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Wigand F. K. könyvnyomdája, Pozsonyiján.

ELŐSZŐ.
Í J Lőttem fekszik a pozsonyi ág. hitv. ev. keresztyén egyháznak 300 éves története, melynek kiadásával ezen egyház jelenlegi tagjai hálájukat akarják
leróni az ősök iránt, buzditást és erőt meríteni azon
erények fejlesztésére, melyek az elődöket ékesítették
és melyek a szerencsés utódoknak a tiszta ige
zavartalan áldását vivták ki.
A pozsonyi egyház kívánsága, hogy ezen könyv
igazi családi olvasmány legyen, hogy a történeti tudomány okfejtő és biráló szigorúságának minden kellékével ellátva, — közvetlenül férjen úgy a benne
megbizható történeti tényeket kereső magasabb elmékhez, mint a kedélyével és szivével a multakban
érzelmi közösséget kereső unokákhoz.
Legyen igazi családi olvasmány, mert hű tűkre
a pozsonyi protestánsok személyes hitének és ezt üldözés, kinzás, sőt halálszenvedés dacára hiven őrző
hűségének ; azon munkás szeretetnek, mely könyekkel,
véres verejtékkel gyűjtött fillérét vagy tekintélyes vagyonát az Ur országának mivelésére áldozta; hű tűkre
annak, hogy a protestáns hithűség a magyar hazafiságnak és szabadság szeretetnek leghívebb ápolója; hű

tűkre annak, hogy a bakó kinzó eszközeivel vallató
igazságtalan biró előtt a hithűség, a királyhűségnek
megtántorithatlan vértanuja.
Legyen igazi családi olvasmány e könyv, emlékeztesse a jelenkor embereit ismét arra, hogy őseik
csakis maguk erejéből, önmegtagadással, (de jogaik
SZÍVÓS
követelésével) tartották fenn egyházukat és
iskoláikat, tudván, hogy az igazi protestáns gondolkodás csakis akkor fejlődik a szivekben és akkor forr
össze elválaszthatatlanul egyéni birtokká, ha az
ifjúság nevelése az egyház és iskola közös gondjaira
van bizva.
Legyen ezen könyv igazi családi olvasmány,
melyből tanuljuk a lelkiismeret szabadságának jogait
kölcsönösen tisztelni, más felekezeti honfitársainkat
megbecsülni és szeretni, tanuljuk azon intelmet, hogy
ne rejtsük el igazunk szivnemesitő sugarait, ne hivalkodjunk és ne türelmetlenkedjünk, hanem a hit benső
nyugalmával nézzük és csodáljuk a mindennapi események kóválygó változásaiban az emberbaráti szeretet
megváltó krisztusi eszménynek örökké diadalmas
fényét.
Ezen szellemben forgassuk e könyvet.
Ezen szellemben megizmosodva tegyük félre.
Ezen könyvnek, melynek minden betűjéből kitűnik a protestantizmus azonossága az igazi felebaráti
szeretettel és a magyar hazaíísággal, keletkezési
története a következő :
Áldott emlékű főpásztor link dr. Geduly Lajos
hangyaszorgalommal gyűjtötte az elmúlt századok
feljegyzéseit azon kedvenc gondolattal, hogy ezek

