeket a tudatlan és hivatalra 
nem alkalmas kath . tisztviselők a legnagyobb összevisszaságban 
és rendetlenül kezelték, — megengedte, hogy tisztújításkor 
evangélikusok is elnyerhették a tiszti , tehát birói állásokat is, 
ha alkalmas kath, vallású pályázók nem akadtak, de mégis az
zal a megszorítással, hogy a városi tanácsosok többsége katho
l ikus legyen, 1 1 ) 

A z evangélikusok felhasználták a rájuk nézve kedvezően 
alakult po l i t ika i helyzetet és mégkérték a herceget, adná vissza 
nekik imaházaikat, hogy azokban újból megtarthassák ev, isten
tiszteletüket. 

Lubomirszky Tivadar K . staroszta egyfelől I I . Rákóczi F . 
felkelésének, másfelől I I , Ágost csapatai szorongatásának hatása 
alatt ezúttal engedékenyebb vol t az evangélikusokkal szemben 
és szepesi starosztiájának elszakadásától tar tva, 1704-ben június 
hó 9-én Ruzsbachon ke l t rendeletében visszaadátta az evangé-

9 ) F a t a mem. 90—91. 1.; Czirbesz 96. 1.; Scholtz I I I . k. 39—40. 1. 
1 0 ) F a t a mem. 91. 1.; Czirbesz 96. 1.; Scholtz 40. 1, 
" ) u. o. i . h. 



l ikusoknak az elkobzott imaházakat. Lubomirszky Tivadar K . 
e rendeletének kibocsátását azzal okolta meg, hogy az evangé
l ikusok eddigi rendelkezései dacára továbbra ís konokul ragasz
kodtak hitükhez és a kath . vallás a rendeletek révén semmi 
előnyhez nem jutot t és azért könyörületből visszaadja a herceg 
a lefoglalt imaházakat és megengedi a szabad vallásgyakorlatot 
bennök, de azzal a megszorítással, hogy az a legnagyobb csend
ben, énekszó és ünnepélyesség s a kath , vallás sérelme nélkül 
tartassák meg. Vasár-, és ünnepnapon a legnagyobb hiíbuzgó-
sággal látogassák összes alattvalói a kath. istentiszteletet, ad
ják meg a kath. lelkészeknek és általában a kathol ikusoknak 
a kellő tiszteletet. A z ev. lelkészeknek szabad vallásgyakor
lata csak az imaházakra terjed k i , ellenben el t i l tot ta őket a 
herceg a betegek látogatásától és a szentségek kiszolgáltatá
sától . 1 2 ) 

Jóllehet Lubomirszky Tivadar K . egy szóval sem árulta el 
rendeletében az igazi po l i t ika i okot, mely megtörte az evan
gélikusokkal szemben eddig tanúsított ellenséges magatartását 
és engedékenységre kényszerítette őt, mégis világos előttünk, 
hogy nem amint ő feltüntetni szeretné, az evangélikusok konok-
sága és javíthatatlansága miat t és azért, mivel a kath . vallásra 
nézve 1 rendeleteiből kifolyólag előny nem származott, kezde
ményezett békülékenyebb valláspolitikát, hanem azért, mivel 
polit ikus módjára a korhoz alkalmazkodnia kellet t , ha csak 
vagy I I , Rákóczi F. felkelésének, vagy I I . Ágosttól való elpár
tolásának áldozatává nem akart válni. 

Sigray János c. püspök és szepesi prépost, ak i I I . Rákóczi F. 
mozgalmát a vallásszabadság hirdetése miat t kárhoztatta, most 
mindent megmozgatott, hogy Lubomirszky Tivadar K . vonja 
vissza az evangélikusoknak tett engedményeket. Sigray J. biz
tatására minduntalan panaszokkal állottak elő a kath , lelkészek 
hol a starosztánál, hol a lublói kormányzónál, hogy az evan
gélikusok túlkapásai tűrhetetlenek, mivel a staroszta áltál en
gedélyezett vallásszabadság korlátait figyelemre nem méltatják, 
nyilvános összejöveteleket tartanak s a kath. istentiszteletet 
teljesen elhanyagolják. 

E panaszokra Kare t t i József lublói kormányzó 1704-ben 
szeptember hó 17-én szigorúan rendreutasította az evangélíku-

1 2 ) F a t a mem. 91—92. 1.; Czirbesz 97. 1. és Scholtz I I I . 41—43. 1. 



sokat e kihágások miat t és makacsság esetén a vallásszabadság 
elvesztésével fenyegette meg őket . 1 3 } 

Sigray J. c. püspök és szepesi prépost menekülésével 1 4 ) a 
szepesi evangélikusok megszabadultak egyik legfélelmetesebb 
ellenfelüktől és időközben I I . Rákóczi Ferenc felkelésének 
sikerei sem maradtak hatás nélkül és enyhítették az evangéli
kusok nyomorúságos helyzetét. 

A z elzálogosított szepesi városok lakosságának helyzete 
tényleg kétségbeejtő vo l t , mert a sok sarcoláson kívül, amely
nek a staroszta és a beszállásolt lengyel királyi, majd a meg
jelenő kuruc csapatok részéről k i vol t téve, még a le lki ismeret i 
szabadságtól való megfosztatására, illetőleg annak korlátozá
sára ís el kel le t t készülnie. Lubomirszky. Tivadar K . azonfelül 
hadikötelezettségre is szorította őket, amennyiben i704-ben 
október hó 9-én nyolc napon belül 100 arany büntetés terhe 
alatt Kare t t i J . lublói kormányzója útján 1240 katonának teljes 
fegyverzetben való kiállítását követelte a tizenhárom szepesi 
várostól . 1 5 ) 

Minthogy I I . Ágost lengyel csapatai betöréssel fenyegették 
a szepesi starosztiát, Kare t t i J . Lubomirszky T. K . megbízásá
ból október hó 15-én már általános mozgósítást rendelt el és 
azokat, ak ik a katonai szolgálat alól szabadulni és kibújni 
igyekeztek, vagyonuk elkobzásával fenyegette meg. A céh
tagok bevonulásának ellenőrzésére pontos névjegyzéket készít
tetett, melyben mindegyiknél a kor is fel vol t tüntetve. A be-
vonültakat utóbb hazabocsátották, de 1705-ben január hó 16-án 
újabb veszedelem közeledtére ismét behívták és lőfegyverek 
híján kaszákkal szerelték fel őke t . 1 0 ) 

A z állandó hadbaszállás miat t pangásnak indult az ipar és 
a kereskedelem, aminek következménye volt, hogy a polgárok 
és városok teljesen elszegényedtek, sőt a fiatalok közül sokan 
a magyar és tót nyelv elsajátításának ürügye alatt eltávoztak 
a starosztia területéről, hogy a katonai szolgálat alól kivonhas-

1 3 ) u. o. 92. 1.; Czirbesz 98. 1. és Scholtz H l . 44—45. 1. 
1 4 ) Sigray I . c. püspököt labancsága miatt a kurucok 1705. okt. Szepes

helyen ostrom alá fogták, úgy hogy az csak csellel menekülhetett Szilé-
ziába, ahol 1709-ig tartózkodott. I I . Rákóczi F , szepesi prépostságát meg
üresedettnek tekintette és Brenner Domonkosnak, címzetes prépostnak 
adományozta. (Lásd Hradszky L : Initia Capituli Scepus. Szepesvaraljae 
1902. I . 456. 1.) 

1 5 ) Ruszkinóczi városi levéltár. Lásd még Scholtz I I I . 45—46. 1. 
1 6 ) Krauss M . , ,Diariuma" í. h. 



sák magukat, de idősebbek is elhagyták otthonukat, mert az 
állandó sarcolás a tönk szélére juttatta őket, A városok eladó
sodtak és sorban elzálogosították házaikat, malmaikat és az 
ügyefogyott kath, tisztviselők vezetése mellett anyagi helyze
tük teljesen felfordult, 

Lubomírszky Tivadar K , még azon téves hiszemben vol t , 
hogy erőszakos és szigorú rendeletekkel megakaszthatja a 
városok hanyatlását, A grófot és a bírákat e l t i l to t ta attól, hogy 
útleveleket és születési bizonyítványokat állítsanak k i azon 
if jak részére, ak ik a helyzet kényszere alatt inkább vándor
bothoz nyúltak, mintsem, hogy alávessék magukat Lubomírszky 
T, K , zsarolási rendszere kellemetlenségeinek, A kivándorlók 
vagyonát elkoboztatta a staroszta, sőt ha tehette, letartóztatta 
a kivándorolni szándékozókat és valóságos ostromállapotot 
rendelt el, amennyiben bet i l tot t mindennemű gyűléseket, t i tkos 
összejöveteleket. A városok elzálogosításait érvényteleneknek 
jelentette k i és 100 arany birság terhe alatt el t i l tot ta őket a 
város tulajdonában levő telkek, házak, szőlők, malmok eladásá
tól, illetőleg azoknak zálogba te vesétől. 

A z evangélikusokat szigorúan figyelmeztette továbbá Lubo
mirszky T. K. , hogy hagyják abba a katholikusok ájtatossági 
gyakorlataínak és a kath. vallásnak kigúnyolását és ne merészel
jenek hétköznap ev. istentiszteletet tartani, mert ha ezen utasí
tás ellen vétenének, beszünteti szabad vallásgyakorlaiukat, 

Azonfelül tartózkodjanak a céhek kebelében sürűri rendezett 
mindennemű lakmározás- és ívástól; a mesterréavatásnak díja 
ezentúl 50 frt. legyen, a szokásos társas céhlakomák pedig okvet
lenül maradjanak e l . 1 7 ) 

Lubomirszky T. K . szigorú rendeletével már lekésett, mivel 
ekkor I I , Rákóczi F. felkelése újabb és újabb síkereket mutatha
tot t fel és hogy a vallásügyek kérdését az 1705-ben tar tot t szé-
csényi országgyűlésen méltányos igazságérzettel rendeztette, 
azzal mozgalmának népszerűsége az evangélikus Szepességen 
annyira növekedett, hogy az elzálogosított tizenhárom szepesi 
város lakossága a legnagyobb rokonszenvvel tekintett I I . Rákóczi 
Ferenc felé és veszélyeztette ezzel Lubomirszky T. K . starosz-
taságát, 

1 7 ) Lubomírszky T . rendeletét, melyet 1705-ben jun. hó 28-án Lublón 
adott ki , lásd egész terjedelemben F a t a mem. 93—94. 1,; Czirbesz 90—100. 1,; 
Scholtz I I I . 50—52. 1. 



A szécsényi országgyűlésen I I . Rákóczi F . békés megegye-
zésre törekedett, midőn a vallásszabadság biztosítása mellet t 
a templomok visszaadására nézve elvűi mondotta k i , hogy a föl
desúri jog szűnjék meg a vallás dolgában és hogy mindenütt a 
többségben levőknek adassék oda a templom jövedelmeivel 
együtt. A lőcsei templom kétfelé osztását határozták el az or
szággyűlésen, a többi szepesmegyei templom, paplak, i s 
kola és azok jövedelmeinek visszaadására nézve pedig bizott
ságot küldtek k i , amely a három érdekelt vallásfelekezetből ala
kúit s a kath, Meitzer János, utóbb Bornemisza István, ,a ref, 
Becskeházy Zsigmond és az evangélikus Görgey Imréből á l lot t . 1 8 ) 

A kiküldött bizottság 1705, október havában megjelent a 
Szepességen és tényleg rendezte az evangélikusok jogos sérel
meit és visszaadta október hó 15-én Késmárkon az evangéliku
soknak a főtemplomot és a tót templomot , 1 9 ) Hasonlóképen 
visszanyerték a hunfalviak, kakaslomnicziak, 2 0 ) tátraalj aiak, 
ízsákfalvaiak és a Szepesmegye területén levő többi ev, egyház
községek templomaikat, úgy hogy az ev, papság hálás vol t 
I I , Rákóczi Ferenccel szemben és december hó 8-án a késmárki 
parochíán összegyűltek a papok az egész Szepességről és Gör
gey János alispán, grádéczi Horváth Stansith Boldizsár és K r a y 
Jakab késmárki biró jelenlétében hűséget esküdtek a fejede
lemnek, 2 1 ) 

A z ev. papság elérkezettnek látta most az időt arra, hogy 
az 1674-ben megszűnt XXIV szepesi városi fraternitást is újra 
életrekeltse és egy központi összekötő szerv létesítésével ismét 
erősítse a sok viszontagságon átment szepesi ev, egyházi szerve
zetet, A poraiból föléledt fraternitás élére megválasztották egy
hangúan Buchholtz Györgyöt esperesnek, aki időközben kés
márki prédikátori állását felcserélte a kakaslomnici lelkészi ál
lással. A z esperesválasztó gyűlésen ez alkalommal már a világi 
elem is képviseltette magát Görgey J, alispán, grádéczi Horváth 

1 8 ) Zsi l inszky M., A magy. országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a 
ref.-tól kezdve. Bpest, 1897. 160. 1. 

1 9 ) A főtemplomban Perlitzius Illés, a tót templomban Buchholtz Gy. 
mondott e napon megható alkalmi beszédet. (Buchholte i. m. 278. 1. és-
Krauss M, Diáríuma i. h. és v. ö. Kuruc mozgalmak Késmárkon c. c ikke
met i, h. 7. 1.) 

*•) A kakaslomnici templom átadására vonatkozó oklevelet az ottani 
városi levéltárból közölte Scholtz i. m. I I I . 54. 1. 

1 1 ) Diarium M. Krauss és v. ö. i , cikkemet 7. 1. 



Stansith B,, Kray Jakab késmárki bíró, Grodkovszky János me
gyei ülnök és Trompler János késmárki tanácsnok szemé
lyében.22) 

Az ev. hitélet tényleg megélénkült I I . Rákóczi Ferenc sza
badelvű intézkedései folytán és ennek jelét látjuk abban, hogy 
1706-ban május hó 5-én újjá szervezkedett Tepliczen a felső
poprádvölgyi fraternitás, amelynek esperesévé Dzuraník Sebes
tyén vazeczí, alesperesévé pedig Doloviczeny György nagysza-
lóki lelkészt választották meg.23) 

Az elzálogosított városok nyomasztó helyzetükben — hiszen 
a sarcolás és katonasorozás július hó 29-én a lengyel csapatok 
betörése miatt Lubomírszky T.'K. újabb rendelete folytán ismét 
megkezdődött24) — már szintén I I . Rákóczi Ferenctől várták 
megszabadulásukat és ez a tény gondolkodóba ejtette a starosz-
tát, aki 1705 óta a lengyel invázió miatt, kisebb megszakításoktól 
eltekintve, úgyszólván állandóan Iglón dőzsölt és ott ledér kedv
teléseinek élt.25) 

I I . Rákóczi F. türelmes valláspolitikája és saját szorult 
helyzete kényszerítette Lubomírszky! arra, hogy az evangéliku
sokkal szemben tanúsított eddigi merev álláspontját elejtse és 
1706- ban december hó 17-én az iglói és szepesszombati, majd 
1707- ben január hó 3-án a leibiczi, sz.-bélai, ménhárdi, durándi 
és ruszkinóczi evangélikusoknak nevezetes engedményeket te
gyen és ay vallásszabadságot némi korlátozások mellett részükre 
biztosítsa. A háborús s zűrzavaros állapotokra való tekintettel és 
igazságos okoktól indíttatva (ex ratíonibus íuste animum nostrum 
moventibus) megengedte Lubomirszky T. K., hogy az ágostai 
hítvallásúak az istentisztelet végzésére és a hívek épülésére — 
minthogy valamennyien Krisztusnak egy és ugyanazon aklába 

2 2 j Buchholtz í. m. 281—282. 1. 2») u. o. 283. 1. 
2 4 ) L . elrendelte, hogy legkésőbb két napon belül jelenjen meg Bélán 

a X I I I város fegyverképes lakossága puskákkal, kardokkal, lándzsákkal, 
lfc^szákkal, fejszékkel vagy hasonló fegyverekkel felszerelve. (Fata mem, 
94. 1,; Czirbesz 100. 1.; Scholtz I I I . 57, 1.) és lásd még Szentmiklóssy Go-
dofréd krónikáját (14—16. 1.) i . h. 

2 5 ) A herceg botrányos szerelmi viszonyát az iglói Holtschuer Ross
mann Kat inka és a szepesszombati Henisch leánnyal, Szentmiklóssy G o -
dofréd krónikája (32. 1.) a lapján x közölte Förs ter Jenő dr. ,,Lub, Tiv. her
ceg viszonya egy iglói polgárleánnyal" c. a Közi. Szepesm. multj. 1910. I I . 
évf. 183—187. 11. és lásd még Münních S. „Igló város tört ,-te" Igló, 
1896. 292. 1. 



hajtatunk — ev. lelkészeket alkalmazhassanak, akik lakhatnak 
a városban. A z ev. lelkészek elkülönített mgánházban hirdethe
t i k Isten igéjét az igazhitű, sérthetetlen kath. egyház és a szent 
atyák igaz értelmezése és tanai értelmében; terjeszthetik a ker. 
hitet, kegyes, istennek tetsző, a kath. hit alapigazságaival meg
egyező imákat mondhatnak, de oly időben, hogy a kath. isten
tiszteleten való megjelenésben, ami mindenkire nézve a legszi
gorúbb büntetés terhe alatt kötelező, — senkit ne akadályozzon. 
Megengedte végül a staroszta, hogy az ev. prédikátorok meglá
togathassák a haldokló betegeket és le lk i vigasztalásban ís ré
szesíthessék azokat, de azon feltétel mellett, hogy a kath. plé
bánosnak is hely jusson a betegnél és súlyos felelősség terhe 
alatt senki se merészelje azt onnét elutasítani. A m i a temetése
ket, házasságkötést és a szentségek kiszolgáltatását, nevezetesen 
a keresztelést i l l e t i , az evangélikusok a harangokat és a temetőt, 
sőt a templomban való eltemetést ís csak abban az esetben ve
hetik igénybe, ha kath. lelkész végzi a funkciót, Stólailletékek 
tekintetében nem terheltetnek meg az evangélikusok és nem kö
telesek a jobbmóduak részére megállapított 1 rhenes f r tny i te
metési és esketési és a szegényebbek részéről járó 20 poltura 
díjon felül fizetni, A lelkészekre a V I - d i k parancsolat áthágóí k i 
vételével nem róvhatnak k i a prédikátorok büntetést sem a 
katholikusokra, sem az evangélikusokra. Vitás kérdésekben a 
döntést egyébiránt a herceg magának tartotta fenn. 2 6 ) 

Lubomirszky T. K . rendeletét, jóllehet az még sok tekintet
ben homályos, kétértelmű, sőt az evangélikusokra nézve sérelmes 
volt , azok mégis hálával fogadták, mivel egy oly jövőre nézve 
nyújtott biztató kilátást, amelyben némi megértés jön létre a 
staroszta és ő közöttük. A z evangélikusok hálafeliratot terjesz
tettek a starosztához, amelyben azonban rámutattak rendeleté
nek az evangélikusok alaptanait érintő sérelmes kitételeire és 
arra, hogy a prédikátoraik, k i k az ág. hitvallásra esküt tettek, 
nem fogadhatják el zsinórmértékül a kath. egyház hittételeít, 
amelyeknek hirdetését a staroszta tőlük is követelte. Világos és 
szabatos kijelentést kértek vallásszabadságuk zavartalan gya
korlatára és a kath. és ev. ellentétes felfogás érvényesülésére 
nézve továbbá nyílt és félremagyarázhatatlan kinyilatkoztatását 
annak, hogy ezentúl a kath. papság részéről semmi zaklatásnak 
nem lesznek kitéve és prédikátoraik, akiket meghívnak, élvezhetik 

S f i ) F a t a mem. 95—96. 1.; Czirbesz 100—102. 1.; Scholtz I I I . 59—62. L 



a stólajövedelmet és a városokban zavartalanul leteleped
hetnek. 2 7 ) . \ 

Lubomírszky T. K . egyelőre nem törődött az evangélikusok 
kívánságainak teljesítésével és minthogy közben azok 1707-ben 
a rózsahegyi zsinaton szervezkedtek, a szepesi evangélikusok is 
sokat vártak e zsinat határozataitól helyzetük javítására nézve. 
A rózshegyí zsinat azonban az egyházkerületi beosztáson kívül 
a hitélet szabályozását és rendezését tűzte k i céljául és nem fog
lalkozott a szepességi ev, egyházak sérelmeinek orvoslásával, 
annál kevésbbé, mivel a pietizmm ellen folytatott harc túlságo
san lekötötte a zsinati tagok figyelmét. 2 8) 

A rózsahegyi zsinat az egyház szervezetét illetőleg a Sze
pesség ev. egyházközségeit a sz. kír. városok egyházközségeivel 
együtt beleolvasztotta a tiszai superíntendenciába, de tisztelet
ben tartotta a Thurzó-féle kiváltságlevelet és a szepesváraljai 
zsinat kánonjait, midőn hangoztatta, hogy a V I sz. k i r . város, ha 
a X I I I szepesi város egyházközségei ismét régi virágzásához és 
szabadságához jutnak, akkor külön superintendencíát alkothat
nak. Kikötötte azonban, hogy külön superintendenst csak Zabler 
Jakab bártfaí lelkésznek és mostani superintendensnek elhalá
lozása után választhatnak, de esperesválasztás tekintetében már 
most is szabad kezet biztosít a V I sz. k i r . városnak, ahol a super
intendens egyúttal esperes ís lehet egy személyben, A rózsahe
gyi zsinat végzései azonban csakhamar érvényüket vesztették. 

A pietizmus, melyet e zsinat kárhoztatott, a Szepességen ís 
felburjánzott és Lőcsén és Gölnicbányán vert fel nagyobb port, 
de mindkét helyen alig hogy a pietizmus tanai érvényesültek, 
máris nagyobb ellenreakció elnyomta és elsöpörte ezt a vallásos 
mozgalmat, mely azután inkább pedagógiai reálizmus alakjában 
éreztette hatását a lőcsei, késmárki és iglói ev. latiniskolában,' 
amint azt a közoktatásügyről szóló fejezetben részletesen tár
gyaljuk. 

Gölnicbányán Kephalides Samu lelkész működött pietista 
szellemben és a tíszakerűleti egyházi törvényszék Buchholtz 
Györgyöt, a X X I V szepesi városi fraternitás esperesét, bízta meg 
a gölnicbányai pietista mozgalom megfőj fásával. Buchholtz Gy. 
a határozat értelmében eljárt Fischer J, György sz.-remetei l e l 
késszel és bányavárosi esperessel és Trangus Illés svedléri l e l -

2 7 ) u. o. 96. 1,| Czirbesz 102—103. 1.; Scholtz I I I . 63—64. 1. 
2 S ) Zsil inszky M . „Egy forradalmi zsinat története." Bpest 1889. és 

{ 



késszel egyetemben Kephalidessel szemben, akinek könyveit e l 
koboztatták és k i t utóbb (aug. hó 2.) hivatalvesztésre Ítéltek, de 
sok polit ikus közbenjárására és javulásának reményében meg
kegyelmeztek nek i . 2 9 ) 

Időközben Lubomírszky T. K . herceg, aki I L Rákóczi F. 
segítségével foglalta vissza Lublóvárát, érezvén a szabadságharc 
ügyének hanyatlását, ismét átpártolt a császárhoz, sőt rárontott 
a Görgeyekre Topporczon, akik I I . Rákóczi F. lelkes hívei vo l 
tak és Görgey Jánost, Györgyöt és Benedeket elhurcoltatta, sőt 
az előbbi kettőt lutheránus voltukra való tekintettel, béklyókba 
is verette. 1 5 0) 

Mihe ly t I I . Rákóczi F . szerencséje leáldozott, Lubomírszky 
T. K . herceg magatartása is egyre nyomasztóbb lett az evan
gélikusokra nézve, mivel ő lassanként teljesen a császári tábor
nokok íntranzígens politikájának befolyása alá került, úgy, hogy 
maga is mintegy 3000 embert vívén ellene táborban, siettette 
I I , Rákóczi F. szabadságharca leveretését. 

A szerencsétlen 1708-íki trencséní csata után a császári csa
patok ismét állandóan pusztították a Szepességet, ahol Toleto 
tábornok vezetése alatt, 1709-ben február hó 9-én, Batízfalva és 
környékének határtalan kárára újra hosszabb időn át beszállá
solták magukat,"'1) de a Szepesség teljes megszállása és meg
hódítása csak a tél folyamán következett be Késmárknak, utóbb 
Lőcsének megadásával. 

Késmárk hősies ellentállás és parancsnokának, Bajcsy 
Györgynek szökése után, 1709-ben december hó 13-án kegye
lemre megadta magát Heister Siegbert táborszernagynak, aki az 
eléje siető városi tanácsot és ev. papságot (Perlícius Illés és 
Sartoríus Samu) azzal fogadta: „Bestiák, hogy mertetek t i a 
császár ellen fellázadni." A városban letartóztatta a város leg
előkelőbb lutheránus vezérférfíait. A letartóztatottak között vol t 
K r a y Jakab, Lányi Márton, Szakmári Dávid, Szakmári András, 
Mudrony Dániel, Lányi János és Toppertzer Sebestyén. A vá
rosi tanácsot szétugrasztotta Heister Siegbert és csupa kathol iku
sokat ültetett be a tisztségekbe. A templomokat december hó 

v. ö, Zsi l inszky M., A magyh. prot. egyház tört.-e Bpest 1907. 240. 1. és 
dr. Mikler K . , Magy. ev. egyházjog. Bpest 1906. 53—56. 11. 

2 9 ) Buchholtz i . m, 296. és 302. 1. 
3 0 ) u. o. 298. 1. és Szentmiklóssy krónikája i . h. 14—16. 1. 
3 1 ) Buchholtz 305—306. 11. 



14-én elvette az evangélikusoktól és az ev, papoknak másnap 
délelőtt 10 óráig kellet t a paplakból kihurcolkodniok, hasonló
képen az iskolamestereknek is, Heister S. ezen erőszakoskodásai 
után avégből, hogy a polgárok ellentállását teljesen letörje és 
egyúttal elrettentő példát adjon, halálra ítélte a letartóztatott 
késmárki polgárok közül Kray Jakab bírót, Lányi Márton városi 
tanácsnokot és a város ostromában megsebesült Toppertzer Se
bestyén szíjgyártót, 3 2 ) 

Kray Jakab hasonnevű fia „Geschichte der Stadt Kesmark"' 
c, kéziratában, melyet eddig tévesen Moes I , késmárki konrek-
tornak tulajdonítottak, Mattyasovszky Lajos elbeszélése alapján 
megemlítette, hogy Heister S, azért ítélte volna halálra Kray 
Jakabot, Lányi Mártont és Toppertzer Sebestyént, mivel Dévay 
Márton, az újonnan kinevezett kath, bíró és az evangélikusok 
egyik legveszedelmesebb ellenfele, besúgta volna a táborszer
nagynak, hogy ezek az evangélikusok vezérembereí, kiktől fél
teni ke l l a kath, tanácsnak hivatalban maradását," 3) Ez a vád 
mindenesetre hozzájárulhatott ahhoz, hogy Heister S, halálos 
ítélettel sújtotta őket, de ev, vallásukon kívül főleg a nemzeti 
ügyhöz való csatlakozásuk okozta elsősorban is martíromságu-
kat, Línberger István és Weber Samu véleményével szemben 
ismételten kiemelem, hogy ők nemcsak evangélikusok, hanem 
elsősorban nemzeti vértanúk, 3 4) Igaz, hogy a hi t ís nevezetes 
szerepet játszott elítéltetésüknél, hiszen a jezsuiták is azzal biz
tatták K r a y Jakab birót, hogy ha áttérne a kath, hitre, kegye
lemre számíthatna Heisternél, K r a y J. azonban nem tántorodott 
meg hitében s inkább a vértanúhalált választotta. 3 5 ) 

A halálos ítéletet 1709-ben december hó 16-án délelőtt 11 
3 2 ) Lásd erről részletesebben „Kuruc mozgalmak Késmárkon" c. ta 

nulmányomat i, h, 8—13, 1. 
3 3 ) K r a y (II.) Jakab kézirata, (A kézírat eredetije megvan a szepes

szombati róm, kath. plébánia levéltárában, egyik másolata a késmárki ev, 
liceum könyvtárában és egy másik másolat az én birtokomban,) 

3 4 ) Línberger Ist,, A V I sz. kir. város ág, hitv. ev. szepesség vázl. 
történelme. Késmárk 1882. 9—11. 1. és Weber S., „A késmárki vértanúk" 
Eperjes 1908. 13. 1. Lásd erre nézve behatóbban idézett tanulmányomat 
12—13. 1. és azonfelül „A késmárki vértanúk" c, cikkemet a Bpesti Hírlap 
1909. dec, 16, számában, valamint Thaly K , „Kray I , és vértanútársai" c. 
cikkét a Vas , Ujs , 1903, évi „Karácsonyi melléklet"-ében 38—39. 1. és 
lásd még „Jakob K r a y s Märtyrertum in der ung. Literatur'^ c cikkemet a 
Karpathen Post 1909. 48. sz. 

3 5 ) I f j . dr. K r a y István: „A K r a y család története és leszármazása" 



órakor hajtották végre a három késmárki vértanún Unterbauer 
szántóföldjén. 3 6) 

A kuruc mozgalom leveretése után általános volt a kath. 
ellenreakció Késmárkon és a pálosoknak április hó 11-én kelte
zett, a városhoz intézett irata legjobban mutatja, mennyire fe
lülkerekedett ekkor már a szélső klerikális irányzat Késmárkon. 

A pálosok írásba foglalták követeléseiket és írásban beter
jesztették azokat a városhoz. A kuruc háború kitörése előtti egy
házi viszonyok visszállítására törekedett Sigray I . c. püspök és 
szepesi prépost, aki 1709-ben száműzetéséből visszatért és ismét 
vezető szerephez jutot t és ennek a türelmetlen politikának ad
tak a pálosok ís kifejezést a 11 pontból álló emlékiratukban, 
amelyben a következőket követelték: 

1. Adassék meg nekik visszamenőleg- a teljes illetmény, 
amelytől 4 éven és 2 hónapon át megfosztattak, amióta ők a 
plébániáról elűzettek és a katholikusokat a harangok és temető 
szabad használatától eltiltották. A z illetmény összege kitesz 
szerintük 2308 magyar frtot, 17 köböl búzát, 166 köböl rozsot, 
195 köböl árpát és 72 köböl zabot. Azonfelül követeltek úr-
vacsoraosztásra évente 4, tehát összesen 16 hordó bort és meg
felelő kárpótlást a kertek, szántóföldek, rétek használatáért és 
tüzelőfáért, amelytől ezen idő alatt elestek és az elűzetésük óta 
befolyt temetési stólára is igényt tartottak. 

2. A harangozásért járó illeték az egyházé, de miután azt 
nem fordították annak javára, az eddig befolyt összeg nekik k i 
utalandó, de csak az evangélikusoknak kel l ebbeli kötelezettsé
güknek eleget tenniök, valamint a stólailleték visszafizetése is 
tisztán az evangélikusok terhére esik. 

3. A kath. iskolaszemélyzetnek is kárpótlás jár ezen négy 
évért és pedig az orgonistának 75, a rektornak 34 és a kántor
nak szintén 34 köböl rozs. A lakásukból való kiűzetésükért ís 
kárpótlást kívánnak. 

4. Óvást emelnek az ellen, hogy a prédikátor, aki a város
ban a király kegyelménél fogva egyházi szolgálatot végezhet, 
illetményeit városi pénzalapból nyerhesse el és a várostól lakást 
kaphasson. 

(Közi. Szepes v. multj. 1913. V . évf. 236. 1.) c. cikkében K . I I . Jakab 
naplója alapján közli ezt az adatot. 

3 0 ) V . ö. „Wo ist der Hinrichtungsplatz der Kesmarker Märtyrer zu 
suchen?" c. cikkemet a Karpathen Post 1909. évf. 52. sz. 



5. Minthogy mind a városban, mind azon kívül csak a kath. 
plébános az egyedüli lelkipásztor, akit a stóla megillet, azért 
ünnepélyesen óvást emelnek az ellen, hogy az ev. prédikátorok 
bárkit is eltemessenek tudtuk nélkül a város területén. Tátra
al i án, mivel az leányegyházuk, szintén eltiltják a prédikátoro
kat a kereszteléstől és a városi tanácsot is felszólítják, hogy le
gyen azon, hogy a prédikátorok e t i l to t t ténykedésektől távol 
tartsák magukat. , 1 

6. Felszólítják a városi tanácsot, hogy tegyen róla, hogy a 
kath. rektort és tanítót ne akadályozzák az evangélikusok a 
kantációkban és a mendikánsoknak minden házhoz szabad be
menetük legyen. A k i a katholikusok ellen vét, azt testi fenyíték
kel büntessék meg. 

7. ő Felségétől az evangélikusok csak arra kaptak jogot, 
hogy a városban két prédikátort tarthassanak és a város falain 
belül nem taníthatják sem ev. prédikátorok, sem az ev. iskola
mesterek a fiúkat és leányokat, amiért erre nézve a város sür
gős intézkedését követelik, 

8. A városi tanács szorítsa rá a kath. szülőket, hogy gyer
mekeik a kath. istentiszteleten részt vegyenek és a kath. isko
lába járjanak és ha esetleg kath. szülő gyermeke ev. iskolába 
járna, vétessék ez k i az iskolából és a szülő bünttettessék meg. 

9. Tudomásuk van arról, hogy minden kath. házat is az ev. 
prédikátor fizetésére 20 polturával megterhelték. Mive l a ka
tholikusok ezen megadóztatása jogtalan és méltánytalan, annak 
eltörlését követelik. 

10. Minthogy a városi tanácstól hetenként 4 frtot kapnak, 
amelynek felét rossz rézpénzben utalták k i nekik és tekintettel 
arra, hogy azt nem értékesíthették, kérik a tanácstól a még ná
luk levő 96 frt . rézpénznek jó pénzre való átváltását. 

11. Elégtételt követelnek Skolny Elek tót lelkészen elköve
tett erőszakoskodásért, akit a városi biró annak idején néhány 
napra elzáratott . 3 7 ) 

A késmárki evangélikusok tehetetlenek voltak a pálosok 
jogtalan követeléseivel szemben. A z udvarnál kegyvesztettek 
voltak lázadásuk miatt és városi régi szabadságaikat is csak 
nagy nehezen nyerhették vissza 1710-ben április hó 26-án . 3 8 ) 
Helyesen és találóan jegyezte meg Buchholtz Gy., a X X I V sze-

3 7 ) Buchholtz 423—428. 1. közli az egész emlékiratot. 
3 8 ) Késmárk sz. kir. város titkos levéltárában fasc. C . F . X I . num. 6. 



pesi városi fraternitás esperese, aki akkor Kakaslomnícrőí a pá
losok és császári katonaság üldözése folytán Késmárkra volt 
kénytelen menekülni, hogy a pálosokkal szembeszállni teljesen 
céltalan volt, mivel a „szoldateszka" azonnal rendelkezésükre ál
lot t és evangélikus nem juthatott igazsághoz, mikor a szerzetes 
vádló, biró és itélőbiró volt egv személyben. 3 9) 

Miután Lőcse 1711-ben február hó 13-án és Szepesvára, 
Nedecz és Palocsa vára pedig július közepén szintén császári 
kezekre került, a Szepességen a kurucok ügye végképen elbu
kott és ettől kezdve az ellenreakció egyre érezhetőbb sebeket 
ejtett az evangélikusokon, kiknek I I . Rákóczi F. teljes vallás
szabadságot biztosított volt . 

A szepesi prépost az ev. papoktól visszamenőleg öt évre 
követelte a székdíjat, jóllehet Brenner D. prépostnak lefizették 
azt, amit nyugtákkal ís igazoltak és ugyanezt tette a kath. pap
ság a tizedet illetőleg is. A X X I V szepesi városi fraternitás csak 
hosszas alkudozás és könyörgés után bírhatta rá Sigray J. c. 
püspököt és szepesi prépostot, hogy az ötévi székdíj helyett 
megelégedjék a három évi összeggel és az utolsó évért a székdíj 
egy harmadát (6 arany) elfogadja. 4 0) A kath. plébánosok a tized 
dolgában még telhetetlenebbek voltak, jóllehet tudhatták, hogy 
az ev. lelkészek a kuruc háború folytán teljesen elszegényedtek, 
hiszen császári katonák és kurucok portyázásuk alkalmával a 
nemesi kúriákon kívül a plébániákat keresték fel legelőször és 
kifosztották azokat rendszerint mindenből. 4 1) 

Lőcsén, ahol Löffelholtz tábornok már 1710-ben február hó 
15-én a katholikusoknak juttat ta az összes templomokat és isko
lákat, az evangélikusok sokáig tanácstalanul állottak, mivel a 
kuruc háború alatt a város várfalain kívül álló ev. imaházuk és 
iskolaépületük teljesen elpusztult és Győrfi István László lőcsei 

3 9 ) Wie hätten sie sich dann an einen armen Evangelischen Prister, 
der gar keinen Schutz hatte, nicht wagen und mit ihme expostuliren durffen? 
D a haben sie die Soldatesca zur Exequirung fertig an der an Hand. Danen-
hero musste man lieber Unrecht leyden, als sich mit denen unruhigen 
Köpffen in einem vergeblich und schädlichen Gerichts-Process einlassen? 
Denn sie waren selbst Kläger, Richter und Bestraffer. (Buchholtz i. m. 
342. 1.) 

4 0 ) u. o. 341. 1. 
4 1 ) Buchholtztól követeltek a pálosok az 5 évi tízed ellenében 2000 

frtot és hosszas alkudozás után 810 frt. 96 d. értékű terményeket volt kény
telen a pálosoknak kiadni. A terményeket B , részletezte i, m. 343. 1. 



plébános is a kath. egyház részére az elmaradt tizedért óriási 
kárpótlást követelt tőlük. Végül hosszas t á r g y a l á s s á n 1710-ben 
július hó 19-én 700 fr tnyi összegben egyeztek meg az evangéliku
sok rovására. 4 2 ) 

A z ev. papság és általában a Szepesség lakosságának nyo
morát fokozta az időközben kitört pestisjárvány, amely már jú
niusban fellépett legelőször Márkusfalván és Szepesolaszin, de 
csakhamar eljutott a Szepesség egyéb helyeire is. Szepesbélán 
1600-an, Lőcsén több mint 4000-en, Iglón 3000-en felül, Leibi
czon 2000-en haltak meg pestisben 1710 nyarán s a kisebb, kör
nyékbeli városok és községek ís, mint Durand, Ménhárd, Rusz-
kinócz, Izsákfalva, Káposztafalva, Sümeg, Merény, Svedlér, 
Remete, Szomolnok, Stoosz, Gölnic, Korompa, Gnézda, Podolin, 
Hunfalva és Kakaslomnic egyenként mintegy 600 lakost vesztet
tek, Szepesváralja pedig 1600-nál többet. Késmárkra is elért a 
veszedelem 1710 júliusában és több, mint három hónapon át 
pusztított és siralom helyévé változtatta a várost, mely lakossá
gának körülbelül egyharmadát elveszítette. 4 3) 

Megrendítően ir ta le Trompler János késmárki helyettes 
biró a pestisjárvány pusztításait Késmárkon, ahol a tanács igen 
okos és előrelátó intézkedéseket tett a baj elfojtására. így p ld . 
megtiltotta, hogy istentiszteletre bárki is a városba jöjjön. M i 
vel a tömeges összejövetel a járvány terjedését elősegíthetné, 
nem egy, hanem három helyen tartották az evangélikusok isten
tiszteletüket, úgymint a városházán, a Grodkovszky-féle házban 
és az ópiacon. 4 4 ) 

A pestis pusztítását a Szepességen sokan, mint Trompler I . 
helyettes biró ís, úgy tekintették, mint a haragvó Isten bünteté
sét, k i bűneikért sújtja a magyarokat. A veszedelem idején meg
rendült az Istenben vetett bizalom, felborult a társadalmi rend 
s a hatóság rendeleteinek nem volt foganatjuk; vesztét érezte 
mindenki és nem törődött a felsőbbséggel. 

E nyomorúságos időben nagy szerep jutot t a vallásnak és 
a pestisben el nem halt ev. hívek le lk i gondozása miatt a prédi
kátorokra nagy és fontos feladat hárult, de Lubomirszky T. K . 

4 Z ) Scholtz i. m. I I I . 79—82. 11. közli az egyezséget, 
í : ! ) V . ö. Kuruc mozgalmak Késmárkon c, tanulmányomat 15—17. 1. és 

lásd még , ,A legutolsó pestisjárvány hazánkban" c. cikkemet a Budapesti 
Hírlap 1911. évf. 49. sz. és Buchholtz i. m. 351. 1. 

4 4 ) Acta-Buch ab 1708—1717. (Késmárk sz, kir. város nagy levél
tárában.) 



herceg e nehéz, nyomasztó és válságos időkben sem komolyodott 
meg és most is zsarolta, szorongatta az ev. prédikátorokat, dő
zsölt és ledér, sőt sokszor erkölcstelen kedvteléseinek élt most 
inkább, mint valaha. 

Miko r a herceg már a nők és férfiak becsületében egyaránt 
gázolt és őket kedvtöltése bábjainak tekintette, akikkel szemben 
mindent megengedhet magának, (úgy hogy például Szepesszom
baton szt. János napján (jun. 23.) leányokat és asszonyokat a 
tűzrakáson is átugrasztott) 4 5 ) akkor végül mégis felébredt a 
vérig sértett és megsarcolt lakosság önérzete és követek útján 
jogorvoslást kértek I I . Ágost lengyel királytól Lubomirszky T. K . 
herceg starosztaí túlkapásaival szemben. A küldöttséget Krauss 
Márton szepesszombati ev. lelkész vezette és a lengyel király 
készséggel biztosította a tizenhárom város régi kiváltságait 
1710- ben augusztus hó 25-én. 4 ( i ) Űj szabadságjogokat nem biz
tosított a kiváltságlevél, hanem csak felújította az V . István-féle 
1271-ikí oklevélben körülirt kiváltságokat. Egyházi tekintetben 
a szabad papválasztási jogot említette, mivel a kegyúri jog gya
korlását a városra ruházta már V . István király. 1 7 ) 

A lengyel király kiváltságlevele nem sokat használt a t i 
zenhárom szepesi város lakosságának, mivel Lubomirszky T. K . 
figyelembe nem vette azt, sőt újabb és újabb terheket zúdított 
vállaikra és egyenes kihívásnak tekintette, hogy a tizenhárom 
város az ő megkerülésével keresett sérelmeire orvoslást a len
gyel udvarnál emiatt 5000 arany bírságot rótt k i rája. L u 
bomirszky T. K . zsarolási rendszere a háborús viszontagságok
tól megviselt városokat tényleg a romlásba vezette. A teljes e l 
szegényedés és végpusztulás már a küszöbön volt, midőn 
1711- ben január hó 19-én Szepesszombaton a polgárság írásba 
foglalta elszenvedett sérelmeit és Krauss Mártont, Marc i Jaka
bot és Jóny Jánost, mint a tizenhárom város küldöttjeit meg
bízta, hogy jelenjenek meg a lengyel királynál és az írásbeli fe l 
terjesztés mellett szóval is ecseteljék a lakosság nyomorát és 
gazdasági helyzetének teljes tarthatatlanságát. 4 8) 

A könyörgő írat, mely 27 pontban foglalta össze az elzálo-

K ) Szentmiklóssy G . krónikája 11. 1. i . h. és Scholtz I I I . 83. 1. 
4 6 ) A küldöttség tagja volt még Marci Jakab és Matz János szepes

váraljai ötvös. 
« ) Fa ta mem. 96—97. 1.; Czirbesz 103—104. 1.; Scholtz I I I . 84—86. 1, 
4 8 ) u. o. 98. 1.; Czirbesz 104—105. 1.; Scholtz I I I . 88—89. 1. 



gosított városokon és annak lakosságán elkövetett jogtalansá
gok hosszú sorát, velőtrázó képet mutat a starosztia válságos 
gazdasági helyzetéről és megdöbbentő realitással tárja fel a se
beket, melyeket Lubomírszky rablógarázdálkodásával okozott. 

A lengyel királytól tehát a következő sérelmek orvoslását 
kérték j 

1. A plébánosokat arra kötelezte a staroszta, hogy a tizedet 
és azonfelül a starosztának évente még 8000 lengyel frtot beszol
gáltassanak tízedílleték fejében. 

2. Lubomirszky Szaniszló Herákliüs követelt tőlük 1674 
óta évente a jogtalanul kivetett kilenced megváltása ellenében 
7000 lengyel frtot és 8 hordó bort. Jól lehet e teherkivetésnek 
Lubomirszky Sz. H . halálával meg kellet t volna szűnnie, Lubo
mirszky Tivadar K . a mostani staroszta a kilenced megváltá
sáért a régi összeg háromszorosát, tehát 21000 frtot és 8 hordó 
bort követel. Azonfelül évente minden városba hordószámra 
heringet küld a staroszta, amelyet sokkal magasabb árban, mint 
amilyenért másutt kapható, a városra eladás céljából rátuk
málja, sőt a megromlottakat ís megfizetteti magának. Ha herin
get nem osztanak k i , akkor ís „Szuhe heringi" száraz hering
illeték címén bizonyos összeget vet k i a városokra. 

3. A rendes árfolyamnál nagyobb u r i gabonajutalék mellett 
még gabonát is kötelesek természetben Lublón beszolgáltatni. 

4. A várőrség zsoldjára havipénzt fizetnek. 
5. A lublói katonaság egyenruhájára, zsoldjára és telelési 

díjára a dragonyosok évente tekintélyes összeget zsarolnak kí 
tőlük. 

6. A dragonyosok és a várkatonaság telelési költségeiken 
felül kénytelenek voltak a polgárok azokat a szükséges fegyve
rekkel, lovakkal, nyergekkel, zablákkal, kengyelvasakkal és 
egyéb felszereléssel ellátni, azonfelül ellátják a herceg konyhá
ját naponta vad-, halpecsenyével, szárnyassal, fűszerekkel, hus-
és terményfélékkel és az udvari személyzetnek is beszolgáltat
ják a szükséges élelmiszert. A h o l a hercegi udvar nem tartóz
kodik, azok a városok aranyakkal kénytelenek a staroszta sza
bad ellátását megváltani. 

7. A lublói vármunkálatokra kötelesek voltak saját költsé
gükön ácsokat, kovácsokat, kőműveseket, üvegeseket, asztaloso
kat, szobrászokat, lakatosokat, csizmadiákat, szabókat, szíj gyár-



tókat, kötélveröket, szűcsöket, bognárokat és más iparosokat 
ki tar tani . 

8. A mészárosok kötelesek évente a lublói és podolini majo
rokból az összes birkákat és bárányokat kétszeres árban meg
venni és így csak veszteséggel adhatnak túl raj tuk. 

9. A legérzékenyebben sújtja a lakosságot az, hogy fiai, k i k 
öregségében gyámolítói és támaszai volnának, elfogják, besoroz
zák és szülőiktől talán örökre elválasztják. Sokan rabszolga 
módjára kénytelenek magukat megváltani. 

10. Legjobb lovaikat, ha a hercegnek arra szüksége van, 
karhatalommal minden ellenérték nélkül elrekvirálják tőlük és 
a társzekerekbe fogják, melyeket szintén a városok pénzén szer
zett a staroszta. Ismételten adtak a városok egészen Bécsig elő
fogatokat. 

11. Körmöci aranynak és lengyel ércpénz beszerzésére, m i 
vel a herceg illetékei csak e pénznemben fizethetők, óriási össze
geket adtak k i , mivel náluk csak a rossz, csekély értékű réz
pénz van forgalomban. 

12. Igló bányavárosa bányáiból köteles volt rezén és vason 
kívül a hercegnek néhány ezer magy. frt, értékű acélt, ónt, ólmot 
és puskaport is beszolgáltatni, 

13. A lublói és podolini kastély felépítésére beszolgáltatta 
a tizenhárom város a szükséges építőfát, a szálfát, deszkát, zsin
delyt, szöget és bádogot, 

14. A z ezredek felállításához néhány 1000 írttal járultak 
hozzá. 

15. A teljes fegyverkészletet elszedték a városoktól, úgy, 
hogy a város polgárai fejszékkel, dorongokkal és vasvillákkal 
felszerelve teljesítettek határőrszolgálatot. 

16. Minden armálísta és a városban lakó nemes köteles egy 
lovas katonát teljes fegyverzetben saját költségén kiállítani. 

17. A városok, amelyekben Lubomirszky T. K . katonáit nem 
szállásolták oly nagy számban, eltartás helyett eltartás- vagy 
hetipénzt fizettek. A hetipénzt szigorúan bekövetelték hetenként 
és 64 héten belül meghaladta az a 16000 aranyat. A városok 
kénytelenek voltak korcsmáikat és malmaikat elzálogosítani, 
vagy eladni, hogy e horribilis összeget lefizethessék. 

18. Ha az előbbi években egy-egy várost elemi csapás (tűz
vész stb.) sújtott, vagy esetleg a katonák pusztították el azt, 



akkor a staroszta, vagy várkapitány elengedte annak adóit, hogy 
anyagi erőt gyűjtve újjáépülhessen. Most adóelengedés helyett 
a többi város köteles a kárvallott város támogatását magára vál
la lni , mint ez az elmúlt évben Leibiczon, Bélán, Ménhárdon, 
Szepesolaszin, Iglón, Poprádon és Matheóczon történt. 

19. A régi szokásokat és kiváltságokat a mostani sztaroszta 
lábbal tiporja, midőn a tízenhárom városba biztosokat és meg
bízottakat küld, akik elviselhetetlen büntetésekkel és terhekkel 
állandóan zaklatják a lakosságot. 

20. A herceg azért, mivel a lengyel király megerősítette a 
tizenhárom városnak a kiváltságlevelet, 5000 arany büntetéssel 
sújtotta őket. 

21. Nemrégen színdarabot adatott elő a herceg a tizenhárom 
város polgáraival és egyik és másik iparosnak vagy gazdának 
jelentékeny előkelő szerepet osztatott k i , így p l . királyokká és 
királynékká tett egyeseket és azután ezek kénytelenek voltak 
fényes „királyi lakomát" adni, amely sokszor 400 lengyel f r tny i 
költséget okozott nekik. 

22. Jóllehet a városokat i l l e t i a kegyúri jog és ennek követ
kezménye a pap választási, meghívási és beiktatási jog, mégis a 
herceg gyakorolja azt törvényellenesen és lengyel és olasz l e l 
készeket ültet bele a városi parochíákba, akik a nép nyelvében 
teljesen járatlanok. Sőt a herceg gyakran egy-egy plébánosnak 
több parochiát ju t ta t és jóllehet azok vikáriust tartanak, mégis 
a nép ellenszenvvel nézi ezek lelkészkedését. 

23. A városokban voltak egyes házak, melyek után hadi-
illetéket eddig nem fizettek, mert ezek után is adó fizetendő. 

24. A papírmalmok jövedelmétől is elüti a herceg a váro
sokat, de kötelezi őket arra, hogy jókarban tartsák őket. 

25. Iglón néhány helyet kihasítottak, ahol egykor lakóházak 
állottak és ker t i területnek minősítették a staroszta biztosai és 
a kertek után kivetett bért évente Lublóra kellet t beszolgáltatni, 
jóllehet azok városi kertek voltak. 

26. Minthogy a tízenhárom városban kevés volt a legelő, 
kénytelenek voltak egyebek közt a merényiek a jakabfalviaktól 
legelőt bérelni. A z utóbbi években a bizonytalan háborús időkre 
való tekintettel már nem legeltették a ménhárdiak lovaikat 
Jakabfalva legelőin, dacára annak kötelesek voltak évente 693 
frtot a legelőért Lublóra befizetni. 

27. A herceg és egész udvara 1710-ben a betörő oroszok 



e lő l Késmárkra v o n u l t és i t teni kiadásait, melyek meghaladták 
az 1000 frtot, a hercegi főbiztos és a X I I I szepesi város grófja 
fedezte, majd ők ká rpó t l á su l a X I I I várostól követelték az ösz-
szeg megtérítését. 

A befejezésben ráutaltak a városok végromlásukra, mely 
rövidesen feltétlenül bekövetkezik, ha védelmet nem kapnak, 
mivel a sok elemi csapás és elnyomatás mellett tűzvész, háború, 
pestisjárvány, éhség és egyéb sokféle nyomorúság életképessé
güket megtámadta, úgy, hogy végképen eladósodtak és szánal
mas állapotuk miatt gyors segélyre szorulnak. 4 9 ) 

A követek a sérelmeket felsoroló panaszirattal azonban 
nem juthattak el a lengyel királyhoz, mivel Lubomírszky T. K, , 
aki tudomást szerzett tervükről, meghiúsította azt olyformán, 
hogy a Vörösklasíromnál katonáival út jókat állta január hó 
26-án. A követek a klastromban kerestek menedéket, de miután 
Gottlob és Jabroczky kapitányok 50 fegyveressel formálisan 
ostrom alá fogták azt, kénytelenek voltak február hó 2-án út-
jukról lemondani, mire karhatalommal Lublóra hurcolták őket. 
A X I I I városban erős megdöbbenést okozott a követek letartóz
tatása és azok kiszabadítása céljából küldöttséget menesztettek 
Lublóra, de eredménytelenül, sőt a küldötteket is letartóztatták 
és csakhamar a tizenhárom város előkelő polgárai közül is még 
néhányat előállítottak Lublón, ahol hasonlóan tömlöc várt rájuk. 

A X I I I város azonban mégis módot talált, hogy Lubo
mirszky T. K . önkényeskedéséről értesítse a lengyel királyt, aki 
azután júniusban kelt rendeletében utasította a starosztát a tör
vény és jog tiszteletbentartására. 5 0) 

A király közbelépése dacára Lubomirszky T. K . a bebör
tönzött városi követeket csak 1712-ben, március hó 25-én bocsá
totta szabadon. 5 1) 

Lubomírszky T. K. , aki I I . Ágost lengyel királlyal még min
dig feszült viszonyban volt , nem félt többé a X I I I szepesi város 
lakosságától, mert nem tartotta azt többé zendülésre képesnek, 
hiszen a kuruc háború veszedelme elmúlott és I I . Rákóczi Fe
renc már külföldön keresett menedéket és így I I . Rákóczi Fe
renctől szepesi starosztia ját sem féltette többé és azért ismét 
erőszakosabb, kíméletlenebb lett starosztai uralma és ezzel 

4 9 ) A z emlékirat latin szövegét lásd F a t a mem. 98—102. 1. és Czirbesz 
105—110. 1. 5 0 ) o. 102. 1.; Czirbesz 110—111. 1. és Scholtz I I I . 97—98. 1. 

5 1 ) Scholtz I I I . 99. 1. 



együtt természetesen az evangélikusok helyzete ismét válságo
sabbá és bizonytalanná vált. 

8, I I I . Károly katholikus valláspolitikájának hatása a Szepes
ségre, különös tekintettel a szepesi starosztíára, Lovíczkovícz 
István szepeshelyi vikárius szereplése a szepesi starosztia egy

házi életében. 

Lubomirszky Tivadar Konstantin herceg I L Rákóczi Fe
renc szabadságharcának leveretése körül, különösen Késmárk 
és Lőcse ostrománál, érdemeket szerzett s ezért mindig szives 
fogadtatásra talált a bécsi udvarnál, ahányszor csak megfor
dul t ottan. Lubomirszky T. K . pedig sűrűn és huzarríosabb ideig 
tartózkodott Bécsben, hiszen Lengyelországban I I . Ágost len
gyel királytól való elpártolása miatt egyáltalában nem volt 
maradása és a szepesi starosztiában való időzése is kockázta
tot t dolog volt, mivel a lengyel király, érdekeinek biztonsága 
céljából, eleinte a Seckendorf-, utóbb a Mier-féle szász gyalog
ezredet szállásolta el a tizenhárom szepesi városban. A katonai 
elszállásolás újabb nyomort jelentett a sok háborúskodás foly
tán már teljesen kiszipolyozott lakosságra nézve. Szinte hihe
tetlennek látszik, hogy a király nevében az ezred 100.000 t a l 
lér adót vetett k i 1713-ban december hó 20-án a tizenhárom 
szepesi város lakosságára, amely összeget azután csak nagy 
nehezen szállítottak le 75.000 tallérra, amit azután irgalmat
lanul behajtottak rajtuk, Súlyosbította a szepesi városok hely
zetét az is, hogy a lengyel királyon kívül a Bécsben mulatozó 
és mindig pénzszűkében levő Lubomírszky T, K, herceg is a 
legkülönfélébb adókat követelte a városoktól. Hiába könyörög
tek azok, a pénzsóvár herceg keveset törődött starosztiájának 
anyagi jólétével és mulatozásaiba elmerülve nem vette észre, 
hogy a tizenhárom szepesi város kivétel nélkül a csőd szélén 
állott és hogy rabló garázdálkodása kimerítette végre ís a vá
rosok mindennemű jövedelmi forrását, A lakosság tömegesen 
hagyta el a starosztiát, mert a kétszeres adózsarolást nem bírta 
k i . E gyre szaporodtak az üres házak a városokban, melyek la
katlanul, elhagyatottan állottak, mert nem akadt senki sem, aki 
a házak átvételével vállalta volna a velők járó terheket. A tízen
három szepesi város lakossága pedig hiába fordult hol a lengyel 
királyhoz, hol Lubomirszkyhez, megértő szóra nem talált , 1) 

1 ) Grosz Martin: Die Kirchen Geschichte der ev. Religion in denen 



Némileg javult a városok helyzete, midőn I I I . Károly k i 
rály közvetített I I . Ágost lengyel király és Lubomirszky T. K . 
herceg között és midőn utóbb Lubomirszky újra I I . Ágost hű
ségére tért. A lengyel király ennek következtében feloldotta 
annak lengyelországi birtokait a zárlat alól és a szepesi sta-
rosztiából ís kivonta, két évi elszállásolás után, szász katonáit. 
A szepesi starosztíától sem kellet t a kibékülés után Lubo-
mirszkyt elütni és így ismét rendezettebb viszonyok köszöntöt
tek a Szepesség elzálogosított városaira. 