szolgáljanak neki egyházunk történetírásánál alapul.
Sajnos a jámbor lelkű tudóst a halál elragadta munkájának mezejéből.
1896-ban, midőn a liceum történetének kiadása,
mint milleniumi emlék, nemcsak az egyházban, de
bel- és külföldi tudományos körökben is nagy sikert
aratott és igazi diszt hozott a pozsonyi egyházra, a
decemberi közgyűlésben elhatározta gyülekezetünk,
hogy 1906-ban beköszöntő 300 éves fennállásának
jubileumát mindenek előtt azzal ünnepli meg, hogy
ezen három századnak történetét megíratja. Nyomban
elrendelte, hogy évenkint megfelelő összeg állíttassák
be a költségvetésbe a kiadás költségeire és bizottságot
küldött ki a pozsonyi ág. ev. egyház történetének
megírása és kiadása végett. Ezen bizottságnak tagjai voltak: az egyházi elnökség, a jegyzők, Hacker
Károly, Wigand Mór, Stromp László, Markusovszky
Sámuel, Günther M. Vilmos, I)r. Tolnai Vilmos,
Dr. Dobrovits Mátyás, Zorkóczy Sámuel, Dax Mihály,
Michaelis Vilmos, Sandtner Pál, Heim Károly és
Schmidt Gyula egyháztagok.
Az 1897. áprilisi közgyűlés elhatározta, hogy
az egyháztörténet magyar és német nyelven jelenjék
meg. A következő évek az anyag és költség gyűjtésével teltek el. 1901. március 5-én Günther M. V.
felügyelő elnöktársa Fürst János alesperes lakásán
egy bizalmas értekezleten Ebner Gusztáv és Schmidt
K . J . lelkészek, Markusovszky Sámuel líceumi igazgató
és Schrödl József tanár urakkal tanácskozva, elhatározták, hogy a monographiai bizottságot Stromszky
Emil, Steltzer Endre, Schönhofer Tivadar, Stiegler

Sándor, id. Frühwirth Samu és Kesztler Tódor urakkal kibővítik s a bizottságot egybehívják, hogy konkret
javaslattal lépjen a közgyűlés elé. Az 1902. évi februári konvent a történet kiadásának költségeit 8 0 0 0
koronában állapította meg, egyúttal elhatározta, hogy
mind a két nyelven egy időben jelenjék meg és
megbízta a bizottságot a szerkesztés elveinek és módjának megállapításával. A munkafelosztás a következőképen állapíttatott m e g :
/
Az egyház történetét megírja Sehrödl József
líceumi tanár magyarul, németre fordítja Dr. Pfeifer
János líceumi tanár;
az istentiszteleti élet fejlődését és a lelkészek életrajzát megírja németül Schmidt K. J. lelkész, magyarra fordítja Hamvas József líceumi tanár;
az egyház jótékonysági intézményeit mindkét
nyelven írja Ebner Gusztáv lelkész;
az iskolákra vonatkozó részt megírja Markusovszky
Samuel líceumi igazgató, németre fordítja Márton Jenő
líceumi tanár.
A munka nyomtatása a helybeli Wigand cég
tulajdonosára, Stromszky Emil úrra bizatott.
Ezen munkaterv a közreműködők lelkes és fáradhatatlan szorgalmával meg is valósult, azzal az
eltéréssel, hogy az utolsó hónapokban a torlódó
munka gyorsabb véghezvitelére segítségünkre jött
Pröhle Henrik lelkész, aki a fordításban nagy kedvvel és munkabírással segédkezett. Fogadják az összes
munkatársak a hálás olvasók forró köszönetét.
A munka sikeréhez és értékének emeléséhez
következő személyek és intézetek járultak és azért

kötelességemnek tartom nékik a pozsonyi egyház
közönségének igaz szivből jövő háláját itt kifejezni :
A Szt. Mártonról elnevezett plébánia helybeli
róm. kath. testvéri szeretettel bocsátotta rendelkezésünkre az irattárában megőrzött 17. századbeli anyakönyvet, mely nemes készségért hálás köszönetet
mondunk.
Dr. Gerhardt hallei egyetemi könyvtárigazgató
és Dr. Reinhold hal lei egyetemi könyvtárőr uraknak
a ,,Manuscripta Mich. Kotaridis" cimű kéziratok
átengedéséért.
Batka János, Pozsony város levéltárnokának,
ki leírta és rendelkezésünkre bocsátotta azon városi
jegyzőkönyveket és kamarai számadásokat; melyek a
pozsonyi ev. egyházra vonatkoznak.
Mlts. Dr. Ortvay Tivadar apát úrnak, ki
„Pozsony városának története" cimű műve megírása
közben több igen fontos adatot bocsátott rendelkezésre.
Mlts. Dr. Thaly Kálmán országgyűlési képviselő úrnak, a Magyar Tud. Akadémia tagjának s
a Történelmi Társulat elnökének, ki hasznos útiriutatassai és buzgó fáradsággal segédkezett fontos kútfők
beszerzésénél.
Dr. Károlyi Árpád úrnak, a bécsi cs. és kir.
titkos levéltár aligazgatójának, három igen becses
oklevél kikutatása és lemásolásáért, szintúgy Dr.
Takáts Sándor történetirónak.
Fotográfiák
és klisék
átengedéséért Ngys.
Neisziedler Károly takarékpénztári igazgató urnák,
Győrik Márton, Hazslinszky Kálmán lie. tanár, nagy-