A zűrzavart felhasználta a kath. klérus, amely a helyzet 
urának tekintette magát és keserűvé tette az evangélikusok éle
tét. A herceg hosszabb bécsi tartózkodását arra használta fel 
Loviczkovicz István a szepesi káptalan vikáriusa, hogy a szo
kottnál nagyobb és jogait messzire túlhaladó beavatkozást en
gedjen meg magának és a tizenhárom szepesi város kiváltságait 
és sajátságos közjogi helyzetét mibe sem vette. 

Stóla tekintetében a kath. lelkészek az evangélikusokkal 
szemben egyre követelőbbek lettek és a tanítók díjazását telje
sen áthárították a hívekre, kiknek vállaira mindig több és több 
teher nehezedett, hiszen újabban rendszerssen követelték a kath, 
plébánosok a tízed ingyenes befuvarozását ís. A z ev, hivek, 
akik a polgári lakosság közül legtöbbet szenvedtek és a sok új 
teher miatt már-már összeroskadtak, mégis bízva Lubomírszky 
T, K . ígazságérzetében, Szontagh Lajos szepesváraljai bíró ve
zetése alatt küldöttséget meneszetettek hozzá Bécsbe, amely 
kérve kérte tőle e lehetetlen állapotok orvoslását, Lubomirszky 
T, K , nem sietett az evangélikusok kérésének azonnal eleget 
tenni, hanem csak kilátásba helyezte nekik, hogy mihelyt vissza
tér Lublóra, illetőleg szepesi starosztia jába, rendezni fogja 
ügyes-bajos dolgaikat, 2 ) 

Lubomirszky T, K . bíztatása nenY elégítette k i a tizenhárom 
város ev, híveit, akik erre a lengyel királyhoz fordultak és 
annak is feltárták az elkövetett jogtalanságokat és panaszt 
emeltek nála, hogy a kath, papság teljesen megfosztja őket 
összes kiváltságaiktól és amúgy is korlátok közé szorított va l 
lásszabadságuktól, I I . Ágost a vallásügyi kérdések elintézését 
a magyar érsekprímás elé utalta és 1714-ben október hó 26-án 
königl. Krön X I I I Städten von Zips. 1786. 25. 1. (Kézirat saját gyűjtemé
nyemben.) 

2 ) F a t a mem. 102—103. 1.; Czirbesz 111. 1.; Scholtz I I I . 104—105. 1. 



kel t levelében szóvá tette az evangélikusok előbb említett sé
relmeit és megkérte őt, hogy ha azok törvényesen igényt tar t 
hatnak a vallásszabadságra, akkor ne fosztassanak meg attól — 
si quae ipsis legitime competunt, conservare velít. 3) 

A lengyel király levelét, melyet az éreskprimáshoz írt. to
vábbítás céljából kézbesítette a tizenhárom szepesi város meg-
bízottainak és miután azok visszatértek és beszámoltak külde
tésük eredménytelenségéről, elhatározták a városok, hogy nyo
morúságos helyzetüket feltárják mind az érsekprimás, 4) mind 
Lubomirszky T. K . előtt és az utóbbit hathatósan arra kérik, 
vesse tekintélyét és befolyását az érsekprímásnál latba, hogy 
végre igazsághoz jussanak. A legutóbb szenvedett sérelmeket 
kilenc tömör pontba foglalták össze 5 ) és november hó 21-én 

3 ) u. o. 103—104. 1.; Czirbesz 112. 1.; Scholtz I I I . 106—107. 1. 
*) u. o. 106. 1.; Czirbesz 115—116. 1.; Scholtz I I I . 107—108. 1. 
5 ) A következő sérelmek orvoslását kérték Lubomirszkytől: 
1. A régi és eddig élvezett kiváltságok és jogok fenntartását és oltal

mát sürgették. 
2. A tized befuvarozása, amelyre a plébánosok kiváltságaik ellenére 

kényszerítik őket, nemcsak sérelmes, hanem szerfelett káros is rájuk nézve. 
A plébánosok rendszerint nem is a városokban laknak, hanem csak élvezik 
a plébániajövedelmet, azért kérik a kegyúri jogok gyakorlását. A leibiczi 
és sz.-váraljai plébánosok zaklatását ne részletezzék a küldöttek, de kérjék 
meg a herceget, hogy békés magaviseletre intse őket és vesse magát közbe 
az érsekprímásnál, hogy felterjesztésüknek foganatja is legyen. 

3. A magy. kamara kiváltságaik ellenére bor után is harmíncadot szed 
tőlük s azért é visszaélés megszüntetését kérelmezik. 

4. A katonai beszállásolás alól való felmentését kéri a tizenhárom vá
ros, mert ez a végleges romlásba viszi őket, sőt a váruradalomhoz tartozó 
jobbágy falvakat ís. 

5. A lublói kormányzó ne zaklassa a X I I I város lakosságát újabb és 
újabb terhekkel és Lublóvár tisztviselői ne szállhassanak meg minduntalan 
ingyen a X I I I városban. 

6. Lublóvár tisztviselői kézbesítsék az evangélikusok kérvényeit mind 
a hercegnek, mind az érsekprimásnak. 

7. A Rossmann Márton elhalálozásával megüresedett főbiztosi állás, 
mely csak a X I I I város megterhelését jelentette, szüntettessék meg. 

8. Néhány városi polgár, aki érdemeire való tekintettel mindennemű 
közteherviselés alól felmentést nyert, veszítse el ebbeli kiváltságait, mivel 
a lakosság nagy nyomorának enyhitése céljából szükséges, hogy mindenki 
egyenlően viselje a terheket, 

9. Hathatósan kérjék meg szószólók a herceget, hogy a városok zilált 
ügyeinek tanulmányozása végett küldjön ki egy bizottságot, hogy így igaz 
•és tiszta képet nyerjen a városok kétségbeejtő helyzetéről, (Fata mem, 104— 
105, 1.; Czirbesz 113—115, 1.) 



Leibiczon tar tot t gyűlésen megbízták a városok Reisz Györ
gyöt és Heiner Tóbiást, hogy Bécsben Lubomirszky Tivadar K . 
herceget felkérjék az érsekprimásnál való közbenjárásra, mivel 
a staroszta eminens érdeke is, hogy a szepesi starosztiában a 
rend és békés nyugalom újra helyreálljon. 

Azonfelül külön emlékiratban kérték a herceget, hogy az 
ev. lelkészügyet ís rendezze, mert az ev. lelkészek fizetése oly 
csekély, hogy a legnagyobb nyomorba jutottak. Utaltassa k i 
nekik a herceg az ev. egyházi funkciókért járó stólailletéket 
annyival ís inkább, mivel a kath. plébánosoknak a tized meg
élhetésre nagy és bőséges jövedelmet biztosít. 6) 

Lubomirszky T. K . herceg nem ellenezte, hogy a tizenhárom 
szepesi város küldöttsége az érsekprímást ís megkeresse egy
házi ügyeinek rendezése céljából. A küldöttség méltányos e l 
bírálást remélt és bár az érsekprimás a sérelmek megvizsgálá
sára külön bizottságot állított össze, 7) a tízenhárom szepesi 
város ev. lakossága attól jót nem várhatott, mivel annak elnö
kévé Loviczkovicz Istvánt, a szepesi káptalan vikáriusát nevezte 
k i a prímás, aki ekkor az evangélikusok legfélelmetesebb ellen
fele volt a Szepességen. Loviczkovicz .Istvánnak feladatává tette 
az érsekprimás, hogy helyet és időt megállapítson és a vádló
kat és vádlottakat a következő öt pontra nézve kihallgassa: 

1. Megfelel-e valóságnak, hogy a plébánosok tizedet szed
nek, melyet a városok kötelesek saját mezei munkáik mellő
zésével és elhanyagolásával azonnal befuvaroztatní, úgy hogy 
saját termésük sokszor az idő viszontagságainak kitéve pusz
tulásnak ís indult? A bizottság derítse k i , hogy milyen jog 
alapján történik ez és nincsen-e i t t szó visszaélésről? 

2. Igaz-e, hogy a plébánosok ez okból teljes ellátást adtak 
régebben a kath. tanítóknak, amely kötelezettség alól most k i 
térnek* és hogy a tizenhárom városban, de különösen Leibiczon 
az iskolaügy és az ifjúság teljesen lezüllött? Mindenütt van
nak-e kath. tanítók és a lakosság gyermekei azoknál nyernek-e 
oktatást? 

3. A z evangélikusoknak voltak-e az utolsó felkelés előtt 
prédikátoraik és volt-e vallásszabadságuk? Kitől és milyen mó-

«) u. o. 105—106. ÍV; Czirbesz 115. 1.; Scholtz I I I . 110—112. 1. 
7 ) A bízottság tagjai a megye két ülnöke, kik közül az egyik ev. legyen 

a pártatlanság megóvása céljából, kivábbá egy megyei tisztviselő és egy es
küdt jegyző. 



don kapták ezeket az engedményeket? mindezt hitelesen iga-
zolníok ke l l . Zavartalanul élvezhették-e addig vallásszabadsá
gukat? Hogyan élnek a prédikátorok a városokban és nem avat
koznak-e be rájuk nézve tilos ügyekbe? 

4. Igaz-e, hogy az evangélikusok stóla tekintetében a kath. 
plébánosok részéről igazságtalan elbánásban részesülnek és 
tényleg nagyobb stólát fizetnek-e a katholikusoknál? A viká
rius hiteles kimutatást állítson össze a stólailletékekről. 

5. A z említett panaszokon és sérelmeken kívül nem merül
tek-e fel még mások, amelyeket a városok esetleg szenvedtek 
a plébánosok részéről? 8 ) 

A z érsekprimás utasítása értelmében Loviczkovicz István 
szepesi káptalani helynök e kérdésekre nézve részletes tanú
kihallgatást rendelt el és 1715-ben február hó 2-án kelt idéző-
levelében, melyet február hó 14-én újólag köröztetett, február 
18-ára Szepesváraljára tűzte k i a tárgyalást és az ügy elinté
zését. 9) 

A z evangélikusok, nem bízva Loviczkovicz elnöki működé
sének tárgyilagosságában, városonként előre összegezték az 
egyes pontokra adandó válaszukat és a tényállást a tanúk es
küvel igazolták. 

Loviczkovicz István és bizottsága Szepesváralján napokon 
át tárgyalt a városokból megjelent képviselőkkel, kihallgatta a 
tanúkat és jelentésével együtt az iratokat felterjesztette az 
érsekprimáshoz elintézés végett és döntés céljából. A z érsek
primás meg áttette az ügyet a nagyszombati egyházi törvény
székhez, úgy hogy az evangélikusok egyhamar nem várhattak 
kedvező elintézést, sőt egyes előjelekből már most arra követ
keztethettek, hogy e bízottság javaslatai alapján ügyük sikeré
ben többé nem bízhatnak, mert a bízottság nem az ev. sérel
mek orvoslását tűzte k i céljául, hanem készakarva oly célzatos 
beállítást adott a sérelmeknek, hogy kis híja, hogy az evangéli
kusok eddig élvezett jogai ís veszendőfélbe nem mentek. 1 0 ) 

///. Károly király uralmának kath. jellege a szepesi evan
gélikusokkal is éreztette nyomasztó hatását és így a kath. klérus 

ö ) F a t a meni. 106—108. 1.; Czirbesz 116—117. 1.; Kirchenprot. *124— 
125. 1. és Scholtz III. 112—115. 1. 

9 ) Mindkét idézőlevél szövege megvan Fata mem. 108. 1.; Czirbesz 
118. 1.; Kirchenprot. 125—126. és Scholtz III. 116—117. 1. 

1 0 ) F a t a mem. 111. 1. és Kirchenprot. 127. 1. 



türelmetlensége még az elzálogosított tizenhárom szepesi vá
rosban is oly kíméletlenné vált, hogy az evangélikusok csak 
legnagyobb elkeseredéssel, bár tántoríthatatlan hithűséggel bír
ták elviselni az újabb zaklatásokat és megaláztatásokat, me
lyekkel hitüket megingatni, sőt letörni akarták. 

A z evangélikusokkal szemben ellenséges magatartást ta
núsítottak akkor az egész vonalon. így látjuk ezt Szepesvár
alján, ahol Winkle r Mátyás, a szepesi káptalan olvasókanonokja, 
aki egyúttal a szepesváraljai kath. plébánia adminisztrátora is 
volt, nehézségeket támasztott a tizedszedésnél, mivel a szepes-
váraljaíak megtagadták tőle gabonájának befuvaroztatását. Koc-
zanowicz A n t a l Felicíán lublói várkapitány közbelépésére volt 
szükség, különben éhen halhattak volna a szepesváraljaiak és 
a gabona a mezőn elrothadhatott volna. A XII I szepesi város 
erre a megyeszéknél ünnepélyes óvást emelt a papi gabonatized 
ingyenes befuvaroztatása el len. 1 1 ) 

A lőcsei evangélikusokat meg Faulhaber Gáspár plébános is 
szorongatta, amennyiben követelte tőlük, hogy a prédikátorok 
és tanítók számát csökkentsék, sőt a prédikátorokat a városon 
kívül akarta kitelepíteni és megtagadta tőlük a nekíkjáró búza-
és failletmény kiutalását is. A z iskolában a magasabb tudo
mányok előadását megtiltotta és követelte Luther kátéjának k i 
küszöbölését; az evangélikusoktól is szedte a stólailletékeket és 
beszüntette a hagyományos csütörtöki és vasárnapi kantációkat, 
melyek a tanítók és szegénysorsú ev. tanulók megélhetését meg
könnyítették és biztosították. A kath. istentiszteleteken és pro-
cesszíókon való részvételre szorította az evangélikusokat és 
egyházlátogatást helyezett nekik kilátásba. 1 2 ) 

A kath. klérus tényleg sürgősen élt a kanoníka vizitacíós jog
gal az ev. egyházakkal szemben, melyet az 1714/15-iki ország
gyűlés újból biztosított neki. Loviczkovicz István, a szepesi káp
talan helynöke, különös nagy sikert várt a kanoníka vizitaciótól 
az elzálogosított városokban, amennyiben az it ten lakó evan
gélikusokhoz különben csak nehezen férhetett hozzá, mivel L u 
bomirszky T. K . féltékenyen őrködött a felett, hogy a magyar 
király fennhatósága alatt álló szepesi prépost és káptalan befo
lyása ne gyarapodjék starosztiajában és túlkapásokkal szemben 

M) u. o. 108—109. 1.; Czirbesz 118—119. 1. és Scholtz I I I . 119—121. 1. 
1 2 ) Scholtz I I I . 123. 1. 



mindenkor határozottan fellépett. Loviczkovicz Ist. 1716-ban 
Szepesbélán kezdte meg egyházlátogatását és az érsekprimás 
nevében el t i l tot ta Werner Frigyes prédikátort ev. istentisztelet 
tartásától, mire február hó 9-én tényleg csak a kántor végezte 
ottan az istentiszteletet. A szepesbélai kath. adminisztrátor vég
legesen meg akarta Werner ev. lelkészt hivatalának ellátásában 
akadályozni, de az óvást emelt, mivel a staroszta és nem az ér
sekprimás illetékes arra, hogy Szepesbéla város területén a va l 
lásszabadságot korlátozza, illetőleg hatályon kívül helyezze. Sze
pesbélán tényleg újra rendes ev. istentiszteletet tartottak és 
hiába ti l takozott az ellen a kath. adminisztrátor, sőt a káptalani 
helynök február hó 26-án kel t fulmináns levele sem puhította 
meg a bélaíakat, akik kijelentették, hogy a legnagyobb nyomorba 
jutva, mégis inkább elköltöznek és üresen hagyják házaikat, de 
utolsó kincsükhöz, az ev. hithez szilárdan ragaszkodnak és arról 
semmi körülmények közt le nem mondanak. 1") 

Loviczkovicz Istv. káptalani helynöknek a szepesbélaiakkal 
szemben tanúsított durva magatartása megfélemlítette Jóny Tó
biást, a X I I I szepesi város grófját, aki ekkor el t i l tot ta Leibiczon 
az ev. istentisztelet tartását. A katholikusok azután Freieisen 
Jánosnak, Leibicz ev. prédikátorának letartóztatását, ingóságainak 
lefoglalását és á káptalannak való kiszolgáltatását tervezték. A z 
evangélikusok kellő időben Roth Lőrinc révén tudomást szerez
tek a katholikusoknak tervbe vett merényletéről és védelmet 
kértek velük szemben a lublói várkapitánytól, de egyúttal ön
érzetesen figyelmeztették őt, hogy erőszak esetén ők sem i jed
nek vissza a karhatalomtól és nem állanak jót a bekövetkezen-
dőkért abban az esetben, ha ev. lelkészüket a legcsekélyebb 
bántódás érné. Koczanowícz A . lublói várkapitány újabb vallási 
villongásoktól tartván, március hó 7-én kel t rendeletében lein
tette a leibiczi rend zavarókat és rendbontás esetén szigorú meg
torlást helyezett kilátásba. 1 4 ) 

Loviczkovicz ^stván terve, hogy a lengyel szón lévő városok
ban kiir tsa az eretnek hitet, tehát újabb és újabb akadályokba 
ütközött és nem várt ellentállásra talált. Erélyes fenyegetéseivel 
sem ért célt és hiába hangoztatta körlevelében, hogy a királyi 
rendeletek semmibe vétele és az érsekprimás tekintélyének láb-

1 3 ) F a t á mem. 113—114. 1.; Czirbesz 124—125. 1.; Kirchenprot. 133 
—134. 1.) 

" ) u. o. 114. 1.; Czirbesz 126. 1. és Kirchenprot. 135. 1. 



bal való típrása miatt a legsúlyosabb megtorlásra készül az ev. 
prédikátorokkal szemben. 1 5) Fenyegetéseitől nem ijedtek meg 
sem az ev. hitsorsosok, sem az ev. prédikátorok és erre Lovicz
kovicz Istv. megátalkodottságuk miatt az érsekprimásnál pana
szolta be őket és egyúttal felkérte azt, vesse magát közbe Lubo-
mirszkynál és eszközölje k i , hogy egyházi intézkedéseinek na
gyobb nyomatéka legyen. Panaszt emelt Loviczkovicz Ist. Lubo
mirszky T. K . herceeg ellen, aki lanyhán és közömbösséggel ke
zeli az elzálogosított városokban a vallásügyet és emiatt a k i 
rály közvetítését tartotta szükségesnek; másfelől a tized meg
tagadása miatt is sürgősen orvoslást kért. 1") 

A z érsekprimás csakugyan közbenjárt Lubomirszky T. K . 
hercegnél és ígéreteket ís kapott tőle, hogy az egyházlátogatást 
a szepesi starosztiában ^tőle telhetőleg előmozdítsa. A z érsek
primás május hó 6-án erről értesítette Loviczkoviczot, hogy L u 
bomirszky T. K . miheztartás végett már utasította lublói várka
pitányát, hogy a kanoníka vizitacíót elősegítse. Egyelőre vallási 
ügyekben a Rákóczi-féle felkelés előtti állapotok visszaállítá
sára ke l l törekedni és ha az evangélikusok a szepesi tizenhárom 
városban a felkelést megelőzőleg szabad vallásgyakorlattal nem 
bírtak, akkor a lublói várkapitány karhatalmára támaszkodva, 
akadályozza meg azt és általában a Szepességen ís a Rákóczi
féle felkelés előtti állapotok állíttassanak vissza a vallásszabad
ság gyakorlására nézve. 1 7 ) 

Loviczkovicz Ist. türelmetlenségével még az országos tör
vényekben biztosított magánföldesuri jogokat sem vette figye
lembe és Horváth Stansith Boldizsárt február hó 9-én egyenesen 
arra figyelmeztette, hogy a szentkereszti birtokán levő udvar i 
lelkészét távolítsa el szép szerível, mielőtt karhatalmi intézke
désre szükség volna. Horváth Stansith Boldizsár azonban önér
zetesen kijelentette neki, hogy törvényes jogait karhatalommal 
szemben ís meg tudja majd védeni. 

Hasonló kudarc érte Loviczkovicz Istvánt Kakaslomnicon 
és Hunfalván, ahol Berzeviczy Boldizsár és Székely András t i l 
takoztak földesúri jogaikba való beavatkozása ellen és hiába fe
nyegette meg őket a harcias káptalani helynök február hó 13-án 
kel t levelében azzal, hogy ha a nemesi kúriákban az ev, vallás

ié) F a t a mem. 109—110. 11. l f i ) F a t a mem. 110. 1. 
1 7 ) u. o. i. h. 



gyakorlatokat be nem szüntetik, akkor a királynál kér ellenük 
birói e l járás t . 1 8 ) 

Loviczkovicz Ist. egyházlátogatásai mindenütt kudarccal 
jártak. Lőcsén 1716-ban április hóban az evangélikusok, hivat
kozván régi szabadságaikra, nyíltan ellene szegültek intézke
déseinek és kenyértörésre került közöttük a dolog. A z igénybe 
vett nemzetőrség is megtagadta a káptalani helynöknek a kar
hatalmi közreműködést, úgy, hogy Loviczkovicz fenyegetőzve, de 
kudarccal hagyta el Lőcsét. A lőcseiek pedig jogtalannak látták 
Loviczkovicz beavatkozását és régi kiváltságleveleikre hivat
kozva, elégtételt követeltek az érsekprimástól. A z érsekprimás 
április hó 17-én Bécsben kel t levelében tényleg elégtételt szol
gáltatott Lőcse városának és el t i l tot ta Loviczkoviczot attól, hogy 
a sz. kír. város katholikus egyházában egyházlátogatást tegyen. 1 9 ) 

A kanonika vizítacíóval nem aratott a kath. klérus sikert a 
Szepességen, de többet remélt az érsekprimásí szentszékí tör
vényszék által az időben hozott ítélettől, mely az evangélikusok 
sérelmeit nemcsak, hogy nem orvosolta, hanem megfosztotta az 
evangélikusokat még a jogorvoslás reményétől is. 

A z érsekprimás 1716-ban szeptember hó 27-én jóváhagyta 
és megerősítette a nagyszombati ülés határozatait, amelyek az 
evangélikusok 5 követelésével szemben merevek, ridegek és e l 
utasítók. Egyetlen egy kérdésben sem mutat az ítélet megértést, 
hanem az exkluzív kath, uralmi szempont érvényesült annak 
minden egyes sorában. 

1. A tized befuvarozását nem ej t i el a szentszékí ítélet, jól
lehet országos törvények nem rendelik el azt, mégis a szokás
jog alapján nem történik a városban méltánytalanság, ha a 
plébánosok tőlük a befuvarozást kívánják, mivel Lubomirszky 
Szaniszló Herákliüs 1679-ben július hó 12-én kelt parancsával 
elrendelte volt a tized ingyenes befuvarozását. A polgárok 
gabonája természetesen a tízed beszállításáig a mezőn marad. 

2. Észszerűnek tart ja a szentszékí törvényszék, hogy a ta
nítókat ne a plébánosok,- hanem azok fizessék, akiknek érde
kében fáradoznak és munkálkodnak. 

3. A tizenhárom elzálogosított városban, mint Szepes vár
megye kiegészítő részében az országos törvények, tehát az 

1 H ) Kirchenprot. 140—141. 1. 
1 9 ) Scholtz ( I I I . 135. 1.) Toppertzer Collectaneaból közli az érsekprímás 

levelét egész terjedelemben. 



1681 : 25. tc. is joghatállyal bír, már padig ez Szepes vármegyé
ben csak Görgőn, Topporczon vagy Batizfalván engedi meg a 
vallásszabadság gyakorlatát. A Lubomírszky Szaniszló Herák
liüs részéről biztosított vallásszabadság sem változtat semmit a 
törvényen, mivel I . Lipót a herceghez intézett 1694-ben szeptem
ber hó 5-én kelt levelében hatályon kívül helyezte annak va l 
lásügyi intézkedéseit, Strachan András lublói várnagy türelmi 
rendeletét maga Lubomirszky Tivadar K , staroszta semmisí
tette meg és hóhérral nyilvánosan elégettette, miből nyilván
való, hogy az elzálogosított tizenhárom szepesi várost nem 
i l l e t i meg a vallásszabadság, A lengyel király meg átengedte 
az érsekprímásnak a vallásügynek rendezését a tizenhárom 
szepesi városban és azért az evangélikusoknak az istentisztelet 
gyakorlását nem tartják engedélyezhetőnek. E célból leghelye
sebb, ha a király útján hathatósan figyelmeztetik Lubomírszky 
Tivadar Konstantin herceget, hogy kath. hitbuzgósággal karol ja 
fel azt a szent ügyet, minthogy egész Magyarországon az a r t i -
kulárís helyeken kívül, sehol sem engedtetik meg a vallás
szabadság, 

4, Részletes kimutatást állított .össze a törvényszék az 
egyes városokban szokásos stólailletékckről. 

5, A z egyes plébánosok ellen felhozott vádak azok elhalá
lozása miatt tárgytalanok, az új plébánosok ellen még nem 
merültek fel panaszok. A plébánosok ezentúl nem kötelezhetők 
községi csődörök, bikák, bakok stb. tartására, mivel ez leala
csonyítja tekintélyüket és lelkészi működésükkel s.em fér 
össze. 2 0 ) 

A z ítélet kihirdetése általános megdöbbenést keltett a X I I I 
városban és az evangélikusok, hogy meghiúsítsák a kath. klérus 
terveit, október hó 24-én Szontaghot Szepesszombatról és Lányi 
Jakabot Poprádról a városok nevében a lublói várkapitányhoz 
küldték, hogy az ő tanácsát és közbenjárását kérjék. A várka
pitány időközben már utasításokat kapott Lubomirszky T, K . 
starosztától, hogy a vallásügyet visszatéréséig a régi állapot
ban hagyja meg és azért megengedhetőnek tartotta, hogy az ev. 
istentiszteletet továbbra ís rendszeresen megtarthassák, A X I I I 
szepesi város ev, lakossága örömmel és hálával vette tudomá
sul a lublói várkapitány felvilágosításait, de célszerűnek gon-
' 2 0 ) Fa ta mem. 111—112. 1.; Czirbesz 121—123. 1.; Scholtz I I I . 137 

—140. 1. 



dolta, ha megkeresi magát a starosztát és ügyeinek igazságos 
elintézését külön figyelmébe ajánlja neki. A starosztához inté
zett kérvényt Szontagh és Lányi október hó 28-án bemutatták 
a lublói várkapitánynak, akitől azt az értesítést kapták, hogy a 
káptalani helynök már kézbesítette a várkapitánynak az érsek-
primási szentszéki ülés ítéletét és annak végrehajtására tőle 
karhatalmat kért. A lublói várkapitány a staroszta egyenes 
utasítása nélkül azonban nem volt erre hajlandó és arra hivat
kozott, hogy különben is be ke l l várnia a lengyel országgyűlés
nek vallásügyi intézkedéseit, amelyeknek ő nem vághat 
e lé jök . 2 1 ) 

A pol i t ikai jellegű ellentét a starosztia tisztviselői és a 
magyar fennhatóság alatt álló káptalan között még mindig 
megvolt és ez az érdekellentét vol t most ís az evangélikusok 
javára. Miután hire terjedt annak, hogy a vallás szabad gya
korlatát a starosztia területén csak Iglóra, Szepesszombatra és 
Leibiczra szorít ják, 2 2 ) a tizenhárom város Szontaghot Bécsbe 
menesztette Lubomirszky T. K.-hoz, hogy megmentse az evan
gélikusok vallásszabadságát. Szontagh a Bécsben tartózkodó 
matheóczi származású Lany Pállal, aki Gömör vármegyének 
perceptora volt, kellő indokolással előterjesztette november hó 
6-án Lubomirszkynak a tizenhárom város kérését, amelyet a her
ceg a legnagyobb jóindulattal meghallgatott. A herceg alattvalóí
nak hűségét jutalmazta azzal, hogy szeretetteljesen karol ta fel 
a tízenhárom város lakosságának vallásügyét, amelyet a starosz-
tíába való .visszatérése után óhajtott közmegelégedésre rendezni 
és a statusquo ante fenntartását szepesi starosztiájában bejelen
tette az érsekprimásnak és ezzel egyelőre elodázást nyert az 
evangélikusok ügyének elintézése. 

A vallásügy egyelőre függőben maradt és K la r Mátyás, a 
szepesi káptalan új helynöke, sem változtathatott azon semmit. 

A herceg csak 1717-ben január hó 4-én érkezett Bécsből 
Szepesszombatra. A helynök és Wínkler Mátyás olvasó kano
nok fogadták és arra kérték, hogy sürgősen szüntesse be a 
vallás szabad gyakorlatát, A herceg azonban sokalta az idegen 
hatóság alatt álló papság befolyását starosztiájában és azért 
merev és elutasító magatartást tanúsított velük szemben, midőn 
kijelentette, hogy nem helyezheti hatályon kívül azokat az i n 
tézkedéseket, amelyeket a lengyel király és atyja életbe léptet-

2 1 ) F a t a mem, 113, 1. 2 2 ) Kirchenprotok, 141. 1. 



tek és különben ís ellenkezik meggyőződésével, hogy hü alatt
valóit vallásuk gyakorlatában zavarja. A káptalan képviselőinek 
azon közbeszólását, hogy az evangélikusok nem hűséges alatt
valók, hanem pártütők, Lubomirszky T. K. azzal cáfolta meg. 
hogy rámutatott arra, miszerint azok a beszállásolt szász katona
ságnak, tehát az ő ellenségeinek jelenlétében ís imába foglal
ták őt, mint törvényes starosztájukat. 2 : ') A staroszta ezzel lehe
tetlenné tette, hogy a kath. klérus szándéka, mely az eretnek
ség kiirtására irányult, megvalósuljon a tízenhárom elzálogosí
tot t szepesi városban. 

Bár az elnyomás erősen érezhető volt a Szepesség ezen 
területén is, mégis tarthattak az evangélikusok, igaz, hogy szűk 
keretekben, istentiszteletet mindegyik városban, 

A szepesi káptalan új helynöke azonban nem tudott abba 
belenyugodni, hogy az evangélikusok továbbra is élvezzék vallás
szabadságukat és azért a hercegnél felpanaszolta, hogy azok 
magánimaházaikba messze vidékről idegeneket fogadnak be, a 
kath, templomokban nem hallgatják meg a prédikációkat; bete
gekhez nem hívják a kath, lelkészeket, továbbá nem tartják meg 
az ünnepeket, saját istentiszteletük ideje összeesik a kath, isten
tisztelet időpontjával; felrótta azt is, hogy gyermekeiket az ev. 
iskolába küldik, 

A herceg készpénznek vette a káptalan vádjait és ezeknek 
hatása alatt június hó 25-én Szepeszombaton kelt rendeletében 
rosszalását fejezte k i evangélikus alattvalóínak és e túlkapások 
megszüntetése végett meghagyta, hogy ezentúl az ev, istentisz
telet véget érjen reggel 8 órakor, hogy mindenki a kath, tem
plomba ís ellátogathasson és hogy a gyermekeket a parochiás 
iskolán kívül másba küldeni ne merészeljék, E rendelet megsze
gőit ezentúl 100 arany bírsággal marasztalják e l , 2 4 ) 

Szóval az evangélikusok helyzete még mindig nem valami 
kedvező és Lubomirszky T, K , egy hajszálnyival sem megy a 
szűk keretben engedélyezett vallásszabadságon túl. 

A szilárd kitartásnak és férfias ellentállásnak vívmánya volt , 
hogy az evangélikusok imaházaikat és prédikátoraikat megtart
hatták, de minden más tekintetben épen úgy érezték a karha
talom súlyát, mint a Szepesség el nem zálogosított részén lakó 

Kírchenprotok. 142. 1. 
2*) F a t a mem. 115. 1.; Czirbesz 127. 1.; Kirchenprotok. 142—143. 1. és 

Scholtz I I I . 148—149. 1. 
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ev. hítsorsosok. Némileg mégis szabadabb szellem lengett e vá
rosokban és ennek a szabadelvű irányzatnak köszönhette M a 
theócz, hogy 1718-ban április hó 20-án leégett ev. imaházát újra 
felépíthették és hogy 1719-ben Felkán nemcsak új ev. lelkészt 
választhattak Hellner Samu személyében, hanem annnak még 
körükben Felkán szabad lakást is adhattak hívei. 

A herceg hitbeli viszályoktól távol tartotta magát, de nem 
késett, hogy egyes engedményeket és kedvezményeket súlyosan 
megfizettessen magának. I lyen zsarolást követett el, midőn 
1720-ban június hó 17-én Bécsből Szepesszombatra érkezett és 
az ev. imaház újjáépítéséért Krausz Márton prédikátortól 100, 
az egyháztól pedig 200 arany lefizetését követelte három napon 
belül. Hosszas kérlelés után megelégedett azután két hordó 
aszúval, melyet Lőcsén 100 birodalmi tallér ellenében vásárol
tak a szepesszombatíak. 2 5) 

A z imaházakat féltve őrizték a tizenhárom városban az 
evangélikusok, mert nagy harcok után tarthatták meg eddig 
azokat és azonfelül látták, hogy még a sz. kir . városokban is 
mi ly nagy nehézségekbe ütközött, hogy a város védfalain kívül 
torony nélküli egyszerű ímatermet felépíthessenek, ( 

9, A Regnum Maríanum elvének megvalósítása a két szepesi 
sz, kír, városban. 

A késmárki Thököly-várkápolnának felekezeti jellege és az ev. 
fatemplom felépítése 1717-ben 

Különösen Késmárk polgársága vívott kemény harcot a 
pálos barátokkal, mivel azok 1717-ben minden jogcím nélkül 
igényt tartottak még a Thököly-féle várkápolnára is, amely már 
az ev. város birtokában volt . A késmárki pálos barátok pr ior ja 
I I I . Károly királyhoz fordult , midőn a város jogainak tudatában 
elutasította őt követelésével. 1) A király azonban augusztus hó 
17-íki rendeletével a róm, kath. egyháznak ítélte oda a várká
polnát. A város egyelőre még kijátszotta ezt a rendeletet azzal, 
hogy arra hivatkozott, hogy a várkápolnát ezidő szerint nem 
adhatja át, mivel az még mindig a Rueber család örököseinek 

2 5 ) Diarium Krauszianum (Miscellanea Tom. I . 206. 1.) 
x ) Acta Buch 1717 usque 1727. (Késmárk sz, kir. „Város nagy levél

tárában.) 



kezében van, hiszen a város még nem váltotta meg teljesen a 
Thököly-féle várkastélyt a Rueber-család örököseitől, 2) 

A várkápolna tényleg egyelőre még a város birtokában 
maradt, 3 ) de ev, istentiszteletet nem tartottak többé benne és 
azért egy új templom építésén fáradoztak a késmárkiak, A tem
plom, miután szilárd kőtemplom építéséhez engedélyt nem 
nyerhettek, keményfából épült 1717-ben a város szélén a véd-
falakon kívül egy korcsmának helyén. Nagyszabású fatemplomot 
emeltek, melynek anyagi költségeihez a városi polgárságon kí
vül kozzájárult még Németország, Dánia és Svédország is, X L 
Károly svéd király oly nagy érdeklődést tanúsított iránta, hogy 
a gyűjtést elrendelte saját országaiban, 4) 

A templom alkotója Müttermann György vo l t Poprádról, 
aki az építésért 660 frtot kapott, maga a templom közel 5000 
frtba került, 5) A templom központi rendszerrel tekintélyes mé
retekben épült, 6) A hatalmas festményekkel ékesített műalko
tást kívülről sárvakolattal vonták be s ma az az ev, egyház küz
delmes múltjának egyik büszke alkotása. 7) 

A z evangélikusok helyzete a Szepességnek magyar fenn
hatósága alatt álló területén egyre súlyosabb lett, mivel I I I . K á 
ro ly király uralma határozottan a Regnum Marianum megvaló
sítására törekedett. Törvényes intézkedésekkel az eretnekség 
teljes megsemmisülését készítette el az uralkodó és megfosz
totta a prot. egyházat törvényben biztosított jogalapjától, midőn 
az 1715 : X X X , t, c, a királyi kegyelemből tette ezentúl a protes
tánsok vallásszabadságát függővé, A prot. egyház ezzel elvész
tette közjogi helyzetét és törvényen kívüli állapotba sülyedt le. 
A vallási sérelmek csak magán jellegűek lehetnek és ezeknek 

-) u, o. i . h. 
3 ) Lásd e kérdésről részletesebben „Adalék a késmárki Thököly-féle 

várkápolna jogtörténetéhez" c. tanulmányomat. (Prot. Szemle 1905. 465 
—477. 1.) 

"} Vitalis Pá l és Míchaelídes János gyűjtőkönyve jelenleg is megvan 
a késmárki ág. hitv. ev. egyházközség levéltárában. 

5 ) Késmárk ág. hitv. ev. egyházközségi levéltárában fasc. 1717, 
fi) 34 m,-nél valamivel hosszabb és 30 m.-nél szélesebb, magassága 

11.60 m. 
7 ) Részletes műtörténelmi leírását lásd Línberger István: A késmárki 

ev. fatemplomnak és a városi köztemetőnek leírása. Késmárk, 1892,; továbbá 
dr, Bruckner Győző: „A késmárki evang. fatemplom." (Prot, Szemle 1908. 
104—111, 1,) és Késmárk sz, kir, város műemlékei, Eperjes 1908- 62—72. 1. 



orvoslására és elintézésére túküldte az országgyűlés az úgyne
vezett „pesti kommisszio'-t, amely azonban csak öt év múlva 
1720-ban július hó 12-én ült össze, de a nagy elvi ellentétek 
miat t tárgyalásai eredménytelenek és meddők maradtak. 

A jogtalanság állapota napról-napra elviselhetetlenebb let t 
a sz. k i r . városokban, úgy, hogy Lőcse polgárai a pesti kommisz-
szíótól várták sérelmeik méltányos elintézését és e célból össze
foglalták külön emlékiratban azokat és Görgey György és Pe-
tánczy János Pestre küldött megbízottjaik révén követelték 
azok orvoslását. A felhozott sérelmek nem atrocitások ugyan, 
de annál mélyebben érintik az evangélikusok hitéletét, amelybe 
nemcsak belemarkolnak, hanem azt egyenesen gyökerében tá
madják meg és megfosztják életképességétől. Koldusegyházzá 
tették rövidesen az ev. egyházat a sz. k i r . városokban is I I I , Ká 
ro ly törvényes intézkedései, úgy hogy annak minden mozgási 
képességét megbénították, A lőcsei emlékiratban feltárt sérel
mek mutatják, hogy mennyire szívén találták a Szepességen is 
az ev. egyházat a Regnum Marianum szervezésével. A lőcsei 
emlékiratban szóvá tett sérelmek nevezetesebbjeí a következők: 

1. Vegyes házasságokat csak kath, plébánosok köthettek 
meg. 

2. Idegen; nem lőcsei illetőségű csak akkor vehet el lőcsei 
leányt, ha a plébánosnak előbb 6 aranyat lefizet. 

3. A városhoz tartozó jobbágyfalvak lakói nem végeztet
hettek semmiféle egyházi funkciót a városi ev. prédikátorokkal. 

4. A katholikusok nem engedik meg az evangélikusoknak a 
harangok használatát, jóllehet az evangélikusok legtöbbet ál
doztak a harangtorony javítására és a harangok beszerzésére. 

5. A tanulók és ev. tanítók kantálását ev. polgároknál be
tiltották. 

6. Evangélikusokat kath. szertartásokkal temetnek; szegé
nyektől, akik alig keresik meg kenyerüket, sőt korai szülöttek 
és keresztelés előtt elhalt csecsemők után is a rendesnél jóval 
magasabb stólát szednek, 

7. A városi tanács néhány év óta megtagadta az ev, prédi
kátorok és tanítók részére kiuta l t szokásos évi 'járandóságot, 
jóllehet jámbor hívek végrendeletben e célra hagyományoztak 
földeket, szőlőket és tettek alapítványokat és azonfelül ev. pol
gárok viselték túlnyomó többségüknél fogva úgyszólván a város 
összes közterheit. 



8. A tized, amelyet főleg csak evangélikusoktól szednek és 
amely körülbelül 4000—5000 fr tra emelkedik évente, továbbá 
a város jobbágyfalvainak tízede is tisztán a kath. plébános jö 
vedelmét teszi, ellenben az ev. prédikátorok csak alamizsnára 
s szerény önkéntes adományokra vannak utalva. 

9. A városi tanácsba és képviselőtestületbe számon felül 
alkalmatlan kath. egyéneket neveznek k i és a képzettséggel 
bíró evangélikusokat kiszorítják onnan. 

10. Brewer könyvnyomdáját, jóllehet az magántulajdon, 
előbb a város, sőt utóbb a jezsuiták ellenőrzésére bízták. 

11. A z aposztátákat a legkegyetlenebb büntetéssel (börtön, 
éheztetés) sújtják és Lőcsén volt rá eset, hogy egy özvegy az 
ev. vallásra való visszatérése miatt hat évig a börtönben síny
lődött. 

12. A z ev. prédikátorokat és tanítókat kiutasítják a város
ból és alávetik őket a kath . plébánosok egyházi vizítációinak. 

13. A z ev. iskolákban megtiltják a felsőbb tudományok 
tanítását, sőt Luther kátéjának elkobzásával is fenyegetőznek. 8) 

A pesti bizottság sokat foglalkozott az országos sérelmek
kel , melyekhez a lőcsei emlékírat is szolgáltatott adatokat, de 
a bizottság kath. tagjai a Regnum Marianum eszméjétől el nem 
tértek és így elvi kérdésekben sem egyezhettek meg, részletek
ről még szó sem lehetett. 9) 

A király látván a pesti bizottság tárgyalásaínak eredmény
telenségét, ismételten elhalasztotta annak üléseit és, utóbb Po
zsonyba tette át annak működését, de ott sem mutatkozott a 
tárgyalásoknál békülékenyebb szellem, úgy, hogy Lőcsén is a 
vallási elnyomás egyre aggasztóbb lett és végképen veszélyez
tette az ev. egyház jövőjét. 

Nagyon érzékenyen sújtotta a lőcsei evangélikusokat az, 
hogy a jezsuiták, akik cenzúrázták a Brewer könyvnyomdájából 
kikerülő könyveket, formálisan megakadályozták az ev. vallá
sos- és tankönyvek kinyomatását, illetőleg annyi törlést eszkö
zöltek azokon, hogy kiadásuk lehetetlenné vált. Sok panasz 
merült fel Frühweisz Mihály kath. plébános ellen is, aki nem
csak törvénytelen magas stólát szedett az evangélikusoktól, ha-

8 ) Scholtz I I I . 152—154. 1. és lásd még Tomaschek „Andenken an die 
300 jähr. Jubelfeier" i . m. 81—82. 1. 

9 ) Magyarorsz. egyetemes ev. egyházi levéltár Budapesten la . 11/3. és 
6. Lásd itten a pesti vallásügyi bizottság tárgyalásainál felmerült összes 
sérelmeket. 



nem az esketéseket is elvitatta az ev. prédikátoroktól és vegyes 
házasságoknál feltétlenül reverzálíst követelt a kath. egyház 
j avara. 

A lőcsei ev. egyház szabadulni akart e kényszerhelyzetből 
és régi jogainak és kiváltságainak tudatában 1726-ban a király
hoz fordult és kellő részletességgel feltárta kérvényében e sé
relmeit , amelyeknek sürgős orvoslását kérelmezte. 1 0 ) / 

A z időközben szervezett helytartótanács 1726-ban február 
hó 23-iki leiratában arra utasította a vármegyét, hogy a szepesi 
káptalan hélynökének bevonásával vizsgálja meg a lőcseiek 
sérelmeit és állítsa vissza a pesti bizottság korabeli állapotot. 1 1 ) 
A végleges döntés azonban a nagyszombati szentszék kezében 
lévén, a megye a legnagyobb jóakarat mellett is va jmi keveset 
tehetett volna a lőcseiek érdekében és így a klérus türelmetlen
sége egyre jobban meghódította Lőcsét, az „eretnek" Szepes-
ségnek egyik lutheránus védőbástyáját, a Regnum Mariánumnak. 

10. A „Carolina Resolutío" hatása a Szepességen, 

A Thököly-féle késmárki várkápolna kath. kézre kerül. 

Míg az evangélikusok helyzete a Szepesség magyar terü
letén I I I . Károly uralma alatt egyre aggasztóbb és tarthatatla
nabb lett, addig Lubomírszky T, K . herceg az elzálogosított 
tizenhárom szepesi városban az 1728-ikí január hó 9- iki rende
letével némi lélekzetvételhez jut tat ta azokat, midőn eddigi hű
ségüket és engedelmességüket azzal jutalmazta meg, hogy meg
nyi tot ta előttük az összes hivatalokat, sőt a szepesi grófi tiszt
séget is betölthetőnek tartotta velük, feltéve, há megfelelő ké
pesítésű és hivatalra alkalmas kath. egyén nem akadna. A ka
tholikusok, ha megfelelő képesítéssel rendelkeznek, nem szen
vedhetnek hátrányt, de a hűséges, komoly, higgadt, mérsékelt, 
tiszta erkölcsű és feddhetetlen előéletű evangélikusokat sem 
lehetett ezentúl a tisztújításoknál a városokban kizárni és 
emiatt hatályon kívül helyezte Lubomírszky T. K , összes bizto
sainak és különösen Podolszkynak az evangélikusok egyenjogú
sítását mélyen sértő rendelkezéseit és intézkedéseit. 1) 

1 0 ) A kérvény teljes szövegét közli Scholtz I I I . 164—167. 1. 
1 1 ) Főleg Frühweisz M. plébános túlkapásairól szóló leiratot lásd 

Scholtz I I I . 168—169. 1. 
*) F a t a mem. 115—116. 1. (latin szövegben) és Kirchenprotok. ?51— 

152. 1. német szövegben. 



A z evangélikusokra nézve Lubomirszky T. K . ezen rende
lete nagy kedvezményt jelentett ugyan, de egyébiránt sérelmes 
vonatkozású részletekben ís bővelkedett, mivel büntetés terhe 
alatt meghagyta, hogy az evangélikusok kötelesek vasárnapon 
és ünnepnapon a kath. istentiszteleten résztvenni és nem tűr
heti többé, hogy kath. szülők gyermekei ev. hitre térhessenek. 
Végül elrendeli, hogy vegyes házasságoknál a születendő gyer
mekek vallására nézve feltétlenül reverzális adandó a kath. 
egyház javára. 

Ha az 1728-ikí rendelet segített is valamit az evangélikusok 
helyzetén, sok megszorító rendelkezésével mégis csak olyan 
tűrt vallássá tette az ev. vallást a szepesi starosztiában, mint 
ahogy magyar területen az 1731-ben kibocsátott Carolina Reso-
lutio, nem a közjogon, hanem a starosztai kegyelmen alapuló 
engedménnyé sülyesztette le az evangélikusok vallásszabadságát. 

A Carolina Resolutio cikkelyei súlyosan nehezedtek az 
evangélikusokra, minek következtében a kath. klérus felsőbb-
sége az egész vonalon érvényesült és ezzel a katholicízmus 
államvallás jelleget is nyert. A z ev. egyháznak a kath. egyház
tól való függő viszonyát legjobban bizonyítja az, hogy a kath. 
főesperes jogához tartozott az ev. lelkészeket kultusz és taní
tás tekintetében, különösen a keresztség szentségének kiszol 
gáltatására nézve ellenőrizni, sőt vizsgálatnak ís alávetni. 

Pelcz János püspök és szepesi prépost már 1731-ben 
augusztus hó 27-én élt ezzel a Carolina Resolutio V - d i k cikke
lyében biztosított jogával Lőcsén, sőt a megejtett vizsgálat után 
még az ev. egyház kánoni vizitáció ját is tervezte, aminek azon
ban a lőcseiek, hivatkozva az érsekprimásnak 1716. évi rendele
tére, amely — mint láttuk — mentesítette az evangélikusokat 
ezen kötelezettség alól, határozottan ellentálltak. 

Pelcz J. ez alkalommal ugyan elállt még szándékától, de 
október 8-án már erőszakra vetemedett. 2) Létrát hozatott, hogy 
az ablakon át az imaházba jutva.Hbelulrol nyittassa k i azt. Ter
vét a lőcseiek meghiúsították és erre ő katonai karhatalmat vett 
igénybe. Míg a katonai karhatalom megérkezett, a püspök
prépost az iskola kapuját törette fel, majd a megjelent 12 főből 
álló katonaőrséggel visszatért a templomhoz, de miután a ma
gukkal hurcolt lakatos nem volt rávehető, hogy felnyissa az 

2 ) Buchholtz i . m. 374. 1. 



imaház kapuját, az odasereglett kath. diákok emelőrudakkal 
emelték k i az ajtót és a püspök ezen erőszakos eljárás után 
megejtette az egyházlátogatást. A z evangélikusok óvást emeltek 
a püspök és prépost erőszakos eljárása ellen a megyénél és 
I I I . Károly királynál is kérték a jogsérelem orvoslását. 3) 

A lőcsei egyházlátogatást megelőzően tervezte Pelcz J . 
püspök és prépost Késmárkon a kanonika vizitáció megejtését 
és szándékát Cservenka Gergely pálosrendü páter 1731-ben 
tudomására hozta a városi tanácsnak. 

A püspök-prépost ez alkalommal az érsekprímás engedélyé
vel a főtemplom és a várkápolna sírkamrajában levő Thököly 
családnak ónkoporsóít óhajtotta kiemeltetni, hogy értékesítse 
azokat és emiatt elkérette a várostól a várkápolnához való k u l 
csot. 4) A város rosszat sejtvén, követelte a püspöktől, hogy 
mutassa be erre felhatalmazó megbízó levelének eredetijét. A 
püspök ennek eleget tett, sőt bemutatta azonfelül a király en
gedélyét is az egyház és várkápolna vizitációjára nézve, mire a 
bíró oly fontosnak minősítette az ügyet, hogy összehívta az 
egész községet a városházára. 

A z ónkoporsók kiemelése ellen nem fejtett k i a közgyűlés 
nagyobb ellentállást, csak kikötötte, hogy az ón és az esetleg 
az ónkoporsóban található ékszerek a parochia renoválására, 
építőalapjára fordíttassanak, a várkápolna vizitáció ja ellen 
azonban annál elszántabban tiltakozott, mert tudta, hogy akkor 
az egyúttal kath. kézre ís kerül. A város az 1703-ban április hó 
29-én kel t I . Lipóttól kiállított donacíonális oklevélre hivatko
zott , 5 ) amely szerint a várkápolna a várral és a váruradalom
m a l együtt a város birtokába került és így nem támaszthat az 
egyház igényt a várkápolnára. Késmárk városa tényleg nem 
adta k i a várkápolna kulcsát, hanem továbbra ís abban a vas
szekrényben őrizte, amelyben a városi kiváltságlevelek nyertek 
elhelyezést. 6) 

3 ) Scholtz I I I . 183—184. 1. és ezeket az adatokat közölte Tomaschek 
í. m. 83. 1. 

*) Buchholtz i . m. 374. 1. 
5 ) Lásd az eredeti oklevelet Késmárk sz. kir. város titkos levéltáráftan 

fasc. X . num. 2. 
6 ) A c t a Buch 1731 (Késmárk sz. kir. város nagy levéltárában.) — A 

várkápolna átadása ".céljából Mária Terézia 1745-ben báró Fischer József 
személyében külön kir. biztost küldött ki , akinek a város április hó 28-an 
kénytelen volt a várkápolnát átadni és annak kulcsát kiszolgáltatni. (Kés-



A z evangélikus lakosságú Késmárk elíentállásán múlott 
tehát, hogy Pelcz János püspök és szepesi prépost nem szerez
hette meg a kath, kultusz céljainak a várkápolnát, ő azonban 
csakhamar felhívta a király figyelmét a katholikusokat ért ez 
állítólagos sérelemre, mely azután 1745-ben április hó 28-án 
nyert végleges elintézést a kath, egyház javára, 7 ) < 

11, A V I sz. kír. városi szuperíntendencía megszűnése. — A dob-
sínaí koalíció. — A V I sz. kír. város esperességének szervezése. 

A Carolina Resolutio megengedte ugyan a protestáns egy
házaknak a szuperintendenciákban való szervezkedést, de a 
szuperintendensi jogkörnek teljes megszorításával élettelen i n 
tézménnyé tette azt. Utóbb sokallotta I I I . Károly, hogy az 
evangélikusoknak öt szuperintendenciájuk van és azért a V I sz. 
k i r . város szuperíntendencíájának megszüntetését sürgette, E 
szuperíntendencía megszüntetésére vonatkozó tárgyalások éve
ken át tartot tak, 1 ) mivel a városokban és a megyékben lakó 
evangélikusok érdekei még mindig annyira ellentétesek voltak, 
hogy a V I . sz, kir , városi és a megyei tiszakerületi szuperínten
dencía összeolvasztása a legnagyobb nehézségekbe ütközött. A 
városi polgárság még mindig német volt és meglehetős exkluzív 
életet élt és így féltékenyen őrködött eddigi jogaira, kiváltsá
gaira a nemességgel szemben, mely meg a tíszakerületi szuper-
intendenciában többségénél fogva veszélyeztethette a városok 
befolyását az egyházkerület kormányzásánál és vezetésénél, 
M i g a nemesek egyenként szavaztak, addig a városok evan
gélikus polgárai az illető egyház képviseletében csak egy-egy 
szavazattal rendelkeztek a gyűléseken és így eleve is kizárt dolog 
vol t , hogy a szuperintendens választásnál a V I sz, k i r , város 
lelkészei valaha szavazattöbbséghez jussanak, 2) 

A V I sz, kir . város a nemeseknek ilyformán biztosított ab
szolút többségét azzal akarta ellensúlyozni, hogy azt javasolta, 
hogy a szuperintendensi állás betöltésénél felváltva hol a V I sz. 
kír, város németajkú, hol meg a kerület többi magyar és tót
márk sz. kir. város titkos levéltárában fasc. V I . cista ferrea num. 5. és lásd 

még Buchholtz i. m. 382—383, 1.) 
7 ) u. o. i. h. 

t

 ] ) Magy.-i ág. hitv. ev. egyetemes egyház levéfiárában Budapesten. 
F a . 12/8a. b. c. 

2 ) u. o. i , h; 



ajkú egyházközségeinek lelkészei jöj jenek figyelembe. A váro
sok nem tervezték ezzel az egyházkerületnek a nemzetiségi elv 
alapján való széttagolását, hanem a polgári rend és a nemesi 
osztály állott i t t tulaj donképen egymással szemben és a két 
rendnek egymással való szembeszállása szükségképen maga után 
vonta a nemzetiségi ellentétek kiélezését is, mivel a városi ele
met a németek, a megye egyéb lakóit pedig a magyarok és a 
tótok tették. 

Szírmay Tamás, a tíszakerületi szuperíntendencia főfelügye
lője, méltányosnak és igazságosnak tartotta, hogy a szuperinten
densi állás felváltva majd a V I sz. kír. város németajkú, majd 
a kerületi magyar-tótajkú egyházközségek lelkészei sorából töl
tessék be. : ;) 

A polgári és városi rend elkülönítését szolgálta ez az elv, 
amelyet a kerület lényegében magáévá tett, de mely a gyakor
la t i kivitelben illuzórikussá vált azáltal, hogy a sz. k i r . város 
ev. egyházaínak csak egy-egy szavazatot biztosítottak volna, 
ellenben minden nemes egyénenként gyakorolhatta a szavazati 
jogot. A V I sz. k i r . város evangélikusai nem elégedtek meg a 
szuperintendensi állás betöltésének azon módozatával, mert 
kézzelfogható volt, hogy a nemesség rendelkezvén e szerint a 
szavazatok abszolút többségével, a városok érdekei teljesen hát
térbe szorulnak és befolyásuk a szuperintendens választásnál 
természetesen egyáltalában nem érvényesülhetett volna. 

A V I sz. k i r , város közül talán sehol sem vol t annyira 
éles az ellentét polgárok és nemesek között, mint épen Lőcsén. 
Nagyon természetes tehát, hogy Lőcse vette k i az oroszlánrészt 
e harcokból, melyek ekkor a V I sz. k i r . városi szuperíntendencía 
megszüntetése, illetőleg a tíszakerületi szuperinléndenciába való 
egybeolvasztása körül folytak. Lőcsén székelt egyébiránt ez idő
szerűit a V I sz. k i r . város szuperintendense Pfannschmied Ke -
resztély személyében és ez eggyel több ok vol t a lőcsei egyház
községnek arra, hogy síkra szálljon a kissé exkluzív, de nagy-
multú szuperíntendencia megmentése, illetőleg újjászervezése 
érdekében. 

Lőcse indítványa oda irányúit, hogy a két szuperíntendencia 
egyesülése esetén ne magánosok, hanem jogi személyek, tehát 
tisztán az egyes egyházközségek bírjanak szavazati joggal és 

3 ) Scholtz I I I . 193. 1. 



ha ez a tervezet sem találna tetszésre, akkor kölcsönös meg
egyezésre kínálkoznék még alkalom, ha a városokban lakó, de 
ingatlannal nem rendelkező nemesek vagy armálisták is meg
kapnák egyénenkínt a szavazati jogot. 4 ) 

A két szuperíntendencia egyesítésére nézve felmerült Lőcsén 
még egy helyes eszme, mely utóbb testet is öltött és a sokat 
vitatott városi szuperíntendencia átszervezésének, illetőleg meg
szüntetésének legegészségesebb megoldására vezetett. 