tiszteletű Balogh Elemér ev. ref. lelkész és Günther
r

Ágost papírkereskedő uraknak.
Nagytiszteletű Schönviszner Kálmán pozsonyszentgyörgyi lelkész urnák, ki Grósz Sándor szentgyörgyi krónikáját rendelkezésre bocsátotta.
Adamis Károly ny. lie. tanár úrnak, ki a korrekturát nagy szorgalommal eszközölte.
A kiket e m ű létesítése körül a legnagyobb
elismerés illetne, sajnos, már nem érhették meg buzgó
fáradságuknak, lelkesedésüknek eredményét. Ok jobb
hazába költöztek. Áldja meg hűségüket örök boldogsággal Megváltó Urunk Istenünk. Áldja Ngys.
Günther M. V. kir. tan. egyházfelügyelőt, Nagytiszteletű Fürst János alesperest, tek. Michaelis Vilmos
nyug. líceumi igazgatót. Megörökített nevök azonban
buzdítsa követésre az utódokat.
?

P o z s o n y , 1906. A reformatio emléknapján.
Dr. Dobrovits Mátyás,
egyházi és iskolai felügyelő.

TARTALOMJEGYZÉK.
Lap.

1. Pozsony a XVI. s z á z a d b a n . A XVI. századbeli pozsonyi vár
és az akkori Pozsony városának leirása. A városháza. Pozsony
politikai szereplése, kormánya, tisztviselői . . . . . . .
1—19
II. A r e f o r m á c i ó első n y o m a i P o z s o n y b a n . A „lutheránus" elnevezés. — András doktor pozsonyi szereplése. — Mária királyné
viszonya a reformációhoz. — Két ferencrendi szerzetes halála
a máglyán. — Somogyi Péter tanitó, Hadan Mihály presbiter és
András lelkész esete. — Inquisitionális törvényszék Pozsonyban
Oláh Miklós elnöklete alatt
20-64
III. A k o m p r o m i s s z - k a t h o l i c i z m u s P o z s o n y b a n 1561—1581. Könyvinquisitio és annak betiltása. — Miksa viszonya a reformációhoz.
— Bornemisza Péter és a rendek. — A pozsonyi polgárok 1570
óta Szt. Györgyre, Modorba, Cseklészre járnak istentiszteletre 65—75
IV. Az e v a n g . egyház m e g a l a k u l á s a . A protestantismus küzdelme
Rudolf alatt. — Kolionich Siegfried gr. és udvari papja Reisz
András. — ILlésházy István és a reformáció. — Bocskay István
felkelése. — A bécsi béke. — Bocskay halála
76—100
V. A m e g a l a k u l t e v a n g . egyház első k ü z d e l m e i és szervezkedése.
Reisz András, a pozsonyi gyülekezet első papja 1606. — Kilger
Dávid igazgató és Tettelbach Ádám diakónus. — Egy királyi
leirat 1607-ben megsemmisíti a lelkészválasztást. — Reisz András
eltávozik Pozsonyból. — 1608-ban megkoronázzák Mátyás főherceget királynak; a bécsi békét törvénybe iktatja. — Reisz
utódja Heuchelin Simon. — Thurzó György nádor összehivja a
zsolnai zsinatot
101—119
VI. A pozsonyi e v a n g e l i k n s e s p e r e s s é g . A protestantismus szervezkedése Magyarországon. — A zsolnai zsinat határozatai. —
Forgácli Ferenc esztergomi érsek tiltakozása. — Thurzó György
felelete. — A Pozsony városi esperesség
120—133
VII. A pozsonyiak k ü z d e l m e e v a n g e l i k u s t e m p l o m b i r t o k á é r t .
Pozsonyi lelkészek 1613-ban. — Pázmány Péter és az ellenreformáció. — Bethlen Gábor és a 30 éves háború. — Békekötések 134 — 147
VIII. (VII.) Az első e v a n g e l i k u s t e m p l o m P o z s o n y b a n . 1635 dec. havában elhatározzák a pozsonyi egyház vezetői, hogy az Armpruster
házat templommá alakítják át. — A „Weiter Hof". 1636 márc.
17-én királyi tiltó leirat érkezik le. — Lebontják az Armprusterházat. — 1636 ápr. 4-én érkezik a második tiltó leirat. — 1636
m á j u s 19-én leteszik az imaház alapkövét. — Az épitkezés a