A V I sz. kír. város szuperíntendencia] ának megszüntetése 
esetén annak részére a kerület keretén belül külön esperességet 
követeltek, hogy közjogi különállásukat továbbra is fenntart
hassák. A z esperesség, mint önálló joghatóság, saját ügyeiben 
függetlenül minden más hatóságtól, intézkednék és csak vitás 
esetekben fordulna döntés végett a szuperintendenshez, aki 
azonban ilyenkor köteles volna a V I sz. k i r . város valamelyikébe 
kiszállni, hogy hozott ítélete jogerőre emelkedjék. 5) 

A tiszakerületi szuperíntendencia elfogadhatónak találta a 
területen belül az önálló esperesség szervezésére vonatkozó ja
vaslatot és 1740-ben január hó 28-án Eperjesen tartott gyűlé
sén azonnal, Eperjes város kivételével, az illetékes sz. k i r . vá
rosok tudta és hozzájárulása nélkül, esperes jelölteket állított. 
Ez a kerület részéről határozottan túlkapás volt és rossz vért 
szült a V I sz. k i r . városban, melynek jogkörébe avatkoztak. 

A V I sz. k i r . város szuperíntendenciaj ának a tiszakerületi 
szuperintendenciával tervbe vett egyesítésénél támasztott egyéb 
kikötéseit, melyek a kegyúri jog gyakorlására és a theologusok 
részére megállapítandó akadémiákra vonatkoztak, figyelemre 
sem méltatták, ami azután újabb súrlódásokat okozott. 

Miután Antony Samu tiszakerületi szuperintendensnek 
1738-ban bekövetkezett halálával a szuperintendensi állás már 
éveken át üresedésben volt , a nemesség sürgősnek tartotta a 
tisztség betöltését és a választást 1741-ben február hó 17-én 
annyival is inkább megejthetőnek tartotta az egyesült szuperín
tendencia részére, mivel Eperjes sz. k i r . város egyházközsége a 
tervezett egyesítéshez hozzájárult. A választás helyéül sáros
megyei birtokát, Gíráltot, jelölte k i Szirmay Tamás tíszakerületi 
felügyelő. 6) A lőcseiek, sőt az eperjesiek kivételével, a többi sz. 

*) Lőcse ág. hitv. ev. egyházi levéltárában fasc. 1738—1741. és Kirchen
prot. 331—338. 1. 

5 ) u. o. í. h. G) Ribini i . m. I I . 341. 1. 



ki r . város evangélikusai sem jelentek meg a választó gyűlésen, 
mivel a kerület részéről arra formális meghívást nem kaptak > 
és ezenfelül a szuperintendens jelöltek felől sem szerezhettek 
megelőzőleg tudomást, hogy esetleg elküldendő megbízott ja ik-
nak a szavazásra nézve utasítást adhattak volna. A lőcseiek 
levélben, melyet Bártfára, Kassára és Eperjesre küldtek, rész
letesen kifejtették, hogy a két szuperíntendencia egyesítésénél 
kitűzött feltételekről nem mondanak le és azért óvást emelnek 
a kerületi szuperintendens önkényeskedése ellen. A z esperes
választást sem tartják a kerületi gyűlésen megejthetőnek, ha
nem attól teljesen függetlenül és a sz. k i r . városok kölcsönös 
megbeszélései alapján óhajtják azt megtartani. 7) 

Lőcsével szemben Késmárk nem ragaszkodott oly mereven 
a feltételekhez, melyekhez a lőcseiek a két szuperintendensi ál
lás egyesítését kötötték. Másfelől meg a lőcseiek nagy tevé
kenységet fejtettek k i , hogy Pfannschmied Keresztélyt, a V I sz. 
k i r . város szuperintendensét válasszák meg egyúttal a kerületi 
szuperíntendencía szuperintendensévé, E /mozgalom, melynek 
támogatására felkérték még Weiner András eperjesi lelkészt, 
aki azelőtt a lőcsei la t in iskola rektora vol t és aki tényleg me
legen felkarolta Pfannschmied jelöltségét, 8) kevés sikerrel járt. 
mivel Pfannschmied személye nem nyújtott elég garanciát arra, 
hogy a felizgatott nemesek kedélyét lecsendesítse és ezenfelül 
magas korára való tekintettel sem mutatkozott alkalmasnak, 
hogy i l y válságos és súlyos időkben az egyesített nagy egyház
kerület élén álljon. Lőcse azonban eléggé loyalís vol t és k i j e 
lentette, hogy Pfannschmied személyéhez nem ragaszkodik fel
tétlenül és az nem lehet akadálya a két szuperíntendencia egye
sítésének. Ha csak Pfannschmied személyén múlna a két szuper
íntendencía egyesítése, akkor elejt ik ők maguk ís annak jelölt
ségét, de minthogy ő törvényes formák között nyerte el a V I 
sz. k i r . városnak szuperintendensi tisztségét, azért, mint kiér
demesült szuperintendens, továbbra ís viselhesse a címet. 9) 

Pfannschmied K , megválasztásáról a fentebb említett okok
nál fogva szó sem lehetett és február hó 17-én az egyesített 
egyházkerület szuperintendensévé Ambrózy György csetneki l e l 
készt választották meg, Draskóczy Samu Gömörmegye egyház-

7 ) Lőcse ág. hitv. ev. egyház levéltárában i. h. és lásd Kirchenprot. 333. 1. 
8 ) Ribini i . m. i , h, 
9 ) Lőcse ág, hitv, ev, egyház levéltárában i , h. 



felügyelője tudtára adta a kerület nevében a lőcseíeknek a 
válsztást és meghívta őket egyúttal Ambrózy Gy. szuperinten
dens beiktatására Dobsinára. 1 0 ) 

Lőcse, jóllehet ellenzéki állásponton állott a két super
íntendencia egybeolvasztásánál, most mégis törvényesnek ismerte 
el Ambrózy Györgynek superintendenssé való megválasztását, 
de beiktatásától távol tartotta magát, egyfelől azért, mert annak 
megválasztásába nem folyt be, másfelől azért, mert a város 
óhajait, illetőleg kikötéseit figyelemre sem méltatták. 

A VI sz. kir. városi szuperíntendencia ezzel 1741-ben február 
hó 17-én megszűnt és Pfannschmied K . visszalépett és mint 
annak utolsó szuperintendense még ugyanez évben halt meg. 1 1 ) 

A lőcseiek makacs magatartása azonban gondolkodóba e j 
tette a tiszakerületi szuperíntendencia vezérférfiait és azért láza
san keresték ők is a békés kibontakozáshoz vezető útat. A vitás 
ügy elintézését egyengette Ambrózy György már 1742-ben, m i 
dőn a X I I I elzálogosított szepesi város kivételével megtartotta 
a Szepességen a kanoníka vízitacióját, 1 2 ) 

A hosszas és áldatlan küzdelemnek véget vetett végre az 
1743-ban január hó 11-én kötött dobsinai egyezség (koalíció), 
amelyben a sz. kír, városok történelmi jogait kellően értékelték 
s a szuperintendensi állás betöltésénél a V I sz. kír. város neve
zetes befolyáshoz is jutot t . A dobsinai egyezséget tehát Lőcse 
állhatatossága gyümölcsének tekinthetjük. 1 3) 

A dobsinai koalíció végeredményében nemzetiségi alapon 
tagolta szét a tiszai egyházkerület egyházközségeit és megkü
lönböztette a németajkú és a magyar-tótajkú egyházközségeket. 
A németajkú egyházközségekhez tartoztak a V I sz, k i r . város 
és Dobsina bányaváros, A szuperintendensválasztást pedig o ly-
formán rendezte, hogy a superintendensi állást felváltva egyszer 
a németajkú, máskor a magyar-tótajkú egyházközségekben mű
ködő lelkészek sorából ke l l betölteni, 

Ambrózy Gy, halála után tehát már a németnyelvű VT sz, 
'") Lőcse ág. hitv, ev. egyházi levéltárában i. h. 
" ) u. o. í. h. **) u. o. 
1 S ) Instrumentum coalítíonis Dobschensís sub Januari í anno 1743 

emanatum. (Kézirat a magy. ág. hitv. ev. egyetemes egyház levéltárában 
Budapesten I . a. 13/10. sz. E g y hitelesített példány és 3 másolat található 
itt fel. Azonfelül megvan a tiszakerületi ág. hitv. ev. egyh. levéltárában a 
dobsinai egyezség egyik példánya és szövegét közli a Kirchenprotok, is 
345-_346. 11. — Ezentúl így idézzük: Coalitio Dobschensís. 



kír. város papjai és Dobsina bányavárosának három jelölt l e l 
késze sorából választandó a szuperintendens. Szuperintendensi 
méltóságra azonban csak arra hivatott lelkész választható meg, 
aki Isten tiszta igéjét hirdet i és istenfélelemmel, feddhetetlen 
életmóddal kitűnik. A jelölést és a választást az egész kerület 
a maga teljességében végzi, a választás vezetése a mindenkori 
kerületi egyházfelügyelőnek t iszte, 1 4 ) Megbízták azonban a je
lölés előkészítésével a kerületi egyházfelügyelőn kívül az egy
házmegyei felügyelőket és a sz, kír. városokat is, akik az összes 
egyházközségek és lelkészek véleményét kikérik. A három leg
több szavazattal bíró jelölt között -azután újra szavazás 
döntött, 1 5) 

A jelölésnél és választásnál a németnyelvű városi egyház
községek, melyekben két lelkész működik, két, a többi egyház
község azonban csak egy-egy szavazattal rendelkezett. Egy-egy 
szavazattal bírtak még a kerületi és városi nemesek, valamint 
minden egyes prédikátor. Ha Lőcsének a szavazatok megosz
lására vonatkozó eredeti tervezete nem ment is teljesen ke
resztül, mégis kompromisszumos eredményt ért el és azáltal, 
hogy a városi nemesek is személyük után szavazhattak, helyre
állította a számarány egyensúlyát nemesek és városi polgá
rok közöt t . i e ) 

Lőcse álláspontja érvényesült a V I sz. kír. város esperes
ségének szervezésére nézve is, amennyiben a koalíció a V I sz. 
k i r . városnak erre nézve szabad teret engedett. Sőt olyan elő
jogot is biztosítottak neki, hogy ha a szuperintendens is kebe
lükből való, még ez esetben is szabadon választhatnak maguk
nak esperest, aki hivatva van vitás ügyek elintézésére. Ha az 
ügy olyan természetű, hogy a szuperíntendencia jogkörébe esik, 
akkor a szuperintendens elé terjesztendő, aki aztán az illető sz. 
k i r . városba kiszáll és az illetékes egyházi és világi férfiak be
vonásával ítéletet hoz, 1 7 ) 

A dobsinai egyezség tekintettel volt a főelvek tisztázása 
után a V I sz, kír, város egyéb óhajaira ís és honorálta csekély 
módosítással különösen Lőcsének a két szuperíntendencia egye
sítési tárgyalásainál támasztott követeléseit, 

A lelkészjelölteknél nem követelte az egyezség, hogy b i 
zonyos meghatározott egyetemeken végezzék el tanulmányai-

"PCöalitío Dobschensís 1. §. 1') u. o. 2 . , § . 
i e ) u. o. 3. §. 1 7 ) u. o. 4. §. 



kat, de alkalmaztatásuk esetére kikötötte, hogy rendes lelkészi 
vizsgálatot tegyenek a szentírás- és szimbolikus könyvekből és 
azonfelül kötelezzék magukat az ev. tanok igaz és tiszta hi r 
detésére. 1 8 ) 

Méghagyta az egyezség a községeknek a kegyúri jogot, de 
a szuperintendensi jog sérelme nélkül. 1 9 ) 

Kimondja még a dobsinai koalíció, hogy tanulmányaik k i 
egészítése és befejezése céljából külföldi egyetemekre készülő 
theologusok csak az esetben szedhetnek könyöradományt, ha 
megelőzőleg vizsgálatot tesznek és a szuperintendenstől és az 
illető esperestől bizonyítványt kapnak. 

A dobsinai egyezség mérsékelt, koncílíáns természetű lé-
Vén, általános megnyugvást keltett a sz. kir . városokban ís, ahol 
a hangulat már nagyon elkeseredett és nyomott volt . Lőcse 
erélyes fellépésének tudható be, hogy ez alkalommal a polgári 
rend kívánságait honorálták és ezáltal a békés fejlődésnek 
alapját megvetették, 

A szuperintendensválasztásnál a nemesek és városok sza
vazati jogára nézve oly módozatot találtak, mely kielégíthette 
már most a V I sz. k i r . város evangélikusait ís, amennyiben a 
két prédikátort tartó városok egyházközségei két szavazatot kap
tak és azonfelül személyük után szavazati jogot nyertek a ke
rületi nemeseken kívül a szép számban levő városi nemesek 
és prédikátorok is, úgy, hogy a V I sz. kír. város vol t szuper
íntendencia jä egyháztagjai nevében leadott szavazatok száma 
már súlyosan esett a latba. A kerületi szuperíntendenciába tö
mörülő nemesség tehát messzemenő engedményeket tett és fel
adta eddigi rideg magatartását a sz. k i r . városokban lakó német
ajkú evangélikusokkal szemben, A sz. kír. városok közjogi 
egységét sem óhajtotta megbontani a tiszai kerület, sőt ellen
közeleg, az esperesség szervezésének előmozdításával még erősí
tette a közöttük fennálló évszázados köteléket, amely külö
nösen 1614 óta (a városi szuperintendencia szervezése óta) oly 
erős mentsvárnak bizonyult a katholicizmussal szemben. 

Viszont a városok beleegyeztek abba, hogy a lelkész jelöl
tek szabadon látogathassák a külföldi egyetemeket és letettek 
arról a félelemről, hogy a külföldi egyetemekről átplántált 
pietista mozgalom megrázkódtatná a Szepesség ev. hitéletét. 

1 8 ) u. o. 5. §. 1 9 ) #. o. 6. §. 



A dobsinai egyezség, amely összes pontjai megállapításá
nál békés szellemet tükröztet vissza, szerencsés kompromisszu
mos megoldást teremtett a kerületi nemesség és a városi polgár
ság között, egyébként hibája azonban, hogy nemzetiségi alapon 
tagolta szét a különben földrajzi tekintetben most már egysé
ges tiszai egyházkerületet. 

Némíkép módosult a dobsinai egyezség az 1782-ben ja
nuár hó 19-én megkötött eperjesi koalícióval, a X I I I sze
pesi város ev. egyházközségeinek a szent koronához 
1772-ben történt visszacsatolása következtében. Ugyanis ekkor, 
tízévi tárgyalások eredménye gyanánt, 1782-ben január hó 18-án 
az eperjesi kerületi gyűlés e városok egyházközségei ís a német
ajkú egyházakhoz csatoltattak és ezentúl az ezen egyházköz
ségekben működő lelkészek ís megválaszthatok voltak szuper
intendensnek.20) 

A nemzetiségi elvnek a szuperintendensi állás betöltésénél 
való érvényesülését véglegesen kiküszöbölte az 1863-íki tísza
kerületi közgyűlés, amely kimondotta, hogy ezentúl tisztán az 
érdem és közbizalom alapján töltik be a szuperintendensi ál
lást21) és ezzel a dobsinai koalíciónak egyetlen oly pontját, mely 
politikai viszályokra szolgáltattatott alkalmat, ís szerencsésen 
eltüntették. 

12. A z ev. egyház állapota a szepesi starosztia tei ületen Lubo
mírszky Tivadar Konstantin herceg starosztaságának utolsó 
éveiben. A Lubomírszky család valláspolitikájának általános 

jellemzése, 

A magyarországi evangélikusoknak egyházkerületekben 
való szervezkedése nem érintette a tizenhárom elzálogosított 
szepesi város evangélikusait, mivel azok nem tartoztak a tísza
kerületi szuperíntendencía joghatósága alá. Mindenesetre érde
kes, hogy míg a szepesi prépost egyházi szupremácíáját a sta
rosztia területére kénytelen volt a staroszta elismerni, addig 
a magyar király fennhatósága alatt élő evangélikusok szuper
intendensei jogkörének ilynemű kiterjesztéséről szó sem lehetett, 

A Lubomírszky staroszták nehezen tűrték a szepesi sta-
-'") Magy. ág. hitv. ev. egyet, egyház levéltárában Budapesten I . b. 

2/22. sz. és lásd még Kirchenprot. 331—344. 1,, ahol az egyezkedés összes 
fázisaival az eredeti szerződések másolatai alapján megismerkedhetünk. 

2 1 ) 1863-iki tiszai egyházkerületi jkv. X L I X . pontja-



rosztia kath. egyházi szervezetének függő viszonyát a szepesi 
prépostságtól, az evangélikusok szuperíntendenciajának jogi l le
tékességét meg kereken tagadták. Természetes, hogy Lubo
mírszky Tivadar sem törődött a két ev. szuperíntendencia egy
beolvadásával és bármennyire óhajtották volna már akkor a 
tizenhárom város evangélikusai a tiszai szuperintendenciához 
való tartozásuk elismerését, a staroszta az evangélikusokkal 
szemben merev maradt és újabb kedvezményekre nem mutatott 
hajlandóságot. 1) 

Lubomirszky Tivadar K . herceg egyébiránt starosztaságá
nak 43-ik évében 1745-ben február hó 6-án jobblétre szenderült 
és benne kihal t a Lubomírszky hercegi család azon ága, mely 
közel másfélszáz évig viselte a szepesi starosztaságot. 

A Lubomirszkyak alatt az ev. egyháznak mostoha elbánás
ban volt része és a Lubomirszkyak utolsó sarjadéka, Tivadar 
Konstantin, elődeinél talán még fokozottabb eréllyel fáradozott 
a neki annyira ellenszenves eretnekség kiirtásán és teljes meg
semmisítésén. Starosztaságának első évtizedeiben türelmetlen
ségével és kíméletlen rendszabályaival végveszélybe döntötte 
az ev. egyházat az elzálogosított tizenhárom szepesi városban. 
Míg Lubomirszky Tivadar K . uralmának kezdetén Sigray J. c. 
püspök és szepesi prépost befolyása alatt állott, igen válságos 
napokat élt át az ev. egyház, amelyet egy csapásra akartak 
imaházaitól és prédikátoraitól véglegesen megfosztani. Hozzá
járult a bajokhoz Lubomirszky T. K . herceg könnyelműsége és 
politikájának íngatagsága, amellyel sok szerencsétlenséget zú
dított a tizenhárom szepesi város lakóira. Ho l I I . Rákóczi Fe
renc mellett, hol ellene, hol meg I I . Ágost ellen, majd 1733-ban 
I I I , Ágost pártján Leczinszky H . a francia lengyel trónjelöltje 
ellen harcolt és beavatkozásai folytán sokszor a háború szín
terévé tette a szepesi starosztíát. A herceg léha és ledér élet
módja miatt állandóan pénzzavarban vol t és így egyre újabb 
és elviselhetetlen terheket rótt a városokra és az evangélikuso
kat még külön adókkaj is sújtotta. Spitkó György durándi és 
egyúttal ruszkinóczi lelkésznek 1726-ban történt elhalálozása 

1 ) Gross Márton i. kéziratában (30. 1.) megemlíti, hogy midőn Sehwartz 
János szuperintendens egy ízben Felkán megfordult, Lubomirszky T . K , 
figyelmeztette őt, ha nem távozik el azonnal a városból, ő nagyon kelle
metlen püspöki székhelyet juttat neki és tudtára adatta, hogy a starosztia 
evangélikusaínak püspöke maga a staroszta. 



óta minden ev. prédikátor beiktatása fejében az illető ev. egy
házközségtől mindig 100 aranynak lefizetését követelte. 2) Je l 
lemző, hogy mikor egyízben kártyajátéknál sokat vesztett, 
Movszkovszky lublói várnagy azzal bíztatta a herceget a játék 
további folytatására: „Folytassa csak Fenség a játékot, hiszen 
meghalt egy ev. prédikátor". 3) 

Nemcsak új prédikátorok beiktatása alkalmával sarcolta 
meg az egyes egyházakat, hanem javításra szoruló imaházak 
újjáépítését is csak nagy összeg lefizetése mellett engedélyezte. 
Szepesolaszin az 1729-ben leégett imaház-újjáépítésének enge
délye 100 aranyba került. 4) 

Könnyelmű élete s kíméletlen zsarolási rendszere meglehe
tősen tönkretették az egykor virágzó szepesi városokat, amelyek 
egyre jobban elnéptelenedtek, mert a szepesi szász sok mindent 
tűrt és szenvedett, de ev. hitéhez sziklaszilárdan ragaszkodott 
és kész volt inkább vándorbothoz nyúlni és új hazát keresni, 
mintsem hitében megtántorodni. 

Lubomirszky Tivadar K . sem maradt ment a Lubomirsz
kyak közös hibájától és szintén csak élete végén ismerte fel a 
szepesi evangélikus szászok hűségét és megbízható becsületes-, 
ségét, pedig e két tényező adott sok tekintetben a szepesi sta-
rosztiának nagy nemzetgazdasági értéket és pol i t ika i jelentő
séget. A Lubomirszkyak valláspolitikája rendszerint csak éle
tük utolsó éveiben változott meg az evangélikusokkal szemben 
és ekkor tompították némileg a korábban kibocsátott sérelmes 
rendeletek élét. Lubomirszky T. K . említett 1728-íkí rendelete 
is némi jóakaratot tüntet fel régebbi türelmetlen álláspontjá
va l szemben. Jóvá ís tett egyet-mást ezen rendeletével, de 
azokat a sebeket, amelyeket négy évtizednél hosszabb starosz
taságának ideje alatt az ev. egyház testén ejtett, nem tudta 
egy tollvonással behegeszteni. 

Növelte az ellentéteket a staroszta és ev. alattvalói közt 
az a külső körülmény ís, hogy Lubomirszky T, K , herceg sokat 
vol t távol szepesi starosztiajától, mert leginkább Bécsben sze
retett tartózkodni, lublói kormányzói és kiküldött valláskom-

2 ) Gross Márton i. kézirata 23. 1. — A kézirat szerzője, aki utóbb 
durándí lelkész volt, gyermekkorában jól ismerte Lubomírszky T . K . her
ceget, akit feljegyzése szerint „StiefelfürsV-nek neveztek, mivel állandóan 
csizmában járt. 

3 ) u. o. 27. 1. 4 ) Schreter K . i . m. 15. 1. 



misszáriusai pedig legtöbbnyire önkényesen magyarázták vallás
ügyi rendeleteit. A z iparososztály, mely a tizenhárom szepesi 
városban jómódú, intelligens és ev. vallású volt, tönkre ment 
és koldusbotra jutot t Lubomirszky T. K . starosztasága alatt 
és így veszített súlyban, tekintélyben és társadalmi befolyásban 
az ev. egyház a szepesi starosztiában, ahol eddig neki ju to t t 
vol t a vezetőszerep. A társadalom a pol i t ika i átalakulásnak 
megfelelően kath. jellegű lett, de ezzel kapcsolatban lesűlyedt 
a városok anyagi és kulturális nívója is. A magasabbfokú la t in 
iskolákat nem tűrték meg a katholikusok és a hitéletet a leg
képtelenebb módon zaklatták. A kath. klérus hatalmi túlsúlyá
val , erőszakos térítéseivel (ev. betegek látogatása, kath. isten
tiszteleten való megjelenés kötelezettsége, reverzálísok, céh
testület vallásügyi intézkedései stb.) a német elem, mely a 
lutheránizmust képviselte a tizenhárom szepesi városban, inkább 
kivándorolt és helyét elfoglalta a beszivárgó kath. tótság, amely 
a szepesi starosztia nagyobbfokú rekatholizálását biztosította 
és ez vol t a Lubomirszky család valláspolitikájának logikus kö
vetkezménye. 

A z ev. vallásügy tehát nem nyert a Lubomirszkyak sta
rosztasága alatt a tizenhárom szepesi városban oly megoldást, 
amelybe a szepesi ev. lakosság beletörődhetett volna, mivel az 
állandó vallásüldözések és kíméletlen zaklatások maguk után 
vonták a virágzó városok hanyatlását' és közbe-közbe kiadott 
engedmények nem jelentették még az elnyomás korának végét. 



Negyedik rész. 
IV. Az ev. közoktatás története a Szepességen. 

1. A szepesi ev. népoktatás általános jellemzése. Iskolaíajok és 
az iskolák szervezete. 

A reformáció elterjedésével kapcsolatos volt a közoktatás 
általános fellendülése a Szepességen. A reformáció előtt igen 
tekintélyes számban voltak a Szepességen falusi és városi isko
lák, 1 ) de a népoktatást mégis az ev. iskolák tették áttalánossá 
és azok mélyítették a nép műveltségét azzal, hogy az iskoláz
tatást kiterjesztették a nép legszélesebb rétegeire. A tudomány 
többé nem egyesek kiváltsága, hanem közkinccsé lett, minthogy 
a nép is elsajátíthatta azokat az ismereteket, amelyek segít
ségévei a kor mozgató eszméinek mibenlétéről hű, tiszta és 
elfogulatlan képet alkothatott magának az eredeti források 
alapján. A népet bibliaolvasásra tanította és szoktatta a refor
máció, sőt a biblia eredeti szövegének ellenőrzése céljából fe l 
karolták az ev. iskolák a lat in, görög és héber nyelveket ís, 
Amely iskolában e nyelvek tanítása feltűnik, ott jineghonoso-
dott a reformáció szelleme, mivel ez az erazmiták, Melanchton 
F., Sturm J., Trotzendorf B., szóval a X V I . század pedagógu
sai által hirdetett rendszerváltozásnak egyenes következménye 
volt . Jóllehet a klasszikus nyelvismeretre nagy súlyt helyeztek 
a protestánsok X V I . századbeli pedagógusai, mégis túlnyo
móan a vallásos szellem lengi át egész iskolarendszerüket, mert 
míg a vallásosságot pedagógiájuk gerincévé tették, addig a 
nyelvtanítás csak eszköz volt kezükben a cél elérése térde
kében. 2) 

x ) Dr . Békefi Rémig: A népoktatás története Magyarországon 
1540-ig. Bpest 1906. 21—62. 1. és 205—215. 1. és lásd ugyan e szerzőtől: 
A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bpest 1910. 
216—218. 1., 337—344. 1. 

2) V. ö. Molnár A l . , ,A közokt, története Magyarországon a XVIII. 
sz-ban" Bpest 1881. 102. és 115. 1. 



A külföldi hatás kétségtelen a szepesi iskoláknál, 3) de 
szolgai utánzástól mindannyian tartózkodtak. Tanrendszerük 
nem eredeti, de a helyi viszonyoknak megfelelően a mintául 
vett tanrendszert sokszor lényegesen átalakították. 4) A nép
iskola a la t in iskola kiegészítő része, sőt azzal együtt egységes 
iskolát alkotott, mert szigorúan elkülöníteti iskolafajok, az 
egyetemtől eltekintve, még nem voltak. A z iskola jellege telje
sen a tanító-személyzettől függött. Ha a tanító nagyobb kép
zettségű volt , az iskola nemcsak elemi ismereteket nyújtott, 
hanem a trivium, sőt a kvadrivium tárgyait is felölelte, A vá
rosi iskolák úgyszólván kivétel nélkül a hét szabad művészet 
tananyagát tanították Melanchton, Trotzendorf, Sturm tanrend
szerének megfelelően kibővítve és átalakítva, sőt nemcsak Lő
csén, Késmárkon, hanem néhány elzálogosított város iskoláiban 
is adtak elő magasabb theologiai és bölcsészeti ismereteket. Ezek 
az iskolák sok tekintetben Melanchton ,,schola privata"-jára 
emlékeztettek és nálunk nemcsak előkészítőül szolgáltak az 
egyetemi tanulmányokhoz, hanem szakképzettséget is nyújtot
tak, mert sok tanuló szegénysége miatt nem kereshette fel a 
külföldi egyetemeket és az ezen iskolában nyert ismeretekkel 
vállalt papi, tanítói és esetleg más hivatalt. A szepesi iskolák 
szervezésénél feltétlenül Trotzendorf goldbergi iskolája szol
gált mintául, mert minden egyes egyházközség iskolájával ön
magára volt utalva és így a szerény fenntartási költségeknek 
megfelelően a nagyobb iskolák, Lőcse és Késmárk kivételével, 
legfeljebb három osztályból állottak. A z egyes osztályok kere
tén belül azonban több fokozat vol t és egy-egy osztályban rend
szerint két évig maradtak a tanulók, vagyis tanulmányi szem
pontból több csoportra osztották ugyanegy osztály keretén belül 
a tanulókat. De néhány helyen a harmadik osztály elvégzése, 
ha jelesebb rektor volt, esetleg 3 évig is tartott és i t t a tanítás 

3 ) Miután Molnár A . í. művében épen csak megemlíti a lőcsei és kés
márki latin iskolákat, szükségesnek tartottam azok jelentőségére kissé 
részletesebben kitérni. 

*) Végtelenül sajnálhatjuk, hogy Szontagh Gy.-nek 1579-ben az ev. 
iskolaügyről írt munkája nem maradt ránk. Kétségtelennek látszik előt
tünk, mivel Szontagh Gy. , aki Kauffny Tóbiástól K a s s a akkori jegyzőjétől 
elkérte a maga dolgozatát, melyet az iskolai rendtartásról és az oktatás 
menetéről írt és Kassán 1579-ben a városi tanácsnak bemutatott, Szepes
szombaton is használhatta. Lásd Kemény L , , ,Az oktatásügy története 
Kassán' r c. cikkét a Tört. Közi. Abauj várm. múltjából 1. évf. 161—163, 1, 



már nem állapodott meg a trivíum tárgyainál, hanem a la t in
görög és héber nyelveken kívül a theologiai tudományt is fe l 
ölelte. 5 ) A z egyes iskoláknál sem az egyházközség, sem a város 
nem biztosította a magasabb tudományok előadását, hanem 
egyedül a rektor személye és épen azért az iskolák, a rektor 
képzettségéhez képest, hol fejlődést mutattak, hol hanyatlást 
tüntettek fel. szóval állandó jelleget nem nyerhettek, mivel ta
nítási rendszerük folytonosan változott. 

Azokat az iskolákat, melyek az elemi ismereteken, vagyis 
olvasáson, íráson és számoláson kívül még egyéb, a gyakorlati 
életnek megfelelő szükséges ismereteket is adtak, „Brotschule" -
nek nevezték a Szepességen. 6) A z életre szükséges ismeretekre 
tanította a Brotschule a tanulókat, azonban természetes, hogy 
bennök a t r iv ium tárgyain kívül a vallás tanítását különös gond
dal kezelték. Brotschule volt a Szepesség minden nagyobb köz
ségében és ahol az elzálogosított városokban a rektorok nem 
emelték a Brotschulét la t in iskola színvonalára, az adott a ke
nyérkereseti pályát választott iparosoknak és kereskedőknek 
elég alapos műveltséget. 

A Brotschule megfelel tehát a mai népiskolának és mihelyt 
azt a latin-görög, esetleg a héber nyelvek tanításával bővítették, 
előállott az úgynevezett latin iskola (Lateinschule), melyet a 
hét szabad művészet igazi gyakorló-iskolájának is neveztek - -
eine rechte Übungsschul der freyen Künste. 7 ) I lyen la t in isko
lává alakult át a tekintélyesebb szepesi városok valamennyi is
kolája, de természetesen, minthogy a rektor személye volt az 
iskola szellemi nívójának és szervezetének főfeltétele, a rektor 
távozásával, ami igen gyakran előfordult, á városi la t in iskola 
sokszor újra visszasülyedt a Brotschule nívójára. A X V I . és 
X V I I . sz.-ban a rendelkezésünkre álló források alapján k imu
tathatjuk, 8 ) hogy hosszabb ideig lat in iskolák, ahol a la t in nyel-

5 ) Pld. Szepesolaszin és Matheóczon. V. ö. Buchholtz i . m. 74. és 77. 1. 
e ) u. o. 77. 1. 7 ) u. o. i . h. 
8 ) Wittenberger Ordiniertenbuch 1537—1610. (kiadta Stromp L. 

„Magy. ev. egyháztört. emlékek"-ben Bpest 1905.) közli a Wittenbergben 
felavatott lelkészek névsorát és e névjegyzékben megtaláljuk minden egyes 
felavatott lelkész életrajzi adatait, amelyből megtudhatjuk, hogy hol vé
gezte az illető a latin iskolát. A V I sz. kir. város szuperintendensei által 
felavatott lelkészek névsorát (1614—1741) lásd a lőcsei ág. hitv. ev. egy
házi levéltárában. V. ö. Buchholtz i . m. 77. 1. — A Magy. ev. egyháztört. em
lékek c. művet ezentúl így idézzük: Ev. eml. 



ven .kívül nemcsak a görög nyelvet, hanem még a theologia és 
bölcselet köréből ís adtak elő ismereteket, Szepesváralján 9 ) 
Szepesolaszín, 1 0 ) Iglón, 1 1 ) Poprádon, 1 2 ) Felkán, 1 : ! ) Szepesszom
baton, 1 4 ) Leibiczon, 1 5 ) Szepesbélán, l r ' ) sőt még Mathe-

H) Szepesváralján végezték a latin iskolát Schenhall Bernát, akit 
1551-ben (Ev. eml. 10. 1.); Meitzer Gergely, akit 1555-ben (Ev. eml. 14. 1.); 
Langer Ádám, akit 1566-ban (Ev. eml. 25 1.), Kociar Gy. , akit 1601-ben 
(Ev. E m l . 25 1.) avattak Wittenbergben lelkészekké; Blüml Márton meg 
1623-ban Lőcsén avatták lelkésszé (Lőcsei névjegyzék 15 1.), Knod Péter 
szepesváraljai tanuló adatait lásd a lőcsei névjegyzékben 116. 1. 

J(l) Szepesolaszín Lamberti A n d r i s libetbányai lelkész 1580-ban vé 
gezte a latin iskolát, akit 1583-ban avattak fel Wittenbergben lelkésszé 
(Ev. eml. 76. 1.); Schürger Bálint 1623-ig Olasziban tanult Bachscheidt 
Bálint, majd Dingisch Péter tanító al itt és innét Lőcsére ment tanulmá
nyai folytatására, ahol 1633-ban avatták fel lelkésszé. (Lőcsei névj, 35. 1.) 

" ) Iglóval külön fejezetben fogla kozunk. 
1S) Poprádon Fabini Samu tanult, tanulmányait folytatta Eperjesen, 

utóbb héthársi rektor volt, majd 1620-ban mint kisszebeni diakónust fel
avatták Lőcsén lelkésszé. (Lőcsei névj. 9. 1.) 

1 3 j Felkán tanult 1589-ben Andr>a . Mátyás, akit Heichler Jakab ta 
nító 3 évig a grammaticára tanított (Ev. eml. 123. 1.) — Pelcz G . felkai, 
tanítói voltak Skulteti M . és Schmeiss M., Felkáról elment Iglóra, majd 
Wittenbergbe tanulmányainak folytatása, illetőleg befejezése céljából s 
utóbb strázsai rektor, majd felkai segédlelkész lett, (Ev, eml. 25. 1.) 

**) Szepesszombaton tanult 3 év g (1577—1580.) a tepliczai szárma
zású Thoma Gáspár. Tanítója Nigrini Ferenc volt. Lelkésszé avatták W i t 
tenbergben 1586. aug. hó 7-én. (Ev. .eml. 84. 1.) — Négy éven át (1579— 
1583.) látogatta a sz.-szombati latin iskolát a lucsívnai szül. Fundator 
Imre, akit 1592-ben avattak Wittenbei gben lelkésszé (Ev. eml. 104. 1.) — 
Fontanus I.'svábóczi szárm. tanuló ad.itait lásd Ev . eml. 16. 1. és Thann 
Andrásét Lőcsei névjegy.-ben 101. 1. 

15) Leibiczon tanult sz.-váraljai tanulmányainak befejeztével 1571-ben. 
(Ev. eml. 25. 1.) — 1580-ban két évij; tanult Hutter Ádám tanító alatt a 
kukini születésű Urbanowitz Jeromos, aki azután Lám Sebestyén alatt 
Késmárkon folytatta tanulmányait, i ra jd 1582-ben avatták fel lelkésszé 
Wittenbergben. (Ev. eml. 73. 1.) — Leibiczon járt iskolába Baticius Miklós 
Árvából, akit 1587-ben avattak fel lelkésszé Wittenbergben (Ev, eml. 86. 1.) 
— Itt tanult továbbá Bresztovszky Szaniszló Németlipcséről, akit 1598-bau 
avattak lelkésszé. (Ev. eml. 117. 1.) — Winkler J . Szepesbélán kezdte és 
Leibiczon és Lőcsén végezte tanulmányait; majd lőcsei kollega, utóbb hun
falvi rektor és végül sümegi pap. Wagner szuperintendens 1646-ban avatta 
fel. (Lőcsei névj. 64. 1.) 

1B) Szepesbélán végezte a latin iskolát és Beszterczebányán a felső
fokú tanulmányokat Engel Márton, akit 1620. okt. 25. avattak lelkésszé 
Lőcsén. (Lőcsei névj. 10. 1.) — Vitz Máty. 1609-ig Bélán tanult, majd a 
morvaországi Iglauban folytatta tanulmányait; visszatérve Leibiczon rek
tor, utóbb Bélán segédlelkész; lelkészavatása 1623-ban volt. (u. o. 15. 1.) 



óczon 1 7 ) ís voltak. Rezik J. adatai szerint Korömpán l S ) kívül 
még két ev. lat in iskola volt a bányavidéken és pedig Göl
nicbányán és Svedléren, 1 9 ) 

Azonfelül volt még a Sz%pességen, úgymint Márkusfalván, 
Görgőn és Nagyeőrött nemesi pártfogóság alatt álló jól szer
vezett ev. és a sz. kír, városokban, Lőcsén és Késmárkon egy-
egy nagyhírű városi ev, iskola, melyekről külön-külön szólunk, 

A reformáció, mely általánossá tette a Szepességen a mű
veltséget, hiszen minden valamire való községben találunk nép
iskolát és azonfelül tizenöt helyen szervezett ev, la t in iskolát és 
két népiskolát (Márkusfalva és Görgő), melyek a la t in tanítást 
ís intenzívebben felkarolták, — készítette elő a talaj t a maga
sabb művelődés számára. Tisztán ezen iskolák érdeme, hogy e 
kornak városi polgárai nagy jártasságra tettek szert nemcsak 
a német, hanem a lat in nyelvű fogalmazásban is. Ha bepillan
tunk e kor hivatalos irataiba, vagy ha tanulmányozzuk az ok
iratokat, nem csodálkozhatunk eléggé azon, hogy milyen sza
batosan és tisztán kezelték e kor gyermekei, a német és la t in 
nyelvet egyaránt. Ami lyen alapos volt a nyelvoktatás, olyan 
beható volt a vallástanítás ís. Nemcsak száraz hittaní és káté-
ismereteket nyújtottak az iskolákban, hanem a rektor és ta
nító fáradságot nem ismerő hítbuzgósága, a tárgyért való lelke
sedése és lelkismeretes munkája vérré ís tették azokat tanít
ványaiknál. Csak az i l y szellemben felnevelt ifjúság védhette k i 
a X V I I , században az ev, egyházra mért halálos csapásokat, 
úgy, hogy a Szepességen a protestantizmus Bársonyék minden 
képzeletét meghaladó atrocitása ellenére még nem pusztult k i 
s még ma a kath. tótok és a lengyel zsidók erős és rohamos be
özönlése mellett ís, az evangélikusok teszik a szepesi lakosság 
tekintélyes kontingensét, sőt műveltség tekintetében a régi 
X V I . és X V I I . századbeli jeles iskoláztatásnak tradícióját 

17) Matheóczon tanult Bernstein Márton rektorsága alatt Fabianides 
Dániel, aki azután maga ís 1636-ban Matheóczon rektor, majd 1640-ben 
Ménhárdon segédlelkész, (u. o. 50. 1.) 

1 8 ) Koch Bálint Korompán végezte tanulmányait és innen került 
egyenesen a strassburgí egyetemre; 1590-ben hazatért és Nagyeőrött vál
lalt tanári állást. (Ev. eml. 104. 1.) 

1 9 ) Rezik I.í Gymnasiología evangelico Hungarica sive História scho
larum et earundem Rectorum celebrorum. (Kézirat az eperjesi ev. kollé
gium könyvtárában; egy egykori csonka másolat a gyűjteményemben.) 
Ezentúl így idézzük: Gymnasiología. 



megőrizve, jelenleg ís megtartották vezetőszerepüket a váro
sokban. 

Tagadhatatlan történelmi tény, hogy a szepesi ev. la t in 
iskolák alaposan szélesbítették és mélyítették a polgárok mű
veltségét és jóllehet előrelátható volt, hogy a sok iskolaalapítás 
szétforgácsolja az evangélikusok erejét, mégis a sok és talán 
kevésbbé jól szervezett iskolának nagy művelődéstörténeti je
lentősége nem vonható kétségbe. Minden egyes város és egyház
község büszke volt ugyan iskolájára, de az iskola nemének és 
fokának, illetőleg jellegének megállapítására nem folyt be dön
tően és e tekintetben meglehetősen, sőt mondhatjuk, teljesen 
szabad kezet biztosított a rektornak, akinek személye és tudo
mánya adott annak népiskolai vagy magasabb la t in iskolai nívót 
és 'jelleget. Ha azután a magasabb tudományok tanítására képes 
rektor más erősebb és életképesebbnek látszó lat in iskolához 
kapott meghívást, vagy valamely egyházközség lelkészévé vá
lasztották meg, — ami- a sürü rektorváltozások leggyakoribb 
oka volt , — és a városnak nem állott módjában hasonló nívón 
álló tanítót iskolájának rektora gyanánt megnyerni, úgy ez 
esetben a városi iskola elejtette a magasabb tudományok taní
tását és újra ,,Brotschule"-vé sülyedt vissza. A z evangéliku
soknak feltétlenül olyan módozatot kellet t volna keresniök, 
amely mellett az egyszer a Brotschule nívóján túl emelkedő 
lat in, vagy esetleg még magasabb tudományokat ís előadó is
kola megtarthassa fejlődése közben elért eddigi magasabb j e l 
legét és fennállása és egész szervezete ne egy személytől függjön, 
hanem annak állandósága szilárdabb alapon nyugodjék. így 
sülyedt vissza szinte szemünk előtt 1664-ben a matheóczi lat in 
iskola a Brotschule nívójára, midőn Geuthner Melchior rektor 
Szepesolasziba, Fabri Márton orgonista pedig Svedlérre távo
zott és Buchholtz Gy. kántor ís követte rektorát Szepesolasziba, 
Maga Heutsch Fülöp, a nagytüdományú lelkész meg Mén-
hárdra távozott, 2 0 ) Matheóczon pedig ekkor elég virágzó latín 
iskola volt , mert a grammatikán kívül tanítottak ottan poétikát, 
rhetorikát, logikát és theologiát, A logikai és theologiai tanul 
mányokra a rektor ekkor Matheóczon 10 hallgatót tanított. Szo
kásos volt Matheóczon a mendikálás ís, amelyből húsznál több 
tanuló tartotta fenn magát. Megjegyzendő, hogy ének és zene 

w>) Buchholtz, i. m. 77. 1. 



tanítására különben is nagy súlyt helyeztek az ev. iskolákban, 
úgy hogy az istentiszteleten a tanulók vegyeskara rendesen köz
reműködött. A z iskola a város lakosságára ís éreztette hatását, 
amennyiben Matheóczon a polgárok közül már többen értettek 
a zenéhez. 2 1) 

A z elzálogosított városokban az ev. lat in iskolák a X V I I . 
század másik felében sorra Brotschulekká lettek. A városi ma
gisztrátusok katholíkussá való tétele után a városi segélyt elvon
ták tőlük és az iskolák fenntartási költségei tisztán a hivek ál
dozatkészségére hárultak, úgy hogy a viszonyokkal számolva, 
az osztályok és tanítók számának apasztása mellett, egyszerű 
Brotschulék léptek a virágzó és i t t -ot t életképes ev. la t in iskolák 
helyébe. Még leghosszabb ideig virágoztak a szepesváraljai, 
szepesolaszií és iglói ev. la t in iskolák, de Bársony Gy. püspök 
bíztatására Lubomírszky Szaniszló Herákliüs elnyomta csak
hamar 1674-ben ezeket az iskolákat ís. Lubomirszky Szaniszló 
és fia. Szaniszló Herákliüs különben ís féltékeny szemmel néz
ték az ev. la t in iskolák virágzását, mert féltették tőlük az álta
luk alapított és szervezett podolini piarista kollégium jövőjét. 
Erre vezethető vissza az, hogy míg Lőcsén és Késmárkon a maga
sabb tudományok rendszeres előadása híressé tette az ottani ev. 
iskolákat, addig az elzálogosított városokban i lyen magasabb 
jellegű iskolát nem tűrtek a Lubomirszkyak a podolini piarista 
kollégiumra való tekintettel, hiszen Lubomirszky Szaniszló, 
mint láttuk, még a Szepeshelyen emelt jezsuita kollégiumtól 
ís féltette a podolini piarista kollégium hirét és jövőjét. Míg a 
X V I . század végén és a X V I I . század ötvenes éveiben még elég 
sűrűn akadunk a Wittenbergben és Lőcsén felavatott lelkészek 
között olyanokra, akik az elzálogosított városok valamelyiké
nek ev. lat in iskolájában végezték egyetemi előtanulmányaik 
java részét, addig 1642-ben, a .podol in i kollégium megalapítása 
után, már csak szórványosan akadunk ez iskolák tanítványaira. 
Legtöbb tanítványa volt az elzálogosított városok ev. la t in 
iskol4í közül az iglóínak és a wittenbergi és lőcsei lelkészava
tásoknál azok száma, akik Iglón végezték egyetemi előtanul
mányaikat, nem csekély. 2 2 ) 

A z elzálogosított városok ev. latín iskolái Lubomírszky 
2 1 ) u. o. 78. 1. 

a 2 ) Lásd az E v . eml. és a lőcsei névjegyzéket és lásd későbben az 
iglói latin iskola fejlődéséről szóló fejezetet. 



Szaniszló Herákliüs starosztasága alatt mind elnyomattak és 
az egy iglói kivételével többé életre sem keltek. A X V I I . szá
zad végén (1674 után) csak két ev. lat in iskola maradt meg a 
szepesi városokban, úgymint Lőcsén és Késmárkon, de azok is 
a város falain túl telepíttettek k i és csak nagy anyagi erőmeg
feszítéssel voltak fenntarthatók a legújabb időkig. Lőcse 1868-ban 
szüntette be végképen ev. főgimnáziumát, mikor ís átvette annak 
szerepét az 1784-ben- új életre kel t iglói triviális iskola, mely 
idők folyamán 1865-ben teljes főgimnáziummá fejlődött. A Sze
pességen tehát az egykori tizenöt evangélikus lat in iskola közül 
csak kettő maradt meg, de a sok apró iskola helyét teljesen 
pótolja jelenleg a modern pedagógiai-didaktikai és ev. vallá
sos követelményeknek is megfelelő két szepesi ev, középiskola 
Késmárkon és Iglón, mely utóbbinak, nemrégen történt új já
szervezése miatt, szintén külön fejezetet szentelünk épen úgy, 
mint a nagymultú késmárki líceumnak. 

M i n d a nép-, mind a latiniskolák belső ügyeit az egyházi 
hatóság intézte el. A lelkész gyakorolta az egyházban lévő is
kolák felett való felügyeleti jogot . 2 3 ) A z iskolamesternek a 
lelkésztől való függő viszonya azzal is kifejezést nyert, hogy 
annak ellátásáról a lelkész volt köteles gondoskodni, illetőleg 
bizonyos napokon adott neki ellátást, vagy a természetbeni 
ellátás helyett megegyezés szerint neki pénzt, gabonát, sört 
szolgáltatott k i . 2 4 ) A kántor és az orgonista is hasonló elbánás
ban részesültek. A z orgonista rendszerint csak bizonyos napokra, 
vagy esetleg azon napokon, mikor a templomban dolga akadt, 
kapott vagy teljes, vagy félnapi ellátást. A z orgonista függő 
helyzete azonban még a rektor-, tanító- és kántorénál ís kirívóbb, 
amennyiben i lyen közös étkezéseknél ő reá hárult még a fel
szolgálás teendője í s . 2 5 ) 

A z iskola egyházi jellegét kidomborította továbbá az a 

2 S ) Lásd Bogner B. iglói 1556-iki meghívójának 6. §-át. (Czirbesz 
10. sz. 38—47. 1.) 

2 4 ) u. o. 4. §-át, mely szerint a rektornak és kántornak vasárnapon
ként köteles ellátást adni; továbbá lásd Wagner I . iglói 1596-iki meghívó
jának 6-dik pontját (u. o.), vagy lásd Danielís Illés szepesváraljai lelkész 
1601. évi meghívójának 6-ik pontját. (Acta Forensí.a oppidi Váralja ab 
1593—1629, 41. 1. — Szepesváraljai városi , levéltárban.) 

2 5 ) Wagner meghívójának 7. pontja; Danielís meghívójának 7-dik 
pontja, (u. o, i. h.) 



tény is, hogy temetések alkalmával vagy az egész ifjúság, vagy 
annak fele kivonul t a rektor, esetleg a kántor vezetése a la t t . 2 6 ) 

A rektor és a tanító feltétlen! engedelmességgel és tisz
telettel tartoznak lelkészüknek 2 7 ) és annak hozzájárulása és 
akarata nélkül nem függeszthetők f e l . 2 8 ) A rektor erkölcsi élete 
legyen feddhetetlen és mintaszerű. 2 9) Bort ne mérhessen az is
kolában. 1 , 0) Ha hanyag és engedelmetlen szent kötelességeinek 
végzésében, jelentessék be az esperesnek vagy a fraternitásnak 
és ha a figyelmeztetés és egyszer-kétszeri megrovás után meg 
nem javul , mozdítsa el őt a városi tanács és a fraternitás terü
letén belül ne kaphasson többé alkalmazást." 1) 

M i n t az egyház tisztviselője, megjelenhetett a rektor a zsi
nat ülésein. 3 2) A renitenskédő iskolaigazgatóval szemben a sze
pesváraljai zsinat egyik kánonja úgy intézkedett, hogy ha a 
patrónusa vagy papja ellen vét, akkor a kegyúrnak jogában áll 
a helybeli pap belevonásával és még két-három egyházi és 
ugyanannyi világi férfi közreműködésével helyben az ügyet 
megvizsgálni és ha a tényállást megállapították, mondjanak 
Ítéletet és büntessék meg a vétkest érdeme szerint.' ' ') 

A rektor és az egész tanítószemélyzet a tanítóságot csak 
átmeneti pályának tekintette lelkészi, vagy városi tisztviselői 
állás elnyerésére. A rektor i állás nem bírt elég vonzóerővel, 
mivel a tanító, mint egyházi személy, noha a pappal egyenlő 
képzettséggel és képesítéssel rendelkezett, mégis alárendeltje 
vol t egyházának, sőt a lelkésszel és a városi hatósággal 
szemben is függő viszonyban állott. A várostól nyerte el rek
tor i vagy tanítói megbízatását, attól kapta fizetését és az moz
dította el állásából, ha kötelességeit végképen elhanyagolta. 

Kisebb helyeken, ahol csak egy tanító volt, rendkívül nehéz 
és fárasztó vol t annak hivatala, amely felölelte tanítói munka
körén kívül a kántori, jegyzői, harangozói teendőket és azon
felül minduntalan a hatóságokhoz követségben kellet t járnia, 
ami az akkori nyomorúságos közlekedési viszonyok mellett a 

2 e ) Lásd p. o. Mylius I . késmárki meghívóját 1596-ból (i. h.) 
2 7 ) Statuta Fratrum X X I V Regalium antíqua tum recentía. 33. §. 

(Matr. Goltz. 7. 1.) 
2 8 ) u. o. 32. §, 2 H ) u. o. 34. §. 
3 0 ) u. o. 35. §. 3 1 ) u. o. 36—37. §§. 
3 2 ) V . ö, „A szepesi ev. egyház szervezete megalakulása első száza

dában" c. fejezetben 156. 1. 
3 3 ) Lásd a zsolnai zsinat V l I I - d i k kánonját. 



legkellemetlenebb feladatok egyike volt . A nagyobb városok is 
rendszerint a rektorokra vagy tanítókra bízták a szükséges 
követ járásokat, amiért rendesen nagyobb díjazásban is része
sítették őket. A Késmárkról 1565-ben Kassára került Kauffny 
Richárd rektor követ járása fejében rendes fizetésén felül egy 
hordó borral kapott többet a várostól és oly becsülettel szol
gálta a várost, hogy utóbb I . Ferdinánd nemesi rangra emelte. ' 1 ) 

De nem irígylésméltó munkát végzett a városi iskolamester 
sem a maga osztatlan osztályaiban. Természetes, hogy a váro
sokban már segítőtársakra volt szüksége és ezekről ő maga 
gondoskodott és maga fizette ís azokat. 3 5 ) 

A z iskolamesternek vagy rektornak, aki egyúttal a prímát, 
vagyis a legfelsőbb osztályt tanította, segéde a konrektor, szub-
rektor, kollega vagy kollaborator, a kántor és az orgonista, sőt 
szerep jutot t a tanításban a felsőbb osztálybeli tanulóknak is, 
akik auditores és praeceptores néven fordulnak elő. : i 0 ) A kon
rektor, szubrektor, kollégák vagy kollaborátorok tanítottak a I I . 
osztálytól kezdve a többi alsó osztályokban és. számuk rend
szerint az osztályok számától függött/' 7) 

A z énektanítást a kántor végezte, szükség esetén helyet
tesítették őt a kollaborátorok. 

A z orgonista zenére tanította az ifjúságot, mivel annak 
az istentiszteletnél még mindig nagy szerep jutot t . 

A z idősebb tanulók közül megbízott a rektor egyeseket a 
kezdő tanulók tanításával; ezek voltak az auditores vagy prae
ceptores; akik pedig a kántor- és orgonistának segédkeztek a 
harangozásnál és az istentiszteletnél, temetkezéseknél, ezek 
alkották az ,,ordo pulsantíum" harangozok csoportját, amely
nek élén állott a campariator vagy főharangozó/ 8 ) 

Lőcsén és Késmárkon a rektorral együtt öt, a többi váro-

3 4 ) G y a k r a n kelt útra a város ügyes-bajos dolgai elintézése céljából 
Bécsbe, Pozsonyba és Prágába. Útiköltségeiről mindig pontosan beszámolt. 
(Tört. Közi. Abauj várm. multj, I . évf. 1910. 88—89. 1.) 

**) Lásd Mylius J . késmárki meghívóját. 
"') Lásd a részleteket a lőcsei és késmárki ev. latíniskolák tárgya

lásánál. 
3 7 ) Késmárkon pld. 1766-ban az V . osztályban tanított a „collega", 

a I V . osztályban a kollega Donatus, a I I I . oszt.-ban a szubrektor, a I I . oszt.-
ban a konrektor és az I . oszt.-ban a rektor. (V. ö. Dr. Fínánczy E . : „A ma
gyarországi középiskolák múltja és jelene." Bpest 1896. 36. 1.) 

3 5 ) Lásd a lőcsei és késmárki iskolákról szóló fejezeteket. 



sokban rendszerint három tanerő állott egy-egy ev. la t in iskola 
élén és ennek megfelelően találunk az előbbi helyeken öt-öt, 
az utóbbiakban rendesen csak három-három osztályt, amelyek
nek mindegyikében azonban több évet töltenek a tanulók. Ép 
úgy, mint az osztályok nincsenek szigorúan évfolyamok szerint 
elválasztva, nem találnak igazi határvonalat népoktatás és mai 
értelemben vett középoktatás között sem és nincs meg a szi
gorú választófal tanár és tanuló között sem. A z egész közoktatás 
még meglehetős egységes egészet alkotott; nincs oly tagozott-
ság és éles ellentét, mint manapság az egyes iskolatipuszok 
között, viszont egyöntetűség síncsen tanterv, tanrendszer és 
módszer tekintetében, mert mindegyik iskola visszatükröztette 
eredeti, individuális fejlődésének bélyegét. 5 9) Határozott k i j e -
gecesedni készülő irányt csak a la t in iskolák humanisztikus 
jellegében fedezhetünk fel. A humanisztikus irányú intézeteket 
a protestantizmus fellépése fejlesztette k i , mert azok jobban 
megfeleltek céljának. A Szepességen is az ev. szellemtől átha
tott ev. társadalom épen azért tartott fenn a legújabb időkig 
három ev. lat in iskolából kifejlődött ág. hitv. ev. főgimnáziu
mot, — amelyek közül azonban a lőcsei a materiális korszel
lemnek 1868-ban már áldozatul esett és megszűnt, — hogy 
azok úgymint az ősi késmáfkí ev. líceum és a megújodott iglói 
ev. főgimnázium is, az ev. vallásos szellemnek és a közművelt
ségnek védőbástyái legyenek. 

Lássuk már most a márkusfalvi, görgői, illetőleg topporczí 
és nagyeőri intézetek „nemesi és mágnási" jellegét és kulturális 
szerepét, hogy azután a lőcsei, késmárki és iglói ev. la t in isko
lák fejlődését és közműveltségi jelentőségét részletesebben be
mutathassuk. 

2. Nemesi pártfogóság alatt álló szepesi ev. iskolák. 

Luther Márton nemcsak a városokat, hanem a nemeseket 
is felszólította, hogy alapítsanak és szervezzenek iskolákat, 
amelyek a közműveltség megszilárdítását és ennek révén a re
formáció erősítését is biztosítsák. 

A Szepességen három nemesi család, névszerint Máriássy, 

S 9 ) A prot. iskolák ezen változatos szervezetének jó és árnyoldalaira 
helyesen mutatott rá dr. Szelényi Ödön „A magy. ev. nevelés története a 
reformációtól napjainkig." Pozsony 1917. c. értékes munkájában. (116. 1.) 



a Görgey és a gradeczi Horváth Stansith azonnal csatlakozott a 
reformációhoz és emlitésreméltó, hogy a legújabb időkig, ille
tőleg a grad. Horváth Stansith család kihalásáig e három család 
nemcsak, hogy ev. hitéhez mindvégig tántoríthatatlanul ragasz
kodott, hanem mindenkor az ev. egyház buzgó pártfogójának 
is mutatkozott. 