Lap

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

király harmadik tiltó leirata dacára tovább folyik. — Egy negyedik leirat az épített részek lerombolását követeli.
II. Ferdinánd
és Pázmány halála. — A rendek a „Weiter Hof"-ban részt vesznek evangelikus istentiszteleteken.
A templom épitését 1638
dec. 18-án befejezik
148—175
A pozsonyi e v a n g . egyház első v i r á g z á s i k o r s z a k a . A szt.
háromság temploma.
Adakozások és alapítványok. — I. Rákóczi György és III. Ferdinánd megkötik a linzi békét. — A
magyar-tót templom építése. — Szegner András. — I. Lipót
eltiltja a templomok és harangok használatát. — Szelepcsényi
György börtönbe vetteti a küldöttség tagjait. — A helyzet még
egyszer jobbra fordul 1672-ig
176—199
(IX.) A pozsonyi e v a n g é l i k u s o k k ü z d e l m e t e m p l o m a i k és iskol á j u k m e g t a r t á s á é r t . — A jezsuiták és a klérus befolyása a bécsi
udvarba. — A nemzeti visszahatás. — A pozsonyi iudicium
delegatum 1671-ben. Drabicius Miklós kivégzése. •— Ampringen
János és Szelepcsényi György. — Auer Ernő egyházi felügyelő
és a hivek védelme. — Szelepcsényi emlékirata I Leopoldhoz. —
A nagyszombati törvényszék. — Az Ítélet
200—242
(X.) A k a t a s z t r ó f a . — Az elitéltek nem írják alá a reversalist. —
Kollonich 1672 julius 18-án katonasággal behatol az evangelikus
templomokba és iskolába. — Kollonich a „Löwengrube"-ba
záratja a lelkészeket. — Reiser, Sutorius és Titus lelkészek örök
időkre elhagyják Pozsonyt. — A foglyok szabadon bocsátása;
a rájok kimért pénzbüntetés. — Kollonich 1672 szept. 9-én
katholikus ritus szerint beszentelteti az elvett evangelikus
templomokat
243—261
(XI.) E g y h á z s z e r v e z e t n é l k ü l . — 1673-ban Nagyszombatból Pozsonyba teszi át székhelyét a rendkívüli törvényszék. — Evangelikus
lelkészek a törvényszék előtt. — Roessler és Heisler pozsonyi
védőügyvédek szerepe. — Kollonich megfosztja a pozsonyi evangelikus polgárokat választó joguktól
262—284
(XII.) A pozsonyi evaiigelikus egyházközség ú j r a a l a k u l á s a . —
A soproni országgyűlés 1681-ben. — A pozsonyi evangélikusok
a külvárosban templomot építhetnek. — A várostól független
autonom egyházközség megalakulása. — Vibegius János. Kegl
Gáspár házában tart istentiszteletet. — A külvárosi templom felépítése a mai magyar-tót templom helyén
285—308
Az ú j e g y h á z szervezkedése és az e v a n g é l i k u s o k küzdelmei p o l g á r i e g y e n j o g u s i t á s u k é r t . — Conventus ecclesiae,
conventus minor; inspector ecclesiae. — Thököly Imre harcai
alatt Auer házában tartják istentiszteletüket. — Az evangélikusok
küzdelmei a városi tisztujitásokon 1683-tól 1692-ig. — Az evangélikusok visszanyerik polgári jogaikat
309—333
Viszályok az egyházban 1694—1705. — Krumbholz Keresztély
lelkész és Roessler Farkas András egyházfelügyelő, — A viszály
okai. — A- harc az egyházközségi gyűléseken.
Frigyes Ágost
szász választó és a dresdeni konsistorium. — A soproni ev.