Az iskolaügyet, a ránk maradt gyér adatok szerint, leg
először a Máriássy család karolta fel, amennyiben Máriássy Pál 
és felesége Sighér Anna nemcsak hitbuzgó lutheránusok, hanem 
a magánföldesuri területükön levő ev, egyházak szervezői is 
voltak. Férj és feleség egyaránt tudománykedvelő volt, akik 
első sorban saját gyermekeik nevelésére külön iskola felállí
tását tervezték. Miután 1565-ben Zsigmond személyében már 
fiuk született, az iskola alapításának kérdése aktuálissá válha
tott, főleg Sighér Annára, a gyermek anyjára nézve, aki, fenn
maradt leveleinek tanúsága szerint, az anyai szeretetben egész 
boldogságát feltalálta,1) Máriássyné vallásos, gondos, szeretet
teljes, boldog anya, aki akkor sem akart megválni fiától, mikor 
annak tanulmányai folytatása céljából Sárospatakra kellett 
mennie; utóbb meg wittenbergi útjáról hallani sem akart,2) 
Nem járunk talán messze az igazságtól, midőn annak a nézet
nek adunk kifejezést, riogy a márkusfalvi iskolát Máriássy Pál 
főleg feleségének Sighér Anna bíztatására létesíthette- közvet
lenül Zsigmond fiának 1565-ben történt születése után. 

Annyi tény, hogy 1567-ben már meg volt a márkusfalvi 
iskola, amennyiben abból az időből ismerjük annak rektorát 
Corl Bálint személyében, aki maga mellé kántornak hivta akkor 
Stentzel Jánost,3) akit eddig, Franki,4) Kupeczr') és Iványi0) 
Rezik J. Gymnasiología ja nyomán helytelenül az iskola első 
rektorának tartottak. Stentzel J. csak másfél évig maradt Már' 
kusfalván, innét Korponára ment el szintén kántori minőségben.7) 

A görgői iskola nem sokkal a márkusfalvi iskola után ké-
1 ) Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára. (Közi. Szepes 

vm. múlt). 1917. X X I . 1.) 
-) u. o. és v. ö. Deák Farkas : Magyar hölgyek levelei. Bpest. 75. 1. 
3) E v . E m l . 56. 1. 
") F r a n k i V . „A hazai és külföldi isk. a X V I . sz." Bpest, 1874. 125. 1. 
5 ) Kupecz Lygurg: A nemesek iskolái, vagy az úgynevezett mágnásí is

kolák a Szepességen. (Szepesm. Tört. Társ . Évk. V . évf. 1889. Lőcse 153. 1.) 
p ) Iványi B . i. m. i. h. 
7) Ev . emlék. 55—56. 11. 



letkezhetett és jóllehet semmiféle konkrét adattal nem rendel
kezünk, mely az iskola alapításának idejére nézve határozott 
útbaigazítást adna, mégis elfogadhatónak tart juk Görgey A l b e r t 
azon nézetét, hogy a görgői iskola alapítója 1580 körül csak 
Görgey Kristóf lehetett. 8} Anny iva l inkább kell Görgey Kristóf
ban az iskola alapítóját sejtenünk, mivel 1581-ben ugyancsak 
ő is hasonló statútumot adott k i , mint Máriássy Pál, amelyben 
földesúri területükön levő ev. egyházaiknak, illetőleg a lakos
ságnak szigorú utasításokat adtak az ev. vallás követésére és 
ápolására nézve. A z 1581-iki statútumban néhány adatra aka
dunk, mely indirekte a márkusfalvi és görgői iskolaügyre is némi 
fényt derít, 9) 

A statútum igaz, hogy csak nagy általánosságban ép hogy 
megemlíti a tanulókat, mégis megtudhatunk ezen adatokból 
annyit, hogy a vallásos alapon álló népoktatás vol t a feladatuk, 
úgy, hogy a márkusfalvi és görgői helytelenül „udvari vagy ne
mesidnek elnevezett iskolákban nem magasabb jellegű la t in-
iskolákat, hanem a lat in nyelvet is felölelő szélesebb keretben 
mozgó népiskolákat ke l l látnunk. A z írás és olvasás tanításán 
kívül a vallástanítás volt az iskola súlypontja, , ,A tanítók hívek 
és szorgalmatosak legyenek az ő hivatalukban, tanítsák a pró
fétáknak és apostoloknak írásait, ne legyenek hízelkedők, se 
gonosz példaadók s tanítsák az ifjúságot a kátéra" — mondja 
a statútum első paragrafusa, 1 0) A z iskola vallástanításának je
lentőségét emelte a statútum azon intézkedése, hogy aki meg 
nem tanulta a tízparancsolatot, a hitnek ágazatait és a könyörgő 
imádságokat, az meg nem házasodhatott, 1 1) 

Szóval a vallás szabott az egész iskolának irányt s mivel 
Márkusfalván Máriássy Pál felesége Sighér Anna volt az iskola 
lelke, természetes, hogy az ő vallásos lelkületének visszatük
röződését látjuk az iskola egész szervezetében. A z iskola nép
iskolai jellege mellett szól továbbá az a tény is, hogy Máriássy 
Pál Zsigmond nevü fiát Sárospatakra küldte tanulmányai foly-

s ) Görgey Albert: A topporczi és görgői Görgey nemzetség. Igló 
1908. 39. 1. 

9 ) A z 1581. évi márkusfalvi statútumot egész terjedelemben közölte 
Iványi B . i. m. ,135—138. 1. a Máriássy család márkusfalvi levéltár batízfalvi 
részéből X X V . fasc. 17, sz. A görgői statútumra nézve lásd Görgey Albert 
i . m. í. h. 

í 0 ) Statútum 1. §. i. h. 135. 1. " ) u. o. 7. §. 137. 1. 



tatására, ami az aggódó anya miatt, ha a gyermek Márkusfalván 
is nyerhetett volna magasabbfokú kiképeztetést, semmi szín alatt 
nem történhetett volna meg, mivel Máriássyné levelei tanúsága 
szerint végtelen szeretettel ragaszkodott fiához s csak ttagy 
nehezen törődött bele az elválásba. 1 2 ) 

A márkusfalvi iskola lelkes patrónusa vol t Máriássy Zsig
mond is, aki sárospataki tanulmányai után Wittenberget kereste 
fel . Hazatérve, ő alatt érhette el az iskola fénykorát. Maga ís 
felkarolta a tudományokat és Márkusfalvát a kriptokalvinizmus 
szepesi központjává tette. Koríttyáni Mátyás, az akkori iskola
mester, Pilcz Gáspár prédikátorral együtt Máriássy Zsigmond 
patronátusa alatt működött. 1 3) 

A z iskola Zsigmond nagy tudománykedvelése ellenére is 
utódjai alatt sem fejlődött ev, latíniskolává, hanem megmaradt 
továbbra is népiskolának, amelyben azonban a latin nyelvnek 
is hely jutott . 

A z iskolának egyetlen ránkmaradt tankönyve, melyet 
1637-ből ismerünk, szintén lat in nyelven készült. Ratigius Ven
cel, az iskola akkori rektora, „Sententíae Evangelíorum dominí-
calíum ín usum scholarum collectae, hemistichiis latinis, nec non 
rhytmis bohemicis collígatae" címen Lőcsén Brewer L . könyv
nyomdájában bocsátotta közre tankönyvét, melyet tanítványaí
nak, Máriássy Imrének, Boldizsár- és Samunak ajánlott. A tan
könyv vallás-erkölcstani segédkönyv volt, amennyiben össze
foglalva nyújtotta a vallásos-erkölcsi axiómákat tartalmazó 
verssorokat, amelyeket eddig az iskolában emlékelés céljából 
táblára irtak, A tankönyv szóval a diktamen pótlására szolgált. 

Érdekes továbbá, hogy mind a márkusfalvi, mind a görgői 
iskola rektorai és tanítói egy-kettő kivételével 1 4 ) (Fabricius J á 
nos, Fröhlich Samu) 1 5 ) nem külföldi egyetemet végeztek, hanem 
rendszerint hazai intézetekben nyerték kiképeztetésüket. Sőt 
közülük csak egynéhány járt a jelesebb hírű hazai ev, iskolái 
valamelyikébe, így p ld . az eperjesi, bártfai, lőcsei, késmárki ev. 
latiniskolákba, 1 6) mig legtöbben a privigyei, németlipcseí (raje-

1 2 ) Iványi B . i . m. X X I . 1. és Deák F a r k a s i. m. i. h. 
1 3 ) u. o. 117. 1. és lásd még u. o. X X V . 1. 
1 4 ) A rektorok sorrendjét Kupecz L . i. m. Rezik Gymnas. alapján közli. 
l ä ) Fröhlich S. Elbingent kereste fel Mylius miatt és azonkívül Regens-

burgban tanúit. (Index ordinat. 24. 1.) 
1 4 ) Stentzel Késmárkon, Bártfán (Ev. eml. 55. 1.), Urbani Eperjesen, 



czi) és még alacsonyabb színvonalon álló iskolában fejezték be 
tanulmányaikat. A márkusfalvi és görgői iskolák szellemi ní
vója ennek következtében jóval alul maradt a városi ev. la t in
iskolákén s míg azok egy-egy nemes patrónus vezetése alatt 
tisztán a népoktatásnak, addig ezek a város pártfogása mellett 
a magasabb művelődés szolgálatában állottak. 

Megjegyzendő még, hogy a márkusfalvi és görgői nemesi 
patronátusi iskolákban feltűnően sok a tót származású (Árva-, 
Zólyom-, Turócz-, Trencsénm.) tanító, 1 7 ) akik minden valószí
nűség szerint tótul is taníthattak, mert hiszen a ránkmaradt 
egyetlen márkusfalvi tankönyv a la t in emlékverseket cseh for
dításban is közölte. 

Ebből mármost az ís következik, hogy az iskola sem Már
kusfalván, sem Görgőn nem nemesi, udvari, vagyis magán
iskola, amilyenek Rezik I . és az ő nyomán újabb íróink is tar
tották, hanem a két nemesi család patronátusa alatt álló nép
iskola, amelyet azonban a Máriássy és a Görgey család tagjai is 
látogattak. A z iskolákról fennmaradt gyér adataink közül egyet
len egy sem va l l arra, hogy azok tényleg nemesi, udvari- vagy 
mágnás iskolák lettek volna. Sőt ellenkezőleg, biztosra vehetjük, 
hogy a földesurak zsellérei látogatták leginkább az iskolákat 
és azért célszerű és talán szükséges is volt , hogy az iskoláknál 
leginkább tótul beszélő, tót származású tanítókat is alkalmaz
zanak. A kegyurak gyermekei részesültek az iskolai tanításon 
kívül még magánoktatásban is, mert közben-közben akadt mind 
Márkusfalván, mind Görgőn egy-egy jelesebb képzettségű ta
nító, aki Bártfán, Lőcsén vagy külföldön végezte tanulmányait 
és így a magasabb tudományok és alaposabb ismeretek tanítá
sára is vállalkozott. így tanította p. o. külön Hrabéczy Illés 
1614 táján Görgey A. gyermekeit Görgőn 1 8 ) , Konitsek Mátyás 

Bártfán (index ord. 20 . 1.), Simonides Lőcsén (u. o. 2 6 . 1.) és Hrabéczy Tu-
róczszentmártonon, Banovczén kívül még Galgóczon, Kassán, Pozsonyban, 
sőt Rákóczi György költségén Gyulafehérváron tanúit és ott Alstedt tanít
ványa volt (ind. ord. 48 . 1.) Jelesebb képzettségénél fogva lehetett a Görgey 
családnál nevelő, (u. o. i. h.) 

1 7 ) Árvamegyei: Stankovics és Kapelini, mindkettő Trsztenából szár
mazik (index ord. 17. és* 30. 1.) zólyomi Urbani és Urbanides (u. o. 20 . és 
34 . 1.); turóczm. Hrabéczy I. (u. o. 48 . 1.) és trencsénm. Novatius (Illava 2 . 1.), 
Simonides (u. o. 2 6 . 1.) és Bruschius (Rajecz 2 9 . 1.) 

1 8 ) Index ordínat. 48 . 1. 



a Görgőről Topporczra áthelyezett iskola rektora Görgey György 
fiait és Farkas Gy. Görgey Gy. Pál és László f i a i t . 1 9 ) 

A márkusfal v i iskola két tanítványát névszerint ís ismerjük, 
úgymint Cocus Jánost és Hieronymiades Leonhárdot. Az előbbi 
Fabricius János rektorsága alatt tanúihatott, 2 0) az utóbbi 
Duchon János rektor tanítványa v o l t . 2 1 ) Cocus J . márkusfalvi 
törvényes család sarjadéka, 2 2 ) Hieronymiades L. pedig mosóczi 
származású v o l t . 2 5 ) Mindegyik a márkusfalvi iskola elvégzése 
után folytatta még tanulmányait és pedig Cocus Lőcsén, Kas
sán és Iglón, Hieronymiades L . meg Zsolnán és Kassán . 2 4 ) 
Tehát íme újabb bizonyíték arra, hogy a márkusfalvi iskola nem 
lehetett egy jól szervezett népiskolánál magasabb jellegű iskola. 

A márkusfalvi és a görgői nemesi patronátus alatt álló 
iskolákat elsodorta az 1673-iki év, midőn Máriássy Imrét a 
Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt jószá
gainak elvesztésére ítélték és az ítéletet Kolozsváry István apát 
és Beleváry D. kír. harmincados végrehajtották. 2 5) Máriássy 
Imre birtokaínak elkobzása folytán koldusbotra jutot t és ennek 
következtében örökre elnémult a tudománynak szentelt hajléka 
ís Márkusfalván, melyet Máriássy Páltól, az intézet alapítójá
tól kezdve, a család tagjai nagy áldozatkészséggel és hithűség1-
gel fenntartottak. 

Hasonló sors várt a Görgeyek görgői iskolájára, amelyet 
azonban a család azzal mentett meg egyelőre a teljes pusztu
lástól, hogy Szepeshely, Szepesvár és Lőcse veszedelmes szom
szédságából áthelyezte azt a félreeső Topporczra, ahol azután 
még egy rövid ideig tengődött' az iskola, míg nem 1725 táján 
teljesen megszűnt. 2 6) 

1 9 ) Gymnasíologia és Kupecz i. m. Í51—152. 1. 
2 0 ) Cocus I . márkusfalvi tanulmányai után Lőcsén Rhan János rektor 

alatt folytatta tanulmányait. Rhan 1593—1601-ig működött Lőcsén, (Ev. E m l . 
143. 1.) 

J 1 ) Index ordinat. 43. 1. 
2 2 ) Joannes Coci Marcivíllensis Scepusíus legitimo thoro natus. — A 

törvényes házasságból való származásának hangsúlyozása is amellett bizo
nyít, hogy Cocus zsellérivadék lehetett. (Ev. eml. 143. 1.) 

2 3 ) Index ordinat. 43. 1. -"') u. o. i . h. 
» ) Iványi B. i . m. X X X I V — X X X V , 1 
2 f i ) Lásd Rezik „Gymnasiología" kéziratában a „Schola Görgíana" c. 

fejezetet és v. ö. Kupecz Lyg. c. cikkével 152. 1. és Weber Samu „Gradeczí 
Stansith Horvát Gergely és családja" c. m. Késmárk 1896. 50. 1. 



Mindezek alapján végeredményűi kimondhatjuk, hogy a 
márkusfalvi s görgői, illetőleg topporczi iskolák nem voltak 
nemesi-, udvari-, azaz mágnásiskolák, hanem a reformáció de
mokratikus irányzatának megfelelően a Máriássy és Görgey 
családok nemesi pártfogása alatt álló, jól szervezett ev. népis
kolák, amelyekben a latin nyelv tanításának is hely jutott. 

A márkusfalvi, görgői, illetőleg topporczi iskolánál sokkal 
fontosabb szerephez ju tot t a nagyeőri iskola (Késmárk és Sze-
pesbéla között). A z iskolát Ráth György 2 7 ) és Iványi B é l a 2 8 ) 
kutatásai szerint 1588-ban alapította grádéczi Horváth Stansith 
Gergely és ezzel Weber Samu állítását, hogy a nagyhírű iskola 
már 1584-ben keletkezett volna , 2 9 ) részünkről ís el k e l l ejte
nünk/' 0) 

Lehetséges, hogy a nagyeőri iskola alapításánál a Máriássy 
és Görgey családok iskolaalapításai ís serkentőleg hatottak a 
külföldi tanulmányútjáról hazatérő fiatal, lelkes és nagyképzett-
ségü főúrra, aki különben ís kötelességének vallotta, hogy egy
házának kulturális intézményeit előmozdítsa, sőt maga' újaknak 
szervezésére ís a legnagyobb áldozatkészséggel vállalkozott. 

Létesített iskoláját nagy gonddal, szeretettel és kiváló szak
értelemmel szervezte. Képzettsége, műveltsége és a legújabb 
pedagógiai rendszerekben való alapos jártassága képessé tet
ték őt arra, hogy korának színvonalán álló erős ev. kulturális 
központot teremtsen nagyeőri kastélyában, amelyben helyet 
adott iskolájának is. Horváth Gergely, mint a kr iptokalviniz-
musról szóló fejezetben láttuk, maga is kiváló híttudós volt , aki 
korának legelső tudósaival és a pedagógia akkori vezérférfiaival 
személyes összeköttetésben állott. A hires Sturm J. strassburgi 
iskolájának volt tanítványa, sőt félévig nála volt teljes ellátás
ban, 3 1 ) azonkívül Bezával, Andreáéval és Pappussal személye-

- 7 ) Ráth György, Grádéczi Horváth Gergely és Lám (Ambrosius) Se
bestyén hitvitája. Bpest 1894. 9. 1. 

2 8 ) Iványi Béla, A grádéczi Horváth Stansith család történetéhez. (Közi. 
Szepes várm. rtiultj. 1918. 119. 1.) 

2») Weber Samu i. m. 51. 1. * 
; , n ) Szelényi Ödön dr. i . m. 154. 1. már helyesen az 1588, évet tekinti az 

iskola alapító évének. 
Horváth G . strassburgi végbizonyítványának az eredetijét lásd a 

nagyeőri családi levéltárban Orig. 6. V , Kiadta Weber S. i . m. 131—133. 1. 
és újabban Szelényi Öd. i . m. 248—249. 1. 



sen is ér intkezet t / 2 ) Stockei Lenárt óta talán nem volt senki 
sem hazánkban, akinek olyan széleskörű járatassága és tájéko
zottsága lett volna a külföldi hittudományban és pedagógiai 
ismeretekben, mint grádéczi Horváth Stansith Gergelynek. 
Egyénisége tudományos udvart teremtett Nagyeőrött. ő nemcsak 
iskolaszervező, hanem nagy hittudós ís volt , aki nagy tehetsé
gének megfelelően a márkusfalvi és görgői iskolákat messzire 
túlszárnyaló nagyszabású kulturíntézetet alkotott. Máriássy Pál, 
majd Zsigmond és Görgey Kristóf csak irodalom- és tudomány
kedvelők, Horváth Stansith Gergely ellenben maga ís iró és tu 
dós; mig azok csak kedvtelésből, addig ő l e lk i szükségletből te
remtette meg iskoláját, amelynek szervezésébe belevitte egész 
lelkét. Míg amazok alkotása csak kísérlet, szárnypróbálgatás, 
addig Horváth alkotása mestermü vol t a maga" nemében, mert 
a nagyeőri. intézet volt az ő életében a gnesíolutheranízmus fő-
fészke és egy évtizedig a Szepességen az orthodox lutheri irány
zat központja és a kriptokalvinisták el len vívott harcok szellemi 
fegyvertára. 

A z iskolát Horváth St. G. a hazai viszonyokhoz mérten 
szervezhette és úgy látszik, hogy Bártfa városától azért kért 
iskolájának szervezésére nézve útbaigazítást, 3 3) mivel a nagy
eőri iskolát is részben Stockei L . iskolarendszerének mintájára 
szervezte. Nem theologiai főiskolát, hanem a hazai viszonyok
nak megfelelő teljes ev. latiniskolát szervezett Horváth, amely
ben a kvadr iv ium tárgyai beleolvadtak a bölcseleti és hittudo
mányi tanfolyamba. A bölcseletet és hittudományt nem mint 
egy külön akadémia tantárgyait adták elő, hanem csak a kvad
r iv ium tananyagának kiegészítéséül és kibővítéséül szolgáltak. 
Részemről nem látok a nagyeőri iskolában tisztán „hittani fő
iskolát", amilyennek azt dr. Szelényi Ödön minősíti, 3 4) hanem 
egy, a hazai viszonyokhoz alkalmazott ev. latiniskolát, amelyben 
a felsőbb tanulmányok tananyagából is felöleltek annyit, ameny-
nyire szükségük volt a szegényebb sorsú ifjaknak, akik anyagi 
helyzetük miatt nem látogathatták a külföldi egyetemeket. Igaz, 
hogy az iskolában a reformáció hatása folytán nagyobb szerep 

s 2 ) Lásd Horváth G . emlékkönyvét (Stammbuch), amely jelenleg a 
Czobel család birtokában van Nagyeőrött és lásd még Horváth G . Responsio 
Pars prima c. i . művének praefatióját. 

3 3 ) Lásd F r a n k i V . i. m. 135. 1. Magam nem férhettem a levelekhez. 
3 4 ) Szelényi ö d . i. m. 154. 1. 



ju to t t a vallásnak és a korszellemnek megfelelően a theologiai 
képzésű egyénnek nyitva állott akkor úgyszólván minden hiva
t a l , akár a m i korunkban a jogvégzetteknek és ez a körülmény 
ís hozzájárulhatott ahhoz, hogy az iskolák talán többet nyújtot
tak a theologiai tudományokból, mint egyéb stúdiumokból, anél
kül azonban, hogy hittani intézetekké váltak volna. Elismerem, 
hogy a nagyeőri iskolában különösen nagy gondot fordítottak a 
híttudományok ápolására, mivel maga az intézet alapítója is 
képzett híttudós volt , de az intézetnek tisztán theologiai jellegét 
mégis el ke l l vitatnom, mivel ott Erhard Miklós volt rektor tu 
dósítása szerint maga Horváth G. a d ia lekt iká t , ethikát és rhe-
torikát tanította és mivel az intézetnek igen nagyszámú nemes 
származású tanulója is volt, akik az esetben, ha az csak hit tani 
főiskola lett volna, aligha keresték volna fel a nagyeőri la t in
iskolát , 3 5 ) 

Bohus Gy, azon szavaiból, hogy ,,az iskola az utókornál 
annál nagyobb hírnévre méltó, minél több tudós embert, az 
orthodox igazság derék hítvallóit szolgáltatta a kriptokalvínísta 
romlottsággal szemben", 3 6) sem következtethetek az intézet hi t
tani főiskolai jellegére, hanem arra, hogy a nagyeőri iskola volt 
tényleg a gnesíolutheránísta tábor főhadiszállása és akik ez is
kolából kikerültek, egyúttal valamennyien a kriptokalvinizmus 
legádázabb ellenfelei voltak, 

A nagyeőri iskola kezdete, mint a kríptokalvinizmusról 
szóló fejezetben részletesen kimutattuk, a harcot a késmárki 
iskolával (Thorakonymus, Lám, Mylius kriptokalvínísta rekto
rok) és Lám Ambrosius S, Késmárk lelkészével, akik a Formula 
Concordíae ellenfeleinek bizonyultak, A szenvedélyes hitviták 
főmozgatója, Horváth Gergellyel az élén, épen a nagyeőri iskola 
tanári kara, aki méltó segítőtársa a gnesíolutheránus intézet 
alapítójának, M i g Márkusfalván és Görgőn alig látunk külföldi 
egyetemet végzett tanítót, addig a nagyeőri iskola tanszemély
zete nemcsak egyetemet végzettekből, hanem egyenesen jeles 

3 5 ) E r h a r d M , a nagyeőri iskola rektora sajtó a lá rendezte Horváth G . 
„Respons. Pars Tert ia" c. művét, mely Bártfán 1597-ben megjelent és e 
munka bevezetésében adta Erhard nagy pártfogója, Horváth életének és mű
ködésének szép méltatását. 

3 G ) História Geographica Terrae Scepus. in superiori Hungária celebri-
mae Descriptio concínnata. (Kézirat a késmárki ev. liceum könyvtárában, 
német fordítását közölte Lipták János dr. a Karpathen Post 1914—1917. 
évf.-ban.) 



híttudósokból állott. Horváth G. intézetéhez csak elsőrendű erő
ket alkalmazott; nem sajnálta a tanszemélyzetre fordított költ
séget, de k i is válogatta embereit, jól tudván azt, hogy az intézet 
hírnevét a jeles tanárok, növelik és biztosítják. 

Sokszor külföldi hírneves tudós ismerőseit kérte fel arra, 
hogy alkalmas tanárt ajánljanak vagy küldjenek neki nagyeőri 
iskolájához és így ajánlotta Hunnius E,, Wittenberg hírneves 
egyetemi tanára, Grawer Albertet Horváth G.-nek tanárúi. 5 7 } 
Grawer aztán 1592-ben Erhard Miklóssal együtt, aki viszont 
Heídelbergben végezte egyetemi tanulmányait, elfoglalta Nagy
eőrött állását, ahol a bölcsészetet és a hittudományt tanította. 3 8 ) 
A z intézet első rektora Gera Konrád,39) aki utóbb (1595) Bárt
fára ment rektornak, szintén jeles író és, mint láttuk, Grawerral , 
Erharddal együtt kitűnő hitvítairó, sőt Erhard azonfelül koszo
rús költő ís v o l t . 4 0 ) De ott látjuk az intézet tanárai sorában 
még Malus (Jablonovszky) Pált. a jeles elégíaköltőt, 4 1) továbbá 
Lányi Illést, a ,,Scutum libertatis" szerzőjét és későbbi t ren-
cséni-liptói-árvai szuperintendenst, 4 2) aki maga is már a nagyeőri 
iskola tanítványa, ahol tanuló korában egyúttal tanítással és 
karvezetéssel is megbízták az alsóbb osztályokban, ami eltekintve 
attól, hogy Sturm pedagogikájára val l , újabb bizonyíték arra, 
hogy a nagyeőri iskola ev. latiniskola volt a szónak akkori ér
telmében. 

Strassburgból hivatta Nagyeőrre Horváth G. a korompai 
születésű Koch Bálintot, aki ott 1590—1592-ig tanított és onnét 
Svedlérre távozott, ahol lelkészi állást vállal t . 4 3 ) Ugyancsak 
Strassburgban tanult Kreutzer György, aki flacíanista tanainak 
megtagadása után, Horváth G. felszólítására, elfoglalta a nagy-

",7) Ribini i. m. I. k. 292. 1, — Grawer A. utóbb hazájába „visszatért s 
előbb a jenai egyetemen theol. tanár, utóbb szuperintendens lett. (u. o. 293.1.) 

3 8 ) Ráth Gy. i. m. 9. 1. 
3 9 ) Lásd még Ráth Gy., Pilcz Gáspár és ellenfelei c. tanulmányát (Magy. 

Könyvszemle. Uj folyam I. k. Budapest 1893. 43—46. 1.) — Weber S. i. m. 
56 1. jegyzetben (3) Franki V. i. m. alapján épen csak megemlíti Gera nagy
eőri működését, pedig Horváth G. emlékkönyvéből maga is meggyőződhetett 
volna róla, hogy G. Konrád volt az iskola első rektora „scholae nostrae 
rector," 

4 n ) Lásd a kriptokalvínizmusról szóló fejezetet. 
4 1 ) Ráth Gy., Gradeczí H. G. és Lám (Ambrosius) Seb. hitvitája, i, m, 

9—10. 1. 
*2) Lásd a kriptokalvínizmusról szóló fejezetet. « 
«) Ev Eml. 104. 1. 



eőri lelkészi állást és buzgó segítőtársa földesurának az iskola 
szervezésénél és, mint említettük, a kriptokalvinizmus leküz
désénél. 4 4 ) 

A z iskola segédtanárai közül Horváth G. korában emlí
tendők még Henrid Mátyás, aki utóbb Boroszlóban lett a böl
cselet és hittudományok hires tanára; 4 5 ) továbbá a költői lelkü
letű Eybisch (Andromontanus) Mátyás 4 6 ) és Mai Pál, aki 
1597-ben Mosóczra ment át iskolamesternek. 4 7) 

Horváth G. valóban elsőrangú tanári kar ra l rendelkezett 
és i l y kiváló tanerők segítségével magasra emelte az intézet 
szellemi nívóját és hírnevessé tette azt még a külföldön ís. 
Pezsgő irodalmi, szellemi élet lüktetett a nagyeőri iskolában, 
ahol pedag. tekintetben Sturm rendszere honosodott meg, de 
egyúttal igazi tudományos központja is volt a gnesíolutheraniz-
musnak hazánkban, melynek lelke, vezére maga az intézet nagy-
tudományú alapítója, Horváth Stansith Gergely volt . A z inté
zet nagy hírneve miat t erősen látogatott vol t és a szegény ta
nulók helyzetén Horváth annyiban segített, hogy évente 600 
frtot — akkori időben fejedelmi összeget — fordított azok se
gélyezésére. 1 8) Iskoláját demokratikus intézménynek tekintette, 
mert a reformáció elveihez híven a műveltség nem lehet egye
sek kiváltsága, hanem mindenkié, tehát a népé is. Sűrűn felke
resték azonban a nagyeőri iskolát a nemesek fiai is, akik közül 
névszerint Szentíványi Pál, Poturnay László, Berzeviczy Bálint 
és Mihály, Seget Ferenc és uszfalví Usz János voltak az inté
zet tanítványai 4 9 ) 1597-ben, amelyik évben Horváth Stansith 
Gergely meghalt. 

A nagyeőri iskola fénykora alapítójának halálával véget 
ért. A z iskola túlságosan Horváth személyiségén nyugodott és 
igaz, hogy ő kilenc év alatt hírnevessé tette azt, de nem adha
to t t még neki oly szervezetet mely biztosította volna annak 
állandóságát, amiért is halála után sorban eltávoztak az intézet 

4 4 ) Lásd a kriptokalvínizmusról szóló fejezetet. 
4 5 ) Lásd Horváth G . emlékkönyvét és Ráth G y . i. m. 10. 1. 4. sz. jegy

zetet. 
4 0 ) Lásd Erhardnak „Orationes funebres super obitum Gregoríí Horváth 

Stansith de Gradecz" c. gyászbeszédeit és Ráth í. m. 10. 1, 
* 7 ) u. o. i . h. 
4 8 ) E r h a r d előszavában Horváth Respons. Pars Tert ia c. i . munkájához 

és lásd még E r h a r d gyászbeszédeit, 
4 9 ) u. o. í. h. 



jeles tanerői, részben Bártfára, részben külföldre. A tanárok 
távozásának következménye volt az intézet lehanyatlása és 
hiába igyekezett az alapító fia, Márk, a nagyhírű intézetet ha
sonló szellemben fenntartani s vállalta maga annak rektorságát, 
annak régi fénykorát nem tudta többé visszaidézni. A nagyeőri 
iskola áldozatkész patrónusai, a gradeczí Horváth Stanisthok, 
nem tudtak ezentúl oly hires tanerőket megnyerni az iskolá
nak , 5 0 ) akik vitássá tették volna az ez időben fénykorukat élő 
késmárki és lőcsei ev. la t in iskolák hírnevét és ha néha jelesebb 
tanár jutot t Nagyeőrre, az csak átmenetinek tekintette állását 
és mihelyt alkalom kínálkozott, búcsút mondott az íntézetnekr 
hol csak ideiglenesen állapodott meg. 

Hozzájárult azután az iskola lehanyatlásához az a tény is, 
hogy 1673-ban gradeczi Horváth Stansith ( I I . ) Márk javait a 
Wesselényi-féle összeesküvésben való állítólagos részvétele 
miatt augusztus hó 21-én szintén elkobozták 5 3) és az iskolát 
Kolozsváry István apát és Beleváry Dávid harmincados be
szüntették és Róth János nevü rektorát az országból száműzték. 
I I . Márk tekintélyes váltságdíj lefizetése után visszakapta utóbb 
birtokait és I I , Rákóczi Ferenc korában újra feltűnik a nagy
eőri iskola, amelynek akkori rektora Motícz Mátyás de Alsó-
rasztok, Motícz házassága révén rokonságba ju tot t patronusá-
val és nemsokára maga ís, otthagyván a rektorságot, hadba 
szállott, 5 ' 2) A z intézet utolsó rektora Kírínyí András, aki 
1706-ban már csetneki lelkész 5 3 ) és így feltehető, hogy még a 
kuruc mozgalmak alatt pusztult el végképen ez a jelentékeny 
kultúrintézmény, amely alighogy felvirágzott, máris hanyatlás
nak indult, de rövid fennállása ideje alatt mégis nagyban emelte 
a Szepesség hírnevét külföldön, növelte a szepesi ev, egyház te
kintélyét és fejlesztette a kegyurak példájával a lakosság hi t 
életét, A gradeczí Horváth Stansith nemesi család áldozatkész
ségével szervezett és fenntartott nagyeőri intézetet elsöpörték 
az idők viharai, de a család tagjai egészen a családnak 1801-ben 

5 ( l ) A tanárok sorrendjét Rezik Gymnas. alapján közli Kupecz Lyg . 
i . m. 155—157. 1. és Weber S, i. m. 53—57. 1, — E g y i k összeállítás sem pontos, 
amennyiben teljesen mellőzték pld. Gera Konrádot, K o c h Bálintot, Henrící 
Mátyást, Malus Pált, Eybisch Mátyást, Mai Pált stb. 

5 1 ) Iványi B. i, m. 128. 1, 
5~) Gymnasiología X V I . fejez, és v. ö. Kupecz L y g . i , m. 157. 1. és W e 

ber S. i. m. 57. 1. 
5 S ) u. o. í. h. 



történt kihalásáig, ezentúl a késmárki ev. líceum legkiválóbb 
pártfogóivá le t tek . 5 4 ) 

Végeredményül tehát kimondhatjuk, hogy a márkusfalvi, 
görgői, illetőleg topporczi és nagyeőri iskolák nem voltak exklu-
zif jellegű nemesi vagy mágnási iskolák, amilyeneknek Rezik 
nyomán Kupecz és mások tartották, hanem nemesi pártfogóság 
alatt álló nyilvános iskolák voltak, amelyekben a fenntartó csa
lád gyermekein kívül a Máriássy, Görgey és Horváth St. csalá
dok zsellérei és a messze vidékről odasereglett szegény tanulók 
is részesültek oktatásban. Tisztán a nagyeőri iskolánál vannak 
adataink arra nézve, hogy más nemes családok gyermekei is 
sűrűn felkeresték azt és lehetséges, hogy ezek a tanulók, mint 
udvari ifjak, az akkor i főúri udvarban szokásos nevelésben is 
részesültek és mint deákok, apródi szolgálatot is végeztek a 
nagyeőri kastélyban, amint ezt a Thökölyek késmárki udvar
tartásában is láttuk, 5 5 ) de a tanulók zöme i t t ís a szegény, nem 
nemesek családjából került k i és ezeknek felsegélyezésére for
dított az iskola alapítója évente 600 frtot és fia Márk ezeknek 
ellátására létesítette utóbb az alumneumot i s . 5 G ) 

A nemesi, mágnási iskolák kategóriáját tehát el ke l l ejte
nünk a Szepességen, mert i lyen exkluzif jellegű iskolák a refor
máció teremtette demokratikus korszellembe be sem illeszked
hettek volna, mikor mindenki, tehát a Máriássy, Görgey és Hor
váth nemesi család pártfogásával fenntartott iskolák ís, a nép
nevelés és az általános műveltség szolgálatában állottak. 5 7 ) 

3. A z ev. iskolaügy Lőcsén. 

Lőcsén a középkori értelemben vett városi la t in iskola fenn
állott jóval a reformáció előtt. Feltehető, hogy Henkel János 
plébánossága és Coxe Lénárd rektorsága idején hajolhatott leg-

5 4 ) V . ö. a késmárki líceumról szóló fejezetét „A késmárki ág, hitv. ev. 
kerületi líceum pártfogóságának története" c. munkámmal. (Különlenyomat 
a nikolsburgi béke 300-dos évfordulójára kiadott Emlékkönyvből, Sáros
patak 1922. 36. 1.) 

5 5 ) Lásd „Gróf Thököly Imre késmárki udvartartása" c. tanulmányó
mat (Közi. Szepes vm. multj. 1914. 2. és 12. 1.) 

5 f l ) Weber S. i. m. 52. 1. 
5 7 ) A nagyeőri iskolára vonatkozó eredeti iratokat, mint ezt Szelényi 

Ödön dr. (í. m. 154. 1.) kinyomozta, a X V I I I . sz.-ban Szirmay András Paz-
dícsra Zemplénm.-be vitte, ahol azután nyomuk veszett. Legalább magam 
sem tudtam Pazdícson nyomukra akadni. 



először az erazmisztikus irány felé s ebben a szellemben működ
vén tovább, kedvező talajt teremtett a maga körében a refor
máció tanainak befogadására. Coxe L . 1520-ban március hó 
16-án foglalta el Lőcsén a rektori ál lást 1 ) s bár csak l 3 / 4 évet 
töltött ebben a tisztségben, mégis maradandóvá tudta tenni mű
ködését Lőcsén azzal, hogy a merev scholasztikus rendszer he
lyébe friss szellemet hozott s az iskolát a humanista műveltség 
fészkévé igyekezett tenni. A nyelvi ismereteknek, úgymint a 
lat in és a görög nyelv elsajátításának nagy szerepet jut tatot t 
s a tárgyi ismeretek megszerezhetése céljából kiváló fontossá
gúnak tartotta a nyelvi oktatást. Ő maga jeles humanista, poéta 
laureatus volt s kszéleskörű műveltséggel bírt, melyet Tübingen
ben, mint Melanchton tanítványa, erazmista szellemben gyara
pított. Nem tekinthető ugyan Coxe szoros értelemben vett hi t -
javítónak, vagy új hi t terjesztőjének, de mindenesetre Melanch
ton szelleméből hozott magával Lőcsére s azt átplántálta tanít
ványai lelkébe. Nem lehet véletlenség műve, hogy Coxe közvet
len rektorsága után tűnnek fel az első szepességi tanulók W i t 
tenbergben s számuk azután csakhamar felszaporodott. Cyriák 
Márton és Siegler J. lőcsei studensek első szepesi tanítványai 
Melanchtonnak és feltehető, hogy Coxe tanácsa folytán válasz
tották ők a wittenbergi egyetemet a közel fekvő krakkói helyett, 
melyet az időben a szepességi ifjak nagy számban látogattak. 

•Coxe lőcsei működése csak egy rövid, de tartalmas fejezete 
hányatott életének. A kiváló humanista tudós jó ideig élt meg
előzőleg az angol k i r . udvarban, mint az ifjú V I I I . Henrik király 
nevelője, de utóbb elvesztette volt tanítványa kegyét s szerte 
bolyongott Európában. Vándorlásai közben jutot t el Lőcsére, hol 
rövid időre megpihent, de 1581-ben december hó 13-án már 
Kassára megy ískolarektornak, 2) Nemsokára követte őt Henkel 
János lőcsei plébános is Kassára (1522). 3) E két férfiú között 
kétségtelenül szellemi kapcsolat áll fenn. Henkel J, is fogékony 
az erazmista tanok iránt. Lehetséges, hogy épen Coxe L . hozta 
őt egyenes összeköttetésbe Rotterdami Erazmussal, a hires hu
manista krakkói orvos Antonius János révén, s hogy lelkes kö-

Wagner, Ana l . I I . k. 140. és 122. 1. s Hain 19. 1. 
2 ) u. o. i . h. és lásd még Kemény i . cikkét a Tört. Közi. Abauj-Torna 

várm. multj. I I . évf. 82. 1. és Békefi R. i. m. 128. 1. 
3 ) Sperfogel krónikája i. h. és Wagner Anal . I I . 142. 1. és Hain 24. 1. 



vetője volt, az abból is kitűnik, hogy Henkel egyik művét Eraz-
musnak ajánlotta {De concionando). 4) 

Ezek alapján kétségtelen, hogy Henkel J. plébánossága és 
Coxe L . rektorsága korában Lőcsén a latin iskola erazmíkus 
szellemben működött 5) és a csakhamar fellépő lutheránizmus 
befogadására kedvező talaj t teremtett. Henkel Jánost öccse, 
Sebestyén, követte a plébánosságban, kinek már nyíltan .szembe 
kellett szállnia a lutheránizmussal. 6) Reformátorok fordulnak 
meg Lőcsén, így Fischer András és Leudischer György, k ik sok 
titkos és nyilvános hivet szereztek az új tanoknak. Kletskó J á 
nos iskolamester 1535-ben már határozottan lutheránus szellem
ben tanít s emiatt, min t az ifjúság megrontó ját, ez év áprilisá
ban elbocsátja hivatalából a városi hatóság. A városi tanács
nak ez a türelmetlenségre valló intézkedése nem jelenti azt, 
mint hogyha Lőcse lakossága a reformációt ellenséges szemmel 
nézte volna, hanem inkább Moller akkori plébános sürgetésé
nek eredménye. Mol le r Henkel S. halála után lett plébános Lő
csén s hogy kezdetben ridegen állást foglalt a reformációval 
szemben, az onnan ís kitűnik, hogy tanácsára a város Henko 
Sebestyént alkalmazta a latin iskola rektora gyanánt, k i „nem 
baccalaurea1;us, sem magiszter, de elég arra, hogy az ifjakat 
olvasásra és névejtegetésre megtanítsa". 7) 

A z iskola szerencséjére, ez az irányzat, mely okvetlenül 
annak hanyatlását idézte volna elő, nem uralkodott sokáig Lő
csén, A z erazmismus mélyen gyökeret vert már a lelkekben s 
a lutheránizmus befogadásához csak égy lépés vol t hátra, A 
korszellem győzött s 1542-ben Moller új segédlelkészének, Bog
ner Bertalannak térítő munkája nyomán már az egész város az 

4 ) Bausch Gustav: Dr . Johann Henkel, der Hofprediger der Königin 
Maria von Ungarn. (Ung, Revue. Budapest, 1884.) Lásd még Franki V . : 
Henkel I . Mária királyné udvari papja. (Akad. ért. I I . 4, sz. 1872.) és Melích 
J . : , ,A legrégibb magyarnyelvű nyomtatványok" c. cikkét (Irodalomtört. 1912. 
évf. 289—297. 1.) Antonius I . Erasmushoz intézett levelében megemlíti, hogy 
nincs Erasmusnak Magyarországon buzgóbb híve és nagyobb tisztelője Hen
ckel Jánosnál , Bausch G . közli e levelet a Tört. Tár 1885. évf. 349—351. 11. 

5 ) Erasmus és Henckel J . élénken leveleztek egymással. Néhány leve
let közölt e levélváltásból „Egyháztört. Emlékek a magy, hitújítás korából" 
c. mű Bpest 1902. I . 393., 240—241. 11. és lásd még 232—233. 11. 

6 ) Sperfogel krónikája. Wagner Anal . I I . 143. 1. 
7 ) . . . nec Baccalaureus, nec Magister, sed de bonís moribus et suffícít, 

si íuvenes potest informare legere et declinare, quía non sunt majores, qui
bus resumere habeávt. (u. o. 177. 1.) 



evangélikus hitet vall ja, sőt áttér maga Mol le r Gy- is. s ) A lat in 
iskola új, most már nyi l tan ev. rektora Türk Dániel lett s azon
nal az iskola maga ís határozottan ev. iskolává alakult . 9 ) A z 
átalakulás nem járt zökkenővel, hanem mintegy természetes 
végpontja volt annak a fejlődési iránynak, melyet az iskolának 
Coxe és Henkel megszabtak. 

Türk D. egy év múlva a város jegyzője, utóbb bírája l e t t 1 0 ) 
s helyébe a lőcseiek Stockei Lénártot, Bártfa hires pedagógu
sát, szerették volna megnyerni iskolarektornak. Stockei ugyanis 
kiváló iskolaszervező volt s 1540-ben hozott iskolatörvényei 
mindenütt nagy elismerésre találtak. Lőcse város meghívására 
azonban Stockei L . lemondó választ adot t ; 1 1 ) Stockei megkö
szöni a megtiszteltetést, de nem akar megválni szülővárosától. 

Stockei L ' nevezetes ískolaszervezete Melanchton elveinek 
hatása alatt áll s bár nem ismerjük a lőcsei ev. lat in iskola szer
vezetét e korból, jogosan feltehető, hogy szintén Melanchton, 
illetve Stockei iskolatörvényei szerint igazodott. Eszerint is az 
ifjúságot három csoportba osztva tanították; az első csoport 
feladata az írás-olvasás, a másodiké a grammatika s a harma
diké a rhetorikä s dialektika elsajátítása, görög ismeretekkel 
kibővítve. Tehát a régi scholasztikus iskola trivíuma az alap, dé 
módosítva azzal, hogy a nyelvekre több gondot és időt fordít s 
a lat in mellett a görög nyelv ís belekerül a tantervbe. 

Felsőmagyarország s így a Szepesség i f ja i is sürün keres
ték fel ezidőben a felsőszilézíaí Goldberget, hol Trotzendorf is
kolája olyan nagy hírnévre tett szert- Több ízben a goldbergi 
iskola volt tanítványai kerültek mint rektorok a lőcsei ev. iskola 
élére s csakhamar érezhetővé vált mesterük szellemének hatása 
az iskola szervezése terén. így 1547-ben Wíndeck Erazmus lett 
rektor (1549-ig) 1 2 ) Trotzendorf tanítványa, majd 1550-ben 
Luschwitz Benjamin, k i t Trotzendorf annyira kedvelt, 1") hogy 
1551-ben levélben kérdezősködik utána a városnál és melegen 
ajánlja őt, mint arra kiválóan érdemest, Lőcse jóakaratába. 1 4 ) 

8 ) Lásd Lőcse reformációjáról szóló részt. 
9 ) Hain 92. 1. 1 0 ) u, o. 98. és 101. 11. 
1 1 ) Stockei L . levelét kiadta Tomaschek í. m. 125—126. 1. 
1 S ) Windeck E . 1550-ben városi tanácsnok és 1554-ben bíró lett. (Hain 

93. és 101. 1.) 
1 S ) u. o. 96. 1. 
1 4 ) Trotzendorf levelét közli Tomaschek 124, 1. 

/ 



Utóbb Plattner A. az iskola rektora (1561—67). k i később lőcsei 
lelkész lett (1569) s idővel a X X I V városi fraternitás egyik te
vékeny és kiváló esperese, A X X I V városi fraternítás h i tva l 
lásának megszerkesztése javarészt az ő érdeme, 1 5 ) Plattner, 
mint szegénysorsú jeles ifjú, a Thurzó-féle ösztöndíjat élvezte 
(50 fr t) s ennek köszönhette, hogy Goldbergben Trotzendorf 
iskolarendszerével megismerkedhetett. Levelében, melyben 
1551-ben megköszöni a városnak az ösztöndíj odaítélését, fe l 
említi, hogy Trotzendorf már öreg s belefáradt a tanításba, azért 
kéri a várost, engedné meg, hogy Wittenbergben folytathassa 
tanulmányait, 1 6) ( A lőcsei származású Cromer Pál tanulótársa 
volt Goldbergben s utóbb Wittenbergben s ő is 1551-ben április 
hó 15-én kelt levelében köszöni meg Lőcsének az 50 f r tny i 
ösztöndíjat) , 1 7 ) 

Utóbb azonban Goldberg helyett, — mivel Trotzendorf 
öregsége miatt mindjobban visszavonult a tanítástól, — inkább' 
Wittenbergbe mentek a lőcsei s általában a szepességi 
if jak; elvétve Boroszlóba, Thornba, Lipcsébe, Kölnbe, Regens-
burgba, Stettinbe, Stracsburgban is többen tanultak s i t t Sturm 
iskolarendszerével ismerkedtek meg. 1 8 ) 

Kupecz Lykurg, az iskolának történetirója, úgy vélekedik, 
hogy az a latin nyelvű iskolai rendtartás, mely 1589-ből fenn
maradt , 1 9 ) Sturm Márton műve. 2 0 ) Sturm M . 1587—89-ig állt 
az iskola élén, miután a lőcsei egyház diakónusa lett. Nézetem 
szerint azonban inkább utódjának, Mylius J.-nak tulajdoníthatjuk 
a szerzőséget. Myl ius (ki előbb a morvaországi Messeritzben 
kántorkodott) nem sokáig vezette a lőcsei iskolát, mert 1593-ban 

1 5 ) Lásd a „confessio Scepusiana"-ról szóló fejezetet. 
1 6 ) Tiz beszámoló levele maradt tőle a lőcsei váosi levéltárban. E g y i k 

levelét Tomaschek közli í. m. 123—124. 1. P l . 1550—1556-ig tanúit Go ld 
bergben és Wittenbergben. 

1 7 ) Lásd levelét u. o. 122—123. 1. 
1 8 ) Strassburgból irt 1614—18. évekből Kramer Jakab 9 beszámoló le

velet Lőcsére. (Lőcsei városi levéltár V . o. I . cs. 26., 27., 29., 32., 38., 39. sz.; 
I I . cs. 55., 56. és 57. sz.) Xylander I , beszámoló leveleit lásd u. o. V . o. I I . 
cs. 60., 63., 64. sz. — Ilyen beszámoló leveleket lásd még u. ô, V . o. I I I . cs. 
69.; I V . cs. 80.; V . cs. 85. és 140. sz. — De a wittenbergi rektorok és tanárok 
is beszámolnak a lőcsei ifjak tanulmányairól és magaviseletéről, 1602—1673-ig 
45 levél maradt fenn. (u. o. V . o. I . es. 33„36. , I I . cs. 71., I V . cs. 79., 81. sz.) 
— Hajnóczi Iván dr. összeállította a Thurzó-alap. ösztöndíj élvezőinek név
sorát „Lőcsei tanulók külföldön a X V I — X V I I . sz.-ban" c. cikkében (Magy. 
Paedagógía 1917. 340—343. 1.) 



kriptokalvínizmussal gyanúsították s emiatt Késmárkra költö
zik, hol szintén mint iskolarektor működött. A l i g 2 év múlva 
azonban már a poroszországi Elbíngenbe kerül, hol az iskolát 
teljesen újjászervezi s ezzel nevét maradandóvá tette. E lb in -
genben ma is méltányolják érdemeit. Valószínű, hogy ez a szer
vező képessége, mely külföldön hir t szerzett Mylíusnak, meg
nyilatkozott már lőcsei rektorkodása idején í s 2 1 ) és ennek ered
ménye lehet az 1589-íki rendtartás. Erősen érezhető azonban 
Plattner A , hatása ís az iskolaszervezeteken, k i , mint a goldbergí 
iskola tanítványa, Trotzendorf szelleméhez vezette rektorsága 
idején a lőcsei ev. latin iskolát. 

A z 1589-íki iskolaszervezet 2 2) 8 osztályúra szabja az iskolát 
s kimondja, hogy mindegyik osztálynak külön tanítója legyen, 
k i az ifjúság tanulmányi előmenetele, másrészt erkölcsi maga
viselete dolgában felelős. A nyolc osztályra való tagolás Sturm 
strassburgi iskolájára emlékeztet, de valóságban csak öt osz
tályú vol t a lőcsei iskola, mert anyagi akadályok útját állták 
kifejlődésének. Tantárgyak voltak: a hittan, nyelvi tudományok, 
számtan és zene. A hittannak külön tantárgyként való kezelése 
újítás, mert a régi latin iskolákban a nevelés és az oktatás a 
valláson épült fel s külön hittan-oktatásra nem volt szükség. A 
vallástanítás alapja a szentírás, továbbá a szimbolikus könyvek, 
az ág. hitvallás, Luther iratai s a Formula Concordíae. Luther 
kátéján kívül Huffer D, compendiumát ís magyarázták és tanítot
ták. A tanulóknak részt kellett venniök a vasárnapi istentisz
teleten s a szent beszéd tartalmáról be kellett számolníok. A 

1 B ) A rendtartás a lőcsei ág. hitv. ev. egyház levéltárában van. 
2 0 ) Demkó K.—Kupecz Ly . : A lőcsei egykori ág. ev. gimn. és a jelenleg 

m. kir . áll. főreálisk. története. Lőcse 1896. 7—72. 1. Ujabban ,,A lőcsei ev. 
egyházközség törtönete" Lőcsén 1917. megjelent munkában Förster Rezső 
„Iskolaügy" c. fejezetben, csekély stilisztikai módosításoktól eltekintve, ú jra 
leközölte Kupecz L y k . i. tanulmányát a 1.01—130. 1. 

2 1 ) Myliusnak hírneve oly nagy volt, hogy iíjaink közül többen az ő ked
véért keresték fel Elbingent Poroszországban. így felkereste az elbingeni is
kolát Szamszelius Márton iglói és lőcsei tanulmányai után, akit azután Zab
ler P. 1641-ben avatott fel lelkésszé. (Index ordinat. 52. 1.) Fröhlich Samu 
szepesváraljai tanulmányai után 17 éves korában kereste fel az elbingeni 
gimnáziumot és Mylius J . alatt tanult. Fröhlich utóbb a .márkusfalvi és gör
gői iskola rektora; majd 1626-ban lelkésszé avatta őt Zabler P. szuperinten
dens. (Index ordinat. 24. 1.) 

2 2 ) E v . egyházi levéltár Lőcsén és lásd Kupecz L . i*. m., amelyben a 
8—20. 1. ismerteti az 1589. ískolaszervezetet. 



vasárnapi evangéliumot az alsóbb osztályban latínul, a felsőb
bekben görögül meg kellet t tanulníok, 

A nyelvoktatás a la t in és görög nyelven kívül az anyanyel
vet, a németet is felöleli. Főcél, hogy a tanuló a lat in és a görög 
nyelvet minél teljesebben elsajátítsa, hogy azután a szentírást 
eredeti tisztaságában, minden ferdítéstől menten olvashassa. A 
tanítás szelleme tehát most szigorúan vallásos és minden ísme-
retnyújtás annak van alárendelve. Trotzendorf hatása, közvetve 
Melanchtoné, érvényesül ebben a felfogásban. A z alsó fokon az 
írás-olvasást ( V I I I . oszt.) tanítják s az a figyelmeztetése a rend
tartásnak, hogy a rokon hangokat pontosan, szabatosan ejtsék 
k i a tanulók (p—b, d—t stb,) elárulja, hogy német anyanyelvű 
tanulók számára készült. Azután következnek a grammatika 
elemei, Donát paradigmái ( V I I , oszt.); majd a V I . osztályban 
befejezik Donátot; az V. osztályban Catot, az evangéliumot, 
Luther német kátéját s a zsoltárokat tanulják. Ezen a fokon 
naponként Jézus Sirach egy mondását írják le lat inul és néme
tül a növendékek s azt megtanulják, A I V , osztályba kerülő ta
nulótól elvárja a rendtartás, hogy a latin névszók ejtegetésével 
s a a latin igék ragozásával már tisztában legyen s bővíti nyelv
tani ismereteit Cato distichonjai stb, nyomán. Módszerre nézve 
ís ad útmutatást a rendtartás és kimondja, hogy a la t in szöveget 
először németre fordíttassa és úgy magyarázza meg a tanító, 
A I I I , osztályban Cicero leveleit, Erazmus Cívílitas morum s 
Mosellanus pedagógiáját k e l l tárgyalni, etimologíce és szín-
taktice is; e fokon a tanulók írásbeli dolgozatokat ís készítenek, 
melyeket bemutatnak a tanítónak. Ez az utóbbi tény Sturm és 
a goldbergi iskola hatására va l l . A I I I , osztályban már görögül 
kezdenek olvasni s'grammatizálni a tanulók, A I I , osztályban a 
görög és la t in grammatika, etimológia, szintaktika és prozodia 
mellett a jeles auktorok sorra kerülnek; Cicero, Terentíus, 
Pythagoras gnómái, Vergilius, Ovidius, stilisztika s végül theolo-
gia is az osztály tananyaga körébe tartozik. Végre az L , leg
felső osztályban rhetorikát és dialektikát tanulnak az ifjak C i 
cero, Demosthenes, Vergilius, Homeros és Plutarchos művei 
nyomán. A theologia mellett a logikával ís foglalkoznak s he
tenként vitatkozást rendeznek, hol szillogizmusokat állítanak fel 
a héten át tanult leckékből s azokat logikai tudásuk segítségé
vel megvitatják s magyarázzák. Reáliák terén a rendtartás igen 
kevéssel ' megelégszik, az egyszeregy s a négy alapművelet az 



alsóbb osztályok anyaga, majd az arányok, társasszabály stb. 
következik. Nem volt külön tárgy a történelem s a földrajz; az 
előbbi a klasszikus olvasmányok magyarázata alkalmával szóba 
került, az utóbbiból az asztronómiát ölelte fel és mértani ismere
teket is nyújtott. A z asztronómiát a dialektika körébe sorolták. 
Főcél ja ennek is vallásos: az ifjakat arra akarta képessé tenni, 
hogy az egyházi ünnepet, az egyházi esztendőt önállóan meg
állapíthassák. 

A zenére nagy figyelmet fordít a rendtartás, hiszen egyházi 
énekek betanulása és előadása nemcsak az istentisztelet szem
pontjából volt fontos, hanem sok szegény tanuló: a mendikánsok, 
azzal tartották fenn magukat, hogy házról-házra járva s egyházi 
énekeket előadva adományokat gyűjtöttek. A lőcsei iskolában 
négy órát fordítottak hetenként az énektanulásra minden osz
tályban, 2 3 ) 

A nyelvi anyag, melyet a rendtartás előír, igen terjedel
mes és bajosan lett volna elvégezhető egy-egy osztály tananyaga 
egy év alatt, tekintve azt, hogy kicsiny, 5—6 éves fiuk kerültek 
az első osztályba. A lőcsei iskolában meg épen öt osztályba szo
ru l t ösze a tananyag s bár kevés tantárgy lévén, a legfőbb idő 
és figyelem a nyelvi tanulmányoknak jutott , mégsem gondol
ható, hogy egy-egy év alatt bevégeztek volna egy osztályt a ta
nulók. Valószínű, hogy k i k i addig maradt egy osztályban, míg 
az előírt tananyaggal megbirkózott s a magasabb osztályok el
végzése 2—3 évig ís eltartott. 