Lap.

egyház közvetítése. — Roessler és pártja Kollonich esztergomi
érsekhez fordul. — Krumbholz Németországba megy
. . 334—354
XVI. A pozsonyi e v a n g e l i k n s egyház Bél Mátyás i d e j é b e n . —
Pozsony szerepe II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában. —
Szegner Adám lelkésznek el kell hagynia Pozsonyt. — Bél Mátyás
rövid életrajza. — 1714 óta rektora a liceumnak, 1719 óta papja
a pozsonyi gyülekezetnek. — A protestánsok sérelmei Károly
alatt. — Resolutio Carolina
355—370
XVII. (—) A k i r á l y i k o r m á n y h a t ó s á g o k ö n k é n y k e d é s e i . — Barkóczi
Ferenc esztergomi érsek és Mária Terézia levelezése. — Barkóczy
emlékiratának ismertetése. — A kormányhatóságok önkényes
rendeletei
371-397
XVIII. Ú j t e m p l o m o k . — Szentillonay József meglátogatja a pozsonyi
egyházat. — FŐIeg a keresztség keresztülvitelét vizsgálja. —
Jeszenák János alapitványai. — Felségfolyamodvány új német
templom építéséért. — 1774 junius 26-án teszik le alapkövét, —
Adakozások. — 1776 nov. 30-án tartják a mai nagy templomban
az első istentiszteletet. — 1777 nov. 8-án felavatták a mai
magyar-tót templomot is
398—416
XIX. T ü r e l m i k o r s z a k . — II. József császár türelmi rendelete 1781.
okt. 13. — Jelentősége. — Egyes intézkedései sértik a protestáns
autonomiát. — II. Lipót és az 1790/91 országgyűlés. — A pesti
evangelikus és a budai református zsinat 1791-ben. — A határozatok I. Ferenc alatt nem szentesíttetnek. — 1806 április 22-én
módosul a pozsonyi egyház szervezete. — Institoris-Mossótzy
alapitványai. — Az államtönk és a pozsonyi egyház veszteségei 417 — 439
XX, A l e g u j a b b k o r i események á t t e k i n t é s e . — A XIX. század
harmincas és negyvenes éveinek politikai eseményei és a protestánsok vallásügye. — Az 1848—49. év eseményei. — Rázga
Pál. — Az absolutízmus. — A pozsonyi ev. egyház küzdelme
a pátens ellen 1859—60 ban. — Az egyház vezetői, lelkészei, felügyelői és tisztviselői. — Új intézmények. — Günther M. Vilmos.
- A jelen
440 496
XXI. A pozsonyi á g . liitv. ev. egyház f e l ü g y e l ő i
497-499

KÉPEK.
Lap.

I. Ferdinand király névaláírása
65
Gróf Illésházy István és neje gróf Pálffy Katalin féldomborképe a pozsonyi dóm falában
99
A Kamper-féle ház eleje
102
A Kamper-féle ház belseje
103
Miksa magyar király névaláirása
109
Mátyás főherczeg névaláirása
109
Rudolf király névaláirása
110
A pozsonyi egyház első anyakönyvének címlapja
115
Az első pozsonyi evang. templom
179
Szegner András emléktáblája
182
Szegner-érem a pozsonyi liceum éremgyűjteményében
185
Az első pozsonyi magyar-tót templom
187
A pozsonyi evang. templomok elvétele
217
Az evang. magyar-tót templom elvétele
247
A Behaim-féle ház. Az I. pozsonyi liceum
249
A pozsonyi törvényszék elé idézett evang. lelkészek
275
Kriptasor az „Új Mihály" temetőben
305
Purgstaller Kristóf elismerő oklevelének hasonmása
321
Jeszenák János arcképe
373
Pozsony a XVII. században
376-377
A pozsonyi ev. fatemplom egykorú rajza
381
A pozsonyi evang. német templom
389
A pozsonyi ev. templomok és iskolák alaprajza
392—393
A pozsonyi evang. magyar-tót templom
399
Windisch Károly Gottlieb, a pozsonyi ev. egyház felügyelője . . . .
425
Mária Dorothea főhercegnő
437
Günther M.Vilmos, a pozsonyi ev. egyházközség felügyelője 1897 — 1903 481
Dr. Dobrovits Mátyás, a pozsonyi ev. egyházközség jelenlegi felügyelője 493

-

-

Pozsony a XVI. században.
azánk m a j d n e m minden vidéke mutat fel napjainkban is középkori sajátosságokat. Az alföld
sár-, föld- és faerőditvényeinek nyomai, a felvidék husszita várromjai, a székelység és a régi besenyők
kapuvárai a keleti és nyugati határokon, az aránylag elég
jó karban levő nyugati határvárak Légrádtól Árvaváraljáig
mindenütt a középkor egy-egy intézményének emlékét
elevenítik fel képzeletünkben. Ezen középkorias jelleg
csak az egészen modern városokban szűnt meg teljesen
és nem szívesen nélkülözzük az egyenes, széles utcás,
stiltelen vagy nagyon is kevert stilü házakkal biró városokban
A mint hazánk nyugati határszélén délről északnak
haladunk, a határhegység szükületei, hágói, uralkodó
magaslatai egymás után ragyogtatják a napfényben még
romjaikban is hatalmas koronáikat, a hajdani várakat,
melyek az egykori birtokosok vagy foglalók hatalmáról,
építőik bámulatos ügyességéről, az adózó és kényszerA Pozsonyi E v a n g . Egyfiá/. T ö r t é n e t e .
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munkát végező nép véres verejtékéről regélnek még a
késő utókor emberének is.
A vasmegyei Németujvár, Szalonok, Borostyánkő, a
sopronmegyei Lánzsér, Kabold és Fraknó, a dunáninneni
Pozsony vár, *) Detrekő, Vöröskő, Dévény voltak a magyar
nyugati határvidék legnevezetesebb végerődítvényei. Ezekre néz fel a mai utas is, ha van történelmi érdeklődése,
kegyelettel; ha nem akar elzárkózni a tájkép szépségei
elől, bámulattal; ha magyar ember, hazafias önérzettel,
sokszor azonban borongós keserűséggel is.
Mennyire m á s érzések éltek három vagy négy századdal előbb az akkor élők szivében!
Ha a vár gazdát cserélt, vagy ellenség dúlta, akár
ha elemi csapás érte is, hogy rettegett a pór, miként reménykedett a kincs- és kalandszomjas zsoldos, mennyire
aggságoskodott a szomszédos várúr és az egész vidék
polgársága ! Sokszor azonban az öröm, vigasztalás, a
megújulás és az ébredező reménység érzete támadt fel a
vár láttára a szegény jobbágyban vagy sanyargatott polgárban : mikor az ellenség ereje megtörött a vár falain,
midőn a várúr ereje megvédte a szomszéd zaklatásaitól,
mikor igazságosan bíráskodott ügyében, mikor köznyomor
idején megnyitotta magtárait.
Ilyen vegyes érzelmek lephették meg az egykorú
szemlélődőt a pozsonyi vár láttára is. Hozzájárult azonban a személyes jellegű váruraság által keltett benyomáshoz egy általánosabb jellegű is: az, hogy Pozsony vára,
mint a hajdani várispánság középpontja és földrajzi fekvésénél fogva a nyugati Magyarország kulcsa, az e g é s z
o r s z á g o t védi, a k i r á l y n a k ad falai közt szállást,
az e g é s z n e m z e t akaratát kifejező o r s z á g g y ü l é s e knek szolgál szinhelyéül. így azután nem csudálkozha-
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tunk, ha pór, mesterember, művész, kalandor, főúr és
király, ellenség és hazafi m á r a messze távolban kereste
szemével és ha megtalálta, megfigyelte és tanulmányozta
az annyira jellegzetes pozsonyi várhegy ősi diszét, a
négyszögű, bástyatornyos, hatalmas pozsonyi várat. A
Fertőtől délre eső felföld, egész Mosonmegye, a Csallóköz legnagyobb része, a Rozália és a Lajtahegység egyes
csúcsai, a hundsheimi és hamburgi gránitcsúcsok, a Kiskárpátok alatti róna képezik azon szinteret, melyen a
pozsonyi vár képe uralkodik és viszont a meddig a szem
a pozsonyi várhegyről elláthat.
Ha összehasonlitjuk a Pozsony városáról és a várról a XVI. sz.-ban készült rajzokat egymással és a jelenlegi
tényleges álftipottal, azon első meglepő eredményre jutunk,
hogy az egykoruaknak mondott rajzok nagy eltérést mutatnak egymás között, tehát a valóságos helyzet megállapítására nem szolgáltatnak feltétlenül megbízható alapot.
Sokkal tanulságosabb maga a rom, melynek segítségével
legalább képzeletben megalkothatjuk magunknak a pozsonyi
vár XVI. századi képét, ha azt az egykorú képekkel és
históriai adatokkal összevetjük. Az egyik képen nincs
meg a várnak délkeleti szöglettornya, hanem közvetlenül
a déli oldal előtt egy köröndbástyával ellátott, lőréses
várfal áll, mely megett valószínűleg várárok volt; a fal
keleti végéhez közel volt a bástyakapu erkélyes kémlőablakkal ellátott toronynyal, a kapu alatt felvonó híd.
Innét vezet egy főút a mostani délkeleti diszkapúhoz,
mely ma, nem tekintve a föléje épített emeletet, csak
kevés eltérést mutat a XVI. századikitól; e diszkapu
valószínűleg Mátyás király parancsára készült. A várhegy
maga délfelé lejtősebb mint napjainkban, a mit mutat
azon körülmény, hogy a Dunával p á r h u z a m o s fal aljában
egész a Vödricz előváros házaiig szőlők voltak.
Maga a vár a XVI. század elején is, úgy a hogy
Mátyás király korában restaurálták, nagy négyzetes alapí*