Mive l a tankönyvek jórészt Melanchton munkái (dialek
tika, rhetoríka, prosodia) s a többi tankönyv is ugyanaz, amelyet 
Melanchton az 1528-iki „szász tanterv"-ben előír, (Donatus, 
Cato, Erasmus stb.) bizonyos, hogy a lőcsei iskolaszervezet Me
lanchton közvetett hatása alapján jött létre, mely Sturm és főleg 
Trotzendorf s a külföldön tanuló lőcsei ifjak útján jutot t el 
Lőcsére. 

Fegyelemtartás tekintetében az 1589-iki rendtartás külön 
nem intézkedik. Egy ideig a városi plébános volt az iskola fő-
fegyelmi fóruma, azonban az iskolai törvények szerint, melyek 
1626-ból fennmaradtak, 2 4 ) a fegyelem fenntartása körül a rektorra 
hárul a felelősség s jelentékeny szerep jut maguknak a ta-

2 3 ) u. o. i . h. 
2 4 ) E v . egyházi levéltár Lőcsén fasc. 1626. és v, ö. Kupecz i. m. 22—24. 1. 



nulóknak. A tanítók járnak elől erkölcsi magaviselet terén 
jó példával s neveznek k i felvigyázókat, minden osztályban 
többet, kiknek kötelességük a rend és helyes magaviselet felett 
őrködni s az ellene vétőket feljelenteni. Más felvigyázók a ta
nulóknak az utcán tanúsított magaviseletét ellenőrizték. M i n 
den pajkosságot s egyéb vétséget büntettek, még pedig dorgá-
láson kívül testi fenyítéssel is. Ismeretes, hogy a testi fenyítés
nek Trotzendorf is barátja vol t s az a lőcsei iskolában nagyon 
gyakori fegyelmezési eszköz lehetett, mert egy időben külön 
szünetnapot adtak az ifjúságnak, hogy ekkor a szükséges mo-
gyorófa-bot készletet levágják az erdőkben és hazahozzák. 2 5) 
Utóbb ez a feladat a mendikánsokra hárul. Nagyobb erkölcsi 
kihágásokért karcer jár, ha pedig á bűnös nem javul, k i ís zár
ják az iskolából. Tilos különösen az éjjelezés, tivornyázás, sőt 
a beszélgetés is polgárleányokkal. 

A szegény tanulók az iskolában kaptak lakást, ezek az 
alumnusok, elöljárójuk pedig a szenior, egy felső osztályú arra
való növendék. A z alumnusok kezdetben házról-házra járva 
gyűjtötték össze az élelmiszereket s más adományokat. Nem 
tudjuk, mikor váltotta fel a rendes köztartás ezt a tökéletlen 
módját az élelmezésnek, de az 1626-iki iskolatörvények sza
bályai arra vallanak, hogy ekkor már az intézetben főztek az 
alumnusoknak s így ez az áldásos intézmény Lőcsén már több 
évszázadon át szolgálta a tanuló-ifjuság javát. 

A lőcsei ev. lat in iskola üdvös törvényei és jeles vezetői ré
vén lassanként jó hírnévre tet t szert. Tanítványai egyre szapo
rodtak s a nemesek fiai is felkeresik; így Horler M . rektorsága 
idején (1619—1627) Thököly Zsigmond és ( I I . ) István is, k i k 
nek nevelőtanára Alauda József konrektor v o l t . 2 6 ) Hain Gás
pár, a krónikaíró rektorsága u tán 2 7 ) azonban (1658—1664) rö
v i d időre hanyatlott az iskola színvonala, mikor Kémmel M . 

- 5 ) Hasonló módon szerezték be a mogyorófa-bot készletet Késmárkon 
is. — In Scepusio scholastica caterva singulis mensís temperatís semel aut 
bis cum vexilo et tympani pulsu in proximam sylvulam vel virgarum, vel 
juniperatam egreditur. (Fröhlich D., Bibliotheca seu Cynosuro Peregrinan-
tium, hoc est Viatorum omnium hactenus editorum absolutissimam, jucun-
dissimum, utilissimumque in duas partes digestum. — Ulm 1644. 254. 1. — 
E ritkaságot a késmárki ev. liceum könyvtárában tanulmányozhattam.) 

2 e ) Scholtz i. m. I I . 318. 1. 
2 7 ) 1664-ben városi tanácsnok, utóbb több ízben a város bírája, igy^ 

1674. és 1682-ben. (Hain 277. 1.) 



János rektor összeférhetetlen természete sok bajt okozott, — 
míg végre állásától meg kellett válnia. 2 8 ) Azonban már 1670-ben 
kitűnő pedagógust sikerült ismét az iskola élére állítania a 
lőcsei egyháznak, Röser Jakab személyében. 2 9) Röser J. Eper
jesen működött előbb s az eperjesiek csak nagy nehezen tudtak 
megválni iskolamesterüktől, kinek kiválóságát felismerték. Rö
ser újjászervezte az iskolát, tantervét és törvényeit Sturm szel
lemében átdolgozta. A tanulók előmenetelének legfőbb rugója 
gyanánt behozza a versengést. A tanulók vitatkoznak egymással 
a tanítási órán s amelyik ügyesebben érvel s ellenfelét legyőzi, 
az diadalának külső jele gyanánt jelvényt kap (korona, zászló), a 
másik pedig rabszolgája lesz bizonyos időre s annak könyveit 
aznap ő viszi haza. Klasszikus színezetet adott e vitatkozások
nak azzal, hogy az egyik párt a rómaiakat, másik a görögöket 
képviselte. A versengés a tanulók becsvágyát fejlesztette, de 
gyűlölködésre, elkeseredésre is adott alkalmat s azért értéke, 
mint nevelési eszközé, nem általánosan elismert. Kupecz L y k . 
nem helyesli Röser J . újításait, így vitatkozások behozatalát sem, 
ami különben teljesen Sturm hatására va l l s állítja, hogy a 
lőcsei iskola tudományos tekintetben Röser J. vezetése alatt 
hanyatlást muta t . 3 0 ) Annyi kétségtelen, hogy a tanterv görög 
anyaga erősen összeszorul s csak kevés logikát s rhetoríkát 
nyújt, de viszont közelebb hozza az iskolát az élethez azzal, 
hogy a szemléltető oktatásnak tért ny i t s tankönyvei között meg
találjuk Commenius Orbis pictusát és Vestibulumát. Az anya
nyelvet is az addiginál jobban felkarolta Röser J . tanterve s a 
botbüntetés helyett modernebb, humánusabb nevelési eszkö
zökről gondoskodik, így működése mindenesetre az, iskola ja 
vára^ volt . Kupecz felpanaszolja, hogy a lat in iskola ilyenformán 
az egyetem számára előkészítő iskolává sülyedt, azonban a pa
nasz nem indokolt , hiszen a lat in iskolák nem voltak nálunk 
szoros értelemben vett főiskolák és megfeleltek feladatuknak, 
ha az ifjakat kellően előkészítették tudományegyetemek láto
gatására. 3 1 ) 

*>) Scholtz, Biographie ev. Pred. I I . k. 291—293. 1. 
2 9 ) Röser J . életrajzi adatait lásd Scholtz: Biographie ev Pred. I I . k. 

293—295. 1. 
3 0 ) Kupecz i . m. 29—30. 1. 
3 1 ) Röser nem sokáig működhetett Lőcsén, mert az ev.-ok helyzetének 

bizonytalansága miatt 1672-ben Quedlinburgba költözött, hol udvari lelkész 



A z ellenreformáció ezekben az évtizedekben már erős h u l 
lámokat vert a Szepességen s hatását megszenvedte a lőcsei ev. 
l a t in iskola is. 1674-ben a jezsuiták birtokukba vették s az utolsó 
rektor, Schwartz Márton János , külföldre ment, hol Röserhez 
hasonlóan szép érvényesülési teret talált s Querfurtban halt meg 
min t szuperintendens. 3 2) 

A z iskola szünetelt egészen 1682-ig. 
Thököly Imre sikerei s a soproni országgyűlés következmé

nye volt, hogy 1682-ben ismét megnyílhatott az iskola, de ez
úttal csak rövid időre. Végre 1687-ben arra kaptak engedélyt a 
lőcsei evangélikusok, hogy a városon kívül, a mai ev. temetőben 
(Juhos-féle sírhely körül) iskolaépületet emelhessenek. 3 3) Fe l 
is épült az új iskola, de részint külső gátló körülmények, részint 
belső bajok miatt nem tudott igazán felvirágozni. A X V I I I . sz. 
elején egy ideig az ide is elhatott pietista mozgalmak zavarták 
meg békéjét. A z iskola ekkor hatosztályú s tantervében a héber 
nyelvnek is hely jut , azonban Commenius könyvei feledésbe 
mennek. A z alkalmatlan, a várostól távoleső helyen való elhe
lyezését megsínyli az iskola népessége; a sok kath. ünnep, me
lyeknek megtartása az evangélikusok részére kötelező vol t , 
pedig annyira megrövidítették a tanévet, hogy komoly ered
ményt elérni nehezen lehetett. Simonides Jánosnak (1729—1732.) 
és utódjának, Schwarz Gottfr ied Jánosnak (1732—1734) rektor
sága idején sok helyes újítás honosíttatott meg s kissé emelni 
tudta az iskola színvonalát. Rendszeres osztálykönyv vezetése, 
geometria felkarolása, naponkénti reggeli ájtatosságok s a fe
gyelmezés enyhítésére vonatkozó intézkedések mind a pietista 
pedagógia szellemére utaltak. Simonides J. még mint a pozso
n y i iskolának és Schwarz G. J . 3 4 ) mint a jenai,egyetemnek tanít
ványa, 3 5 ) meghonosították Lőcsén a pietizmus reálizmusát. 

Anyagi bajok is mutatkoztak, különösen e század vége 
felé, mikor 1796-ban október hó 2-án a helytartóság felújította 
az 1760-íki országos rendeletet, amely betiltotta a szupplikáció 

és 1685-ben szuperintendens lett. (Scholtz: Biographie ev. Prediger, I I . 295. 
és K l e i n í. m. 350. 1.) 

3 2 ) u. o. 296. 1. 
3 3 ) E z az épület fennállott 1844-ig. 
3 4 ) A hessen-kasseli őrgróf 1749-ben szuperintendenssé tette Reutelnben. 

Részletes életrajzát lásd Scholtz i, m, 300—303. 1. 
3 5 ) Haan, Jena Hung. Gyu la 1858. 49. 1. 



minden nemét, tehát a cantationes és a recordáliák tartását s a 
mendikálást is, amivel a szegény tanulók megélhetését s álta
lában az alumneum fenntartását veszélyeztette. 3 6) A z ágostai 
ev. hívek önkéntes adományok s gyűjtés útján akartak segíteni 
s szép példáját adták a vallásos áldozatkészségnek. Belső át
alakuláson is ment át az iskola idők folyamán. Különösen 
Chrastína Illés rektor (1772—1787) — azon kevesek közül való, 
k i k hosszabb időn át vezették az intézetet — más szellemet ho
zott az iskolába, abban a reményben, hogy azt sikerűi felvirá
goztatnia. Sturm hagyományaihoz hűtlen lesz az iskola s a klasz-
szikus képzés, klasszikus irók olvasása helyett inkább a termé
szettudományok művelése jut előtérbe. 

Chrastíraa Illés újításaiban már a racionalizmus érvényesü
lését ke l l látnunk, hiszen maga is o ly időben Írogatta a jenai 
egyetemet, mikor ott a racionalizmus már diadalmaskodott. 3 7) 
A racionalizmus pedagógiai tekintetben az exakt tudományok 
felkarolását sürgette és minthogy Chrastina is a természettudo
mányok tanítására nagyobb súlyt helyezett, világos, hogy vele 
a pedagógiai realizmus a lőcsei iskolába ís bevonult, 

A reform szerencsésnek látszott és nemsokára a tanulók 
száma is emelkedett. Azonban a fegyelem, úgy látszik, még a 
pietisták pedagogikája folytán meglazult; a tanulók ellen sok 
a panasz, hogy p l , lőfegyverekkel járnak, gondatlan dohányzás 
folytán tűzveszéllyel fenyegetik a várost és egyre-másra követnek 
el kihágásokat. A z iskola vasszigorral akarta a fegyelmet hely
reállítani s a botbüntetés ismét divatba jött, egyéb szigorú 
büntetés-nemekkel egyetemben, A német nyelv megtanulása 
végett Lőcsére jött református diákok ís sok zavart okoztak, 3 8 ) 
Ezek ref, kollégiumokból jöttek, mint végzett diákok, iogatusok 
s az iskolai fegyelemnek nem akarták magukat alávetni s sza
bados, féktelen magaviseletükkel megbotránkozást okoztak, 
Chrastina Illés rektor érdeme, hogy megtalálta a módot, hogy 
velük szemben az iskola nyugalmát s jó hírét megvédje. 3 9) 

Pezsgő életet hozott a lőcsei ev. latiniskolába Liedemann 
Márton, k i 1793—1815-ig, tehát szintén hosszabb időn át vol t 

3 8 ) Krupecz í. m. 43. 1. 
3 7 ) Daxer György: A külföldi iskolalátogatás hatása a hazai prot. ne

velésügy fejlődésére. Békéscsaba 1909. 76. 1. 
3 8 ) Kupecz i. m. 47. 1. 

8 9 ) E v . egyh. levéltár Lőcsén. 



annak vezetője, Líedemann M . kiváló pedagógus és tudomá
nyosan képzett férfi, aki az iskolának líceumi jelleget adott 
azzal, hogy tantervébe felsőbb tudományokat: theologíát, böl-
csészettant is felvett s ezek részére új tanszéket is szerveztetett. 
A természettudományokat Chrastina J . tervezeténél még sokkal 
intenzivebben műveli, 4 0) A magyar nyelv tanításának is helyet 
jut tatot t tantervében s külön magyar tanítóról ís gondoskodott. 4 1) 
A magyar nyelv tanításának újítása az is, hogy a tanulókról 
félévenként osztályozási táblázatokat állított össze. Előmozdí
totta az iskola fellendülését azzal a külső változtatással ís, hogy 
áthelyeztette azt a város belsejébe (Haín-félc ház) és ezzel 
könnyebben megközelíthetővé tette, Liedemann M , nevéhez fű
ződik még az első internátus létesítése a Szepességen, 4 2) A 
Németországban magába szívott filantropikus irány nyilatkozik 
meg az internátus vezetésében, melynek célja volt, hogy a ne
mes ifjakat összegyűjtse és ísmeretnyújtás mellett lelkükben a 
nemes érzelmeket ápolja. Tízenkét ifjút fogadott be Liedemann 
M . internátusa, k ik három tanárnál voltak elhelyezve s nyilvá
nos jellegű tanítást, magánoktatást és teljes, bőséges ellátást 
ltaptak évi 260—280 írtért, A felügyelő-tanárok (Liedemann ML', 
Fuchs J, S, és Toppertzer J,) felügyeltek a fiúk tanulására, 
magaviseletére, szórakozásaira s minősítő-táblázatot vezettek, 
melybe hétről-hétre bejegyezték az adatokat . 4 3 ) 

Liedemann M , készítette az iskola tantervét, mely igen sok, 
addig mellőzött tudományágat felölelt, (Magyarország törté
nelme, földrajza, statisztikája, magyar magánjog, kísérleti f i 
zika, antropológia, pedagógia stb.) A z intézet törvényeit is 
Líedemann M , alkotta meg; ezek szigorú, de szeretetteljes bá
násmódot biztosítanak a tanulónak s az a céljuk, hogy az inter-
nátusban a családi nevelés szelleme folytatódjék, Líedemann M , 
szerencsés pedagógiai érzékkel vezetett internátusa 14 évig 

4 0 ) Ő maga jeles természettudós, a jenai term. tud- társ. disztagja. 
(Scholtz í. m. 313. 1.) 

4 1 ) Kupecz í. m. 56. 1. 
4 2 ) Szelényi Öd. i . m. 199. és 214, 1. és lásd még Szelényi Öd. cikkét a 

Közi. Szepes vm. multj. 1915. évf, 16—19. 1. 
4 S ) u. o. i . h. és lásd még Liedemann M . „Nachrichten von dem in 

Leutschau befindlichen Erziehungsinstitut für prot. Jünglinge." (Zeitschrift 
von u. für Ungarn. I V . Band. Perth. 1803. 187—200. 1.) 



fennállt s az akkori szakírók dicsérettel szólnak ró la . 4 4 ) Liede
mann iskolai téren is munkálkodott. 4 5) 

A lőcsei ev. latíniskola tanulóit Líedemann M . idejében 
többféle megkülönböztető neveken jegyezték be a névkönyvekbe. 
Ilyenek voltak: commensalis (magánházban lakó s teljes ellátást 
élvező); instituti (a magánínternátus növendékei); alumnista 
(tápíntézeti ellátást élvező); domesticus (helybeli); in cambio 
(cserében levő.) 4 6 ) 

A X I X . sz. elején a racionalizmus terjedésével a lőcsei ev. 
iskola egyre jobban hajl ik a későbbi polgári, majd a reáliskola 
szelleme felé. Különösen Sttiplkay Sámuel fellépése terelte i l y 
irányba; ő ugyanis 6000 frt. alapítványt tett arra a célra, hogy 
a polgári osztály gyermekei részére a reális életben szükséges 
ismereteket nyújtsák egy polgári jellegű iskolában, mellőzve a 
la t in s a klasszikus tudományokat. 4 7) A meglevő grammatísta, 
donatista s abc-ísta iskolát összekombinálták tehát az ev. 
líceummal olyanformán, hogy az alsó osztályban a természet
rajz és technológia s a rajz is külön tantárgy, azonban a klasz-
szikus szellemmel nem tudnak és nem mernek mégsem teljesen 
szakítani. A z iskola elveszti határozott jellegét; az exakt tudo
mányokat nem elég intenziven karol ja fel, bár érzi, hogy az 
volna számára az igazi út, viszont a régi Sturm-féle hagyomá
nyok is lassanként elhalványulnak. A z iskolára nézve nagy 
csapás volt , hogy Liedemann M . jobbkeze, a Jenában tanúit 
jeles tudós: Fuchs J. Sámuel Késmárkra távozott (1809.) 4 8 ) s az 
internátust be kellet t szüntetni. Mikor végre 1815-ben maga 
Liedemann is megvált állásától, hogy kolozsvári prédikátor le
gyen, semmi sem tartóztatta fel az iskola hanyatlását, 4 9) A kö
zönség bizalma elfordult a határozatlan jellegű tanintézettől s 
növendékei száma egyre apadt, rendesen alul maradt a 200-on. 
Inkább a késmárki líceumot keresik fel sokan, mely a maga 

4 4 ) Lásd erre nézve Szelényi Öd, „Egy érdemes régi magyarhoni paed.-
theologus" c. cikkét (Különlenyomat a Theol. Szaklap 1917, évf.-ból, külö
nösen 42—44. 11. Pozsony 1917.) 

4 5 ) Szelényi Öd. i . tanulmányában behatóbban foglalkozott L . nevelési 
rendszerével és működésével. 

4 f l ) E v . egyh. levéltár Lőcse és Kupecz i, m. 50. 1, 
" ) u. o, 51—52. 1. 
* 8) Mint ev. szuperintendens halt meg Lembergben, 
4 9 ) M . Liedemann: Literarischer Nachlass. Leutschau 1815. — E m u n 

kában feltárta L , távozásának okait is. 



nemében teljes, befejezett képzést nyújtott. M i k o r pedig 
1849-ben megjelent az Ordanisations-Entwurf für die Gimn. 
und Realschulen, melynek értelmében nyolc Osztályúvá kellett 
volna átszervezni az iskolát, az ev. egyház erre nem vol t képes. 
Tomaschek Pál J . az iskolának előbbi kiváló tanára, k i t idő
közben a kassai kerület tanfelügyelőjévé s a cs. kír. iskolák 
tanácsosává neveztek k i , olyanformán akarta megmenteni az 
intézetet, hogy azt állami segítséggel ev. állami gimnáziummá 
szervezték át. De úgy látszik, a megoldás nem vol t szerencsés. 
A z evangélikusok bizalmatlanok voltak az állami ev. intézet
t e l szemben, melynek ev. jellegét csak névlegesnek tartották, 
tekintve, hogy az állam hitvallása a katholikus. Viszont más 
felekezetbelieket visszatartott tőle az ev. elnevezés. A z 1858/59. 
tanévben oly kevés tanuló jelentkezett, hogy az iskola négy 
osztályúvá Zsugorodott össze s az állam megszüntette 1868-ban, 
mint ev. iskolát s helyébe felekezeti jelleg nélkül állami fő-
reáliskolát állított, így a lőcsei ev. latiniskola utóbb évszázados 
múlt után megszűnt s nem tudott azzá fejlődni, amivé egy gaz
dag, népes és jelentős városban, mint akkor Lőcse volt , fejlőd-
hetett volna . 5 0 ) 

Megszűnésének okát nem abban ke l l keresni, mintha az 
intézmény Lőcsén nem let t volna életreképes, vagy nem lettek 
volna kiváló tanárai, k i k felvirágoztatták. Múltja azt igazolja, 
hogy kezdettől fogva jó irányban haladt s a korszellem kívá
nalmait megértette, azoknak eleget tenni iparkodott, Erazmis-
tikus iskolává fejlett a régi latin iskola és Melanchton, Trotzen
dorf, Sturm rendszeréből kellő időben is szerencsés kézzel me
rített, viszont idejében fordul t a pedagógiai realizmus felkaro
lásával az exakt tudományok ápolása felé is. Lehanyatlásának 
igazi oka nagyon valószínűen abban re j l ik , hogy kiváló szerve
zői, k i k igazán fellendíthették volna az intézetet, rendesen rö
v i d időt töltöttek az iskola élén, A rektorok 3—5 évenként vál
toznak, alig néhány marad meg hosszabb ideig az iskola élén s 
így nem áldozhatták teljes munkásságukat, tehetségüket annak 
emelésére, 5 1 ) Sok esetben a város maga fosztotta meg iskoláját 
a jeles képzettségű vezetőktől olyanformán, hogy a rektort vagy 

5 0 ) Demkó-Kupecz i . m. 
5 1 ) Lásd a lőcsei ev. latin iskola rektorai-, konrektorai- és tanítóinak 

pontos életrajzi adatait Scholtz i . m. I I , 279—328, 1, 



lelkésszé, (Lavius (Kreitzer), Plattner A . , Sturm M , , Zabler 
Hiób, Kretschmer Ephraim, Günther Samu), vagy városi jegy-

. zővé (Türk D.) , tanácsnokká, vagy bíróvá választotta meg (Win-
dek Erasmus, Hor ler Pál, Cramer Gáspár, Hain Gáspár, Alauda 
József stb,) s más munkakört juttatott nekik, külömb javadalma
zás mellett, noha nem egy közülük alkotó energiájánál, szervező 
képességeinél fogva hivatott lett volna arra, hogy határozott 
irányban vagy mint humanista líceumot, vagy mint exakt tudomá
nyokat művelő szakiskolát, virágzóvá és naggyá tegye az iskolát. 
Tanárai közül ís sokan a Szepességről vagy más vidékről jövő 
meghívásnak engedve, lelkészí vagy egyéb állás kedvéért meg
váltak az intézettől, A lőcsei ev. latinískola a sok rektorváltozás, 
tanárválság közepette nem egyéb, mint átmeneti stáció, a fészek, 
hol szárnyat bontanak nagy tehetségek, kiinduló pontja sok szép 
életpályának, melynek ő csak virágait látta, de ^gyümölcseit 
mások élvezték, 

4. A késmárki ág. hitv, ev. kerületi líceum múltja, pártfogó
ságának kialakulása és viszonya a szepesi ev. esperességekhez, 

A Szepesség iskolaügyében jelentős szerep jutot t a kés
márki ev. kerületi líceumnak, mely szerény kezdetből a Felvi
dék egyik legvirágzóbb iskolájává fejlődött s egy időben főisko
lai rangra ís emelkedett. Alapításának ideje a X V I . század 
harmincas éveire tehető s egyike volt eredeti formájában azok
nak a lat in városi iskoláknak, melyek a reformáció elterjedése 
nyomán sok városi egyházközség kebelében létesültek. Ennek 
a latínískolának a fenntartó hatósága, patrónusa a város volt, 
mivel az iskola a régi latin városi iskola volt , amely a városi 
polgárságnak az ev. valláshoz való csatlakozása folytán ev. je l 
leget nyert. 

Palcsó István minden közelebbi forrásidézés nélkül 1533 
óta, 1 ) Békefí Rémig ellenben, mivel a város az ev. pásztorok és 
az iskola kályháit egyszerre javíttatta, 1536 óta tekintette a 
késmárki latíniskolát ev. jellegűnek. 2) Tekintettel arra, hogy 
Leudischer György már 1530-ban mint Késmárk lelkésze ered
ményesen hirdette ott a reformáció tanait és maga Laszki Jero-

3 ) Palcsó Istv.: A késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum története. Kés
márk 1893. 12. 1. 

2 ) Békefí R., A népokt. tört. i. m. 120. 1. — Békefí közli a késmárki 
városi iskola iskolamestereinek névjegyzékét 1451—1514-ig. 



mos, a várúr is nagyban előmozdította Leudischer Gy, hit javí
tási törekvéseit, a valószínűség amellett szól, hogy a késmárki 
városi latiniskola Leudischer Gy, késmárki szereplésétől kezdve, 
tehát már 1530-ban ev, jellegű intézetté alakult át. 

Az iskola első szervezetét nem ismerjük3) és legrégibb 
ránk maradt, illetőleg eddig ismert és az iskola jellegét némileg 
feltüntető irat Lám Ambrosius Sebestyén bizonyítványa, melyet 
Thorakonymus Mátyás, az iskola akkori rektora állított ki 
1575-ben május hó 2-án,4) Lám S, bizonyítványából kitűnik, 
hogy a késmárki iskola ekkor még Melanchton iskolarendszeré
nek hatását tüntette fel, amely a latin-görög nyelven és a vallás
tanításon kívül a rhetorika, sőt a mathematika felkarolásával 
tárgyi ismereteket is nyújtott, A Melanchton-féle iskola-rend
szert fejlesztették Sommer János, aki 1548-tól működött Kés
márkon és Krossenszky Erasmus, Laszki Albert udvari lelkésze, 
akik, mint fentebb láttuk, levelezésben is állottak Melanchton-
nal. Majd 1555-ben Stockei L, gyakorolhatott döntő befolyást 
a kialakulófélben levő késmárki ev. latiniskola egész szerveze
tére, mivel Késmárkról Beszterczebányára és Bártfára intézett 
leveleiből kitűnik, hogy 1555 nyarától 1556 elejéig Késmárkon 
tartózkodott. Késmárkról hívta meg Kassa 1556-ban Stockei 
Lénártot ískolarektornak,5) de ő csak szülővárosába vágyódott 
vissza, ahová őt a városi tanács bünbánólag 1556 elején tényleg 
visszahívta és ismét iskolamesternek alkalmazta.0) 

Minden valószínűség amellett szól, hogy Stockei L. a kés
márki iskolánál kapott alkalmazást és ezt bártfai ískolatörvényeí 
alapján talán újjá is szervezhette, 

Stockei L, késmárki működéséről, sajnos, nem sikerült 
Késmárkon tett ismételt kutatásaim alkalmával semmi nyomra 

•') A líceumi levéltárban nem maradtak ránk a líceumra vonatkozó 
XVI . -be l i feljegyzések. A városi nagy levéltár Késmárkon még oly rendezet
len, hogy ismételt hosszas és beható kutatásom eredménytelen volt. E levél
tár rendezésekor talán napfényre kerül a késmárki ev. latin iskola első szer
vezete is. 

•') A bizonyítvány szövegét közölte Genersich I I . 150—156. 1. és Palcsó 
i. m. 13. 1. és Rezik Gymnas. alapján dr. Szelényi Öd. , ,A magy. ev. nevei, 
tört." i. m. 247. 1. 

r;) Kemény L . , A z oktatásügy története Kassán 1394—1599. (Tört. Közi 
Abauj-Tornám, és K a s s a múltjából I . évf, 1910. 83. 1.) 

fi) F r a n k i V. , A hazai és külföldi isk. a X V I . sz.-ban. 1873, 73. 1. r é sz 
letesebben tárgyalta, hogy miért nem volt Stöckelnek Bártfan maradása. 



akadnom és a késmárki nagy városi levéltár rendezésekor vár
ható, hogy a nagy reformátor, országoshirű pedagógus késmárki 
szereplése és a latiniskolához való viszonya, illetőleg hatása 
kellően tisztázva legyen. 

A késmárki latiniskola a X V I . században határozottan az 
engedékenyebb Melanchton-féle irányzat erős fészke volt és 
azért sokan a kriptokalvinizmus tűzhelyének is tartották azt. 
A kriptokalvinista vád gyanújában állottak Thorakonymus 
(Kabát) Mátyáson kívül még Lám Ambrosius Sebestyén és M y 
lius János rektorok. Ezek közül Thorakonymus Kassára, majd 
Sárospatakra való távozása után tényleg a kriptokálvinisták 
táborához csatlakozott és szenvedélyes hítvitaírónak mutat
kozott . 7 ) 

Lám Ambrosius S. rövid ideig tartó rektorsága után mint 
Késmárk lelkésze (1583—1599) ís jelentékenyen befolyt annak 
érdekében, hogy az iskolában a kevésbbé merev Melanchton-
féle iskolarendszert, amely nemcsak Laszki Albertnek, hanem 
a késmárki új várúrnak, Thököly Sebestyénnek is megfelelt, 
némileg, összeegyeztessék Sturm és Trotzendorf tanrendszer éve!. 
A z iskolának új szervezését Mylius János (1596—1598) vihette 
keresztül rektorsága idején., mivel a lőcsei 1589-iki rendtartás 
bevezetése szórói-szóra megegyezik a késmárki iskola ránk
maradt legrégibb, száztizennégy esztendővel későbbi, 1703-iki 
rendtartás bevezetésének szövegével. 8) Nyilvánvaló, hogy a 
bevezetést és a tárgyak tanítására vonatkozó részt, nem vették 
át Késmárkon 1703-ban a száztizennégy évvel idősebb lőcsei 
1589-ikí rendtartásból, hanem a késmárki régebbi 1596-ikí iskola
törvényekből, illetőleg rendtartásból, amelynek ép úgy, mint a 
lőcsei 1589-ikí rendtartásnak, ismét csak Myl ius J., a jeles is
kolaszervező, lehetett szerzője, de amely rendtartásnak, jóllehet 
F rank i V . még 1873-ban megjelent munkájában idézte belőle a 
kakasviadalra vonatkozó tilalmat, azóta a késmárki városi nagy 
levéltárban nyoma veszett. 9) 

7 ) Ráth Gy.: Két kassai plébános a X V I . sz.-ban (Századok 1895. 
452—457. 1.) c. cikkében részletesen bemutatta Thorakonymus M . irodalmi 
működését. Lásd még u. o. 329—330. 1. és Barthalmoídes i . m. 51. 1. Gener
sich I I . 150—156. 1.; F r a n k i V . i. m. 108. 1. — Palcsó I . ellenben csak öt 
(!) sorban (16. 1.) számol be Th.-ról. 

8 ) Leges Scholae Kesmarkiensis (Késmárki ev. l ic . levéltár D. 1. sz.) 
9 ) F r a n k i i . m. 30. 1. 



Tény az, hogy a késmárki latinískola a X V I I . és X V I I L 
sz.-ban a lőcseihez hasonlóan, illetőleg Trotzendorf rendszerét 
elfogadva, öt osztályból állott és mindegyik osztály élén külön 
tanerő állott. A legfelső, azaz mai felfogás szerint a legalsó 
osztályba járó tanulókat Késmárkon ís egy, a prímába (azaz mai 
fogalom szerint legfelsőbb osztályba) járó tanuló tanította, akit 
azonban i t t „praeceptor", másutt, p l . Lőcsén „audítor" nak ne
veztek. A z ifjúságnak szintén nevezetes Szerep jutot t az iskola 
és egyes intézményeinek vezetésében. Már Mylius J . rektorsága 
alatt megtaláljuk ott az alumneum áldásos intézményét, ameny-
nyiben Lám Ambrosius Seb. megemlítette Thököly Sebestyén 
feleségének, nagylucsai Dóczy Zsuzsanna fölött tar tot t (1596.) 
halot t i beszédében, hogy a várurnő sűrűn részesítette elemózsiá
ban azokat, k ik az iskola tápíntézetébe jár tak. 1 0 ) 

A z iskola tápíntézetét gyámolította későbben Thököly (I í . ) 
István felesége, született rathóti Gyulaffy Mária, a kuruc fejé
delem édesanyja ís, aki különben is az iskolának oly nagylelkű 
patronája volt, hogy halála (1659. nov. 19.) emlékére az iskola 
coetusa (tanárok és tanulók) emlékfüzetet adott k i , melyben 
elégikus, megható versekben búcsúztatták el a késmárki latinís
kola jól tevőjét . 1 1 ) • „ 

A Thököly család ép úgy, mint előtte a Laszki család, 1 2 ) a 
késmárki iskola tanárainak meghívásánál érvényesíteni tudta 
a maga befolyását. 

Sőt mi több, a tanárok meghívójában, amint ezt Myl ius 
J.-nak 1596-ikí meghívójából látjuk, egyenesen ráutalt a város 
arra, hogy a meghívás Thököly Sebestyénnel való előzetes tanács
kozás alapján és annak hozzájárulásával történt. 1 3) 

1 0 ) Oratio Funebris Memóriáé Generosae ac Magnifícae Dominae S u -
sannae Doczi , Generosí ac Megnifíci Domini Dn. Sebastiani Theokeoli Do-
míni in K e i s m a r c k . . . a Sebastiano Ambrosio. Heidelbergae Anno 1600. — 
Magyar fordítását közzétettem a Karpathen Post 1908. évf. 2. és 3. sz.-ban. 

n ) Acerbíssimum funus Illustrissimae Comítis ac Dominae Dominae 
Mariae Gyulafí de Ratot etc, — Leutschovíae 1660. — összesen 46 szerző
től vannak emlékversek a füzetben, 

1 3 ) Kauffny Ríkárd, aki két évi megszakítással (1556—1558.) 18 évig 
állott a késmárki latin iskola élén, 1560-ban ismét Kassára, ahol 1556— 
58-ban rektoroskodott és egyszerre Beszterczebányára is kapott meghívást a 
rektori állás elfoglalására, de Laszki Albert, mint késmárki várúr, megaka
dályozta Kauffnynak távozását, (Kemény L . í. m. i . h. 87. 1.) 

1 3 ) Mylius J . meghívóját kiadta F r a n k i V . i. m. 342—345. 1. — A meg
hívó első része kissé hibásan van közölve, V . ö. Protocollum Corresponden-



Myl ius J, meghívójából kitűnik, hogy a késmárki la t in -
iskolában csakugyan a septem artes liberales-t ( t r iv ium és 
kvadrívíum) a reformáció szellemének megfelelően tanították, 
illetőleg tágították Melanchton iskolarendszerének értelmében 
s a korszellemhez mérten a tananyagot. Egy teljesen kész, k i 
fejlett ev. iskolával állunk i t t szemben, amely már akkor szá
molva a viszonyokkal, — minthogy nem mindegyik tanuló foly
tathatta külföldi egyetemeken tanulmányait, — itthon ís felsőbb 
theol. szakismereteket félölelt, amelyek képessé tették az i t t 
végzett ifjakat arra, hogy kisebb helyeken a tanítói, sőt lelkészi 
teendőket el lássák. 1 4 ) 

A meghívó érdekes bepillantást enged az iskola belső éle
tébe és feltárja előttük a rektor, tanárok anyagi helyzetét, a 
tanulók megélhetési viszonyait s az iskola sok egyéb művelődési 
mozzanatait. 

Megtudjuk belőle, hogy Késmárkon is megvolt a recor-
datio s magántanítás, sőt új előttünk a kakasviadal szokása, 
amelynek nyomát más szepesi intézeteknél nem találtuk meg. 

A kakasvíadalt évenként szt. Gál napján (okt. 16.) tar tot
ták, de 1596 óta betiltotta azt Késmárkon az új iskolatörvény, 
mivel a tanulók szt. Gál nap közeledtével teljesen elhanyagol
ták tanulmányaikat és tisztán csak a kakasok betanításával fog
lalkoztak. Azonkívül a nagy harcban sok baj és szerencsétlen
ség is történi a kis diákokkal. Äz iskolatörvény elrendelte azon
ban, hogy a kakasviadal elmaradása ellenére is köteles mindert 
tanuló a rektornak szt, Gál napján 3 dénárt f izetni , 1 5 ) mely 
jövedelmet a rektornak meghívójában is biztosítottak. 1 ' 1) 

A rektor jövedelme volt továbbá, hogy a négy országos 

tiarum ab anno 1589—1620. c. kéziratos könyvben Késmárk város nagy le
véltárában. 

1 4 ) E z t igazolja a matr. Goltziana 862. lapján tett azon megjegyzése, 
hogy a késmárki iskolából kikerült és a Magas Tátra alján fekvő községek
ben papi állást elnyeri ifjak nem feleltek meg a hozzájuk fűzött várakozá
soknak. m 'f 

• i r >) F r a n k i V . i, m. 30. és 344. 11 és lásd még idézett Protokollum idé
zett kéziratot a késmárki városi -nagy levéltárban. — Némileg hasonló, de 
részleteiben eltérő kakasviadalokat látunk az erdélyi szász iskoláknál. Lásd 
Dück J . , Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Kronstadt 1845. 35—39. 1. 
és Dr, Teutsch F . , Geschichte des ev. Gymnasiums A . B. in Hermannstadt. 
(Archiv des Vereins für sieb. Landeskunde X V I I . k. 43. 1.) 

l f i ) Lásd Mylius J . meghívóját i. h. 



vásár és a nagy sátoros ünnepek (Karácsony, Húsvét, Pünkösd) 
alkalmával minden tanulótól járt neki még 2 dénár, illetőleg 
ünnepkor a pénz kaláccsal is pótolható volt . Szt. Gál napját 
(okt. 16.) követő vasárnapon tartott recordatío jövedelme a 
rektoré, ellenben a szt. Márton napján és Vízkeresztkor meg
tartott recordatiók a kántor és kollaborator illetményeit egészí
t ik k i és a Karácsony-, Húsvét-, Pünkösdkor és a minden csü
törtökön és vasárnapon rendezett megemlékezések a tanulók 
megélhetését tették könnyebbé. 1 7) 

Rendes jövedelemforrásai voltak még az iskolának, illető
leg alkalmazottjainak és tanulóinak a temetések. A kifej tet t 
gyászpompa fénye szerint megkülönböztettek nagy (funus ge
nerale), rendes (funus medius) és kis temetéseket. 

Nagy temetéskor kivonul t az egész coetus (tanári kar és 
ifjúság) és a gyászmenet az összes harangok zúgása mellett k i 
sérte k i a halottat a temetőbe, ahol a kántor vezetése alatt az 
ifjúság gyászénekeket énekelt. A rendes temetésnél csak a kán
tor és az ifjúság fele vonult k i , bár ez alkalommal meghúzták 
még az összes harangokat, ami kis temetéseknél természetesen 
már nem történt meg. 

A nagy temetésért járó illeték 40 d. volt, rendes temeté
seknél 28 és kis temetéseknél 15 d. volt fizetendő és megállapí
tot t arányban részesültek e jövedelemből a rektor, a kollabo
rator, a kántor, a harangozok, sőt a lelkész i s . 1 8 ) 

Rendkívüli jövedelemforrása volt a rektornak a magán
tanítás, de ennek díjazását a városi hatóság a szülőkre bízta. 

Évente két vizsgálatot tartottak és pedig Szt. Gergely (márc. 
17) Recordatio (megemlékezés) abból állott, hogy alkalom adtán a kán

tor, kollaborátorok és tanulók és jómódú polgárok háza előtt énekeltek és 
ennek lejében bizonyos anyagi elismerésben részesültek. Némi nyoma meg
maradt a recordatiónak egyes helyeken pld. iglón a kánensek intézményé
ben. A kánensek istentiszteletet és temetések alkalmával énekelnek és ennek 
fejében az egyházközség gyűjtőíven pénzadományokat gyűjt híveitől a ká
nensek részére, kik rendszerint szegény alsó osztálybeli gimnazisták vagy 
tanítóképzőintézeti ev. növendékek. 

18) Nagy temetésnél jutott a rektornak 18 d., de ebből juttatott 2—3 
fillért a kollaboratornak, továbbá a kántornak járt 4 d., a harangozónak 
(campanator), aki rendszerint az oeconomus volt, 4 d., a harangozó segéd
jeinek (pulsantes) 3 d. és az egyház lelkészeinek 8 d. — A rendes temetés
nél a felosztás aránya ugyanaz, a rektor azonban csak 12 d-t kapott és vé
gűi kis temetésnél jutott a lelkésznek 8 d., a kántornak 2 és a harangozó
nak 5 d. (Mylius meghívója i. h.) 



12.) és Szt. Gál napján (okt. 16.) és e vizsgálat alapján történt 
a tanulóknak osztályokba való sorozása. Érdekes, hogy a tanulók 
a Szt. György napján tartott vizsgálat alkalmával személyen
ként 3 d.-t fizettek, hogy az az újonnan belépő tanulók részére 
a rektor tojásokat vehessen és az iskolába való járást ilymódon 
megkedveltesse velük.19) 

A X V I I . sz.-ban a késmárki la t in iskola Trotzendorf rend
szerében haladva kisebb igényű egyházközségek részére, némi 
theologiai ismereteket is nyújtván, tanítókat és lelkészeket is 
képezett k i . 2 0 ) 

A z iskola alapos latin és görög nyelvismereteket adott és 
azonfelül mélyítette a vallástanítást, sőt ennek révén némi theo
logiai jelleget is vett fel. Jeles rektorai, konrektorai ís akadtak 
az iskolának, akik hosszabb időn át annak élén állottak és nem 
tekintették állásukat csak átmenetinek és a tanulóifjúság neve
lésében biztosították az állandó rendszer fennállását és követ
kezetességét. Lehetséges, hogy részben talán ennek is tulajdo
nítandó, hogy a X V I I . sz.-ból származó rendtartást nem is
merjük. 

Még egy nevezetes újítást honosított meg a késmárki iskola 
.a X V I I . században, amellyel megelőzte, tudtommal, összes 
hazai hasonló jellegű iskoláinkat és ez az, hogy a tanuló ifjú
ságot rendszeres turistáskodásra, sőt alpinizmusra nevelte, 
tehát első volt, mely felismerte a testi nevelés fontosságát. 
Fröhlich Dávid, az európai hirü mathematíkus érdeme, hogy 
rektorsága alatt (1630—1646) évente Szt. János napján nagyobb 
tátrai kirándulást rendezett egy csapat tanulóval. 2 1) A deákok 
sokszor igen nehéz és veszedelmes túrát tettek meg s találóan, 
megkapó elevenséggel és humorral írta le Simplícissimus, 
Fröhlich D. rektornak egyik tanítványa még öt társával tett 
fenhavasi kirándulását. 2 2) Simplícissimus fenhavasi túrájának 
lebilincselő leírása megmutatja, hogy a turisztika és főleg az 
alpinizmus mi ly hatalmas nevelési tényező. Nemcsak önfegyel-

1 9 ) u. o. i . h. 2 0 ) Matr. Goltziana 862. 1. 
2 1 ) . . . zu vor aber um Johanni das Carpatische gebürge, wie jährlich 

in brauch] zu besehen. (Wagner Anal . I I . 316. 1.) — Fröhlich D. a Késmárki 
csúcs első megmászását „Medulla geographiae practicae" c. Bártfán 1639-ben 
megjelent munkájában érdekfeszítően irja" le. E fenhavasi tura magyar for
dítását lásd M . K . E . Évk, 1891. évf.-ban. Lásd még Fröhlich D. i. m. 254. L 

2 2 ) Wagner í. m. 316—324. 1. 



mezesre és a sok veszély közepette lélekjelenlétre, bátorságra 
és céltudatosságra nevelte és neveli, hanem a természettudo
mányok minden ágában való jártasságra és új ismeretekre is 
tanította és tanítja a turistaság és alpinizmus az ifjúságot. 

Fröhlich D. tehát tudtommal az ifjúsági tátrai kirándulá
sok első megindítója és ő vitte bele először az iskolai életbe 
az alpinízmust, mikor a Magas Tátra a maga érintetlenségében 
és vadregényes zordonságában úgyszólván megközelíthetetlen 
volt és tanár és tanuló valóságos felfedező útra indultak a he
gyekbe. Simplícissimus tanúsága szerint mászóvasakkal, mászó-
kötelekkel sok önuralmat és kitartást kívánó csúcsmászásokat 
végeztek az akkori késmárki diákok, akik azután a Tátra-kultusz
nak lelkes hívei és terjesztői lettek. 

A késmárki latin iskola Fröhlich D. kezdeményezésétől fogva 
a természet alapos megismerésén kívül turístáskodásra és a lp i -
n ízmusra ís nevelte tanulóit és az 1703-iki ískolatörvényeiben 
már intézkedett, hogy a coetus kirándulásokat csak tanári fel
ügyelet mellett rendezhet. 2 3) 

A XVIII—XIX. századokban ífj. Buchholtz György, 2 4 ) aki 
1723—1737-ig rektora az intézetnek, továbbá Mauksch Tamás 
konrektor , 2 5 ) majd Ashóth János tanár és legújabban Klein Pál 
líceumi tanár (1874—1905; meghalt 1910-ben) nevelték az ifjú
ságot nemcsak turístáskodásra, hanem egyenesen alpinizmusra. 
Ők voltak a Magas Tátra első ismertetői, sőt Mauksch Tamás 
volt a Tátraflorisztika megalapítója. 2 6 ) 

A hegyek szeretetét a pedagógiai reálízmusz felkarolásá
val átplántálta a késmárki ev. iskola tanítványai fogékony l e l 
kébe és így nem tekinthetjük csupa véletlenségnek azt, hogy 
Késmárkon alakult meg 1873-ban a Magyarországi Kárpát
egyesület ( M . K. E.) és hogy épen Késmárk volt 1884-ig a 

2 3 ) Leges scholae Kesmarkiensis. X . §. (Késmárki ev. lic. levéltár fasc. 
D . 1. sz.) 

2 i ) Lásd Weber S. „A Buchholtz család" c. cikkét. (M. K . E . Évk. 
1905. évf.) 

2 5 ) Mauksch Tamás konrektorságát ismertettem ,,A késmárki ev. liceum 
múltjából" c. tanulmányomban (Prot. Szemle 1907. évf. 636—644. 1, Lásd még 
Weber S. „Mauksch T." c. cikkét a M. K . E . Évk. 1903. évf.-ban.) 

2 6 ) Schneider Gust. és Sagorski Ernst : F l o r a der Zentralkarpathen 
Leipzig 1891. 37. 1. és lásd még dr. Posewitz Tivadar: „A Tátra régi kuta
tói" c. értekezését, ahol irodalmi működésüket ís méltatta. (M. K . E , Évk. 
1913. Igló 15—16. és 32—37. 11.) 



M . K . E. központi székhelye. 2 7) A z egyesület révén a város
nak ís jelentékeny szerep jutot t a magyar turistaság életrekel
tésében, a Magas Tátra feltárásában és az idegenforgalom elő
mozdításában és ezt a nemzetgazdasági tevékenykedést részben 
a késmárki ev. iskola hatásának s tanítása egyik értékes gyü
mölcse gyanánt kell tekintenünk. 

A késmárki ev, lat in iskolában is gyökeret vert a X V I I I . 
század első évtizedében a pietizmusz realizmusza s Bohüs György 
tanítása már határozottan a reálízmuszt szolgálta, jóllehet ő W i t 
tenbergben még az orthodox Löscher és Deutschann tanítványa 
v o l t , 2 8 ) Történelmi műve, melyben a földrajzi vonatkozások 
már nagy szerephez jutottak, szintén a pedagógiai realizmusz 
zománcát viseli magán. 2 9 ) 

Még erősebben művelték Késmárkon a természettudomá-
* nyokat Buchholtz György rektor és Mauksch Tamás konrektor 

idejében, akik már a racionalizmusz eszméit hozták magukkal 
külföldi tanulmány útjuk alkalmával. 

A z iskola 1703-iki törvényei és a hozzájuk csatolt 1709-íkí 
toldalék tanítási és nevelési rendszer tekintetében erősen 
visszatükröztette Sturm iskolarendszerének hatását, mivel a 
felsőbb osztályokban a latin nyelv tanítását szigorították, i l l e 
tőleg a la t in nyelven való beszélgetést tették kötelezővé és a 
tanulók közti versengésnek is nagyobb helyet engedtek. Sőt a 
jezsuita iskolarendszer hatása is érezhető már, amennyiben a 
tanulók tanulás és magaviselet szempontjából külsőleg értékel
tetnek és kitüntetésül érdemjelvényeket (signum morum stb,) 
kaptak . 3 0 ) 

Kevés újítást mutattak az iskolának 1742-ben megújított 
törvényei. 3 1 ) Ez ídőtájt az anyagi gondok egyre jobban nehe
zedtek a késmárki ev. iskolára, mivel a város bor jövedelmétől, 

2 7 ) 1920 óta Késmárk ismét a M. K . E . központi székhelye. 
2 S ) F a b ó Monumenta I , 156. 1. 
2 B ) „Historico-geogr. terrae Scepus. descriptio" c. kéziratos munkája 

megvan a késmárki ev. líceum könyvtárában; német fordítását közzétette 
dr. Lipták János a K a r p . Post 1914—1918. évf.-ban. 

3 0 ) „Ordnung und Gesetz für die SchuUKnaben." 10—11. §§ . (Kés
márki ev, l ic . levéltárában D, I.) 

3 1 ) A z 1703-íki és 1742-íki törvényeket Palcsó Ist. í. m. (20—24. 1.) ís 
részletesebben közli, bár nem méltatja; mégis ez ismertetés alapján elég 
széleskörű bepillantást nyerünk az intézet beléletébe. 



melyet az még 1688-ban az iskola fenntartására lekötött , 3 2 ) 
1744-ben elesett. 3 3) 

A városnak ugyanis nagy szőlői voltak Hegyalján és borait 
a városi borpincében maga árusította. Mive l pedig az ev. egy
házközségnek elkülönített vagyona nem volt, így a város a 
tényleges patrónusa a la t in ev. iskolának egészen 1744-ig. Ekkor 
azonban, úgy látszik, a városban a nem ev. elem már megerő
södött s maga a biró, Müller József, titokban jelentést tett a 
szepesi kamarának Kassán, bepanaszolván, hogy a város köz
jövedelmeit felekezeti, iskolai célokra fordítják. 3 4) A cs. k i r . 
kamara biztost küld k i az ügy megvizsgálására s nemsokára 
rendelet t i l t j a el a várost attól, hogy közjövedelmét e felekezeti 
célra kösse l e . 3 5 ) A késmárki ev. hívek nem tudtak heletörődní 
abba, hogy iskolájuk megszűnjék, mivel annak fenntartására 
egyházi alap nem volt s az egyházközség új fatemplomát is köz-, 
adakozásból építette fel 1717-ben. Több ízben lépéseket tett, 
hogy a kamarát a rendelet visszavonására bírja: követet (Kray 
Jakab, a vértanú fia) is küldött Bécsbe, k i közbenjárjon a ka
maránál, de hiába. A kancellária referense közölte Késmárkkal, 
hogy az uralkodó elhatározása végleges, mert precedens esetet 

3 2 ) Késmárk sz. kir. város titkos levéltára in Císta ferrea fasc. X . 
num. 7. 

M ) Tárgyamon kívül esik, hogy a késmárki ev. líceum történetét részle
tesen megírjam; szükségesnek tartom azonban az intézet nagy múltját kiss<? 
élethívebben bemutatni, mivel Palcsó müve számos helytelen adatától elte
kintve, nem alkalmas arra, hogy a nagymultú intézet kultúrtörténeti jelen
tőségéről helyes képet nyújtson. Szerfelett kívánatos, hogy a késmárki ev. 
líceum története és a városi levéltárban levő, az iskola múltjára vonatkozó 
anyag is figyelembe vétessék, amelyet Palcsó munkájában szintén elmellő-
zött. — A líceum történetének egyes részletkérdéseível foglalkozó irodal
mat lásd „A késmárki ág. hitv. ev. egyházkerületi liceum pártfogóságának 
története" c. 1922. Sárospatakon megjelent munkámban. Azonfelül lásd még 
Weber S. „Ein gelehrter Kalendermacher" c. cikkét, melyben Fröhlich D.-ról 
szól (Karp. Post 1896. 44. sz.) és ugyan e szerzőtől „Szepességi prot. írók 
az ellenreformációig" (Prot. Szemle 1897. 601—603. 1.) — Ideje volna továbbá 
a késmárki lic. egykori jeles tanárainak irod. és ped. jelentőségét megörö
kíteni, amint tette azt pld. Szelényi Ödön dr. Genersich Jánosról szóló k i 
válóan sikerült értekezéseiben. Hiszen Palcsó Ist. egy Mylius J . , egy Fröhlich 
D., egy Buchholtz Gy. rektorkodását ís csak épen 1—2 sorban említette. 

3 4 ) Genersich i . m. I . k. 610. 1. és lásd még Liber Censuum et aliarum 
Diarum (Késmárk sz, kir, város nagy levéltára.) 

3 5 ) Protocollum eccl, et scholae ev. Kesmarkiensis 1706—1801. (Kézirat 
a késmárki ev. l ic . levéltárában B . Nr. 1.) — Ezentúl így idézzük: Prot. B . 



alkotni e téren nem akar s legyenek rajta a késmárkiak, hogy 
más pénzalapot teremtsenek elő- 3 6 ) 

A z egyháztanács erre gyűlést tar tot t (1748. j u l . 26.), mely
ben módot keres arra, hogy iskolája anyagi létét biztosítsa. Más 
jövedelemforrást azonban nem talált, mint a gyűjtést a hivek 
közt, házról-házra hordozott persely, ünnepnakonként isten
tisztelet után s negyedévenként még külön szedendő offertórium 
alakjában. Azonkívül felszólították a híveket, hogy váltsák meg 
templomi ülőhelyeiket és sírhelyeiket a templom kriptájában 
vagy a templom körüli kertben s ez alkalommal a sírhelyek 
árát felemelték. (Felnőttek 8 magy. f r t ; gyermek 4 m. fr t ; a 
kertben: felnőtté 1 m. frt. 20 d.; gyermeké 90 d.). Azonban az 
i l y módon előteremtett jövedelem, mind kevés az iskola fenn
tartására s már-már annak léte kockán forog. 3 7 ) Ekkor gradeczí 
Horváth Stansith Gergely, nagyeőri főnemes és a tiszai ev. ke
rület főfelügyelője, pártfogásába veszi a hanyatló iskola ügyét 
és buzgalmával, áldozatkészségével sikerül neki azt megmen
teni és fejlődését biztosítani, ő szózatot intézett a szepesmegyei 
összes egyházközségekhez és nemesekhez, majd az egész magyar 
ev, nemességhez, hogy karolják fel a késmárki jeles iskolát és 
jöj jenek adományaikkal segítségére, hogy az az ev, ifjúság ja
vára fennmaradhasson. Maga járt e lő l ' j ó példával s 500 frtot 
ad az ev, tápintézet részére, vagy ennek megszűnése esetén az 
ev, népiskolára, 3 8 ) Okolicsányí, Berzeviczy, 3 9 ) Dessewffy 4 0} 
családok követik őt az áldozatkészségben, Mudrony P á l , 4 1 ) 
özv, Máriássy F,-né, Goldberger (niai Bethlenfalvy család), 
Máriássy Klara , Vattayné szintén tekintélyes alapítványokat 
tesznek 4 2 ) stb. 

A z egyházközségek ís adakoznak ez évben 305 frtot 40 
d - t . 4 3 ) Gradeczí Horváth Stansith Gergely folytatja a propagan
dát a szepesmegyei nemesség körében éveken át s eredménnyel; 

3 Ö ) K r a y J . levélben értesítette erről a várost. — Lásd e levél máso
latát a Prot. B , , melyet Genersich is közölt I I , 266—269. 1. 

3 7 ) Prot. B . 
3 8 ) Kés. ev. l ic. levélt, fasc, I . num. 21. és lásd még A c t a Protocollaria 

Scholarum Kesmarkíensem tagentía. A b anno 1760. ad annum 1803. (Kéz
írat a kés. ev. l ic. levélt, B , 2.) — Ezentúl „Acta" névvel idézzük. 

3 9 ) Kés. ev. l ic. levélt, fasc, I . num. 22. *" 
4 0 ) u. o. fasc. I . num, 1. 
4 1 ) A c t a 11—12. 1, 
* 2) u, o, fasc. I . 4„ 5., 6. és Acta 5—7., 18—19. I. 



így 1765-ben iglói rokona Szontagh Dorottya az ő közbenjárá
sára 1500 frtot hagy a késmárki szegény nemesi ifjúság segé
lyezésére, 4 4 ) Gálszécsi Kállnássy Ádám 200 frtot, Nemessányi 
B.-né 300 frtot (rokonságban álló nemes ifjak előnyben részesül
nek, 4 5 ) Horváth Stansith Márk 2000,4G) Görgey Pál 1500 frtot.* 7) 
I l y módon a késmárki iskola a nyomasztó gondok alól felszaba
dult, különösen miután Mudrányi Pál 12.000 frtot hagyott néki 
Eperjesen kelt végrendéletében. 1 8) Horváth Stansith Gergely o ly 
szerencsés kézzel fogott hozzá a nemesség érdeklődése felkelté
séhez, hogy évről-évre folynak be tekintélyes adománfok a la t in 
iskola javára s a nemesek igazán fáradhatatlanok az adakozás
ban. A szepesmegyei egyházközségek anyagi támogatása is a 
rossz pénzügyi viszonyok dacára jelentékeny s évi 200—400 
frt közt ingadozik. 1 0 ) A késmárki egyházközségnek a maga ke
belében rendezett persely- és egyéb gyűjtései szintén eredmé
nyesek voltak, különösen az 1749—1760-as években, mikor az 
egyházközség a maga erejéből képes fenntartani iskoláját s p l . 
1761-ben még 190 f r t 23 dénárt áldozhatott rá . 5 0 )* 

A pénzadományokon kívül terményekkel ís segítették a párt
fogók az ev, la t in iskolát. A nemesek rendszerint néhány hordó 
bort ajándékoztak, amit a tápíntézet igazgatója eladott; e j ö 
vedelem igen tekintélyes volt némely évben, így 1761-ben 512 
frt 78 dénár, 5 1 ) noha egy hordó bor ára akkor csak 9 frt 90 d. 
frt v o l t . 5 2 ) Szokásba jött, hogy deákokat küldött a késmárki iskola 
a szüretekre, k i k ott segédkeztek a szüretelésnél s meggyűjtötték 
a vendégeket. M i v e l a Szepesség több városának és nemesi csa
ládjának vol t bir toka Hegyalján, a szüret-pénz (Wein-Collect) 
sokszor igen tekintélyes volt. Sokszor átlátogattak a késmárki 
diákok távolabb ís, Mískolczra, Békésbe és több száz frtot össze
szedtek az iskola javára, 5") A vidéki gyülekezetek tagjai ís szí
vesen adtak terményeket a tápintézet javára, melyeket a diákok 
szekéren faluról-falura járva összeszedtek és nagy diadallal 
vittelc Késmárkra. 5 4 ) 

Acta 20. 1, *») u. o. 60—61. 1. 
Fasc . I . 10., 12. és Acta 48—49.; 54—55. 1. 
Acta 110—111. 1. * 7) u. o. 120. 1. 
Fasc . I. 15. és Acta 90—91. 1, 
Acta 62., 66., 74., 75—76. stb. 11. 
u, o. 13. 1. "") u. o. 16. 1. "'-') u. o. 20. 1. 
u. o. 22., 59., 72., 86., 94., 134., 146. és 149. 11. 
Lásd a tápintézetí számadásokat a líceum levéltárában s azonfelül 



Mindezekből kitűnik, hogy a késmárki ev. la t in iskola fenn
maradása elsősorban a szepesmegyei ev. nemesség érdeme, mert 
az biztosította anyagi létét a legnagyobb arányú adományokkal. 
A nemesség azonban arra ís törekedett, hogy az iskola anyagi 
ügyeinek rendezése mellett annak szervezetet adjon s annak 
bizonyos tekintetben szellemi vezetője akart lenni. 

Ezért 1760-ban szeptember hó 1-én egyességet kötöttek egy
részt a tiszai ág. hitv. ev, egyházkerület, másrészt a szepes
megyei nemesség részéről; az előbbit Horváth St, G. kerületi 
főfelügyelő, az utóbbit Pulszky S. és Dessewffy T. képviselték. 
A z egyesség „coalitio"5*} néven ismeretes és a késmárki egy
házközség és iskola hozzájárulásával köttetett. Tizenegy pontja 
közül hét az iskola anyagi ügyeinek rendezésével, az adomá
nyokból befolyó. ískolaalap gyarapításával és kezelésével fog
lalkozik. A z előbbinek érdekében ajánlatosnak tart ja a koalíció, 
hogy a vidéki lelkészek jómódú híveiket arra serkentsék, hogy 
végrendeletükben emlékezzenek meg a késmárki iskoláról. A z 
iskola vezetését és kormányzását is megszabja az egyesség; négy 
főfelügyelő kerül az intézet élére: két vidéki nemes és két kés
márki. A z előbbiek főfelügyelők (primaríi ínspectores), az utób
biak másodfelügyelők (secundarii ínspectores). Főfelügyelői 
jogot ad a koalíció a tiszakerületi főfelügyelőnek és gradeczí 
Horváth St. G.-nek, de a késmárki egyházközség felügyelőinek 
és gondnokainak s a városi tanácsnak ís magmarad régi befolyá
suk az iskola felügyelete körül. Megszabja a felügyelők tisztét 
(1 . és 9. pont), mely a jó rend biztosításából, a tápintézetről 
való gondoskodásból és a vizsgálatokon való megjelenésből 
áll, A tanári állások betöltésénél a felügyelők, a lelkész és a 

ó v á r o s i tanács joga a jelölés, a választás azonban a pártfogó
sági gyűlésen történik, melyen a vidéki pártfogókon kívül a 
késmárki egyház pénztárosa és gondnoka is szavazattal bir, A 
tanárok meghívó4eveiét (vocator) a nemesi pártfogók is alá
írják (10, pont,) . A z ifjúságról szóló utolsó pont kimondja, 
hogy csak azok a diákok kapnak elbocsátó-levelet és ösztön-

a gyűjtőíveket és gyűjtőkönyvecskéket 1760—1914-ig, — A kés. ev, lic, levél
tárában egy egész szekrényt töltenek ki ezek a gyűjtőkönyvecskék. 

3 5 ) Eredetije a kés, ev. lic. levélt, fasc. I I . B. 12a; ugyanott van több 
másolata is. — Szövege feltalálható az ,,Acta"-ban 1—3. 1. — Eredeti után 
kiadtam szövegét „A kés, ág. hitv. ev. kerületi lic. pártfogóságának törté
nete" c. munkám okleveles függeléke 82—84. 11, 



díjat, akiket a rektor erre ajánl s az ajánlást csak a nyilvános 
vizsgálatokon hagyják helyben a felügyelők. 

A pártfogósági gyűlésen (conventus vagy patronatus com
munis) lehetett csupán tárgyalni az iskolát érintő ügyeket s e 
gyűlés mint fenntartóhatóság a vidéki pártfogókon kívül a kés
márki egyháztanácsból (consílium) alakult. 

A jog és befolyás az iskola körül ezentúl megoszlik a párt
fogók között (nemesség és egyház). A nemesség megteszi kö
telességét anyagi és szellemi téren s az intézet gyorsan felvi-
rágzik. Ezt nagyban előmozdítja az, hogy a koalicíó 7. pontja ér
telmében a lelkészek ugyancsak buzgólkodnak és végrendele
tek révén is sok adomány ju t a késmárki lat in iskolának, mely 
a szepesmegyei egyházak s a nemesség érdeklődése, támogatása 
folytán lassanként az egész Szepesség iskolájává fejlődik, mely 
jó hire miatt egyre népesebb. Sok nemes fiú látogatja s már-
már a nemesség iskolájának tekintik. 

Csakhamar elavultnak bizonyul az új viszonyokhoz mérten 
a rendtartás, melyet 1755-ben léptettek é le tbe 5 6 ) s ezért 1767-ben 
új rendtartást kap az iskola, mely az iskola kormányzatánál a 
vidéki pártfogóknak nagyobb szerepkört biztosít, a methodíkai 
és pedagógiai rendelkezéseken ellenben keveset változtat . 5 7 ) 

A z iskolafelügyelőség mindegyre fontosabb tényező lesz 
az iskola életében, sőt bizonyos tekintetben már nyomasztó ha
tással is van tanárra és tanulóra, A pártfogóság már a tanítási 
módszer dolgában ís irányító tényezővé lett. A pártfogóság is 
felügyel (az új rendtartás szerint) a felügyelőkön kívül az isko
lára s ellenőrzi tanárait és tanulóit, hogy kötelességének mind
egyik eleget tesz-e s az ískolatörvényeket tiszteletben tartja-e? 
Hogy erről meggyőződhessenek, minél gyakrabban ellátogassa
nak az egyes pártfogók a tanítási órákra, hogy lássák a tanár az 
előírt tananyagot tárgyalja-e és a kellő sorrendet betartja-e? 
A felügyelőknek pedig egyenesen kötelességévé teszi az új ren
det, hogy havonta legalább egyszer meglátogassák az iskolát. 
Szigorúan ellenőrizni kívánja ez a rendtartás a tanárok magán-

W i ) Leges scholae ev, Kesmarkiensis anno 1755. die 3, tio M a j i edítae. 
(Kes. ev. l ic. levélt. D. Nr. 4.) 

" ) Leges scholae ev. Kesmarkiensis anno 1767. die 15 et 16. Ju l i i . (u. o, 
fasc. D. Nr. 3.; másolata megvan az Acta 28—44. 11. — Ezentúl így idéz
zük: Leges. — Kiadtam idézett munkám okleveles függelékének 84—97. 11. 
A rendtartást behatóan méltattam i. munkám 18—32. 11. 



életét ís, hogy azok minden tekintetben az ifjúság példaképei 
lehessenek. A felügyelők figyelmeztetik javulásra az eltévelye
dett tanárt , 5 8 ) jelen vannak a tanulók nagyobb fegyelmi vétségei 
felett való Ítélethozatalnál, a konviktusba az igazgató csak azt 
veheti fel, akit a felügyelők jó bizonyítványa alapján erre k i 
szemelnék. A nyilvános vizsgákon is fontos szerep, ju t nekik . 5 9 ) 
Ilyenformán az ískolafelügyelők hatáskörét nagyban szélesíti az 
1767-ikí rendtartás és mivel hivatásuk betöltéséhez pedagógiai 
tudást és érzéket is kíván tőlük, a mai .tankerületi főigazgatók
nak megfelelő szerepkört bíz reájuk. 

A tanároktól amellett, hogy vallásosságot, az orthodox ág. 
hitvalláshoz való ragaszkodást kíván, megköveteli, hogy tör
vénytisztelők, józanok, tudománykedvelők és békeszeretők le
gyenek. Ha mégis viszály támadna köztük, simítsa el az igaz
gató, szükség esetén pedig a pártfogóság, A tanulókat necsak 
tanítsák, hanem szeretettel neveljék is, A leckerenden változ
tatást vagy újítást csak a pártfogóság hozzájárulásával tehetnek. 
Előírja a rendtartás a hetenkénti értekezletet az igazgató elnök
lete mellett, melyen pedagógiai kérdésekről tanácskozzanak. 
Szól még a rendtartás a fegyelmezésről s lelkére köti a tansze
mélyzetnek az ifjúságnak vallásosságra való nevelését.1 5") 

A z igazgató jogkörét ís meghatározza a rendtartás. A ta
nulók felvétele az iskolába s a konviktusba (utóbbi a felügyelők 
tudtával), azok elbocsátása, vallásos életüknek s erkölcsi maga
viseletüknek ellenőrzése, tanulmányi előmenetelük szemmeltar
tása stb. a főbb teendői, Ő választ kí alkalmas nevelőket (pe
dagógus) s még arra" is utasítja őket, hogy a beteg tanulókat 
meglátogassák, továbbá, hogy azon legyenek, hogy a Késmárkra 
részben a német nyelv elsajátítása miatt jövő nemesi ifjúság e 
nyelvekben csakugyan haladást tegyen. Útmutatás van arra is, 
mi ly módon adja elő az igazgató a kelet i nyelveket s a theolo-
gíát, továbbá kötelességévé teszi neki a rendtartás, hogy vasár
naponként tót istentiszteletet végezzen. 0 1) Helyettese a konrek
t o r . 6 2 ) A z iskola adminisztrációja nagyrészt az igazgató s a fel
ügyelők kezébe van letéve s abban a tanárok csekély részt 
vesznek. 

•'») Leges I — I I I . §§ . *>) u. o. I V — V I . §§ . 
6") u. o. ,.De docentibus in genere" c. fejezet 1;—13, §§-ai . 
0 1 ) u, o. ,,De offícíis Rectoris" c. fejezet 1—13. §§. 
C 2 ) u. o. ,,De officiís Concretoris et relíquorum Collegarum" c. fejezet. 



Azonkívül az 1767-iki rendtartás fontos pedagógiai és gya
kor la t i útmutatásokat is ad a tananyag kezelésére nézve a ta
nároknak (9. §.). 

A- fegyelmezésnél büntetési eszköz az intés, a megvessző-
zés és karcer, de mindegyiket mérséklettel és igazságosan, pe
dagógiai érzékkel ke l l alkalmazni. 

A tanulók kötelességeiről részletesen szól az új rendtartás, 
mely voltaképen összefoglalja az iskola fegyelmi szabályait. 
Lelkükre köti a vallásosságot, szerénységet és tisztességtudást 
különösen tanáraikkal s pártfogóikkal szemben. Erkölcsi életük 
tiszta legyen, tilos a korcsmázás, dohányzás, fegyverviselés, va
dászat, halászat. Verekedőket, szítkozódókat szigorú büntetés 
éri, úgyszintén azt, k i a tanítási órát ok nélkül elmulasztja. Ha 
az intézetből elbocsáttatik a tanuló, köteles elbúcsúzni a fel
ügyelőktől s a pártfogóktól. A k i k akadémiára akarnak menni, 
azokat még külön vizsgálatnak vetik alá s erkölcsi életüket ís bí
rálat alá veszik. 6 0 ) 

Külön csoportja volt a tanulóknak a pedagógusok, (infor
mátor es) gazdagabb ifjak nevelői, instruktorai. Ezekről külön 
fejezetben szól a rendtartás és meglehetősen alárendeli őket a 
nemesi pártfogóknak. Helyes tanítási módszerre nézve az igaz
gató adott nekik útmutatást. 6 4) 

A tápíntézetbe járók a késmárki iskola tanulóinak jelen
tékeny csoportját alkották s kötelességeikről szól a ,,De obliga-
tíone A l u m n o r u m " c. fejezete a rendtartásnak. A tápíntézetbe 
az igazgató útján az ískolafelügyelők vették fel a szegény és 
jó előmenetelü tanulókat, a pártfogósággal egyetértően. A z 
alumnistától még szigorúbban megkívánták, hogy kötelességeit 
teljesítse, templomba járjon, szorgalmasan jegyezzen és tanul
jon s az étel megvonásával büntették, ha p l . istentisztele
tet elmulasztott, A tápintézetí tanulók feje a szenior, kinek en-

l i S ) u. o, „De officiis discentíum" c. fejezet. 
( í ) De officiis Paedagogorum c. fejezet. — Megjegyzendő, hogy a kés

márki ev. latin iskola a X V I . sz.-ban a városban, a szt. Kereszt plébánia 
templom udvarában ( a volt róm. kath, népiskola) helyén állott, de 1688-ban 
ki kellett azt a város falain túl telepíteni. Itt a városi korcsma (Herberg). 
illetőleg a régi fatemplom sekrestyéjének épületében nyert elhelyezést, majd 
1717-ben a régi liceum épület helyén épült faépületbe helyezték el. A ros
kadozó faépület helyébe emelték a nemes pártfogók anyagi hozzájárulásá
val 1775-ben a kőépületet. Lásd erre nézve Votisky Zoltán cikkét a K a r p , 
P. 1909! évf. 26. és 28. sz. 



gedelmesked jenek a többiek. A z oeconomust a felügyelő nevezi 
k i ; ő a tápintézet második tisztviselője s az élelmiszerek beszer
zése s a számadások pontos vitele az ő feladata. A z alumneum 
részére befolyt adományokból, ha azokból felesleg marad, az 
alumnísta diákok részére könyvet, ruhát stb. szerzett be az 
igazgató. I lyenkor az alumneuni két tisztviselőjét háromszoros 
rész illette. A tápintézet vezetésénél az ifjúság ís önállóan közre
működött, ami a prot. intézeteknél a Sturm- és Trotzendorf-
féle iskolaszervezetek hatását mutatja. 

Egészben véve az 1767-iki rendtartás az iskolának kor
mányzati szempontból teljes programmot adott s a nemesi párt
fogóság szerepét jelentősen kidomborítja. Pedagógiai tekintet
ben azonban az 1755-ikí rendtartással szemben kevés újítást 
mutat, 

A fejlődő s népes 4 iskola elhelyezésére azonban évről-évre 
alkalmatlanabbá vált a régi épület s a pártfogóság, az iskola 
újraszervezése után, egy rendes, kőből való iskolaépületet akart 
emelni , 6 5 ) Anyagi tehetség hiányában azonban- ismét a párt
fogók nagylelkűségére volt szükség s a nemesi pártfogók, a 
szepesmegyei ev, gyülekezetek és helybeli pártfogók össze is 
adtak e célra 4089.59 frtot. Különösen Dessewffy T. főfelügyelő, 
gradeczí Horváth Stansith testvérek, Okolícsányi György, Má
riássy F. stb. tűntek k i nagyobb adományaikkal s építési anya
got ís sokat adtak össze, 6 6 ) ingyen fuvart is sokat adtak a ne
mesi pártfogókon kívül az ev, egyházközségek is, összesen 
3p9'2 napra. 6 7 ) 

Szükség volt azonban a királyi engedélyre is, mielőtt az 
építkezéshez foghattak volna. 1772-ben folyamodott a párt
fogóság Mária Teréziához, hogy engedje meg, hogy az ev. fa
templom szomszédságában szilárd kőépületet emeljenek a tudo
mány múzsáinak. Sok nyomós okkal magyarázzák, miért szük
séges az építkezés és kiemelik, hogy a költség már önkéntes 
adakozás révén együtt van s így a hívekre semmiféle terhet nem 

° 5 ) Késmárki ev. lic. levélt, fasc. I I . Nr. 3. 
0 Ö ) Székely J . Hunfalvárói 8000 zsindelyt, Horváth St. Márk 50 szál 

deszkát stb. adományoztak. 
07) Specification derer auswärtigen u. allhiesigen Herrn u. Wohlthä-

tern, welche zu der allhiessigen Evang. Schul-Bau, sowohl zu baaren Geld, 
als auch unterschiedlich bau Materialien verehrt u. geschänkt haben. (Kés. 
ev, lic. levélt, fasc. I I . és A c t a 74—75. 11.) 



róna az építkezés," 8) A királynő azonban első rendeletében 
nem engedélyezte az iskola felépítését, minthogy abban maga
sabb tudományokat is adnak elő, ezek pedig 1733-iki rendelet 
óta csak a király engedélyével taníthatók, A pártfogóság erre 
jeles történelem tanárát, Benczúr Józsefet bízta meg azzal, hogy 
történelmi alapon mutassa k i , hogy a késmárki iskolában már a 
XVII, század közepétől kezdve tanították a magasabb tudomá
nyokat, Benczúr J, terjedelmes emlékiratban adta elő a kés
márki la t in iskola múltját s rámutatott arra, hogy abban már 
Mária Terézia uralkodása ideje alatt is művelték a felsőbb t u 
dományokat s hogy ez az egyetlen iskola a Szepességen, hol a 
német nyelvet s a hazai történelmet is művelik. 0 1 1) Ügy látszik, 
hogy a királynőt meggyőzték az érvek, különösen pedig az a fe l 
tevés, hogy a késmárki iskola a nemesség elnémetesítése érdeké
ben jó szolgálatot tehet s azért 1774-ben március hó 10-én kel t 
rendeletével a helytartótanács engedélyt^adott az iskola f e l 
építésére, 7 0) Erre megkötötte a pártfogóság nevében Horváth 
St, Márk, Okolícsányí Gy, és Pfeiffer M , a szerződést Krauss 
Mihály építőmesterrel. 7 1) 

A kétemeletes kőépület 1778-ban lett készen és összesen 
4177,63 rénes frtba került . 7 2 ) 

Most már külső körülmények nem gátolták az iskola fejlő
dését s a nemesség nagy buzgalommal fogott hozzá annak fő
iskolai rangra emeléséhez. Általában mióta a nemesi pártfogó
ság az iskola ügyeinek intézésében nagyobb befolyást nyert, a 
pártfogósági gyűléseken egymást érik az üdvös javaslatok, szé
lesebb látókörre valló újítások. Régi óhajtása volt a nemesi párt
fogóknak, hogy a bölcseleti, theologiai és jogi tudományoknak 
rendes tanszéke legyen a késmárki iskolában és sokan adakoz
tak s hagyományoztak jelentékeny összegeket e célra. A gra
deczí Horváth család nem fárad bele a gyűjtésbe s a pártfogó
sággal együtt az adakozásba, így már 1787-ben szervezhetik a 
bölcseleti tanszéket,73) majd 1801-ben Ambrózy J. hagyománya 

oá) u. o. fasc. I I . Nr. 3. « 9) u. o. fasc. I I . Nr. 2. 
7") u. o. fasc. I I . Nr. 4. 7 1 ) Acta 68—69. 1. 
7 2 ) u. o. 5—7. és 77—79. II. A z épület homlokzatára a következő fel

írás került: 
Indulsit Majestas, exstruere patroni, 
Nunc svaves usus laeta iventus habet. 

7 : 1) A tanszéket először Genersich Keresztély töltötte be. (Kés, ev. lic. 
levélt, fasc. I I . Nr. 1.) 



folytán a iheoíogiait s 1805-ben létesül a jogi tanszék ís, mely
nek érdekében főleg Berzeviczy Gergely főfelügyelő buzgólko
dott. Ez utóbbinak szervezését kizárólag a nemesek igazán nagy
szabású adományai tették lehetővé, azért annak betöltésének 
jogát fenntartották maguknak a nemesi pártfogók. 7 1) így 
1805-ben érte el a késmárki latin ev. iskola fejlődésének leg
magasabb fokát, amennyiben líceummá, csonka egyetemmé lett. 

Üj szervezetet 1814-ben kapott az iskola (Renovala con-
stitutio), mely Berzeviczy Gergely munkálkodása révén szabad
elvű, filantropikus szellemet hoz a líceumba s az ifjúság jelle
mének fejlesztését tekint i a legfontosabbnak. 1818 s Í835-ben 
ez a „Renovata constitutio" újabb, a kor kívánalmaínak meg
felelő módosításokon ment á t . 7 5 ) 

A vidéki nemesek tehát nemcsak az iskola anyagi létéről 
gondoskodtak, hanem egyszersmind szellemi téren ís sokat tet
tek érte, így egész könyvtárakat hagyományoztak neki (grad. 
Horváth Stansith Imre 200 kötet klasszikust, Doloviczény Pál 460 
kötetét), mások értékes gyűjteményekkel gazdagították, 7") mint 
grad. Horváth Stansith Márk, k i értékes, 364 darabból álló érem
gyűjteményét adta neki 1782-ben.7 7) 

Ennyi áldozatkészségért nem maradt el az elismerés a kés
márki ev. egyházközség és hivek részéről és hosszú ideig kölcsö
nös egyetértéssel munkálkodtak az iskola javára. Azonban idő
vel ellentétek keletkeztek a nemesi pártfogók s a késmárki po l 
gárok között az 1760-iki koalíció szövegének pontatlansága miatt, 
mely nem szabja k i eléggé a helybeli s a vidéki pártfogók jog
körét. 1836-ban Kralovanszky István filológiai tanárnak elhuny
tával Spóner Pál akkori líceumi felügyelő a tanárválasztást 
újból akarta szabályozni. Az volt az álláspontja, hogy nem he
lyes, hogy az iskolai ügyek tárgyalásánál a késmárki nagy vagy 
külső tanács (äussere Convent) 90 tagja vett részt s a vidéki 
nemesi pártfogók így háttérbe szorultak; már pedig feltételez
hető, hogy egy főiskola szellemi irányítására inkább illetékes a 

7 4 ) u. o, fasc. I I , - E . ; Prot, omnium Actorum Scholam Aug. E v . Kes . 
tangentium ab anno 1802—1832. (Kés. ev. l ic . levélt. B . 3.) és lásd még 
Palcsó J . i . m. 41—44, 1. 

7r>) Kés. ev. l ic, levélt, fasc. D. Nr. 7. * 
7 0 ) u. o. fasc, I I . E . 
7 T ) A c t a 90. 1. — E ritka (számos arany) példányokból álló éremgyűjt. 

jelenleg is a líceum tulajdonában van. 



műveltebb és szélesebb látókörű nemesség, mint a késmárki po l 
gárság, mely bármily intelligens legyen is, de jórészt"kevéssé 
iskolázott iparosok- és kereskedőkből állt. Az iskolatanácsi gyű
lésen (conventus scholasticusp*} tehát tisztázni akarja Spóner 
P. a kérdéseket: az új tanárt az iskolái tanács válassza-e a belső 
egyház tanáccsal finnere Convent) együtt, vagy a nagy egyház
tanács a vidéki pártfogókkal együtt? K i elnököl a választó
gyűlésen? Kié az ajánlási jog s a választói jog? A kérdés ta
nulmányozására kiküldenek héttagú bizottságot (Spóner P, fő
felügyelő, a lelkész, egyházközségi felügyelő, egyházközségi 
gondnok, jegyző, ügyész és egy pártfogó), 7 9) 

E bizottság a régi jegyzőkönyvekre, feljegyzésekbe támasz
kodva történelmi alapon akarja igazolni azt, 8 0 ) hogy az iskola 
szellemi ügyeit eddig ís az egyháztanács gyűlésein (Kirchen-
convent) intézték, az ískolatanácsi (tehát pártfogóságí) gyűlé
sen csak az anyagi ügyeket; hogy ha tanárválasztás kérdése ke
rült szóba, akkor az egyháztanácsí gyűlést némelykor iskola
tanácsnak (bisweilen .Schulkonvent) vagy vegyes egyház- és 
iskolatanácsnak (gemischter Ki rchen- und Schul-Convent) is 
nevezték s ezeken vidéki pártfogók is vettek részt; hogy ezeket 
a gyűléseket eleinte csupán az egyházközségi felügyelő hivta 
össze s csak 1801 óta az ískolafelügyelő ís s hogy a tanár
választás ügye nem volt rendezve egészen 1825-ig, mikor az 
egyházi konvent újjászervezése után úgy jártak el, hogy a belső 
tanács (innere Convent) jelölt és a teljes konvent (ganze Con
vent) választott, A tanárok meghívó-leveleit (vocator) rendsze
rint az egyházfelügyelő állította k i , a választó gyűléseken leg
többször ő elnökölt s a gyűléseket rendesen az egyházközségi 
jegyzőkönyvekbe jegyezték fel. Elismeri azonban az zmlékírat, 
hogy különösen az utóbbi három kérdésben számos esetben tör
téntek eltérések, A bízottság nem eléggé tárgyilagos, mert fél ' 
tékeny szemmel nézi a pártfogóság jogait s azon van, hogy a v i 
déki nemesség érdemeit az iskola létesülése és fejlesztése körül 

7S) Iskolatanácsi gyűlés (conventus scholasticus) alatt a mai pártfogó
sági gyűlés értendő s semmiesetre sem tévesztendő össze a mai iskolatanácsi 
üléssel (Schulratssitzung), mely szervezetet csak 1839-ben kapta. 

'•'} Késmárk, ág. hitv. ev. egyházközség levélt, fasc. 1836. I . 
s o ) A bizottság 1836. jun. 10-én keltezett jelentése vagy emlékirata 

megvan a kés. ev. líc. levélt, fasc. I I . B , Nr. 29. és az egyházközségi levélt, 
fasc. 1836. 



lekicsinyelje, mondván, hogy áldozataikat bőven meghálálja az 
iskola azzal, hogy a nemesek fiai benne tanulhatnak s nevelőd
hetnek. A tápintézet javára tett alapítványoknál pedig sürün 
élnek a nemesek a jelölés jogával s így az intézet azokkal nem 
rendelkezhetik szabadon. Kiemel i ellenben a bízottság a kés
márki polgárok s a késmárki egyház üdvös szerepét s érdemeit 
az iskola körül s mindedképen azon van, hogy a líceum kerületi 
és nemesei jellegét kérdésessé tegye. E cél érdekében egyes 
nyilván való* tényeket egyszerűen elhallgat, így az 1760-iki egyes
ségnek a tanárválasztás módozataira való útmutatásait, az is
kola i célokra tett alapítványokat pedig egyházi vagyonnak minő
síti. Igen határozottan állást foglal azzal a felfogással szemben, 
melyet Spóner P. hangoztatott, hogy az egész szepesi nemesség 
gyakorolhatná a pártfogói jogokat, sőt kérdésesnek találja, hogy 
a pártfogói jogok örökölhetők-e egy-egy családban s ha igen, 
hányadik ágig? Ha igen, az esetben a késmárki pártfogók hát
térbe szorulnának a választásoknál. Végül hat pontból álló köz
vetítő javaslatot tesz, melyben engedményeket tesz a nemes
ségnek ís; így ajánlja, hogy az iskolai ügyeket a vidéki érdem
dús pártfogók bevonásával intézzék, minthogy a helybeli egy
háztanácsosoknak nem mindegyike elég müveit ahhoz, hogy egy 
főiskola ügyeit helyesen megítélhesse. A tanárválasztás a kés
márki egyház 90 tagú külső és belső tanácsának joga legyen, a 
vidéki pártfogók bevonásával. Kivétel a jogi tanszék, melyet 
tisztán a nemesség szervezett, azért a jogi tanárt a vidéki párt
fogók s a belső tanács (40) válasszák. A gyűlés összehívása, 
elnöklés, jelölés dolgában is összeegyeztetni akarja a két állás
pontot , 8 1 ) 

E memorandumot benyújtották Spónernek, hogy az az 
iskolatanácsí gyűlésben (pártfogósági gyűlés) tárgyalás alá ke
rüljön, de Spóner úgy vélekedett, hogy az ügy elbírálására az 
egyházkerület illetékes és azt a memorandumot az egyházkerü
let elé terjeszetette. Azonban a vidéki nemesség (Berzeviczy 
Titus, Máriássy Ágost, Spóner A n t a l Donát, Badányi J,, Wie land 
András és Goldberger Imre) tiltakozó iratot intézett a kerület
hez 1836-ban július hó 11-én jogainak megvédésére 8 2) s maga 
Spóner Pál is összefoglalta szabatos lat in nyelven a memoran-

8 1 ) u. o, i. h, 
8 2 ) Kés, ev. l ic . levélt, fasc. I I . B . 32. sz. 



dumra vonatkozó észrevételeit (21 1.) s részletesen, pontról
pontra cáfolja annak állításait s az egész pártfogóság ügyét más 
világításba helyezi . 8 3 ) Rámutat arra, hogy nem alakult k i egy
séges joggyakorlat a késmárki egyház s a helybeli és vidéki 
pártfogó testületek között, hanem bizonyos határozatlanság mu
tatkozik a múltban mind a követett eljárás, mind az elnevezé
sek dolgában. A jegyzők nevezték el a gyűlést, hol Kírchen-
konvent-nek, hol Schulkonvent-nek, sokszor pedig csak „zahl
reiche Versammlung"-ról van szó, közelebbi meghatározás nél
kül. Szigorúan körvonalozza az egyháztanácsi és az iskola-
tanácsí vagy pártfogóságí közgyűlés mibenlétét és kitér a j o 
gokra, melyeket az 1760-iki koalíció a nemeseknek ad a pártfogó
sági gyűléseken s melyekkel azóta a nemesség ís élt. A tanár
választás kérdésében épen a memorandummal ellentétes néze
tet va l l s kétségbevonja, hogy e jogot valaha gyakorolta volna 
az egyháztanács s erre több érvet is hoz fel. Helytelennek tartja, 
hogy a késmárkiak nem akarják elismerni a líceum kerületi j e l 
legét, noha a kerület és a líceum közt mindig szoros kapcsolat 
voít; maga a koalíció is elnöki tisztet biztosít a kerületi fe l 
ügyelőnek a pártfogóságí gyűléseken s a kerület sokat áldozott 
az intézetre, ösztöndíjakat ad külföldi egyetemekre, a Róth 
Teleki-féle alapítványból 10—12 tanulót segélyez stb. Spóner 
P. a memorandumban rámutat arra, mit áldozott eddig a ne
messég az iskolára s ezzel szemben eltörpül a késmárkiak ér
deme, hiszen ezek az iskola révén haszonhoz ís jutnak, amivel 
így a város pénzforgalma sokkal élénkebb. Kimutat ja , hogy a v i 
déki nemesség áldozatai árán nemcsak névleges, hanem tényleges 
pártfogói jogokat szerzett, tehát nem kegyet kér, midőn beavat
kozást kivan iskolaügyekben s épen ezért helytelen az is, hogy 
a memorandum állandóan jóltevőknek (Wohltäter) nevezi őket 
a pártfogó helyett, noha az előbbi nem fejez k i semmiféle jog
viszonyt. A bízottság tervezete az egyháztanácsot, ha iskola
ügyekben intézkedik, iskolatanácsnak kívánta elnevezni. Ez 
azonban helytelen, mert mig így az iskolatanács is csupán az egy
házközség nevében határozhat, addig az igazi iskolatanácsi, 
vagyis pártfogóságí gyűlésnek, melyet a koalíció és az új szerve
zeti rendtartás is (1835) előírnak, a vidéki pártfogók s a tanárok 

8*) „Reflexiones ad votum separatum Perillustris Domini Inspcct E c c l . 
Josephi Furman et Suscriptorum Condeputatorum" a memorandum címe. 
(u. o. fasc. I I . B . 30. sz.) 



ís tagjai. É gyűlés jobban- ítélhet az iskolaügyekben, mint a 
nagyrészt egyszerű polgárokból álló egyháztanács, kikről a 
memorandum maga ís elismeri, hogy magasabb ismeretek híján 
vannak. Képtelenségnek tartja, hogy a szepesi egyháztanács 
minden választott tagja ís válassza a tanárokat, hiszen így meg
eshetnék, hogy a tudatlan, egyszerűbb elem számbeli túlsúlyá
nál fogva kiragadná az irányítást a nemesi pártfogók kezéből, 
k i k az intézetért mégis legtöbbet tettek. Végül kimutatja, hogy 
a tanárok meghívó-leveleit (vocator) sok esetben csupán az 
elnöklő iskolafelügyelő s a jegyző írták alá s a líceumi pecsét
tel látták el. 

A vitás ügy 1836-ban július hó 26-án a Nyíregyházán tar tot t 
kerületi gyűlés elé került, mely, egy kiküldött bizottság javas
latára, — úgy ítélt, hogy tétessék az vissza a késmárki iskola
tanácshoz (pártfogóság), mint első fórumhoz (hol Spóner ere
detileg nem engedte tárgyalni). 8 4) 1836-ban augusztus hó-42-én 
tehát a késmárki iskolatanács elé került az ügy s ekkorra a 
bízottság egy újabb jelentést dolgozott k i , melyben reflektált 
Spónernek a memorandumra tett megjegyzéseire. 

Rossz néven veszi Spónertől, hogy „tudatlan tömeg"-nek 
tart ja a késmárki egyháztanácsosokat, noha az egyháznak akkor 
több mint 3500 tagja volt s valószínű, hogy ezek között akad 99 
művelt egyén, k i t az egyháztanácsba beválasztanak. Hajlandó a 
bízottság kompromisszumra a filológiai tanszék mielőbbi be
töltése érdekében s beleegyezik, hogy az a jogi tanszék módjára 
töltessék be, de ezzel nem mond le semmiféle jogáról más ta
nár választásánál. 8 n) A z iskolatanácsban (pártfogóságí közgyű
lés) élénk vita fejlődik k i , végre is a bizottság álláspontját fo
gadják el és a tanári szék betöltése dolgában is helyeslik ' ' ja
vaslatát, de kimondják, hogy ez nem jelent jogfeladást. 8 6 ) Spó-
nert s a vidéki nemességet azonban nem elégítette k i ez a hatá
rozat s megfelebbezte az Eperjesen augusztus hó 23-án tartott 
egyházkerületi törvényszékhez. E törvényszék a bemutatott ok
levelek alapján jogosnak ismerte el mind a késmárki, mind a 
vidéki patronusok pártfogói jogait s kimondta, hogy a vidéki 

8 4 ) Copia Protocolli Conventus Distríctualis Niregyhazae celebrati. 
Anno 1836. 42. és 60. §§ . (Kés. ág. kitv. ev. egyházközségi levélt, fasc. 1836.) 

8 5 ) Kés. ev. lic. levélt, fasc. I I . B . 33. sz. 
Protocollum Conventus Schoiastici d. 21. Aug. 1836. (Kés. ev. l ic. 

levélt, fasc. I I . B . 34. sz.) 



pártfogókat is meghívják az iskola fontos ügyeit tárgyaló gyű
lésekre, tehát a tanárválasztó gyűlésekre ís. Kimondja az Ítélet 
hogy ,,benefactor" helyett „patrónus" a helyénvaló. Meg
határozza, kik legyenek ezentúl az iskolatanács tagjai és mi 
ennek hatásköre; hogyan alakul az u, n, kis konvent és mily 
ügyeket intézhet ez el. Tanárválasztásnál jelölési joga van az 
egyház- és az iskolafelügyelőnek s a lelkésznek, A választá
son a vidéki pártfogók ís résztvesznek s a tárgyalások az egy
háztanács jegyzőkönyvébe és az iskolatanács jegyzőkönyvébe ís 
bejegyzendők, A meghívó-levél (vocator) kiállítása és aláírása 
körül ís érvényesüljön mindkét választó féL8T) 

Azonban a felizgatott kedélyeket egyik részen sem elégí
tette kí ez az ítélet, mert a harc voltaképen már nem is a tanár
választás módozataiért, hanem ̂ magáért a patronátusí jogért 
folyt s azért mindkét fél felebbezett 1836-ban október hó 18-án 
az ev, egyházegyetemhez,88) 

Az iskola azonban határozottan kárát vallotta az egyenet-
lenkedésnek89) s egyesek azon buzgólkodtak, hogy békésen in
tézzék el a sokat vitatott kérdéseket. Különösen Zsarnay ímre, 
a líceum akkori jogtanára, tett ilyen irányban sikeres lépésekéi, 
mert mint tanár ő érezte legjobban, mennyire veszélyezteti ki
felé az intézet jó hirét e sok súrlódás. Felvetette azt az eszmét, 
hogy ruházzák fel az összes szepesmegyei ev. egyházközségeket 
patronusi joggal, mert mindnyájan nagy áldozatokat hoztak a 
líceumHfejlesztése, fenntartása s az új épület emelése körül,-90) 
így akarta az érdeklődést minél szélesebb körben ébren tartani 
3. késmárki ev, líceum iránt, hogy az a Szepesség, sőt az egész 
Felsőmagyarország elsőrangú protestáns főiskolájává fejlődhes
sék. Indítványának alapgondolata az, hogy csökkenteni akarta 
a késmárki egyházközség esetleg nem hozzáértő tagjainak be
folyását a líceum vezetése körül, de oly módon, hogy azért a 
nemességet ne juttassa előnyökhöz. Demokratikus preszbíteriá-
lis rendszert akart megvalósítani, a nemesek zárt testületével 
szemben s ezt átértvén a késmárkiak, bizalommal fogadták ja-

8 7 ) Késmárk ág. huV. ev. egyházközség levélt, fasc. 1836. 
s 8 ) Kés. ev. lic. levélt, fasc. I I . B . 21. sz. 
8 9 ) Maga Spóner P. is lemondott felügyelői tisztségéről (u. o. fasc. I I . 

B . 22a. és b.) 
9") 1838. évi nov. 23. és dec. 23-iki iskolatanácsi jkvek (Kés. ev. lic 

levélt.) 



vaslatát. A nemesség is belenyugodott a kérdés i l y megoldásába, 
mert a pártfogóságí közgyűlésen a negyven, iskolai ügyekhez 
kevesebbet értő egyháztanácsos helyébe a szepesmegyei egyház
községek kiküldöttei kerültek, jobbára lelkészek és egyházköz
ségi felügyelők. Ezek, távol állván a helyi vonatkozású hatalmi 
kérdésektől, tárgyilagosabban ítélhettek a felmerülő ügyekben s 
elég műveltséggel ís rendelkeztek. így Zsarnay Imre jogtanár 
javaslatát 1839-ben augusztus 19-én az iskolatanácsi gyűlés e l 
fogadta s kiterjesztette a pártfogói jogokat a Szepesség három 
esperességének: a kárpátaljai, XIII városi és VII bányavárosi 
esperességnek összes egyházközségeire. Azok örömmel vették 
a jogoknak reájuk való kiterjesztését. Durand külön átiratban 
köszönte meg. azt, a X I I I városi esperesség nevében pedig Sol
tész András matheóczi lelkész-esperes mondott érte köszö
netet . 9 1 ) 

Zsarnay Imre jogtanár részletes tervezetet dolgozott kír 
mely a pártfogóság kérdését véglegesen szabályozná. Ezt az 
1839. évi március 24-iki egyházközségi közgyűlés elé terjesztet
ték/ ' 2 ) E gyűlésen mind a késmárki egyháztagok, mind a vidéki 
pártfogók jóakarattal keresik a béke és megértés útját, hogy a 
viszályt az egyház-egyetem közbelépése nélkül elintézhessék. 
Ki je len t ik a késmárkiak, hogy elismerik a vidékiek pártfogóságí 
jogait s öt pontot állapítanak meg a megegyezés alapjául. Nem 
ellenzik ezúttal, hogy a líceum a kerületi nevet felvegye és pe
csétet használja. Stiláris módosítások után megegyezésre jutnak 
s a teljes kibékülés is bekövetkezett ez év június hó 26-án, 
mikor Szirmay Ádám egyházkerül, egyház- és iskolafelügyelő 
és Jozeffy Pál tiszakerületi szuperintendens elnöklete alatt a 
nemesi pártfogók képviselői s a késmárki egyház vezérférfíai 
együtt átvizsgálták az 1839-ben március hó 24-én hozott hatá
rozatokat s egyességi tervezetet s azt némi módosítások után 
végleg elfogadták, 9 '} A szerződés jellege barátságos megegye
zést „Amica" nevet nyert s azt az egyházközségi közgyűlés még 
aznap egyhangúlag elfogadta. A z , ,Amica" 9 4 ) a késmárki párt-

9 1 ) Késm. ev. lic. levélt, fasc. I I . B . 25. és Palesó i. m. 55. 1. 
9 2 ) Késm. ág. hitv. ev, egyházközs. levélt, fasc. 1839. és késm. ev. l ic . 

levélt, az 1839-iki iskolatanács jkvhez csatolva. 
9 3 ) 1839. jun. 26. egyházk. közgyűlés jkv. (fasc. 1839.) 
9 4 ) A z egyik eredeti példány megvan a lic. levélt B. 36. sz., a másik 

a késm. ág. hitv. ev, egyh, levélt, fasc. 1839. Lat in szövegét és magyar for-



fogósági intézmény második alapszerződése és teljesen tisz
tázza a késmárki egyházközség és a pártfogók jogi viszonyait. 
Három szerződő fél szerepel benne: a késmárki ev. egyházköz
ség, a vidéki nemesi pártfogók s a három szepesi esperesség 
egyházközségei. Kimondja az Amica , hogy a líceum megalapí
tása, fejlesztése és fenntartása körül mind egyenlő érdemeket 
szereztek, azért jogi tekintetben a három csoportba tartozó párt
fogók teljesen egyenlők s valamennyien tagjai az iskolai, vagyis 
pártfogóságí gyűlésnek s ott egyenlő súlyú szavazattal bírnak. 
A jogegyenlőséget következetesen keresztülviszi az Amica a 
gyűléseken való elnöklés terén i s . 9 5 ) 

Külön foglalkozik az Amica a három kategóriába tartozó 
pártfogók mindegyikével. A késmárki ev. egyházközség tagjaira 
nézve elismeri, hogy minden egyes egyházközségi tagot meg
il letnek a pártfogói jogok, de mivel azok gyakorlása a gyűlése
ken a jelenlevők nagy száma miatt a tárgyalások komolyságát 
veszélyeztetné, kimondja, hogy a pártfogói jogok gyakorlását az 
egyházközségi tagok összessége egy szükebbkörü testületre, a 
belső egyháztanácsra (conventus ínteríer) ruházza, A belső 
tanács tagjainak száma legfeljebb 50 s e szám nem változhat 
a jövőben sem, de a pártfogósági közgyűlés beválaszthat saját 
körébe kiválóan érdemes helybeli és vidéki tagokat. Abban az 
egy esetben, ha a líceum létkérdéséről van szó, minden egyház
községi tag külön gyakorolhatja pártfogói jogai t , 9 6 ) 

A pártfogók második kategóriája a vidéki nemesség — 
extranei patroni, — mely az 1760-íkí koalíció óta annyi érdemet 
szerzett a líceum felvirágoztatása körül. A z Amica a vidéki 
pártfogókra nézve előírja, hogy protestánsok legyenek s csak 
azok a családok tekinthetők pártfogóknak, k ik a líceumot anya
gilag támogatták, de a nemességet nem állítja fel követelmény 
gyanánt, ami demokratikus szellemére vall s ellentétben áll 
Spóner P. felfogásával, k i a szepesmegyei nemességet mint zárt 
nemesi testületet akarta volna patronusi joggal felruházni. Csak 

dítását közzétettem i. munkám okleveles függelékének 97—103. 11. és ma
gyar fordítását 103—108. 11. 

f) Amica 1. §. 
9 e ) . . . demtis unice vitalibus quaestionibus ubi ipsa Lyce i exístentia 

periculo exposíta. (u. o. 2. §,) 
9 T ) . . . hinc e numero extraneorum Patronorum, qui in bonum Scholae 

amplicissimus optari debet. (u. o. 3. §.) 



azokat a pártfogókat hívják meg a vidéki felügyelők a gyűlé
sekre, k i k állandóan, vagy legalább a gyűlés időpontjában a 
Szepességen tartózkodnak. A vidékiek megbízottakat is küld
hetnek a gyűlésekre. A vidéki pártfogók száma nincs korlátozva, 
sőt az iskola érdekében ajánlatos, hogy minél többen legyenek. 9 7 ) 

A patronátusí jogoknak a X I I I szepesi városi, kárpátaljai 
és bányavárosi esperességek egyházközségeire való kiterjesz
tését az Amica „igazságosnak és hasznosnak" mondja s erkölcsi 
súlyukat épen úgy méltányolja, mint anyagi segítségüket. K i 
mondja rájuk nézve az Amica, hogy a három esperesség min
denkori anyaegyházai pártfogói joggal bírnak, a gyűlésekre kü
lön meghívandók s ott kiküldöttek útján egy-egy szavazattal él
hetnek. 9 8 ) Hivatalból tagjai a pártfogóságnak a líceum összes 
tanárai, amennyiben a belső egyháztanácsnak nem választott 
tagjai. 

Pártfogósági gyűlés (conventus scholasticus) tartandó min
den évben, a nyilvános vizsgálatok idején. Sürgős, de kisebb fon
tosságú ügyek intézésére egy szükebbkörü gyűlést (arctior conven
tus) tervez az Amica, melyet a felügyelő bármikor összehívhat, 
annak határozatait azonban a pártfogóságí közgyűlés hagyja 
jóvá. A pártfogóságí közgyűlés jogköre: a felügyelők, líceumi 
tisztviselők és tanárok választása, az iskolaszéki állások betöl
tése, a rendes fizetések s másnemű fizetések emelése felett ha
tározat, a tanintézet vezetésére vonatkozó kérdések rendezése és 
az ískolaszéki jegyzőkönyvek felülvizsgálása. 9 9) 

A tanárválasztás kérdését úgy oldja meg az Amica, hogy 
egyenlő számú helybeli és vidéki iskolafelügyelőkből, a közgyű
lés által delegált két vidéki pártfogóból, a lelkészből, a helybeli 
két egyházfelügyelőből s a líceum igazgatójából alakult bízott
ság gyakorolja az ajánlási jogot. A líceumi igazgató a tanári 
kar véleményét tolmácsolja. A bizottság a közgyűlés elé terjeszti 
javaslatát; a közgyűlés pedig, mely maga ís állíthat jelölteket, 
választást rendez, melyben a gyűlés minden tagja szavazhat, 1 0 0) 

A z Amica a helybeli ískolafelügyelők tisztjévé teszi, hogy 
az iskolai pénzalapítványokat kezeljék, a levéltárt s a jegyző
könyveket őrizzék, de a viszonosság elvénél fogva minden fon-
tosabb ügyet tárgyaljanak meg a vidéki felügyelőkkel s azok
ka l egyetértve tűzzék k i a pártfogóságí közgyűlés időpontját.""! 

* ) ~ u T ö , i. h. a 9 ) Araica 5. §. 
1 0 ° ) u. o. i. h. 1 , n ) u. o. í. h. 



A pártfogóságí és iskolaszéki gyűlés jegyzőkönyveit egy-
egy tanár vezeti s azokat a közgyűlésnek be ke l l mutatni. Fon-
tosabb okiratokat (alapítólevél, tanári megbízólevél -— vocator) 
a helybeli egyházközségi felügyelő is aláírja s pecséttel lát jó 
el, azonkívül a kerületi líceum pecsétjével ís megerősítik 
azokat . 1 0 2 ) 

A z Amica teljes megelégedésére oldotta meg a líceum vitás 
ügyeit, rendezte annak jogviszonyait s a belső békét helyre
állította, azonban a remélt felvirágzás helyett újabb küzdelmek 
és nehéz idők következtek a líceumra, melyek már-már létét 
fenyegették. A z 1848/49-íkí szabadságharc leveretése után az 
Organisations Entwurf rendezte hazai tanügyünket s ez meg
kívánja, hogy a gimnázium nyolc osztályú legyen és megfelelő 
számú tanárokat alkalmazzon. A késmárki ev. líceum azonban, 
a magyar bankjegyek beszolgáltatása miatt, nagy anyagi vesz
teségeket szenvedett és e kívánalmaknak saját erejéből nem bírt 
eleget tenni. Pártfogósága azért a kerülettől kért segélyt a líceum 
újjászervezésére s a kerület iskolai bizottsága Eperjesen tar
tot t gyűlésében (1851. április 24—25.) kimondta, hogy csak az 
eperjesi kollégium maradjon meg főiskola jellegében, a kés
márki nyolc osztályú gimnáziummá szervezendő át. Rozsnyó is 
nyolc osztályú főgimnáziumot kap, Mískolcz négy osztályú a l 
gimnáziumot és Lőcse hat osztályú reál iskolát , 1 0 3 ) Ezeknek 
szervezése ís 8000 frt évi kiadással jár s az összeg fedezésére a 
kerület 1851-ben elrendelte, hogy a hívek minden lélek után 
egy garast fizessenek a kerületi pénztárba. A helytartóság 
azonban i l y gyűjtésnek útját állta s 1851-ben szeptember hó 
13-án a késmárki iskolát be kellet t zárni, mivel anyagi segély
forrás híján az Organisations-Entwurfnak megfelelni nem b í r t . l l M ) 
Két hónap múlva azonban pártfogói kieszközölték Albrecht fő
hercegtől az engedélyt az iskola megnyitására, azonban oly fel
tétel mellett, ha az új rendszerhez alkalmazkodik. Csakhamar 
elhatározza a pártfogósági gyűlés, hogy átszervezi a líceumot 
nyolc osztályú gimnáziummá, 1 0 5) de mivel a rossz pénzügyi 
helyzet miat t erre saját anyagi ereje nem volt elégséges, megint 

1 0 2 ) u. o. 6. §. 
1 0 3 ) 1851. évi egyházkerüjeti jkv. (Másolat a késmárki ág. hitv. ev. egy

házközség levélt, fasc. 1851.) 
1 0 4 ) u. o. i. h. és pártfogósági közgyűlés jkv. 1851. aug. 26. (lic. levélt.) • 
i° 5 ) Késmárki ág. hitv. ev. egyházközs. levéltár fasc, 1852, 



a pártfogók áldozatkészsége menti meg. A három esperesség 
egyházai készséggel beszolgáltatták a fejenkénti egy garas 
iskolasegélyt, sőt igen sok egyház a kétszeresét adta s így 
1278 frt gyűlt össze . 1 0 6 ) A vidéki nemesi pártfogók a líceum 
kérő szavára nagy bőkezűséggel küldték adományaikat, egyes 
egyházközségek meg évi hozzájárulást ígértek a garasadón 
kívül, úgy hogy nemsokára évi 3200 frtra rúgott a rendelke
zésre álló kamatjövedelem s az iskola fenntartása biztosítva lett. 

1856-ban megnyílhatott az újjászervezett nyolc osztályú 
főgimnázium s e tény elsősorban a vidéki pártfogók áldozat
készségének gyümölcse. A 60-as években azonban, mikor a gyü
lekezetek maguk is szűkös helyzetbe jutnak a gazdasági pangás 
miatt, nem folynak be rendesen az adományok s a líceum megint 
támogatásra szorul; a tiszai egyházkerület évi 600 írttal segí t i 1 0 7 ) 
s ugyancsak a kerület hozzájárulásával teremti elő a pártfogó
ság azt az 5437.42 fr tnyi összeget , 1 0 8 ) mely az iskolaépület 
szükségessé vált kibővítéséhez s átalakításához kellet t . A vidéki 
egyházak s nemesi pártfogók ismét bőven adtak pénzt, munka
erőt és természetbeni adományokat, csak hogy szeretett iskolá
juk minden igénynek megfelelhessen. 

Felszabadította egy időre minden anyagi gond alól a kés
márki líceumot legnagyobb pártfogójának, a nemesi családból 
eredő Jóny Tivadarnak fejedelmi adománya. Jóiiy T. végren
deletében gazdag könyvtárán kívül 346,770 frtot hagyott az i n 
tézetnek 1883-ban. 1 0 9) Ennek folytán nem volt többé szükség 
rá, hogy akár a késmárki, akár a vidéki egyházközségek vagy 
nemesi pártfogók segélyét igénybe vegye az intézet, kivált mióta 
(1906) még 32.000 K évi magyar államsegélyben is részesült. 

A líceumnak 1909-ikí rendtartása újabban azonban tévesen 
úgy értelmezte az Amica szövegét, hogy csak azokra az egyház
községekre terjesztetnék k i a pártfogói jog, melyek 1839-ben 

iiwj Pártfogósági közgy. jkv. 1852. jan. 7. 6. pont. A kérő szózat az 
1852. márc . 5. jkv.-ben olvasható és lásd még a jul. 18-iki jkv.-et is. (Késm. 
ev. lic. levélt.) 

1 < l 7) 1859. Késmárkon tartott egyházkerületi közgyűlés jkve. és lásd párt-
fogósági közgy. jkv. 1860. jul. 28-ról 1. pontot, (u. o.) 

1 I I S ) A z építkezés 5452.41 frtba került, (Számadásokat lásd a késm. 
ev, lic. levéltárban,) 

1 0 9 ) A z összes perköltségek (Jóny T. rokonai perelték az örökséget) 
,és egyéb kezelési kiadások levonása után 242231.65 írthoz jutott a líceum, 
(fasc. VI . 17. sz.) 



anyaegyházak voltak. E felfogásnak világosan ellentmondanak 
az egyházlátogatások jegyzőkönyvei és az 1850-iki egyházköz
ségi közgyűlési kimutatás stb.110) E magyarázat sérelmes volt 
azokra a leányegyházakra nézve, melyek azóta anyaegyházakká 
fejlődtek s e jogot 1910-ig gyakorolták is, amennyiben a párt
fogósági gyűlésekre meghívót kaptak. Az új rendtartás jpg
fosztó határozata ellen tiltakozott a tízenhárom szepesi városi 
ev, egyházmegye, amennyiben a XII I szepesi város esperessé
gének 1913-ban június hó 27-én Felkán tartott gyűlésén az 
Amica-ra támaszkodva kimondta, hogy pártfogói jog illeti meg 
az egyházmegye minden egyes anyaegyházát,111) Ujabban a lő
csei egyház is, mióta a VI sz, kir. városi ev, esperesség meg
szűnése után (1906) a XIII szepesi városi esperesség kötelékébe 
lépett, tagjává lett annak a testületnek, mely századokon át 
hithűséggel, áldozatkészséggel, önzetlenséggel támogatta a sze
pesi ev, kultúrát, 

A XII I szepesi városi esperességhez hasonlóan a tátra
aljai esperesség is követelte 1913, és 1914. évi közgyűlésein, 
hogy összes anyaegyházközségeinek biztosíttassák a késmárki 
ev. líceumra vonatkozó pártfogói jogok gyakorlása,112) 

A késmárki ev, líceum pártfogósága az általános óhaj
nak tett eleget, midőn az 1913-ban bízottságot küldött ki, mely 
a régi, történelmi jogok elbírálása után,, a líceum részére új 
rendtartást készített, mely azután Szepes vármegyének összes 
ev, anyaegyházközségeít tette a késmárki ev, líceum pártfogó
ság tagjává. Az 1917-ben május hó 30-án tartott pártfogóságí 
közgyűlés ezen határozatát ezután a késmárki ev, egyházközség 
is magáévá tette, ahol az 1912-íki igazgató-választás miatt — 
néhány a pártfogósági intézmény lényegével tisztában nem levő 
egyén (Kottlar S., Beck S., Toppertzer R, stb,) agitációja foly
tán — újra némi idegenkedés és féltékenykedés támadt a vidéki 
pártfogókkal szemben, A beállott egyházközségi (1914) és lí
ceumi felügyelői (1913) személyváltozás113) sokban hozzájárult, 
hogy az ellentétek elsimultak és az új rendtartást, mely a tör-

l i n ) Lásd a kérdést részletesebben a késmárki pártfogóságról szóló 
munkámban a 73. és köv. 11. 

m ) 1913. évi jun. h. 27. jkv. 
1 1 2 ) Tátraaljai ev. egyházm. 1913. évi közgyűlés jkv. 33. §-a és 1914. 

jul . 16-án Késmárkon tartott közgyűl. jkv. 26. §. 
1 1 3 ) Kéler Tibor lett egyházfelügyelő és Tátray Ödön lic. felügyelő. 



ténelmi jogot ismét figyelembe vette, az 1917-ben november hó 
17-én tartott ev. egyetemes közgyűlés 1 1 4 ) is jóváhagyta és meg
erősítette és ezzel a vitás kérdés végleges megoldást nyert, 
amennyiben ezentúl Szepesvármegye összes ev. egyházközségei 
pártfogói lettek a késmárki ev. líceumnak. 