pal biró épület, melynek megfelelőleg a belső udvar is
hasonló alakú; a délnyugati főtorony (Römerthurm) magas csúcsos sisakkal és közvetlenül mellette az épület is
hasonlóan csúcsos tetőzettel birt; az ezen toronynak átló
irányában szemben fekvő vagyis északkeleti torony és a
mellette levő épületrészek lapos tetővel vannak fedve.
A főbejárat az előbb emiitett déli oldalról három bástyatoronynyal volt megvédve, melyek közül a legutolsó, már
közel a város szintjéhez, közvetlenül a Vödriczkapu mellett emelkedett. A várnégyszög délkeleti szögletétől a Vödriczkapu felé szintén húzódik egy fal, melylyel több északnak h ú z ó d ó fal képez szögletet, Az északkeleti részen a
vár alján egy szöglettorony látható, melyhez hozzáépítették Mária Terézia korában a most is istállóul szolgáló
részt. A képekből meg a mostani vakolatból következtethető, hogy a várat meszelték, úgy hogy a XVI. században
világosabb, barátságosabb benyomást tett a szemlélőre.
A várhegy a várral együtt úgy katonai, mint polgári
és közigazgatási tekintetben külön területet képezett, hova
a város hatalma el nem ért; még Bornemisza János főispánsága alatt is a XVI. század húszas éveiben más magatartást látunk ugyanazon dolgokban a várparancsnokságnál és a városi hatóságnál. A vár parancsnoka a király
által kínevezett főúr, ki mint ilyen a Comes Posoniensis
nevet viseli és eredetileg egyszersmind Pozsony megye
főispánja is.
A Comes Posoniensis, mint a pozsonyi vár katonai
parancsnoka hasonlitlanu! nagyobb úr, mint Pozsony város polgármestere; nagyobb a hatásköre, előbbkelő a
származása, magasabb társadalmi osztályhoz tartozik.Amazt
a király nevezi ki, főnemes; ha még nem az, méltóságánál fogva zászlós úr; méltóságában csak a királynak,
a nádornak, vagy országgyűlésnek felelős, fontos katonai
missióval van megbízva és a körülményekhez képest nagy
haderővel rendelkezik. Emezt a polgárok választják meg