A vidéki pártfogók az 1914—1918-ig tartó nagy világháború 
alatt újra jótevői voltak a késmárki ev. líceumnak, amennyi
ben tekintélyes terményadományokkal támogatták a leibiczí, 
ruszkinóczi, ménhárdi, durándi, rokuszi, batizfalvaí, tátraaljai, 
felkai, kakaslomnici, sz.-váraljai, szomolnoki, sz.-szombati, 
sz.-bélaí, topporczi, Ízsákfalvi, korompai egyházközségek a kés
márki ev, líceum tápintézetét, 1 1 5) másfelől pénzadományokkal 
ís támogatták a késmárki ev, líceumot, sőt Leibicz és Szepes-
béla városok az ottani pártfogó ev,, egyházak kezdeményezésére 
egyenként 3000—3000 koronát juttattak a l íceumnak, 1 1 6 ) A v i 
déki pártfogók nemes példáját követte 1919-ben Késmárk vá
rosa is, mely évi 10,000 K segélyt szavazott meg nagymultú 
intézetének, 1 1 7 ) 

A késmárki evr líceum súlyos megrázkódtatáson- ment ke
resztül, midőn a hazánkra végzetes világháború következménye
ként kénytelen vol t Felsőmagyarországnak megszállása folytán 
az újonnan megalakult cseh-slovák állam keretébe beleillesz
kedni. Ez a beleílleszkedés nem ment kemény szóharcok nélkül, 

A cseh-szlovák állam szlovenszkóí kulturreferense, Stefanek 
A n t a l megjelent 1919-ben március hó 17-én Késmárkon és be
szüntette a magyar ideológiában való tanítást azzal, hogy be
t i l to t ta a magyar nyelv s irodalomnak és magyar történelemnek 
taní tását , 1 1 8 ) A z iskola ezentúlí jellegének megállapításával 
foglalkozott Liptószentmiklóson július hó 29—30-án a keleti 
egyházkerületi radának kiküldött iskolabizottsága, amelyben a 
cseh-szlovák kormányt ismét Stefanek Anta l állami kultúrrefe-
rens képviselte, A líceum képviselői hozzászólhattak ugyan a 
gyűlésen felmerült egyes kérdésekhez, de a zártkörű tanácsko
zásban, ahol eldöntötték az iskola sorsát, nem vehettek részt. 

1 1 4 ) 1917. évi nov. hó 17. jkv. 57. pontja. 
" 5 ) Lásd a líceum 1916/17. évi értesítőjét (26. 1.) és 1917/18. évi 

ért. 18. 1. 
l i e ) 1917/18. évi értesítő 50. L 
1 1 7 ) u. o. 1918/1919. évi ért. 
1 1 8 ) Lásd az ev. lic, levéltárában Stefanek A . tótnyelvü rendelkezéseit. 



A líceum pártfogósága számolván a megváltozott po l i t ika i v i 
szonyokkal, külön emlékiratban kérte intézete felekezeti je l le
gének meghagyását, továbbá a megfelelő átmeneti idő mellet t 
a német tannyelv bevezetését és a magyar nyelvnek, mint tan
tárgynak, taníthatását. 1 1 9 ) 

A keleti rada iskolabizottsága biztosította ugyan a líceum 
ev. és német jellegét, de követelte a tót nyelvnek a főgimná
zium összes osztályaiban való tanítását és azonfelül kimondta, 
hogy a felső négy osztályban két tantárgyat tótul ke l l tanítani. 
A részletkérdések rendezését egy szűkebb bizottságra ruházta, 
amelynek feladatává tette, hogy a Késmárkon, tehát helyszínen 
tárgyaljon a fenntartó hatósággal. 

A késmárki ev. líceum pártfogósága az intézetnek engedé
lyezett német jellegét veszélyeztetve látta és csakhamar meg
mozdul t nemcsak a líceum helybeli és vidéki pártfogósága, ha
nem a Szepesség németsége és magyarsága karöltve. Kulturális 
szabadságától megfosztott szepesi németek és magyarok köve
teléseiket küldöttség útján előterjesztették Pozsonyban dr. 
Srobár Lőrincnek, Slovenszkó teljhatalmú miniszterének, Prágá
ban Massaryk Tamás köztársasági elnöknek, Tusar Károly m i 
niszterelnöknek, továbbá Vlcek Jaroslav miniszteri tanácsos
nak és dr. Folprecht József közoktatásügyi miniszteri titkár
nak, akiktől bíztató ígéretet kap t ak . 1 2 0 ) 

A küldöttség észrevéttette az illetékes tényezőkkel a Sze
pesség nagymultú kultúráját, amelyet nem lehet máról holnapra 
tót jellegűvé tenni, mikor a Szepesség lakosságának abszolút 
többsége óvást emelt Stefanek A . erőszakos politikája és min
den pedagógiai tapasztalattal és tudással ellenkező tótosító 
rendszerével szemben. 

Mindenesetre az illetékes tényezők beleszólásának tudható 
be, hogy az 1919-ben augusztus hó 23-án Késmárkon megjelent 
tót egyházi és állami bízottság tagjai engedékenyebb szellem
ben tárgyaltak a líceum fenntartó hatóságával. 1 2 1 ) A tárgyalás 

u. o. feltalálható az emlékirat. 
'-") §robár és Massaryknál Wein Aladár gyáros, Tusar Károly mi

niszterelnöknél Sauter Pál lapszerkesztő (Karpathen Post) és a közoktatás
ügyi minisztériumban Bruckner Károly líceumi igazgató adták elő a szepe-
siek minimális követeléseit. 

m ) A bizottság tagjai voltak: Ruz iak János egyházkerületi rada fel
ügyelő, Neckar Pál püspöki titkár, dr. Klimó Bohusláv egyházk. rada jegy-



eredménye az volt, hogy a líceum tanítási nyelve német lett, 
sőt a tót nyelven kívül más tantárgynak tót nyelven való taní
tásától elálltak, de polit ikai okokból nem engedélyeztek átme
neti időt és a magyar nyelvet mint tantárgyat sem hagyták meg 
a tanterv keretében, mivel az intézetet gyökeresen meg akarták 
fosztani „magyar ímperialísztikus nevelési rendszerétől". '- 2) 
Hosszas tárgyalások után a magyarnak mint kisegítő nyelvnek 
használatát néhány évre megengedték, de eleve óvták a párt
fogóságot attól, nehogy az intézet ennek következtében a ma
gyar irredentizmus melegágya legyen. A pedagógiai kérdések 
részletesebb tárgyalásai céljából a prágai közoktatásügyi m i 
nisztérium középiskolai ügyosztályához utasították a fenntartó
hatóságot. A líceum nevében Bruckner Károly igazgató fo ly
tatta e tárgyalásokat Prágában szeptember hó 8. és 9-én dr. 
Vlcek J . miniszteri tanácsossal, dr. Folprecht J. miniszteri t i t 
kárral és dr. Hrazdi l Anta l la l a középiskolai ügyosztály refe
rensével, akik az átmenetre nézve a pedagógiai érdekekre ís 
tekintettel voltak és nagyobb engedményeket helyeztek kilátásba, 
amelyekről az intézet írásbeli értesítést kap. A tantervre nézve 
megállapodásra jutot t ekkor a líceum a prágai közoktatásügyi 
minisztériummal, amelynek értelmében a líceum humanísztíkaí 
jellegét fenntartani óhajtották, de utóbb célszerűségi szempont
ból mégis a líceumnak a reál gimnáziumi típushoz való átszer
vezését határozták el. A reáltárgyak (vegytan, földrajz, földtan, 
természetrajz) nagyobb szerephez jutottak, de nem ejtette el t e l 
jesen a tanterv a görög nyelvet sem és annak fakultatív taní
tását kimondotta, de másfelől felvette a tantárgyak sorába a 
francia nyelv tanítását ( I I I — V I I I . oszt.) heti 23 órában. 1 2 3 ) 

Miután a kilátásba helyezett engedmények írásbeli közlése 
az átmeneti időre nézve egyre késett, a líceum nevében újra 
Prágában járt az intézet igazgatója október hó elején, de a ma
gyar nyelv tanítását ez alkalommal ott már politikumnak tün
tették fel, amelyet a tót minisztérium hozzájárulása nélkül nem 
engedélyezhetnek. Minthogy a tót minisztériumban dr. Srobár 
L , és Stefanek A . nem pedagógiai, hanem egyoldalúan és me
zője, dr. Stefanek Antal iskolaügyi referens és Jelinek Károly tanfelügyelő 

a cseh-szlovák tanügyi kormány részéről. 
J-L') Lásd a tárgyalásról felvett jkv.-et a lic. levélt. 
m ) Lásd még a pártfogósági közgyűlési jkv.-eket 1919-ből és a l ic . 

1918/19. évi értesítőjét 47—53. 1. 



revén tót nemzeti szempontból szervezték Szlovenszkó iskoláit, 
a késmárki ev. líceum is eddigi magas nívóját i l y pedagógiai 
lehetetlen kísérletekkel kénytelen volt veszélyeztetni, ami fel
tétlenül az általános műveltség rovására ment, mivel az ifjúság 
máról-holnapra új tudományos terminológiát és ideológiát nem 
sajátíthat el. E nehézségekkel számolva nyílott meg 1919-ben 
október elején a késmárki ev, líceum a szepesi német kultúra 
szolgálatában. 

5. A z íglóí ág. h i tv . ev. főgimnázium kialakulása és szervezete 
kifejlődésének története. 

A z iglói városi iskola kath, jellegét megtartotta városi 
számadáskönyveínek tanúsága szerint egészen 1547-ig,1) ameny-
nyíben addig segédkeztek az iskolamesterek és tanulók a kath. 
istentisztelet szertartásai végzésénél. Nagypénteken és Nagy
szombaton a szentsírnál zsoltárokat énekeltek és ennek ellené
ben a város évenként díjazásban részesítette őket s azonfelül 
nagyszombati étkezésükre ís költött 9—60 dénárt, 2) 

Mihelyt 1547-ben Leudischer György elnyerte az íglóí l e l 
készí állást, megszűntek a kath, szertartások megtartására for
dított költségek is, mivel az iskola a lelkész reformátori tevé-
kenykedése folytán ev, jellegű iskolává alakult át, A z iglói vá
rosi iskola tehát Leudischer Gy, iglói lelkészi működése alatt 
lépett a protestantizmus szolgálatába. Állításunk helyességét 
igazolja Bogner Bertalannak 1556-ból fennmaradt meghívó
levele (vocator), melyben őt, az ev, lelkészt, bízták meg az iskola 
felügyeletével és vezetésével. 3) Ugyancsak e meghívóból (voca
tor) kitűnik, hogy az iskola tanítószemélyzete ekkor a rektor-, 
kántor- és orgonistából állott . 4 ) Feltehető, hogy Bogner Berta
lan, mint Honter brassói iskolájának jeles tanítványa, k i mes
terével későbben is levelezésben állott és aki a szepesi refor-

1) Igló város számadáskönyveí Igló kor. és bányaváros levéltárában 
1., 2. és 3. sz. könyv. A közoktatásügyre vonatkozó számadási tételeket 
közölte dr. Békefi R., A népokt. tört. Magy.-on 1540-ig. c. munkájában. Bpest 
1906. 374—376. 1. és lásd még u. o. 109. 1. 

2 ) u. o, i. h. 
3 ) Bogner vocatora i. h. 6. §. 
4 ) u. o. 4. §. — Bogner köteles e szerint a rektor- és kántornak vasár

naponként, az orgonistának feleségével együtt teljes ellátást adni. — A z 
iskola első ev. rektora 1550-ben Toppertzer György volt. (Rezik, Gymn. i . h.) 



mácíó szervezésénél nagy érdemeket szerzett, a fejlődő télben 
levő városi iskolának ev. szellemű szervezetet adott. Sajnos, 
hogy az egyházrend, melyet Bogner B. az iglói egyházközség 
részére megállapított, elkallódott, mert ez mindenesetre felvi
lágosítást adott volna Igló városi iskolájának ev. jellegű isko
lává való átszervezésének végtfemenetele felől. Bogner B. a 
városi iskolát feltétlenül ev. lat in iskolává fejleszthette, amely
nek csakhamar híre támadt, mivel messze vidékről látogatták 
az iglói iskolát, magasabb jellegénél fogva. 

A legelső adat, amely amellett szól, hogy az iglói iskola 
a szó szoros értelmében ev. lat in iskolává fejlődött, 1575-ből 
való. Ekkor Ursínus János jeles iskolamester tanított Iglón, aki 
tanulmányait Wittenbergben végezte. Ursinus kedvéért jött el 
Bríegből Iglóra a mosóczi (Turóczm.) származású Gassur J á 
nos, aki megelőzőleg szülőhelyén sajátította el az alapismerete
ket, majd Selmeczen töltött három évet, Késmárkon Thora
konymus M . rektorsága alatt két évet és ugyanannyit Briegben. 

Iglón töltött évei után már tanítói állást vállalt Mosóczon, 
majd V,± évi wittenbergi tartózkodása után 1580-ban október 
hó 19-én lelkésszé avatták ottan.") Ugyancsak ez időtájt láto
gatta az iglói ev, lat in iskolát Píscator Joachim és Ursinus J, 
rektorsága alatt a szintén mosóczi származású Duchon János, 
aki szülőhelyén az elemi ismereteket elsajátítván Iglóra jött 
és innét Késmárkra ment, ahol Lám Ambrosius Sebestyén rek
torsága idején 6 ) fejezte be tanulmányait, hogy azután. Turócz-
szentmártonban egy évig iskolamesteri állást, vállaljon. Majd 
Wittenbergbe ment, ahol 1582-ben lelkésszé avatták és azután 
Lytríbotzban, Csehországban, nyert el segédlelkészi állást. 7) 

Revitzky István de Revitz, aki az elemi ismereteket már 
öt évig tanulta, tanulmányait 1576-ban Iglón folytatta, hogy 
nagyobb haladást tehessen a tudományokban és Píscator Joa
chim, de különösen Ursinus János vezetése alatt hat évi i t t 
tartózkodása alatt nagy előmenetelt is tet t . 8 ) Iglói tanulmányai 

s ) Ev . E m l . 65—66. 1. és lásd még Barthalomáeides J . , Mem. Ung. 
Pest. 1817. 71. 1., k i tévesen teszi meg Ursinus Jánost a morvaországi Iglau 
rektorává. Iglau rektora ekkor Eberhardus, de nem Ursinus (u. o. 73. 1. és 
E v , E m l . 69. 1.) 

e ) Lám Ambrosius Sebestyén 1576—1580-ig volt Késmárk rektora. 
') E v . E m l . 71—72. 1. 
s ) u. o. 83. 1. 



után fél évig Cseh- és Morvaországban tanulmányutat tett és 
ekkor rábízták Boj'kovczéban (Morvaorsz.) az iskola vezetését. 9) 

Ursinus J. tanítványa volt továbbá 1581—1585-ig, tehát 
négy évig Architectorís András' Németlípcséről, akit íglóí ta
nulmányai befejeztével trencséni kántornak választottak meg. 1 0 ) 

Ursinus tanítványai voltak még 1585 táján Zacharides 
András Turóczból 1 1 ) és Patzolthi Gáspár Szeleczből, 1 2 ) akik 
azonban csak egy, illetőleg másfél évet töltöttek Iglón, 

A z íglóí latínískola magasabb jellegére mutat továbbá, 
hogy Heckel Tamás Privigyéről — ahová Stubnyóról az elemi 
ismereték elsajátítása után ment s hol ő majdnem 4 évig tanult, 
— elvitték szülői 1581 táján Iglóra, hogy i t t magasabb tudo
mányos kiképeztetésben részesüljön, Heckel T, 3 1

/ 4 évig tanult 
akkor Simonides Gy, vezetése alatt és itteni tanulmányai be
fejeztével Zsarnóczára került rektornak, 1 3 ) 

Hasonló célból kereste fer Iglót a nyolcvanas években Ho-
mílovínus Gy, Radványból, akit szintén Simonides Gy, tanított 
és aki ezután 3 évig és 9 hónapig kántori állást foglalt el Zsar-
nóczán, majd 1590-ben február hó 8-án lelkésszé avatták Wít-
tenbergában, 1 4) 

Frondator Imre Lucsivnáról, aki már négy évig Szepes
szombaton tanult, 1583 táján jött Iglóra, ahol Rechenius Dániel 
két és Simonides Gy I V 2 évig tanította, majd két évig tanult 
még Iglauban és azután Ostrauban (Morvaorsz.) rektorrá vá
lasztották, majd 3 évi rektorkodás után ugyanott lelkészí állást 
nyert el, miért is 1592-ben Wíttenbergában lelkésszé avattatta 
magát . 1 5 ) 

Már az eddig felhozott adatok elég biztos útmutatást nyúj
tanak nekünk arra nézve, hogy az íglóí városi iskola Leudischer 

°) Ampliores progressus in Lítteris facere volens, contulerat se Igla-
viam 1576, ubi non sine fructu mansit ad annum usque 1582 sub Discíplina 
D. M. Joachim! Pístorii (sic!), plurimum D. M. Joannis Ursinij (u. o. 87. 1.) 

1 ( 1) u. o. 1584-ben Privigyén kollega, 1585-ben az Iskola rektora, majd 
Wittenbergbe ment és ott 1587-ben lelkésszé avatták, 

*4). u. o. 91, 1. 
1 2 ) u. o. 96. 1. Ursius J . tanítványa volt még Mars Jakab Ujzsolnáról, 

aki 5 évig tanúit Iglón. (u. o. 102, 1.) 
1 3 ) Hinc uberíoris doctrinae capessendae gratia contulit se in oras 

Scepusiacas et degit Monocomi sub Praeceptore Georgio Simonide, tre> 
quadrantis annis. (u. o. 95. 1.) 

í 4 ) u. o. 98. 1. 1 5 ) u. o. 104. I, 



Gy. és Bogner B. lelkészkedése alatt alakult át olyan ev. la t in
iskolává, amelyben Melanchton és Stockei L . tanrendszere össze
olvad s egyaránt érvényesül, de ahol megtaláljuk a legújabb 
időkig Sturm decurios és Trotzendorf önkormányzati és signu-
mos rendszerének nyomait ís. 

Melanchton hármas csoportjának rendszere Iglón ís meg
volt és erre bizonyíték az, hogy egy-egy tanító vezetése alatt 
1.V2, sőt 3 évig ís megmaradt a tanuló, mivel egy-egy csoport 
tananyaga több évre ís k i ter jedt . 1 6 ) 

Stockei L . tanrendszerének hatását annyiban látjuk, hogy 
az iglói iskola az intenzivebb nyelv- és vallástanításon kívül 
felölelte még a görög nyelv, a logik;:í és theologiai tudományágak 
tanítását, de ezekből csak annyit nyújtott, amennyire azoknak 
az ifjaknak szükségük volt, akik a külföldi egyetemeket szegény
ségük miatt nem látogathatták. Nem magasabb tudományos 
képzést nyújtott az iglói ev. lat in iskola, hanem a kisebb helye
ken tanítói, rektori , sőt esetleg lelkészi állást elvállalóknak 
okvetlenül szükséges elméleti ismereteket és. útbaigazítást nyúj
totta, hogy autodídaktikus úton tovább művelhessék magukat. 

Láttuk a felsorolt adatokból, hogy a tanulók az iglói ev. 
la t in iskola elvégzése után egyenesen tanítói vagy rektori állást 
vállaltak, vagy némi rektoroskodás után Wittenbergába siettek, 
hogy ottan lelkészekké felavattassák magukat. A z iglói ev. 
la t in iskola tehát a kisebb egyházak tanító- és lelkésznevelő 
intézete volt már a X V I . században a X V I I . század közepéig. 

A z iglói iskola nem tartozott tehát kezdettől fogva sem az 
úgynevezett Brotschule-tipushoz, 1 7) mely csak a trívium tár
gyaira szorítkozott, hanem az egyszerű lat in iskolánál ís többet 
nyújtott, amennyiben felsőbb osztályaiban a logikai és theologiai 
tudományokat is tanították, de nem választották szét és nem 
művelték azokat önálló tudomány gyanánt. 

A z iglói ev. lat in iskola már a X V I , sz, nyolcvanas éveiben 
o ly hírnévre emelkedett, hogy sűrűn keresték fel a szomszédos 
megyék tanulói. Feltűnő, hogy igen gyakran találkozunk a tót
lakta vidéknek (Turócz, Liptó, Trencsén, Nyítra vármegyék) 
Iglóra küldött tanítványaival, akik azután tanulmányaik befeje
zése után gyakran Cseh- és Morvaországban ís vállaltak tanítói, 
rektor i és lelkészi állásokat, 

1 f i ) Lásd fentebb közölt adataimát az egyes tanulóknál. 
J ? ) Buchholtz 7 7 . 1. 



Érdekes, hogy az iglói ev. latiniskola végzett tanítványai 
rendszerint rövid rektoroskodásuk után egészen 1614-ig legin
kább Wittenbergben, szórványosan Briegben (Szilézia), de a V I . 
sz. k i r . városi szuperíntendencia szervezése után már többnyire 
a városi szuperintendenstől avattatták fel magukat lelkészekké. 1 8) 

A z iglói iskola jó hírére mutatott, hogy a X V I . században 
még a késmárki és lőcsei ev. latinískolában járt ifjak is felke
resték azt és a wittenbergi Ordiniertenbuch-ba való bejegyzések 
nem hiába emelték k i más iskolákkal szemben az iglói iskola 
tudományosabb voltát . 1 9 ) 

A X V I I . sz.-ban már megerősödtek a lőcsei és késmárki is
kolák", úgy látszik Myl ius J. tanrendszere folytán és hirük csak
hamar túlszárnnyalta az iglói ev. latíniskoláét, úgy, hogy ezentúl 
ez intézet tanítványai keresték fel a lőcsei, késmárki, bártfai, 
eperjesi, sőt kassai fejlettebb ev. iskolákat. 

A z iglói ev. latíniskola tanítványai a X V I . sz. és X V I I . sz. 
közepéig, azaz a podolini piarista kollégium szervezéséig nyíl
tan nyerhettek tanítói és lelkészí kiképzést, csakhamar azonban 
Lubomírszky Szaniszló nem tűrhette, hogy starosztiájában a 
podolini kollégiumon kívül más intézet ís adhasson elő maga
sabb stúdiumot. 

Erre vezethető vissza az a tény, hogy ezentúl nem igen ta
lálkozunk lelkészavatásoknál oly jelöltekkel, akik csupán Iglón 
végezték volna el felsőbb tanulmányaikat. A z iglói ev. la t in -
iskola a Lubomirszkyak nyomása alatt nem vehette fel többé a 
versenyt a lőcsei és késmárki intézetekkel, sőt 1674-ben a l e l 
készek és tanítók elűzetésével megszűnt a starosztia területén 

í 8 ) A z iglói ev. latiniskola következő tanítványait avatta fel pld. Zab
ler ,P., szuperintendens Lőcsén: Zvarucz Pétert 1615-ben (1. 1); Berger J á 
nost 1616-ban (2. 1.); Arelt Mártont 1616-ban (2. 1.); Czicz Pétert 1618-ban 
(5. 1.); Rudolf Jánost 1619-ben; Engel Mártont 1620-ban (10. 1.); Corvinus 
Jakabot 1620-ban (10. 1.); Blüml Mártont 1623-ban (15, 1.); Bernstein .M-t 
1623-ban (16. 1.); Fontanus I.-t 1623-ban (16. 1,); Ölsner Dánielt 1625-ben 
(21. 1.); Vogler Boldizsárt 1626-ban (24. 1.); Goltz Joachimt 1630-ban 
(31. 1.); Wokaun I.-t 1634-ben (38. 1.); Fabianides Dánielt 1640-ben (50. 1.) 
— A felavatott lelkészek névjegyzéke a lőcsei ág. hitv. ev, egyházközség 
levéltárában van. 

'•') Ampliores progressus ín Litteris facere volens, contulít se Iglaviam 
1576. (Ev, E m l . 87. 1.) vagy ,,Hínc uberíoris doctrinae capessendae gratia 
contulít se in oras Scepusiacas et degit Neocomi." (u. o. 95, 1.); vagy A l -
t íora tandem sectatus appulit Novocomium oppidum Comitatus Scepusiensis 
(u. o. 105. 1.) és lásd még Buchholtz i. m. 77. 1. 



minden nyilvános iskola, tehát Iglón is és ezentúl csak magán
oktatás folyt egészen 1784-ig. 

Miután az evangélikusok Iglón Lubomirszky Szaniszló He
rákliüs herceg különös kegyéből 1694-ben imaházat emelhet
t ek , 2 0 ) úgy játszották k i ezt a sérelmes intézkedést, hogy két 
kántort tartottak, akiknek gyűjtésből személyenkint 50 frt.-nyí 
jövedelmet biztosítottak. Ezek foglalkoztak azután magántaní
tással és minden egyes tanítvány hetenként egy polturát fizetett 
nekik. E két kántoron kívül a X V I I I , se, végén két magántaní
tót is alkalmaztak, akik latin és magyar nyelven kívül számtanra 
ís tanították a tanulókat, A magántanítókat herceg Lubomirszky 
Szaniszló szigorú rendelete folytán nem díjazhatta az ev, egy
házközség, hanem azok teljesen a fiuk szülőinek segélyezésére 
szorul tak, 2 1 ) 

A z egykor oly virágzó iglói ev, latínískola oly nyomorúsá
gos állapotba jutott , hogy a tanítók magánvállalatává sülyedt 
le a vallási türelmetlenség következtében. 

A z egyház újra felélesztette iskoláját, midőn I I . József tü
re lmi rendelete (1781,) értelmében 1784-ben engedélyt kapott 
egy egyszerű triviális iskola felállítására. Hármas «csoportban 
tanították abban az olvasás és írás elemeit, a grammatikát és 
szintaxist és ennek megfelelően megkülönböztették a classis 
legendí-t, a grammatista és a színtaxísta osztályt. 

A l i g , hogy az iskola kissé föllendült, csakhamar nagy szak
értelemmel megszabott szervezetet kapott az az 1793-ban meg
szerkesztett „Schulordnung'-gal és a konventnek a rendtartás
hoz függesztett, kiváló pedagógiai érzékről tanúskodó utasítá
saival, melyeket Pákh Károly, az intézet történetírója magyar 
fordításban egész terjedelemben közölt . 2 2 ) 

3") Az imaház a város falain kivül az ev. főgimn. mai tápiníézeti épü
letének helyén állott. 

2 1 ) Collectanea variarum conscriptionum post reincorpotationem, tam 
Urbarialium quam Dicalium ab Anno 1772. c. kézirat, melyben Tiszta Pál 
kir. adminisztrátor a X I I I szepesi város visszacsatolása után Mária Teré
ziának tiszta képet rajzol a visszacsatolt városok gazdasági, kulturális vi
szonyairól. A kézirat az iglói ág, hitv. ev. főgimn. könyvtár kéziratgyűjte
ményében van. V. ö. ,,Igló kír. kor. és bányavárosának képe a magy. koro
nához való visszacsatolása idejéből" c. tanulmányomat (Közi. Szepes v. 
multj. 1910. II . évf. 214. 1.) 

- ) Pákh K. „Az iglói ág. hitv. ev. főgimn. tört.-e Igló 1896. 8—32. i. 
— Megjegyzem, hogy Pákhnak az intézet legrégibb történetére vonatkozó 



A z új iskolai rendtartásnak és törvényeknek szerzői Czir
besz János András, Iglónak nagy tudományú lelkésze (1756— 
1813.) és Steiler Tóbiás, az iskolának széles műveltséggel bíró 
rektora (1792—1807.), akik mindketten a már racionalizmusba 
átmenő pietista realizmus hívei voltak. Természetes, hogy ennek 
következtében az új iskolarend teljesen a pietista realizmus 
pedagógiáját honosította meg Iglón, mely egyes intézkedéseível 
már .az újhumanizmus pedagógiai irányával is kacérkodott. 

Czirbesz J . A . dobsinai és lőcsei tanulmányai befejeztével 
1749-ben a píetízmus magyarországi főfészkébe, Pozsonyba sie
tett, hogy ott három éven át folytassa tanulmányait, 2 5) Bél Má
tyás tanítványának, Tomka-Szászky János rektornak vezetése 
a la t t , 2 4 ) Czirbesz J , A , tehát már Pozsonyban ismerkedett meg 
a píetízmus realizmusával. M a j d 1752-ben a píetízmus őshazá
ját, Hallet kereste fel, de Halléban ékkor már a píetízmus túl
haladott álláspont volt, mivel ekkor a pietista realizmusnak kö
vetkezménye gyanánt a haliéi egyetem már a racionalizmus hir
detője volt, mely azután a természettudományok nagyobb fel
lendülését eredményezte. Czirbesz J, A , haliéi tanulmányai 
ideje alatt a korszellemnek megfelelően behatóan foglalkozott 
a természettudományok művelésével és az íglóí iskolai rendtar
tás megalkotásánál teljesen érvényre jut tat ta a píetízmus szélső 
realizmusát és e tekintetben segítségére volt Steller T., az iskola 
rektora, aki Tübingenben szintén megismerkedett a píetízmus 
pedagógiai realizmusával, miután a tübíngení egyetem, mely 
sokáig az orthodox theologiai irány fészke volt , a X V I I I , század 
közepe táján szintén a pietísztíkus iránynak hódolt, 2 5) 

A pietista realizmus szellemében alkották meg Czirbesz J. A 

pozitív adatai csak 1593-nál kezdődnek és épen azért szükségesnek véltem 
az intézet keletkezését és kialakulását újabb adatokkal megvilágítani. 

2 3 ) Weber S.: Czirbesz J . András. (M. K . E , Évk. Igló, 1907. évf. 45. 1.) 
2 4 ) Beer F . és Tomka-Szászky I , Bél M. közvetlen utódjai a pozsonyi 

rektori állásban. Mindketten Jenában tanultak és Buddens Ferenc hires 
pietista generálison kívül még Frötsch M. pietista professzor tanítványai 
voltak. Lásd F r a n k G . , Die Jenaische Theologie in ihrer geschichtl. E n t 
wicklung. Jena 1858. 60. 1. és v. ö. Dr, Daxer Gy. i . m, 62. 1. és lásd még 
Markusovszky S. A pozsonyi ág. hitv, ev, líceum történetét a Schrödl-
Schmidt , ,A pozs. ág. hitv. ev. egyházközség története" c. munka II, köteté
ben 236. és 424. 1. Pozsony 1906. 

Br*) Tholuk: Das akad. Leben des 17. Jahrhunderts. Tübingen 1853/54. 
II. k. 138—140. 1. 



és Steller T. 1793-ban az iglói ev. iskola Schulordnung-ját. A z 
iskolát közelebb akarták hozni az élethez és a gyakorlati élet
hez való alkalmazkodás érdekében intenzivebben karolták fel a 
természettudományokat, szakítottak a merev humanisztikus 
iránnyal és a lat in nyelv uralkodó jellegének ellensúlyozására 
felkarolták a reáltárgyak nagyobb művelését. A számtan meg
jelenik, mint külön tantárgy, ezentúl az összes osztályokban és 
az iglói Schulordnungban előírt tananyag nem egyéb, mint a 
pozsonyi Bél-Beer-féle tanterv tananyagának szószerinti át
vétele..2G) íme a Bél M . szervezői tehetsége folytán híressé vált 
pozsonyi iskola éreztette Czirbesz révén — aki, mint láttuk, 
épen a pozsonyi ev. líceum tanítványa volt — hatását a Szepes-^ 
ség tanügyére ís. 

A pedagógiai realizmusnak hódolva, rendes tantárgy gya
nánt helyet biztosítottak Czirbesz J. A . és Steller T. az íglóí 
ev. iskolában még a mértan-, növénytan-, állattan-, természet
tan-, anthropologia- és technológiának. Azonfelül különös nagy 
súlyt helyeztek a földrajzi alapon álló történelemtanításra és 
még a számtan révén is a földrajzi ismeretek mélyítését akarták 
elérni és a technológiának, mint tantárgynak felvételével olyan 
hasznos ismereteket óhajtottak nyújtani, melyek már az új huma
nizmus pedagógiai irányának jellemző vonásait tükröztették 
vissza.' 2 7) 

Jellemző, hogy Iglón a számtant már a legalsóbb, tehát 
a ,,legens"-ek osztályában is felhasználták földrajzi s egyéb 
hasznos tudnivalók elsajátításának eszköze gyanánt, mondván, 
hogy a táblára olyan mondatok is írhatók, melyekben számok 
fordulnak elő, p ld . a hétnek 7 napja van; egy napban 24 óra; 
vagy Szepes vármegyében 2 sz. kir , város, 16 koronaváros, 4 
bányaváros, 3 nagyobb folyó van. 2 R ) 

A pedagógiai realizmus magával hozta, hogy a fogalma
zásra, a nemzeti nyelvre és a szépírásra is nagyobb gondot for
dítsanak és az iglói rendtartásban eleget is tettek ennek a köve
telménynek, mivel az a polgári ügyiratok fogalmazását, a német 
nyelvnek és a szépírásnak, mint külön tantárgynak,' tanítását el-

2 6 ) Pákh K . nem vette észre ezt az átvételt. — Lásd Beer Frigyes 
tantervének ismertetését Markusovszky i. m. 2 3 9 — 2 5 2 . 1. 

2 7 ) A z újhumanízmus tipikus pedagógiai sajátságait lásd Ziegler: 
Geschichte der Paedagogik München, 1909 . 2 4 8 — 2 5 1 . 1. 

2 8 > Schulordnung i. h. 11. 1. 



rendelte. A szépirás nem tisztán kézügyességi gyakorlat volt, 
hanem a hallei és pozsonyi tanterv mintájára erkölcsi és egész
ségi szabályok lemásolása és, egyúttal megtanulása révén kétsze
resen a realisztikus pedagógia szolgálatában állott, 

Uj szellem mutatkozott még a vallástanításban is, ameny-
nyiben az ifjúságot ezentúl nem vallási tudományokra tanítják, 
hanem .vallás-erkölcsi nevelésben részesítik a rendtartás utasí
tásai értelmében. Nem a dogmákban való elmélyedés a vallás
tanítás célja, hanem az, hogy igazi vallásosságra, ístenfélelemre, 
alázatos s tisztességes magaviseletre, igazságszeretetre és jó 
erkölcsre oktassa az ifjúságot, 2 9) 

Ennek megfelelően a racionalista Seílernek históriai kátéját 
és „Lehrgebäude" c, könyvét használták Iglón tankönyvül. Hatá
rozottan a pietizmus pedagógiájára mutatott, hogy a tanítást 
Iglón is imádsággal kezdték, melyet a „tanulók felváltva értel
mesen és áhítatosan" mondtak e l ; 3 0 ) továbbá, hogy a tanulók 
a vasárnapi és ünnnepi istentiszteleten kivül megelőző esti á j -
tatosságokban is résztvettek és a vasárnapi prédikációból taní
tóik másnap kikérdezték őket , 3 1 ) 

A z iskolai büntetésekben és iskolatörvényekben igazi hu
mánus szellem vonul végig, A pietizmus nevelési rendszeréhez 
híven Czirbesz és Steiler atyai bánásmódot honosítottak meg 
az iglói iskolában, elítélik a testi fenyítést és nemcsak a kezek, 
lábak összekötözését, körmökre való ütést, hanem a signum-mal 
való megbélyegzést is e lvet ik . 3 2 ) Sőt helyes pedagógiai érzékkel 
e l t i l to t ta az iglói rendtartás a tanítót attól ís, hogy leckét vagy 
Írásbeli feladatot szabjon k i a tanulónak büntetésül és peda
gógiai álláspontját gyönyörűen azzal indokolja meg: „hogy lehet 
azt büntetésül feladni, ami a gyermeknek mindennapi köteles
sége és amiben kell, hogy örömét és kedvét találja.33) 

A z iglói rendtartás „az iskolai törvények" c. fejezetben 
igen részletesen, összesen tizennégy pontban szól .a tanulók kü
lönféle kihágásairól és a pietizmus pedagógiájának valóságos 
kánonját kapjuk azon talpraesett, humánus, szeretetteljes meg
jegyzésekből és utasításokból, amelyek arra utalnak, hogy az 
ifjúság szíve nemesítésének legfőbb fegyvere nem a bot, hanem 

2 9 ) Utasítás valamennyi tanító részére 13. §. i. h. 30. 1. 
3 0 ) u. o. 8. §. 3 1 ) u. o. 17. §. 
3 2 ) „Iskolai büntetések"-ről szóló fejezet 8. §. 
") u. o. 12. §. 



-a. szeretet. A fegyelmezés szelíd volta jellemző vonása Francke 
pietísztikus rendszerének és mikor Czirbesz ezt a humánus bá
násmódot az íglóí rendtartásban is .kifejezésre juttatta, csak kö
vetkezetes vol t önmagához, akár Bél M . pozsonyi intézetéből, 
akár egyenesen a hallei anyaíntézetből plántálta át Iglóra a 
píetízmus pedagógiájának ezen jellemző specifikumát. 

A pietizmus pedagógiájának ismertető sajátságai még, 
amelyekkel Iglón is találkozunk, hogy a tanító sűrűn használta 
a táblát és a szentírási helyek és idézetek elsajátítása a táblára 
való írás segítségével történt; 5 4 ) továbbá az, hogy meghonosította 
a módszeres értekezleteket. M i g Halléban és Pozsonyban heten
ként tartják ezeket, addig Iglón csak havonta, esetleg csak min
den második hónapban. 3 5) Végül a píetízmus hatása alatt beve
zették az anyakönyveket és osztályzati tabellákat Iglón, ame
lyekbe a. tanító nemcsak a tanuló magaviseletére tett bejegyzé
seket, hanem az elvégzett tananyagot is havonta beírta. 3 0 ) A 
pietizmus pedagógiájából kifolyólag továbbá közös vonás azon 
ev. iskoláknál, melyek e tanrendszert elfogadták, hogy a rektor 
szorgalmasan ellátogatott az egyes osztályokba és hoszpitálás 
alkalmával szerzett észrevételeit a módszeres értekezleten 
szóvá ís tette. Iglón a rektor hetenként, vagy legalább kétheten
ként egyszer, akár szombaton, a heti iskolai munka végén, akár 
hétfőn, a munka kezdetén látogatta meg a két alsóbb osztályt . 3 7 ) 

Ugyancsak Bél M . pozsonyi iskolarendszeréből vették át 
Czirbesz és Steiler a translocatio- (a tanulók magasabb osz
tályba való áthelyezése), az iskolalátogatás-, a valedictio- (a 
tanulóknak az iskolából való búcsúja) és a nyilvános vizsgála
tokról szóló fejezeteket és alig találunk a helyi viszonyoknak 
megfelelő némi átalakítást a szövegben. 

A z iglói ev, iskolára nem annyira Steller T, rektor, mint 
inkább Czirbesz J, A , lelkész rányomta egyéniségének bélye
gét, A píetízmus realizmusából indu l t .k i , de mint a racionalizmus 
tanítványa/ 5 8) az exakt tudományoknak elsőséget biztosított az 

M ) Lásd ,,A lecketerv és órarend"-ről szóló szakasznál az egyes osz
tályok részére adott utasításokat, u. o. 11—16. 1. 

3 5 ) Lásd ,,Iskolai tanácskozmányok"-ról szóló fejezetet. 20. 1. 
3 6 ) Utasítás valamennyi tanító számára. 15. §. 30^31. 11. 

• 3 7 ) Lásd a konventnek a rektor ur számára készített instrukcióját. 
5. §. (28. 1.) 

3 S ) V . ö, Tholuk, Geschichte des Rationalismus. Berlin, 1865, és Ziegler 
í. m. 186. 1,, ahol Francke hallei iskolarendszerét kellően méltatja. 



iglói ev. iskola számára alkotott rendtartásban. Czirbesz igazi 
szervező tehetség, de egyúttal nagy természettudós és kitűnő, 
historikus is egy személyben, ki a hallei pedagógiai realizmusnak 
Bél Mátyáson kívül egyik legjelesebb képviselője hazánkban. 
A Magas Tátra alapos ismerője, kinek országos hírű ásvány-
és jeles éremgyűjteménye ís volt és aki a Szepesség múltjáról 
kötetekre menő oklevélgyűjteményt másolt le és állított ösz-
sze, amely jelenleg részint az iglói ev, egyház levéltárában, 
részint az íglóí ev, főgimnázium könyvtárának kézírat-gyűjtemé
ny ében van,59) 

Czirbesz J, A, a pietizmus realizmusának megfelelően a ter
mészettudományok intenzív művelése mellett a történelemnek ís 
alapos búvára volt és iskolarendtartásával, amely azonban nem 
eredeti alkotás, hanem a hallei-pozsonyí pietista realizmus tan
rendszerének átvétele, az iglói ev, latiniskolát is e szellemnek 
megfelelően újjászervezte és azt ismét az év, egyház életképes 
intézményévé tette. 

Az iglói ev, latiniskola Steller T, rektor vezetése alatt és 
a kor nívóján álló új iskolarendtartása következtében tényleg 
fellendült, de mihelyt ő 1807-ben Ugartsthalba (Galícia) lel
késznek ment,40) az iskola a gyakori rektorváltozás miatt már-
már ismét válságba jutott. Mikor azonban a késmárki születésű 
Klein János Samu lett a rektora, ő ismét hosszabb időn át 
(1828—1846) viselte e tisztséget. Klein J. S. szintén a haliéi 
egyetemen, ahol ekkor Wolf filozófiai rendszere folytán teljesen 
a racionalizmus jutott uralomra, végezte tanulmányait és ennek 

3 ! >) Czirbesz J . A . tátrai úttörői működését méltatta Weber S. i . m. és 
dr. Posewitz Tivadar „A Tátra régi kutatói" (M. K . E . Évk. 1913. 21—22. 11.) 
— Továbbá közzétette Posewitz T . 1902-ben Késmárkon Czirbesznek „Kurz-
gefasste Beschreibung des Karpathíschen Gebirges" c. művét, amely leg
először a ,,Wiener Anzeigen" 1772. évf.-ban jelent meg. — E z a Tátráró l 
szóló első összefoglaló alapos munka, melyben Cz. a természettudományok
ban való jártasságát ragyogtatta. Szól benne nemcsak a Tátra nomenclatu-
rájáról , hanem a hegység hasznos voltáról, alakzatáról, az időjárásra gya
korolt* befolyásáról, a tengerszemekről, a vízesésekről, barlangok-, kőzetek-, 
ásványok-, ottani bányák-, flórája-, állatvilágáról és gyógynövényeiről. — 
Azonkívül közzétette ugyancsak Posewitz T. Lőcsén 1901-ben Czirbesznek 
„Beschreibung einer karpathischen Bergreise auf den sogenannten Kr ivan , 
sammt den dabei gemachten Beobachtungen" c. 1772. évi túraleírását. — 
Lásd még Czirbesz J . A . rövid életrajzát Meitzer I . : Biographien berühm
ter Zipser. Kaschau 1832. 231—235. 1. 

4 0 ) Pákh K . i m. 7. 1. 
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következtében ő még intenzivebben karol ta fel az exakt tudo
mányok és a német nyelv művelését és tanítását az iglói ev. 
latinískolában. A racionalizmussal kapcsolatosan a filantropiz-
mus ís tért hódított az iglói iskolában és e tekintetben sokat 
tettek Iglón már a Czírbesz-féle rendtartás óta is használatban 
lévő Gedíke-féle tankönyvek, A fílantropizmus erősödésére 
mutatott továbbá az is, hogy K l e i n J, S, megalkotta az ifjúsági 
könyvtárt és a növendékeket könyvek olvasása révén ís hasznos 
ismeretek elsajátítására serkentette. 

A signum-ok és a curíós rendszerek újra való behozatala 
az 1793-iki rendtartással szemben némi visszaesésre mutat, de 
utoljára K l e i n ezzel ís csak az ifjúság tanulmányi eredményét 
akarta mesterséges módon fokozni . 4 1 ) 

A z iglói ev, latinískolaT841, óta kezdett a nemzeti élethez 
idomulni , midőn az iskolatanács a magyar nyely eredményesebb 
tanítása mellet t foglalt állást. M a j d a zaj-ugrőczi tanterv 
1842 óta szintén a humanisztikus-nemzeti irányt tette az ev. 
középoktatásra nézve kötelezővé, 4 2) aminek Igló eleget is tett. 

A z 1850-ben kiadott Organisations-Entwurf az iglói ev. 
latiniskolának átszervezését tette szükségessé. Hosszas tanács
kozások után az iglói ev, egyházközség, még a pietizmus realiz
musának hatása alatt, a latiniskolából egy négyosztályú alreál-
iskolával kombinált algimnáziumot szervezett, 1 3) A reáliskola, 
— amely tehát a Czirbesz által elvetett pietizmus talajából 
sarjadt kí, — tanulói a latin-görög nyelv helyett mértani rajz-, 
vegytan- és könyvviteltanban nyertek oktatást, de ez az iskola
típus 1868-ban már megszűnt, 

Időközben ugyanis Trangous Lajos 1855-ben és Trangous 
József 1861-ben elhalálozván, 4 4) végrendelkezésükben tetemes 

4 1 ) Kétféle signum volt ekkor Iglón és pedig a Signum morum (S. M,) 
és a signum íinquae (S, L . ) A signum állott egy fadarabból, amelyen a kez
dőbetűk voltak kivésve, A S, M.-et, kapta az, aki rossz magaviseletet tanú
sított; a S. L , - t az, aki nem beszélt tanulótársával latinul. Akinél a sig
num éjjelen át maradt, az büntetésből kénytelen volt 15—20 latin szót a 
Gedícke-ből tanulni, sőt akinél a S, M, maradt, az azonfelül még testi fe
nyítésben is részesült, (V. ö, Pákh K , i, m, 36—37. 1.) 

4 2 ) Dr , Szelényi Ödön: A magy. ev. nev. tört. i , m. 133—134. 1, 
4 3 ) Tavas i Lajos : Winke über Reform u. Erweiterung der prot. ev. 

Schulen zu Igló in Zipsen. Pesth 1883. c. röpiratában épen az algimnázium 
és alreálískola kombinációját sürgette. 

4 4 ) Trangous József a korompai vasgyár alapítója. A két Trangous 
életrajzi adatait lásd Pákh K . i. m. 48—50. 1. 



vagyonukat az iglói ev. egyháznak hagyományozták iskoláinak 
újjászervezésére, mire az egyház a tengődő alreálískola fel
oszlatása után az algimnáziumnak főgimnáziummá való fej
lesztését határozta el. 

A főgimnázium V-dík osztálya megnyílott már 1862-ben 
és 1865-ben, három évvel a lőcsei ev. főgimnázium megszűnése 
előtt, már teljes nyolc osztályú főgimnáziuma vol t az iglói 
egyháznak, mely a Trangous testvérek tetemes hagyománya 
(mintegy 180.000 frt . és egy lakóház} folytán anyagi tekintet
ben jelentékenyen megerősödött. 4 5} 

A fiatal intézet megizmosodását nagyban előmozdította az, 
hogy mindjárt kezdetben szervezői tehetséggel megáldott igaz
gatói és jeles tanári kara akadt, úgy, hogy az iglói ev. főgim
názium jó hírneve miat t csakhamar a Szepesség legnépesebb 
középiskolája lett, 

A z iglói ev, főgimnázium tulaj donképeni szervezői dr. Ta
vast Lajos (1864—1877,) és Pákh Károly (1864—1909.) voltak. 
Mindegyik nagy történelmi idők tanúja volt, akik nemcsak 
szóval, hanem karddal is harcoltak a nemzeti egység megvaló
sításáért s mindegyik markáns egyéniségének bélyegét rá
nyomta nemcsak az iglói, hanem a hazai ev, tanügy fejlődésére 
is. író, tanár, nevelő és szervező tehetség mindegyik, akik a 
reformkorszak eszméinek hatása alatt már a magyar ev. iskola
ügy lelkes úttörői. Míg Tavasi L, már a messze jövőre tekint 
és az egyház és iskola szétválasztását, egységes nemzeti, állami 
közoktatásügyi politikát követelt, addig Pákh K . konzervatívebb 
és nem lazította az egyház és iskola közti viszonyt, sőt tőle 
telhetőleg előmozdította annak bensőségét, mert az állami be
folyásban az egyéniség- elnyomását látta. 

A z elletétes felfogás dacára e két férfi működése har
monikus és áldásos vol t az iglói ev. főgimnáziumra nézve. 
Mindegyik tanító a szó nemesebbik értelmében és mindegyik 
tanításában az egész iskola javát, az egész emberré való ne
velés fontosságát tartotta szem előtt. A tanítás volt az elemük, 
abban találták fel boldogságukat s találóan mondta maga Ta
vasi: „az igazi tanító az, akit a tanítás maga boldogít." Egész 
életüket, — hiszen mindegyik nőtlen maradt, — az iskolának, 
a tanügynek szentelték. Mindketten a kor pol i t ika i reformesz-

4 5 } Végrendeletük nyomtatásban ís megjelent, eredetijét lásd az iglói 
-ág. hitv. ev. egyházközség levéltárában fasc. 1865, 



mein kívül a német ideálizmus hatása alatt állottak, de Tavasí 
nevelési rendszerében és irodalmi műveiben Pertalozzi és 
Froebel hatása is érezhető, noha azért önálló, eredeti egyéniség 
maradt mindig, aki hazánkban ,,az iskolaügy szekularizációjá
nak" első bátor harcosa 4 1 5) s a tanárok -tömörülésének első szó
szólója v o l t . 4 7 ) 

Pákh K . még a filantropízmus hatása alat a jellemkép
zést tartotta mindig a fődolognak és soha sem a rideg szabá
lyok vezették tetteit, hanem a szív, a méltányosság, a le lk i 
ismeret. Tanítványait tekintetével tudta kormányozni s előtte 
meghajoltak a legféktelenebbek is. Sokan féltek tőle, de mind
nyájan szerették, mint ahogy szerette és nagyrabecsülte min
denki, aki csa„k ismerte. Irodalmi téren ís érdemes munkát 
végzett; számos szépirodalmi és történelmi cikke jelent meg 
egyes folyóiratokban, azonkívül megírta az iglói ág. hitv, ev. 
főgimnázium történetét, 4 8) rendezte a könyvtárát és közre
bocsátotta annak nagy alapossággal Összeállított katalógusát. 4 9) 

A fejlődő íglóí ev. főgimnáziumnak jó hírnevét előmozdí
tották 's egyúttal a társadalomra is kulturális tevékenykedé-
sük folyv nagy hatással voltak még Tavasí és Pákh kortársai 
közül: Kövx Tmre, Lindner Ernő, Scholtz Ágost, Róth Márton, 

4 6 ) Tavasí L , oedag. jelentőségének szép méltatását és egyúttal élet
ra jz i adataínak műve. ies összeállítását lásd dr, Szelényi Ödön: ,,Dr, Tavasi 
L . " c. tanulmányában ( ' T a gy . Paed. 1914, évf. 532—543. 1.) V . ö. ugyanattól 
„Magy. ev. nev. tört . -e" í. S. 39. és 223—225. 1.; továbbá Péterfy Sándor: 
Dr. Tavasí Lajos (Magy. Tanügy 1877. évf.); F a l k Miksa: K o r - és jellem
rajzok. Bpest, 1903. 5—6. 1.; Pákh K . i. m. 74—75. 1. — Életére nézve lásd 
Naplóját 1849-ből jan, 15.—aug. 13-íg és 1850/51-ről az iglói ev. főgimn. 
könyvtár kézíratgyűjteményében (U. 29. és 44. sz.), melyet különben Sze
lényi jeles i. tanulmányában már értékesített. — Tavas i L . főműve „Tanoda 
és Egyház" c. Pesten 1848-ban jelent meg. Megindította továbbá a „Neve
lési Emléklapok'' c. első ped. folyóiratot hazánkban 1846-ban. Cikkei 
azonkívül a Prot.. Egyház és Isk. Lap-ban jelentek meg. 

4~) A Szepességen megalapította a szepesm, ev. tanítóegyesületet, mely 
azután a virágzó Szepesm. Tanítóegyesületté alakúit át. 

4 8 ) E z a munka jelenleg levéltári kutatásaim következtében feltárt 
újabb anyag folytán sok tekintetben már elavult. 

4 9 ) Életrajzi adatait lásd az iglói ág, hitv. ev. tört.-e c. művében 100— 
101. 1. és igazgatói működését u. o. 54—55. 1. Megjegyzem, hogy Pákh K . 
P. Albert tiszai ker. szuperintendens fia és Albertnek a Vas . U j s . megala
pítójának és Petőfi Sándor barátjának testvére volt. Lásd részletesebben 
erről „Pákh Károly (1828—1909.)" c, cikkemet az Orsz. Középísk. Tanáregy. 
JCözl. 1909. évf. 478—480. 11. 



Geyer Gyula, Putsch Tobias, Zimann János és Fischer Miklós. 
Úgyszólván valamennyien még a filantropízmus és né

met ideálizmus pedagógiai mozgalmainak hatása alatt állot
tak, akik az egyéniség és humanitás elveinek szemmel tartásá
val óhajtottak az ifjúság jellemképzésére hatni. Valamennyien 
az idealisztikus filozófiai irány követei, akiknek vallásos színe
zetű pedagógiai működésén már nemzeti és politikai zománc 
is látható. 

Kövi (Steiner Imre50) és Róth Márton51) nem egyoldalú 
szakemberek, hanem az iglói iskolának utolsó polihisztorai, 
filozófíaílág képzett igazi nevelőmesterek, A szív emberei, akik 
szeretettel tanítottak és szeretetet arattak és nemcsak az isko
lában, hanem a társadalomban is alkotó, szerepet játszó ténye
zők voltak. 

Kövi J. nemcsak mennyiségtani tankönyveket írt, hanem 
értékes cikkeivel a Tátrairodalomnak is jelentékeny munkása 
v o l t , 5 2 ) sőt a czipszer tájszólásos műköltészet nevezetes műve
l ő j e 5 3 ) és nyugalomba vonulása után egészen haláláig a czípszer 
táj nyelv szorgalmas búvára vol t s közrebocsátott nyelvészeti 
cikkein kivül terjedelmes anyagot .gyűjtött össze a szepesi t á j -
nyelv-^szótárához, melyet a Tud . Akadémia megbízásából tudo
mányos formában dr, Gréb Gyula fog közrebocsátani. 

Róth Márton természettudós, hisztorikus, filológus és min
denekelőtt melegszívű, hivatott pedagógus volt. A német ideáliz
mus egyik utolsó nagy képviselőjének tarthatjuk őt a Szepes
ségen, aki a tanügy terén és minden országos kulturális mozga
lomnál a munkából a maga részét önzetlenül s tevékenyen k i 
venni igyekezett és akit munkálkodásában sohasem a haszon 
gondolata, hanem a nemes eszmény irányított. Igazi jó ember 

•""') Életrajzi adatait lásd Pákh i. m. 102. 1. Iglón működött 1861— 
1901-ig. Meghalt 1917-ben. 

•1) Életrajzi adatait lásd Pákh i . m. 102—103. 1. Iglón működött 1870— 
1909-ig. Meghalt 1917. febr. 26-án. 

• , 2) Sok éven a M. K . E . Évkönyvét is szerkesztette. — Megrajzolta 
Szepesm. térképét, melyet a Szepesm. Tanítóegyes, utóbb kiadott és ma ís 
a legelterjedtebb szepesm. iskolái térkép. Helyi érdekű cikkeit a Zipser 
Bote- és Karpathen Post-ban bocsátotta közre. 

r , : !) ,,s Pisenstätzchen" c. 1913-ban Késmárkon közrebocsátott szepesi 
tájszólásban megírt bokrétára való verset és mesét; itt közli a saját verseit 
is. Költői működését részletesebben tárgyalom „A Szepesség népe" c. 1922-ben 
Budapesten megjelent tanulmányom 46—47. 11. 



volt , aki lelkének nemességével akarta a rája bízott ifjúságot a 
társadalom művelt és hasznos tagjává nevelni. A z ő népszerű
sége és szeretetreméltósága messze vidéken egyúttal népszerűvé 
és híressé tette az iglói ev. főgimnáziumot ís, melyet sok tekin
tetben az ő működése ís nevelt nagyra. 

A Magas Tátra feltárása is főleg az ő nevéhez fűződik, 
A M , K . E. poprádi múzeuma ásványtani osztályának anyagát 
nagy részben ő hordta össze a Magas Tátrából és fáradhatatlan 
vol t értékes tanulmányok és ismertető cikkek írásában- E cik
kek az Orsz, Középisk, Tanár Egy. Közi.-ben, de főleg a M . K . 
E, Évkönyvében jelentek meg, melyet szintén ő szerkesztett 
éveken á t . 5 4 ) A z iskolában Schiller, Goethe idealisztikus eszméi
nek hívatott hirdetője volt, 

Lindner Ernő a czípszer tájszólásos műköltészet ihletet t 
mestere, hacsak rövid ideig (1864/65) is, mégis olyan időben mű
ködött Iglón, mikor a főgimnáziummá fejlődő intézetnek jónevü 
tanárokra szerfelett szüksége v o l t . 5 5 ) 

Scholtz Ágost i t teni működése alatt (1865—71), mint k i 
váló mathematikus szerzett hírnevet. Utóbb a budapesti m, kír. 
tudomány-egyetemen a mennyiségtan tanára volt, 

Putsch Tóbiás (1872—75) 5 6) a szertornázás felkarolásával 
és bevezetésével szerzett az iglói ev, főgimnáziumnál érdeme
ket, a Szepességen pedig társadalmi téren a tűzoltóság szerve
zésével és a méhészet népszerűsítésével tűnt k i , 5 7 ) 

Nagy átalakító hatással volt egyfelől a Szepesség nemzet-
5 41 Róth M. a M, K . E.-nek másodelnöke is volt és haláláig az Iglón 

székelő központi elnökség lelke volt. — Pedagógiai kiválóságát az Orsz. 
Középisk. Tanár Egyes, azzal honorálta, hogy ismételten megválasztotta 
úgyszólván egyhangúlag alelnökévé. — A z iglói ev. főgimn. tekintélyes érem-
gyűjteményét tudományosan rendezte és annak filológiai-történelmi gyűjte
ményét megalapította, — Klasszikus németséggel irt a Magas Tátráról é r 
tékes cikkeket külföldi folyóiratokba, főleg a Leipziger Illustrierte Zeitungba. 

5 j ) Lindner E , költészetét méltattam , ,A Szepesség népe" c. i . mun
kámban 38—40. 11. Legújabban" Mattyasovszky Erzsébet dr. irt róla szép 
tanulmányt a K a r p . Post 1920. évf.-ban. 

5 6 ) Putsch T . utóbb iglói áll. tanítóképzőíntézeti tanár lett, majd nyu
galomba vonulása után a Ksod vasút iglói ínternátusának gondnoka volt. 
Meghalt 1913-ban. 

5 T ) A szertornázással, méhészettel és a diáktűzoltóság intézményével 
Putsch T . a felsőlövői ev, tanítóképzőben, melynek ő jeles tanítványa volt. 
ismerkedett meg. A felsőlövői ev. tanítóképző a hires Wimmer Gottlieb Á, 
alkotása, volt az első szervezett tanítóképzőintézet hazánkban. 



gazdaságára, másfelől a nemzeti kultúra szempontjából Geyer 
Gyula (1871—1898) és Zimann János (1875—1899) tanári mű
ködése. A z előbbi az iglói pomologiai egyesület felvirágoztatá
sával fínomfajtajú gyümölcsfákat honosított meg nemcsak Iglón, 
hanem az egész Szepességen és ezáltal nemzetgazdasági tőkét 
teremtett a szepesi lakosságnak. 

A z utóbbi megindította 1885-ben a „Szepesi Lapok"-at, a 
Szepesség első magyar hetilapját, amely a jeles, európai mű
veltségű irótanár szerkesztése alatt nagy érdemeket szerzett a 
Szepesség megmagyarosítása körül. 

Visszapillantva az intézet múltjára, látjuk, hogy az nemcsak 
kulturális, hanem nemzetgazdasági eszmék (Tátra feltárása, 
pomologia felkarolása, méhészet meghonosítása, tűzoltóság szer
vezése stb.) megpendítője és megvalósítója ís volt és hogy ev, 
jellege mellett mindig a tbjeráns szabadelvüség hirdetője és 
újabban,-mint a Szepesség legnépesebb intézete, egyúttal a ma
gyarosításnak is leghatalmasabb tényezője volt a Felvidéken, 

Mikor az intézet jövője anyagi tekintetben Fischer Miklós 
hosszas igazgatása (1889—1920) alatt — új épület emelése s 
államsegély megszerzése, tanári fizetések rendezése —- biztosít
tatott, 1919-ben március hó 14-én Stefanek A n t a l — aki szem' -
lyesen járt ez alkalommal Iglón — a cseh-szlovák állam köz
oktatásügyi referensének rendelete értelmében 5 8) ismét bízc ry-

: , s ) A rendelet, amelynek eredetije tót nyelvű, magyar fordításban így 
hangzik: „ Tudomására hozom tisztelettel, hogy az iglói ev, főgimnázium 
tanításának a tanév végéig — amennyire ez lehetséges — tót nyelven és 
tót szellemben kell folynia. Ezért megtiltom a magyar nyelv, a magyar iro
dalom és történelem tanítását és ezen tárgyak helyett tót nyelvet, tót iro
dalmat és cseh-tót történelmet kel l tanítani. Kívánságára a közoktatásügyi 
minisztérium államköltségén bocsát rendelkezésére megfelelő tanári és ta
nítói tanerőket. Azok a magyar tanulók, akik nem tót eredetűek, azaz, akik 
a mi államunkon kívül levő területről valók, nem tartoznak a tót órákat 
látogatni. 

A tanév végét a húsvéti ünnepekre állapítom meg. A vizsgák tovább 
tarthatnak, május hó 15-ig kell azokat befejezni. 4 

A m i az intézet jövő évi továbbműködését illeti, meghívom az evan
gélikusok egyházának elnökségét az eddig el nem intézett kérdések t á r 
gyalására Pozsonyba. Figyelmeztetem Önt és a t. tanári kart, hogy akár az 
ő, akár a tanulók részéről tanúsítandó ellenállásnál kénytelen volnék az is
kolát haladéktalanul bezárni. Igló,- 1919. március hó 14-én. Stefanek A n t a l 
a Szlovenszkó iskolaügyeinek kormány referense." (Eredetije az iglói ev. 
főgimn. levéltárában fasc. 1919.) 



tálanná vált,, amennyiben ő az intézetben a magyar nyelv és 
i rodalom s magyar történelem tanítását azonnal beszüntette. A 
tanévet már május hó 3-án be kel let t fejezni s az intézet jövő 
hivatásául a tótositást jelölte k i a referens, k i az iskola jövőjét 
a cseh-szlovák áilam kormányának további elhatározásától tette 
függővé. Kilátásba helyezte végül, hogy az iglói ev. főgimnázium 
ügyét rövidesen egy Pozsonyba összehívandó ankéten, amelyre 
az ev, főgimnázium fenntartóhatósága is meg fog hivatni, fogja 
véglegesen megoldani, 

A sokra hívatott iglói ev, főgimnázium, amelynek az 
1918/19-iki tanévben már 595 tanítványa volt, tehát áldatlan po
l i t i ka i konstellációk folytán újra az 1674. évihez hasonló tragikus 
sorsra jutot t . 

A kilátásba helyezett pozsonyi középiskolai ankét elma
radt, de Szlovenszkónak keleti ev. egyházkerületi radája iskola
bizottságot küldött k i , amely július hó 29-én és 30-án Liptó-
szentmiklóson foglalkozott az iglói ev, főgimnázium jövőjének 
kérdésével. Fontolóra vették i t t az iglói, továbbá a hernád-, 
gölnic- és sok poprádvölgyí ev. egyházközségnek kérvényét, 
melyben azok rámutattak, hogy az íglóí ev. főgimnázium mindig 
szemefénye volt a szepesi városi esperességnek s nagy erőt j e - -
lentett a múltban és jelent a jelenben és jövőben is a szepesi 
Hernádvölgyben már erősen megfogyott, de a szepesi bánya
városokban még erőteljes lutheránizmusnak. 5 9) 

3 9 ) A kérvény szövege, általános bevezetését mellőzve, a következő: 
,,Wir wissen, dass die veränderten Staatsverhältnisse auch auf die 

Mittelschulen unseres Seniorats Einfluss nehmen werden. Existenzfragen 
kniipfen sich an die Unterrichtssprache der Schule, Die Unterrichtssprache 
am Igloer ev. Obergymn. A. B. ist seit Einführung desJHittelschulgesetzes 
die ungarische. 

Sollte in dieser Hinsicht, infolge der veränderten Verhältnisse der 
bisherige Zustand unhaltbar sein, dann besteht unsere vorliegende Bitte da
rin, es möge an Stelle der ung. Unterrichtssprache die deutsche am Gymn. 
eingeführt werden, was auch den Inientionen des Herrn tschecho-slovak, 
Staatssekretärs u. Studienreferenten Anton Stefanek entsprechen würde. 

Natürlich wäre die slov. Sprache in jeder Klasse, in so viel Stunden 
u. in einem solchen Ausmasse zu unterrichten, wie dies von der Regierung 
u, der konfessionellen Oberbehörde vorgeschrieben wäre, 

. Das Igloer ev, Obergymn. A. B. hat sich dank der protest. Glaubens
treue u, Opferwilligkeit seitens der ev. Kirchengemeinde während den Stür
men von Jahrhunderten wacker erhalten.' 

Unsere prot. Söhne sogen hier jenen Geist ein, der sie im spätem Le
ben zu leitenden Faktoren unserer ev. Kirche bildete. 

# 



A Szepesség ev. hívei felismerték a veszélyt, mely őket az 
iskola elidegenítésével fenyegette és azért hathatós érvekkel 
kérték egyenként az egyházkerületi radát, hogy az intézetet az 
iglói ev. egyház, min t fenntartóhatóság, továbbra ís vezethesse 
és az új pol i t ikai viszonyokkal számolva a cseh-szlovák nyelvnek, 
irodalomnak és történelemnek mint tantárgynak felvétele mellett 
egyébként az ev. nép akaratára és pszichéjére is tekintettel le
hessen és a német-magyar nyelvű tanítást bevezethesse. 

Schüler andern Glaubens unserer Anstalt nahmen hier jene Gesinnung 
in sich auf, welche sich im Leben in der Hochschätzung der kulturellen 
Verdienste der ev. Kirche, sowie auch in der Gla_ubenstoleranz offenbarte. 

Jahrhunderte hindurch war die Unterrichtssprache am Igloer ev. 
Obergymn. die deutsche bis zur Schaffung des Mittelschulgesetzes des 
G. A. XXX. vom Jahre 1883. — Deutsch deshalb, weil die erhaltende Igloer 
ev. Kirchengemeinde ihr Gymn. jederzeit als die Mittelschule der ev. Kir
chengemeinden deutscher Zunge betrachtete. 

Die Arbeit der Schulen mit deutscher Unterrichtssprache trug we
sentlich dazu bei, dass urísere ev. Kirche in der Zips nicht in den Wogen 
der über weit mächtigere Mittel u, Kräfte verfügenden röm, kath. Kirche 
untergegangen ist. 

In dieser Beziehung gebührt kein geringes Lob dem Igloer ev. Ober
gymn,, dessen stark prot. Geist sich auch in der Umgebung fühlbar machte 
und mittels seiner gewesenen Schüler sich auch auf dem Gebiete des prak
tischen Lebens bewährte. 

Die Erhaltung des deutschen Elementes in der Zips ist nicht nur In
teresse der ev. Kirche, sondern auch das des Staates, den das Zipser 
Deutschtum hat sich seiner nüchteren Lebensauffassung, seiner Ehrenhaf
tigkeit und Vertrauenwürdigkeithaber jederzeit als ein wichtiger u, hochge
schätztes staatserhaltendes Element erwiesen. 

Auch die Nationalverhältnisse in der Zips u. ihrer Umgebung bewei
sen eine Erhaltung u. Verbreitung der deutschen Kultur als begründet. Die 
Bewohner der Städte Igló, Deutschendorf, Felka, Michelsdorf, Georgenberg, 
Durand, Metzenseifen, Stooss, Leutschau, Wallendorf, Kirchdrauf, Krom-
pach, Gölnitz, Schmölnitz, Schwedler, Einsiedel, Wagendrüssel, Dobschau 
gehören vorwiegend der deutschen Muttersprache an. 

Trotz der infolge des XXX. G. A. vom 1883. eingeführten ung. Unter
richtssprache befanden sich im Igloer ev. Obergymn, jederzeit die deutsch-
sprechenden Schüler im absoluten Überwicht, 

Im Schuljahr 1818/19, befanden sich unter 595 eingeschriebenen Schü
lern 545 ung. u. deutscher, ferner 50 Schüler slovakischer Muttersprache. 

§, 1, der Regierungsverord. vom 30, Jan, 1919. ŝjub praes. Nr, 875, 
lautet: 

„Der im Gebiete des Slovenko befindlichen ev. Kirche A. B. wird das 
Selbstbestimmungsrecht in dem Masse gesichert, in welchem sie es bis zum 
Zeitpunkte besass, als sie noch zum ung. Staate gehörte." 



A keleti ev. egyházkerületi radától kiküldött iskolabizottság 
meghallgatta ugyan az intézet kiküldött képviselőinek szóbeli 
előterjesztését is, de nem méltányolta a felhozott ev. érdekeket 
kiemelő súlyos érveket és egyoldalúan sovinisztikus, egészség
telen és retrográd szellemű határozatot fogadott el, midőn k i 
mondotta, hogy az iglói ev. főgimnáziumnak már a jövő iskola
évtől kezdve ev. tót középiskolává való átszervezését fogja a 
cseh-szlovák kormánynak javasolni. 

A keleti ev. egyházkerületi rada iskolabizottságának javas
latát jóváhagyta az egyetemes ev. rada iskolabizottsága is. f i 0 ) 

. E két rada iskolabizottságának határozata a Szepességen, 
sőt messze vidéken, mely e népes intézet tanulóifjúságát adta, 
általános megdöbbenést, sőt elkeseredést váltott k i . 

A Szepesség ev. lakossága nem törődhetett bele abba, hogy a 
szepesi ev. érdekeknek ellenére rendezzék az ev, iskolaügyet, 
s hogy úgyszólván a fenntartó hatóság teljes mellőzésével e l -

§. 14. dieser Regierungsverord. lautet: 
„Alle diejenigen Verfügungen der Synodalgesetze, welche mit dieser 

Verordnung nicht in Wiederspruch stehen, verbleiben in Gültigkeit." 
§. 205. der Synodalgesetze lautet: 
„Die Unterrichtssprache der Elementar-Volksschulen die durch die 

ev. Kirche A , B. erhalten werden, bestimmt die Kirchenbehörde erster Stufe." 
Wei l in sämtlichen Kirchengemeinden des Zipser Städte Seniorates 

die Kultursprache die deutsche ist, weil sicher vorauszusetzen ist, dass bei 
den veränderten Verhältnissen diese Kirchengemeinden gebrauchmachend 
von ihren in den angeführten Regierungsverordnungen u. Synodalgesetzen 
zugesicherten Rechtes, an ihren Elementarschulen die deutsche Unterrichts
sprache einführen werden, weil ferner als sicher anzunehmen ist, das 
die neuzuschaffenden Synodalgesetze das Selbstbestimmungsrecht der 
Kirchengemeinden respektieren werden, ist es ein pädagogisches und didak
tisches Postulat der Neugestaltung der Lage, dass auch die Unterrichts
sprache der Mittelschule die deutsche sein möge* der Schule, welche ihr 
Schülerkontingent aus deutschsprachigen Schulen deckt. 

Die Vergangenheit vieler Jahrhunderte hat gezeigt, dass deutsche K u l 
tur und Sprache in der Zips das Interesse slov. Sprache und Kultur nicht 
schädigten, welche Schädigung auch in Hinkunft ausgeschlossen ist, ferner 
dass das Deutschtum der ev. Schulen nie der Verwirklichung jener Aufga
ben hinderlich im Wege stehen wird, vor welche es das neue Imperium und 
die konfessionelle Oberbehörde stellen wird." (Iglói ág. hitv. ev. egyházköz
ség levéHárában fasc. 1919. és iglói ev. főgimn. levéltárában fasc. 1919.) 

6 0 ) Iglói ág. hitv. ev. egyházközs. levéltárában fasc. 1919-ben megvan 
az egyetemes ev. rada iskolabízottság ülésének e kérdésre vonatkozó jkvi 
kivonata. 



idegenítsék iskoláját, melyet a német és magyar áldozatkész
ség alapított és fenntartott viharos évszázadokon keresztül. 

Jóllehet a sajtószabadság, a gyülekezési jog és egyéb, az 
egyéni szabadságot biztosító jogok szűk pol i t ika i és katonai kor
látok között mozogtak, széleskörű mozgalom indult meg, amely
nek az volt az eredménye, hogy egy bízottság ment Pozsonyba 
és Prágába és feltárta a szepesi németség és magyarság súlyos 
sérelmeit és előadta egyúttal ískolaügyí követeléseit a cseh
szlovák állammal szemben. A z iglói ev. főgimnázium ügyét 
Srobár Lőrinc teljhatalmú tót miniszternél és Massaryk T. a 
cseh-szlovák köztársasági elnöknél Széli Ödön egyház- és K o -
romzay György iskolafelügyelő külön-külön kérvényben ter
jesztették e lő . 0 1 ) 

A bizottság minden tekintetben megnyugtató és bíztató 
ígéretet kapott a Szepesség középiskolaügyének békés megér
tésre való megoldására nézve. 

Annál meglepőbb volt azonban, hogy az 1919-ben augusz
tus hó 25-én Iglón kiszállott tót állami és ev, egyházkerületi 
iskolai bizottság 0 2 ) méj^níndíg a líptószentmiklósí határozat 
alapján állott és ennek megfelelően tót középiskolává akarta 
átszervezni az íglóí ev, főgimnáziumot. 

A z egyházközségtől kiküldött iskolabizottság nem fogad
hatta el a líptószentmiklósí tótosítási tervezetet a tárgyalások 
kiindulópontjául, úgyhogy az egész ügy holt pontra jutott , mivel 
Ruzíak J. kelet i ev. kerületi rada felügyelő és Stefanek A . ís
kolaügyí államreferens nem tágítottak álláspontjuktól, sőt 
annyira mentek, hogy még átmeneti időt sem tartottak engedé-
lyezhetőnek és már a jövő iskolaévben a tót nyelven való taní
tást követelték az összes osztályokban. o r >) Végül Ruzíak J. indít
ványára az iglói egyházközség még egyszer foglalkozott a fő
gimnázium ügyével és leszögezte, 1919-ben szeptember hó 3-án 
tartott közgyűlésén elvi álláspontját, hogy mint német anya
nyelvű ev. egyházközség, intézetének tótosításába nem mehet 
bele. A z egyházközség a következő kilenc pontban foglalta 
össze a főgimnáziumra vonatkozó követelését: 

1. Die schulerhaltende Kirchengemeinde billigt ihrerseits 
6 1 ) E kérvények másolatát lásd u. o. i. h. 
6 2 ) E bizottság tagjai ugyanazok, mint aug. 23-án Késmárkon, csak 

Jelinek K . tanfelügyelő helyett jelent meg dr. Ruman János szepesi zsupán, 
6 Ä ) A z értekezleten személyesen vettem részt. 



voll inhal t l ich den von den entsendeten Commission gelegentlich 
der gepflogenen Beratungen eingenommenen, der allgemeinen 
Stimmung Rechnung tragendem Standpunkt, von ihrem A n 
spruch auf ein deutsches Gymnasium nicht weichen zu können, 
und dass um so mehr, als sie selbst, auf Grund ihrer gottes
dienstlichen Sprache eine deutsche Kirchengemeinde ist und 
ihr somit für ihre beiden anderen Lehranstalten, die Elementar -
und Mädchenbürgerschule bereits die deutsche Unterrichtssprache 
zuerkannt wurde. 

2, Sie stützt diesen ihren Anspruch auf jenen allgemein 
anerkannten Umstand, dass Nowa-Ves (Igló) der natürliche 
Mit te lpunkt dér entlang des Hernád- und Göllnitz-Tales l ie
genden deutschsprachigen Kirchengemeinden ist, die - i n ihrer 
Gesammtheit numerisch dem Protestantismus der Nordzips 
gleichkommen, wenn nicht überbieten, infolgedessen unmöglich 
darauf Verzicht leisten kann., dass ihr mit anderem Masse, denn 
dem Lyceum zu Kesmark gemessen werde. 

3, Es würde gegen dass lutherische Gewissen der schuler
haltenden Kirchengemeinde gehen, wenn sie in eine Lehranstalt 
wil l igte , an der sie selbst nicht minder die Kirchengemeinden 
der Südzips aufhörten kirchlich, pädagogisch und sprachlich 
interessiert zu sein, das heisst, wo es den Gemeindegliedern 
selbst wegen Mangel an Sprachkenntnis unmöglich gemacht 
würde ihre Kinder im eigenen Institute erziehen zu lassen, be
ziehungsweise unter schwerer moralischer und materieller E in-
busse, ferne vom Elternhause erziehen lassen zu müssen, und 
in weiterem Sinne, wo unser Obergymnasium ausser Stand ge
setzt würde der deutsch ev, Ku l tu r der Südzips zu dienen und 
an ihrem Gottgegebenen Teile daran mitzuarbeiten, dass er 
diesen Gemeinden auch in der Zukunft nicht an Männern ge
bräche, berufen ihnen kirchlich und schulisch zu dienen, 

4, Ist unsere Kirchengemeinde somit entschlossen auf der 
Basis des Kesmarker Lyceums des weiteren zu verhandeln, so 
ist sie andererseits •— fern von jeder nationalen Voreingenom
menheit — und auf Grund billiger Erwägung, nicht minder von 
dem Wunsche erfüllt, es möchten ihre Söhne sich auch frucht
bringende Kenntnisse der slovakischen Sprache aneignen, um so 
in der Zukunft einen regeren geistigen Austausch zu sichern — 
bereit einzuwilligen, es möge die slovakische Sprache als obl i -



gatorischer Lehrgegenstand ín allen Klassen ihres Obergymna
siums gewissenhaftest gelehrt werden. 

5. Unsere Kirchengemeinde ist an der absoluten slovakisch 
sprachlichen Umgestaltung des Obergimnasiums umsoweniger 
interessiert, als ihr dieselbe bei Beibehaltung ihres allgemeiner 
Wertschätzung sich erfreuenden bisherigen Professornkörpers 
ohnedies von vornherein t unmöglich macht, in Ermangelung 
slowakischer Sprachkenntnis, 

6. Die schulerhaltende Kirchengemeinde bittet auch fernerhin 
die Flüssigmachung der kontraktsmässig zugesicherten Staats
subvention, der für gegebene Bauinvestitionshilfe nötigen Amor
tisationsquote, ferner der den Professoren zukommenden Ge
haltsergänzungen, Feuerungs- und Familienzuschläge, 

7. Die definitiv angestellten Professoren dürfen auf Grund 
der Synodalgesetze aus ihrem A m t e nicht entlassen werden. 
Die ernannten Professoren erhalten im Falle einer Versetzung 
bis zur Antretung ihrer neuen Stelle vom Staate ihre- bisheri
gen Bezüge. Die i n den Ruhestand tretenden Professoren ge
messen auf Grund des Pensionsgesetzes ihre sämtlichen Be
züge insolange ihre Pensionierung nicht erfolgt. 

8. Die Fixirung des Schulgeldes bleibt das Recht der K i r 
chengemeinde u. es steht ihr frei eventuell Schulerhaltungs-
taxen einzuheben. 

9. Die übrigen Bestimmungen des mit dem Staate abge
schlossenen Vertrages bleiben auch fernerhin in Kraft , insofern 
sie durch Regierungserlässe u . Beschlüsse der schulerhaltenden 
Kirchenmeinde zu Gunsten der Professoren nicht abgeändert 
wurden. (Iglói egyházközs. 1919. szept. 3. jkv. 5. pon t j a j 

Dr, Walser Gyula íglóí ev. lelkész személyében közölte az 
egyházközség határozatát Líptószentmíklóson Jánoska György 
püspöki adminisztrátorral és Pozsonyban Stefanek A . iskola
ügyi államreferenssel. A z illetékes tót tényezők újra tárgyal
ták ennek alapján az iglói ev. főgimnázium vajúdó ügyét és 
szeptember hóban az ev. egyetemes rada iskolabizottsága any-
nyiban tett engedményt, hogy nem az átmenet nélkül való 
azonnali, hanem a fokozatos eltótosítást követelte olyformán, 
hogy a jövő tanévben az első osztály már tót, a I I — V I I I . osz
tály német tannyelvű legyen és évről évre egy-egy német osz
tály helyébe lépjen egy-egy tót osztály. 6 4 ) 

6") íglóí ev. egyházközs. levélt, fasc. 1914. 



Természetes, hogy az iglói ev. egyházközség ezt az ál lás
pontot nem tehette magáévá és hiába igyekezett Ruman János 
szepesi zsupán közvetíteni, «akí kormánya megbizásából azt az 
ajánlatot tette, hogy a tót nyelven és irodalmon kivül még két 
tantárgynak (földrajz és történelem) tót nyelven való tanítása 
mellet t a többi tantárgy állandóan német nyelven tanítható.G D) 
Ruman J. zsupán javaslatát az egyházkerületi rada iskolabi
zottságának túlzó tagjai elejtették, mivel az íglóí ev, főgimná
ziumból tót presztízs kérdést csináltak, 6 6 ) 

Időközben megmozdult Igló és a Szepesség egész társa
dalma és az íglóí ev, főgimnáziumnak tisztán poli t ikai célból 
való kisajátítása ellen szepesi önérzettel protestált, óvást emelt 
és jogorvoslást keresett a cseh-szlovák állam vezérférfiainál 
Prágában, Egy közel húsz tagból álló küldöttség indult Széli 
Ödön egyházfelügyelő és Koromzay György ískolafelügyelő ve
zetése alatt Prágába, ahol Tusar K . miniszterelnöknél, dr. 
Habrmann V . közoktatásügyi miniszternél és dr. Vlcek Ja-
rosláv miniszteri tanácsosnál és a középiskolák előadójánál a 
küldöttek teljes megértésre találtak, sőt írásbeli felhatalmazást 
kaptak a főgimnáziumnak német nyelven való azonnali meg
rí y i t i i sara . 6 7 ) 

Nagy megnyugvással fogadta Igló és az egész Szepesség 
társadalma a cseh-szlovák kormány helyes intézkedését és a 

6 5 ) Ruman J . zsupán személyesen tárgyalt ez ügyben Iglón a város
házán az egyházközség vezérférfíaival. 

8 6 ) Ruman J . értesítése szerint javaslata csak két szavazatot kapott 
Liptószentmiklóson. 

6 7 ) A n die Evangelische Kirche A . C . in Nova Ves (Spis), — F ü r das 
heurige Schuljahr 1919/20 wird der Evangelischen Kirche A , C . in Nova 
V e s die Eröffnung des dortigen Gymnasiums A . C . mit deutscher Unter
richtssprache bewilligt. 

Mit dem Schulunterrichte kann sogleich begonnen werden. Das N ä 
here wird der Evangelischen Kirche A . C . in Nova Ves im Amtswege kund
gegeben. — Prag 25. Okt. 1919. Für den Minister Dr. Jaroslav Vlcek M i 
nisterialrat. (Az eredeti német nyelvű irat a cseh-szlovák közokt. miniszté
rium bélyegzőjével ellátva az iglói ág, hitv. ev. egyházközs, levéltárában 
fasc. 1919.) — Lásd a küldöttség beszámolóját az okt. 28. tartott iskola
széki gyűlés jegyzőkönyvében (Iglói ev. főgimn, levélt.) — A z iskolaszék 
ez alkalommal azt javasolta az egyházközségnek, hogy a változott viszo
nyokra való tekintettel az iglói ev. főgimn. a késmárki ev. líceum mintájára 
szintén reálgimnáziummá szerveztessék át, de a görög nyelv tanításának 
biztosításával. 



már-már erősebb hullámokat vert iskolaügy békés megoldása 
lecsendesítette az izgalmat, mely megzavarta a lakosság nyu
galmát. 

A l i g fejeződtek be a beiratkozások, midőn ismét újabb ne
hézségek merültek fel, úgyhogy a tanév november hó 3-án már 
nem volt megnyitható. A z egyházkerületi rada elnöksége 
ugyanis időközben óvást emelt a prágai kormánynál, hogy az 
az iglói ev, főgimnáziumot német tannyelvű intézetté tette és 
intézkedését az ev, autonómia flagráns megsértésének. tüntette 
fel, A prágai cseh kormány deferált a líptószentmiklósí túlzó 
radatagok tiltakozásnak és visszavonta az intézet megnyitá
sára adott engedélyét azzal az utasítással, hogy a felettes egy
házi főhatósággal igyekezzék az iglói egyházközség megegye
zésre j u t n i , 6 8 ) 

A z egyházkerületi rada elnökségének nevében erre Neckar 
P, püspöki titkár és a szlovenszkói iskolaszakosztály képviseleté
ü l i í i r a Stefanek A , megjelentek november hó 5-én Iglón, 
ahol hosszas tárgyalások után az a megoldási módozat jegece-
sedett k i , hogy az I , osztály esetleg párhuzamosíttassék és az 
előrehaladott időre és a már megejtett beiratkozásokra való 
tekintettel engedtessék meg, hogy az iskolaév német tannyelven 
megkezdődhessék és az év folyamán további tárgyalások útján 
békés megegyezés kerestessék, 

A tót állam és egyházkerületi rada kiküldöttjei azzal tá
voztak Iglóról, hogy a végleges választ másnap távbeszélő útján 
közlik a fenntartóhatósággal a püspök-adminisztrátorral való 
tárgyalás után. A válasz, amelyet másnap az íglóí ev, főgim
názium fenntartóhatósága kapott, ultimátum jelleggel bírt, A 
püspök-adminisztrátor öt napi időhaladékot adott az iglói ev. 
egyházközségnek arra nézve, hogy elfogadja-e a líptószent
miklósí határozatot a főgimnázium eltótosítására nézve, vagy 
nem és másfelől kijelentette, hogy az iglói főgimnázium ügyét 
szorgalmazó küldöttséget többé nem fogad, mivel álláspontjától 

6 8 ) Evangelische Kirche Spis Nova Ves Slov, — Praha 31./X, Das 

evangelische Kirchendistrikt protestiert gegen Eröffnung des deutschen ev. 

Gimnasiums als einer gesetzwiedrigen Beleidigung der kirlichen Autono

mie. Bewilligung des Kirchenrates unumgänglich nothwendig, bis dahin 

wird der Unterricht suspendiert. Unterrichtsministerium Vlcek. (Sürgöny 

az iglói ág. hitv. ev. egyházk. levélt, fasc. 1919.) 



nem tágít és annak karhatalommal tud ís és fog is érvényt 
szerezni. 0 9) 

Miután Stefanek A . legutóbbi iglói tartózkodása alatt is az 
iglói ev. főgimnáziumnak karhatalommal való lefoglalását he
lyezte kilátásba, a püspök-adminisztrátor ultimátuma után már 
most az iglói ev, főgimnázium ügye a legválságosabbra fordult. 
A fenntartóhatóság vagy elismeri intézetének tót jellegét, vagy 
kiteszi magát annak, hogy karhatalommal lefoglalják épületét 
és állami tót intézetté szervezik át középiskoláját. E nehéz, 
komor időben az 1919-ben november hó 8-án tartott közgyűlés 
még egy utolsó kísérletet tett intézete német jellegének meg
mentésére, midőn „nehéz szívvel a kényszer hatása alatt" 
hozzájárult, hogy az 1919/20. tanévben az I . osztály tanítása tót 
nyelvű legyen, de kéri a kerületi radát, hogy a jövő tanévtől 
kezdve az iskola teljesen német reálgimnáziummá alakulhasson 
át a tót nyelv és irodalom intenzív tanítása mel le t t . 7 0 ) A z iglói 
egyházközség, bár szépen megindokolta ebbeli határozatát, 7 1) 

6 9 ) Iskolabizottsági ülés 1919. nov. 8. jkv. (Iglói ev. főgimn. levélt.) 
7") Iglói ev. egyházközs. 1919. nov. 8-án tartott közgyűlésének jkve. 

(Egyházközs. levélt, fasc. 1919.) 
7 L ) „Die schulerhaltende Kirchengemeinde sieht ihre auf Jahrhunderte 

lange ehrenvolle kulturelle Vergangenheit zurückblickende Mittelschule, 
durch die Ungunst der Verhältnisse und in Ermangelung mühevoll ange
strebten Verständnisses, vor die Frage des Seins oder Nichtseins gestellt. 
Und sollte sie, durchdrungen von der Pietät der Vergangenheit und der 
Sorge um die Zukunft ihres Gimnasiums den nackten Tatsachen gemäss 
entscheiden, sie müsste, wenn gleich blutenden Herzens, die letzte Kon-
sequens ziehen und Kraft ihres autonomen Rechtes die Pforten ihres Ober-
gimnasiums schliessen. 

Al le in gedrungen von loyalster Gesinnung einerseits, auch dem neuen 
Staate kulturell zu dienen und der Liebe zur Kirche anderseits, ihr eine 
konfessionelle Schule zu erhalten, tief bewegt von der Not so vieler Eltern, 
ratlos was mit ihren Kindern zu beginnen, nicht zumindestens von Sorge 
erfüllt um die weitere Existens der Professoren und deren Familien, aller
meist aber aus inniger Verwachsenheit mit ihrem Gimnasium, entschliesst 
sich die Kirtchengemeinde — obwohl innerlich auch heute uhüberzeugt von 
der konfessionellen Notwendigkeit dessen — dem Drucke der harten Zeiten 
und der uns gewaltsam auferlegten Zwangslage weichend, den Unterricht 
in ihrem Oberg-imnasium auch mit Annahme jener Bedingung zu eröffnpn, 
dass die Unterrichtssprache der ersten Klasse heuer die slovakische sei, 
doch mit dem ausdrücklichen, aus ihrem autonomen Rechte geschöpften 
Vorbehalte, über Zukunft und Charakter ihres Institutes im Laufe dieses 
Schuljahres frei zu entscheiden, respektive mit der kirchlichen Oberbehörde 
und Regierung zu verhandeln." 



elhagyta elvi álláspontját azért, hogy intézetének megmentésére, 
mely mindig az egyházközség erőssége volt , időt nyerjen. Sokan 
attól ta r tva , 7 2 ) hogy ha a tót tanítás befészkeli magát a főgimná
ziumba, az onnét többé kiküszöbölhető nem lesz, inkább hiven 
ki tar tot tak az egyház első ízben kimondott álláspontja mellett 
és inkább az intézet azonnali bezáratását, mintsem fokozatos el-
tótosítását óhajtották. E nehéz kérdést kíkí saját lelkiismerete 
szerint titkos szavazással két szavazattöbbséggel döntötték 
e l , 7 3 ) de senki sem fogadta örömmel ezt a határozatot, mely 
békés megoldásra nem vezethet, mert az iglóí ev. főgimnázium 
eltótosítása egyúttal a hernádvölgyi protestantizmusnak meg
semmisítését jelenti . A szepesi németség, mely fogalom teljesen 
fedi a lutheránusokat a Szepességen, nem törődhetik bele inté
zetének elidegenítésébe. A líptószentmiklósí ev. tótok ezen be
avatkozását mindig a protestáns lelkiismerettel ellenkezőnek, 
erőszakosnak és teljesen illetéktelennek fogja tartani minden 
szepesi lutheránus és azért az iglói ev. főgimnázium tótosítása 
és államosítása állandóan vérző seb lesz a szepesíek szivében.^4) 

72) Madarász András egyházközségi pénztáros és takarékpénztári ve
zérigazgató és dr. Marschalkó Elemér egyházközségi ügyész fejtegették leg
részletesebben a javaslatnak az egyházra nézve káros és veszedelmes vol
tát. Velük szemben Fischer Miklós főgimn. igazgató és dr. Forberger Béla 
ügyvéd az intézet ideiglenes megmentéséért kompromisszumos megegyezést 
ajánlottak. 

7 a ) Lásd az 1919. nov. 8. tartott egyházk. közgyűlés jkv.-ét. 
7 4 ) A z egyházkerületi rada elnöksége megengedte erre a főgimn. meg

nyitását. — A z intézetnek német nyelv jegyében lefolyó megnyitása nov. 
hó 17-én megtörtént és az I . oszt. tantárgyaínak szlovák nyelven való taní
tására kiküldötte Jánoska püspökadminisztrator Janis József királylehotai 
ev. lelkészt. — A z iglói ev. főgimnázium eltótosítása maga után vonja an
nak államosítását; az erre vonatkozó tárgyalások már megindultak. A z 
intézet vezetése 1920. szept.-ben Thern László vallástanárra, Pákh Károly 
puritán jellemű és jeles tanítványára bízatott, ^aki szepesi hithűséggel igyek
szik az egyház ev. intézetének érdekeit szolgálni és megmenteni azt ami 
még romjaiból egyáltalában megmenthető. 
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Iglói ev, főgimn, eltótosítása elleni harc 567—77. 
Iglói ev. főgimn, kialakulása 551—54, 
Iglói ev, latíniskola tanító- és lelkészképző nevelőintézet 554. 
Iglói ev. latíniskola Schulordnung ja 556—60. 
imaházhely megállapítása 401. 
imaházak visszaadása 432—33. 
írgalmasrendü barátok Szepesváralján 303. 
iskolába (ev.) való felvételének eltiltása 418. 
ískolafajok és iskolák szervezete 481—488, 
iskolák kath, szellemben való átszervezése 358—59, 61, 
iskolamester függő helyzete 488, 89, 
iskolatanács Késmárkon 536, 39, 
istentisztelet 95, 96, 109, 60. 
Jezsuita iskoladrámák 257. 
jezsuiták sikerei 256. 
jezsuiták térítési munkálatai 256—57. 
jezsuitarend megjelenése a Szepességen 254—55, 
jezsuiták Lőcsén stúdiumot nyítanak 281, 
jogviszony fraternitás és szepesi prépost között 177, 181—82, 
J ó n y T,-féle alapítvány 546, 
Kalendás társulat lényege és szervezete 1—3, 
kalendás társulat keletkezésének időpontja 3. 
kakasviadal 522, 
Kátéoktatás 160. 
kath.-ok felülkerekedése a starosztiában az 1671-iki rendeletből kifolyóan 

299—307. 
kath. reakció Batizfalván 3%, 
kath. reakció Lőcsén 396—97, 
kath, reakció Késmárkon 395—96, 97—98, 
kath. reakció Rokuszon 396-
kegyuri jog gyakorlása a starosztiában 300, 
kegyúri jog megsértése 423, 24, 
Keresztfalva ellenreformációja 273, 
Késmárk ellenreformációja 270—76. 
Késmárki 1688-ikí vallásügyi intézkedések 397—98. 
Késmárki ev. fatemplom 464. 
Késmárki koalíció 530. § 
Késmárki ev, líceum alapítása 518, 19, 
Késmárki ev, líceum 1596-íki rendtartása 520. 
Késmárki ev, líceum 1767-iki rendtartása 531—34, 
Késmárki ev. líceum 1909-iki rendtartása 546, 47, 
Késmárki ev, líceum 1917-ikí rendtartása 548, 



Késmárki ev. líceum főiskolai jellege 535—36. 
Késmárki ev. líceum német és ev. jellege 550. 
Késmárki ev. líceum pártfogósága 518—551. 
Késmárk közigazgatási hatóságának katholizálása 294, 363. 
Késmárk vértanúi 1709-ben 440—442. 
Kle sch Dániel elitélése 318. 
K l e s c h Dániel tömlöcbevetése 329, 332. 
Ki lenced 368, 426, 27. 
közgyónás 166. 
közerkölcsi állapotok a ref. elterjedése előtt 43—53. 
kryptokalvinizmus 92, 126—149. 
kryptokálvinista incidens Leibiczon 238—40. 
kuruc mozgalmak hatása a szepesi ev. vallásügyre 430—51. 
kvadrivium 482, 522. 
Lateinschule 483. 
latin iskolák névsora 484—85. 
latin iskolák száma 485. 
Leibiczi énekeskönyv 164—66. ^ 
Liber Concordíae 127, 29. 
L i n c z i béke és következményei a Szepességen 250—53. 
Lipótvármegyei kalandosok 11. 
líceumi pártfogóság kialakulása Késmárkon 531. 
L o c i communes 107, 110. 
Lőcse ellenreformációja 276—290. 
Lőcse ellenreformációs kísérletei 194—197. 
Lőcsei ev. egyház erőszakos kánoni vizitáció ja 468—69. 
Lőcsei evangélikusok emlékirata 465—66. 
Lőcsei evangélikusok szorongatása 456. 
Lőcsei evangélikusok zendülése 288. 
Lőcsei ev. iskola megszűnésének oka 517, 18, 
Lőcse ev, iskolaügye 503—518. 
Lőcse 1687-iki egyessége 396—97, 
Lőcsei iskola erazmita jellege 504, ,05. 
Lőcse közigazgatási hatóságának katholizálása 291—295, 363—64. 
Lőcsei nemzetiségi súrlódások 381—82. 
Lőcsei Thurzó-féle alapítvány 259—60, 507. 
Lőcsei templom kettéosztása 436, 
Lublói fraternitás megszűnése 331. 
Lubomírszky család valláspolitikájának jellemzése 478—80. 
Lubomirszky Sz. H . vallásszabadságot engedélyez 387, 420. 
Lub, Sz. H . korlátozza a vallásszabadságot 330, 370, 
Lubomirszky Szan. H , 1694, rezoluciója 406. 
Lubomirszky Szan. H . starosztaságának jellemzése 421—22. 
Lubomirszky Tivadar K . valláspolitikája 422—30, 32, 79-^80. 
Lubomirszky Tivadar K . visszaadja az imaházakat 432—33. 
Magánházakban ev. istentiszteletet 391—92, 401, 438. 
magános vallás gyakorlat (privatum exercitium) 415. 
magántanítás 361. 



magyar nyelv tanítása 515. 
magyar ideológia 548. 
Máriahegyi kápolna Lőcsén 282. 
Markusfalvi 1581. statútum 159, 60, 493. 
markusfalvi iskola 492. 
Markusfalvi iskola megszűnése 496. 
Markusfalvi iskola patrónusa 492, 94. 
Markusfalvi iskola tanítványai 495, 96. 
mendikálás 486. 
Mihály lengyel király 1671-iki rendelete 299—302. 
minoriták megjelenése a Szepességen 265—67. 
mise 126. 
misézés 166. 
missziós egyházak 248. 
Nagyeőri ev. iskola alapítása 497—98. 
Nagyeőri ev. iskola tanárai 499—501. 
Nagyeőri ev. iskola tanítványai 501. 
Nagyeőri ev. iskola jellege 498, 503. 
Nagyeőri ev. iskola lehanyatlása 501, 02. 
Nagyeőri ev. iskola szervezete 498. 
naptárreform 177—181. 
nemesi pártfogóság alatt álló iskolák 491—503. 
német ideálizmus képviselői Iglón 565—66. 
Nikolsburgi béke 230. 
nyilvános vallásgyakorlat (publicum exercitium) 415. 
Oeconomus (gazda) 155. 
olcznói templom ügye 258. 
orgona 171. 
orator (tutor) 155, 56. 
Orgnisations Entwurf 517, 45. 
orgonista függő helyzete 488. 
osztályok száma 491. 
osztályzati tabellák Iglón 560. 
óvintézkedés a ref. elterjedése ellen 1524-ben 55—58. 
ördögűzés (exorcium) 167. 
Pedagógiai realizmus a lőcsei iskolában 514, 17. 
pedagógusok (infocmatores) csoportja 533. 
pálosok késmárki emlékirata 1709-ben 442—43. 
pap kötelességei 157. 
papi jövedelem és illetmény 173—76. 
papi reverzális 342, 46—48. 
papi tized 96, 104, 73, 74, 75, 447, 65. 
papválasztás 172—73. 
párhuzam Fischer A . és Leudischer Gy. ref. működése között 58—60, 
pártfogósági gyűlés Késmárkon 537, 38, 44. 
pártfogósági jog kiterjesztése késmárki líceumnál 541, 42, 47, 48. 
pártfogóság viszonya szepes ev. esperességek és késmárki ev. líceum között 

547, 48. 



patronatus 156. 
Pentapolitana ismertetése és méltatása 110—117, 240. 
pestis 184, 252, 445. 
pesti kommisszió összeülése 464—65. 
Pethe Márton ellenreformációs kisérletei a Szepességen 185—199. 
piaristák megjelenése és ellenref. működése 245—50. 
piaristák kiváltságai 300—01. 
pietizmusz 439. 
pietízmusz pedagógiája Iglón 557. 
pietizmusz realizmusa Iglón 557—61. 
pietizmusz realizmusa Lőcsén 513, 17. 
pietízmusz realizmusa Késmárkon 526. 
Platany S. prédikátor megvesszőztetése 428—29. 

. Podolini piarista rendház 246—47. 
Podolini piarista rendház célja 246, 249. 
Podolszky-féle rendelet 410. 
praeceptores 490, 521, • 
prédikátorok letelepedhetnek a starosztia városaiban 420, 438, 
prépostság (szepesi) keletkezése 3, 
Proba 131, 32. 
Racionalizmus 514, 26, 57. 
reformáció elterjedése a Szepességen 53. 
reformáció hitterjesztői a Szepességen 78—92. 
reformáció úttörői a Szepességen 53—58—60. 
reformáció százéves emlékünnepe Lőcsén 228. 
rekordáció 514, 22, 23. 
rektor helyzete 489, 532. 
rektor jövedelme Késmárkon 522—23. I 
rektorság átmeneti jellege 489, 518. 
Renovata constitutio 536. 
responsoria 165. 
Rózsahegyi zsinat hatása 439. 
Scepusiana (hitvallás) 117—125, 240. 
Scepusiana összehasonlítása a többi hitvallásokkal 122—125. 
Sendbrief 132—33. 
signum linquae 562. 
signum morum 526, 62. 
simonia 36. 
soproni 1681. országgyűlés 374—76. 
soproni 1681. országgyűlés vallásügyi intézkedéseinek hatása a Szepességen 

376—78. 
sörjutalék 35. 
starosztiában lakó ev.-ok ujabb jogcsorbításai 329, 
starosztia ev. lakosságának tarthatatlan helyzete Lub, Tivadar alatt 434— 

35, 446. 
starosztia ev. lakosságának válságos helyzete 426. 
stólasérelmek 452^ 55, 65. 
szubrektor 490. 



szuperintendens javadalmazása 221. 
szuperintendencia kialakulása 209, 212. 
szupplikáció 513. 
szinergizmus 113, 114, 
Székdíj (cathedraticum) 128, 51, 52, 81, 219, 444, 
szent olaj 166. 
Szent Lőrinc nap megünneplése 106. 
Szent Miklós képe 106, 70. 
szentszéki törvényszék 459, 61. 
szepesi ev, egyház elnyomása 356—65. 
szepesi ev, egyház szervezői 92—102. 
szepeshelyi jezsuita iskola 254—56. 
szepesi kir. korona javadalmak ellenref.-ja 329—331. 
szepesi papság zsarolói 43—53. 
Szepesolaszi ellenreformációja 308—329. 
Szepesszombati imaház újjáépítése 463. 
Szepesváraljai házasságbontás 233—38. 
Szepesváraljai imaház 412, 
Szepesváraljai vegyes biróság (iudicium compositum) 332—343. 
Szepesváraljai vegyes bíróság ítélete 339. 
Szepesváraljai vegyes biróság Ítéletének hatása 340, 43—55. 
Szepesváraljai vegyes bíróság tagjai 334—335. 
Szepesváraljai vegyes biróság vádjai 336—337, 338. 
Szepesváraljai zsinat 1614-ben 209—19. 
Szepesváraljai zsinat kánonjai 219—223, 4 
Szepesi Lapok megindítása 567. 
Szertornázás meghonosítása Iglón 566. 
Szontagh Pál megkínzatása 357—58. 
Tanerők száma 489, 90, 91. 
tanító kötelességei 158. 
tanító munkaköre 489—90. 
tanítók száműzetése 1675-ben 361. 
tanulók versengése 512, 526. 
tápintézeti szenior 533. 
tápintézeti oeconomus 534. 
tátraaljai ev. esperesség eredete 11. 
Tátraflorisztika megalapítója 525. 
Tátráról szóló első összefoglaló munka 361. 
temető használatától eltiltják az ev.-okat 400, 
temetések fajai 523-
Thököly család ónkoporsói kiemelése 469. • . 
Thököly Imre felkelésének hatása a szepesi ev. egyházra 371, 386. 
Thököly Imre fejedelemségének ev. jellege 383. ' 
Thököly Imre lőcsei bevonulása 382—83, 
Thököly I . türelmesebb valláspolitikát inaugurál 386. 
Thököly Sebestyén és a bécsi béke 202—206. 
Thököly várkápolna átadása 469. 
Thököly várkápolna Késmárkon 281, 461. 



Thurzó Gy. 1610-iki kiváltságlevele 210—11. 
Tiszai ev. egyházkerület megalakulása 470, 
T i s z a i ev. egyház nemzetiségi alapon való széttagolása 477. 
tized befuvarozása 452—54, 59. 
tized lásd papitized. 
togatus 514. 
transzlokació 560. 
transsubstanciatio 126. 
Trangous-féle alapítvány 562, 63. 
trivium 482,522, 
tutor 155. 
Ujhumanízmus 557, 59. 
úrvacsora 115, 126. * 
Üdvözülés 126. 
ünnepek 105—107, 109, 158—59. 
Valedictio 560. 
vallás-erkölcsi nevelés Iglón 559, 
vallásos tankönyvek kinyomatásának betiltása 466. 
vallástanítás 485, 559, 
vallásszabadság biztosítása 1701-ben 420, 21, 
vallásügyi biztos a starosztiában 391, 13, 419, 
vallásügy magánügyi jellege 464, 
vallásügyi sérelmek összegezése 1698-ban 416. 
városi ev. iskola 485. 
vasárnap megülése 159. 
Városi küldöttség 1695-bén 403—08. 
vegyes egyház- és iskolatanács Késmárkon 537. 
vegyes házasság 465, 68. 
vidéki nemesség mint pártfogók 531. 
vidéki pártfogók terményadományai Késmárkon 529, 48. 
világháború következményei késmárki líceumnál 548. 
világi elem a fraternitásban 156—57, 436. 
viszály a két kommisszárius között 419—11, 
vocator 172—73, 77, 530, 
Wein-Collect 529. 
Zene 171, 508, 10. 
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Névmutató. 
Abrahamowicz Tamás 335. 
Abrahamowicz prépost 356. 
Adam Káro ly 29. 
Adamy Márton 290, 378, 79. • 
I I . Ágost király 419, 21, 31, 32, 33. 

51, 52, 78. 
A lauda Barta l 279, 83, 84, 85, 91, 383. 
A lauda József 511, 18, 
Albíny András 265, 354, 
Almer Pál 119, 355. 
Alphonsus M . 188. 
Alstedt J á n o s H . 495. 
Ambrosius lásd Lám. 
Ambrózy György 473, 74. 
Ambrózy J á n o s 349, 535, 
Andaházy Gáspár 188, 89, 91, 93, 97, 

208, 
Andreáé Jakab 127, 39, 597, 
Andrea Mátyás 484, 
Angyal Dávid 386, 
Antoní Mátyás 86, 
Antony Samu 472, 
Antonius J á n o s 504, 
Apelles Boldizsár 171. 
Aqui la Márton 89, 124. 
Archítectoris András 553. 
Arelt Gergely 252. 
Arel t Márton 555. 
Asbóth J á n o s 384, 525. 
Axamith P. 13, 
Bachscheidt Bálint 484, 
Bácsy Ferenc 69. 
Badányi J . 538-
Bajcsy György 440. 
Bakos Gábor 251. 
Balássy Mátyás 359. 
Balther Ferenc 408, 09—12, Í5, 16. 
Bárányi József 252. 
Bárányi Pá l 252. 

Bársony György 267, 68, 69, 70, 72, 
74—90, 97—99, 300, 08, 09, 11, 15, 
16, 22, 24—29, 31, 33—38, 40, 42—48, 
51, 53, 55, 56, 65, 75, 485, 87. 

Barth György 87. 
Basta György 188, 200. 
Báthory András 40, 49, 52. 
Báthory István 181. 
Batícius Miklós 484. 
Bayer András 192, 209. 
Bayer M . János 260, 335, 39, 52, 54. 
Bayzer 311, 13. 
Beck Samu 547, 
Becskeházy Zsigmond 436, 
Bebek Ferenc 63, 64, 66. 
Bebek Imre 63, 64. 
Bednar István 311, 13. 
Beer Frigyes 558. 
Beleváry Dávid 273, 75, 335, 4%, 502. 
Bél Mátyás 557, 58, 60, 
Belgiojosa Berbiano 187, 88, 97, 98. 99. 
Bels Benedek 134, 35, 77. 
Bels Márton 102. 
Benczúr József 535. 
Berger János 555. 
Bernstein Márton 485, 555. 
Bertóthy Gábor 335. 
Berzeviczy Bálint 501. 
Berzeviczy Boldizsár 458. 
Berzeviczy Frigyes 42. 
Berzeviczy Jeremiás 187, 
Berzeviczy Gergely 501, 
Berzeviczy Mihály 536, 
Berzeviczy Titus 538, 
Bethlen Gábor 207, 228, 29, 30, 32. 
Bethlen Miklós 336. 
Bethlenfalvay J . 276, 78, 84, 316, 33". 
Béza Tódor 139, 497. 
Bielek Simon 269. 



Bi l ina István 41, 50, 52. 
Blásy Jakab 79, 86, 87. 
Blosius András 102. 
Blüml Márton 484, 55. 
Bocatius János 188, 216. 
Bocskay István 198, 20Ö, 01, 05, 
Bobest János 73, 
Bobzár György *310—16, 20, 
Bogatka Kázmér 248, 
Bogner Bertalan 77, 88, 90, 92—98, 

156, 76, 505, 51, 52, 54. 
Bohus György 499, 526-
Bojanovszky H . 406. 
Bolcha Jakab 311—16, 20. 
Bonar János 83, 100, 
Bónis Ferenc 268, 
Bosy Mátyás 355-
Bornajius János 359, 60. 
Bornemisza Gergely 117, 18, 28, 29, 

74i 78, 79, 80. 
Bornemisza Miklós 35, 47, 48, 49, 66, 

73, 76. 
Botzdorfer Servacius 80. 
Brenner Domokos 434, 44. 
Bresztovszky Szaniszló 484. 
Brewer Samuel 280, 375, 83, 466. 
Bruckner Károly 549, 50. 
Buchholtz György 345, 48, 51, 52, 53, 

59, 60, 61, 81, 96, 98, 414, 36, 39, 43, 
486, 525, 26. 

Buchwald Lőrinc 80, 82. 
Buddeus Ferenc 557. 
C a r l Hans 373. 
Caraffa Kajetan 399. 
Caprara tábornok 374. 
Chmistkovicz Ádám 381. 
Chrastina Illés 514, 15. 
Clementis Jakab 88, 119. 
Cocus János 496. 
Cobb tábornok 274, 83, 368. 
Commenius Arnos 512, 13. 
Conrad T . 262. 
Cor l Bálint 492. 
Corvinus Márton 555. 
Coxe Lenárt 55, 503, 04, 05. 
Crapicenus Mátyás 102. 
Cromer Pál 507. 
Croyssy francia követ 252. 

Csaplínszky Pál 240, 
Csáky család 207, 240, 421, 43, 56, 

66, 69. 
Csáky Ferenc 256, 60, 63, 67. 
Csáky István 242, 44, 45, 51, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 67, 89, 96, 
308, 31, 32, 94, 95,'96, 97. 

Csáky László 256. 
Cservenka Gergely 469. 
Csetneky család 63. 
Csontos Pá l 251. 
Czartoryski hg, V. , 309. 
Czebány Ábrahám 215. 
Czipszer György 42. 
Czirbesz J . András V. , 557, 58, 59, 60, 

61, 62. 
Czobel család 140. 
Czodor György 102. 
Czyz Jakab 311, 13. 
Cyprianus lelkész 88. 
Cyriák Márton 54, 55, 504. 
Danielis Illés 176, 
Dankisch Simon 292, 412, 
Deák Boldizsár 190, 
Demeter 412, 
Dénes baboros 6, 
Dessewffy T, 530. 
Deutschendorf And, 45. 
Dévay Bíró Mátyás 63. 
Devay Márton 441, 
Devay Pá l 261, 375, 83. 
Dirner Jónás 189, 93, 99, 208. 
Díepenthal alezredes 283, 89, 
Dingisch Péter 484, 
Dezsőfy János 201, 
Dobay A , 262. 
Dóczy Zsuzsanna 149, 521. 
Doloviczényi György 437. 
Doloviczényi Pál 536, 
Dovorány Ferenc 307. 
Drafenicz asszony 311, 13. 
Draskóczy Samu 473. 
Dreypfennig asszony 414. 
Drübler S. 102, "56. 
Duchon János 496, 552. 
Dudith István 110. 
Dzuranik Sebestyén 437. 
Eccard M . Ábrahám 349, 55. 



Egydius lelkész 88. 
Engel Márton 484„,55. 
Erhardt Miklós 140, 46, 47, 499, 500. 
Erythraeus J. 190. 
Erythraeus M . Joakim 290. 
Eszterházy Miklós 231, 51, 52. 
Eybisch (Andromontanus) Máty. 501, 
Fabiní Lukács 141. 
Fabíni Samu 484. 
Fabianides Dániel 485, 555. 
Fabri Kristóf 88, 106, 19, 70. 
Fabr i Márton 486. 
Fabr i Tamás 102, 
Fabricius J á n o s 337, 40, 75, 80, 83, 

494, 96. 
Fabricius (Tolnai) Tamás 149, 68, 

69, 70, 
Fabritziüs Kristóf 181, 
Faigel Péter 262. 
Faulhabcr Gáspár 456. 
Färber asszony 311, 13. 
Farkas G y . 496, 
Fels Leonhard 23, 28, 29, 52. 
I . Ferdinánd 24, 39, 61, 68, 70, 71, 75, 

82, 203, 11. 
I I . Ferdinánd 230, 32. 
I I I . Ferdinánd 250, 51, 96. 
Ferschius Kristóf 102. 
F i i Servatius 119. 
F i lker Gergely 80, 81. 
Finger Szepesváraljárói 311, 13. 
F ink Tóbiás 282. 
Fischer András 53, 505, 58—67, 78, 

81, 88, 89, 92. 
Fischer János 119. 
Fischer János György 420, 39, 
Fischer József 469. 

• Fischer Mihály ,269 , 381, 414. 
Fischer Miklós 565, 67, 77, 
Fitztomb G y . 53. 
Flac ius Mátyás 90. 
Flounszky László 102. 
Flórián György 102. 
Folprecht József 549, 50. 
Fontanus János 354, 484, 555. 
Forberger Béla 577. 
Forgách Ferenc 211, 22 
Forgách Miklós 235, 36. 

Forgách Zsigmond 202 
Francísc i János 333. 
Francke Ágoston 560. 
Franco János 247, 48, 49. 
Frankenstein Gáspár 272. 
Freieísen János 457. 
Freyen F e l s 414. 
Fried Cypr ian 173. * 
Frondator Imre 553. 
Frón Melchior 244. 
Fröhlich Dávid 524, 25. 
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