egy évre a saját kebelükből, a király kifogásolhatja a választást és ezen esetben a polgárok a király akaratjához
kénytelenek alkalmazkodni; a városi statutumok eljárását
erős korlátok közé szorítják, és tetteit a polgárság közvéleménye ellenőrzi. Minthogy pedig a katonai erő határozottan a várparancsnok kezén van és ő azt a saját belátása szerint és a saját felelősségére használhatja, a
polgármester minden kényesebb dologban a várparancsnok, tehát a király akarata szerint kénytelen eljárni. Lesz
alkalmunk több izben ezen viszonyt az egyes esetekben
is látni.
A mi már most magát a várost illeti, a mai állapotból csak nagy nehézséggel következtethetünk a XVI. századi Pozsony külső képére: az új viszonyok, szükségletek, az újkori gazdasági szellem a régi középkori Pozsony helyébe egy modern várost alkottak, mely csak
egyes helyeken van átszőve a középkori Pozsony jellemző alkatelemeivel.
A belső város és a külvárosok között a középkorban
a különbség azáltal volt határozottan kifejezve, hogy a
belső város fallal és árokkal volt körülvéve; mig a külső
városok többnyire csak fallal, de csak bizonyos mértékben,
a szükségnek megfelelőleg. A belső város fala a most is
legalább névszerint fennálló négy kapu között húzódott el,
(Mihály-, Lőrinc-, Halász-, Vödric-kapu), úgy hogy egy vizárok vette körül. Az árok vizét a Duna egyik ágából
kapta, mely ma már be van temetve, a XVI. században
azonban a mostani halpiac felöl nyomult a belváros déli
várfalával párhuzamosan a mostani sétatéren a halászkapu mellé; ezzel szemben át volt hidalva; a hidtól ismét
a fő meder felé kanyarodott délkeleti irányban s miután
vele egyesült, közvetlenül Pozsony déli részén egy sziget
alakult úgy, hogy ezen sziget déli széle messzebb hatolt
bele a nagy Duna ágába, mint a mostani part, sőt minden jel arra mutat, hogy a fődunaág nem a közvetlenül

a Várhegy alatt elfolyó ág volt, hanem a Pötschen sziget
jelenleg elzárt déli ága, mely a Pötschen sziget és a mostani liget között egyenesen és szélesen tört elő, délebbre
szoritva a mostani ligetet is.
A Pozsony alatt elterülő szigeten, a halászkapuval
szemben levő hid folytatásakép út vezetett a révig, a
nyugoti csúcsnál malmok állanak, szemben a Vödrici parton csónakok, tutajok és haltartók, melyek egész a halászkapuig elhúzódnak.
A Vödrickülváros néhány sor házból állott; az alacsony házak között templomot is látunk; a házsorok és
a Duna között az út, mely a mostani halpiacnál kanyarodott be, a Vödrici kapun át vezetett a városba. ')
Miután az árok hidján átment az ember, a hosszú,
sötét dongaboltos kapu alá érkezett, mely dél felé kapubástyákkal, árokkal és a Vargatorony nevű szöglettoronynyal
volt védve; észak felé volt a zwinger (falköz), mely egész
a Dómtemplom tornyáig hatolt. A Vödric kaputól a Lőrinc-kapuig a Hosszú-utca (jelenleg Szilágyi Dezső-utca)
vezet, melynek házai melléképületeikkel és udvaraikkal
délfelé a város falait érik. A halászkapút nem véve figyelembe, a Mihály- és a Lőrinckapunál is volt egy-egy
templom, továbbá várárok, felvonó hid, zwinger, kapubástya és szöglettorony. A belső várost körülvevő fal
mentén húzódik a vár árka, mely vizét a Dunaágból
kapja; ahol nincs esése a víznek, ott emelőgépek terelik
a magasabb szinterű részekre. A várárok helylyel-közzel
náddal és sással van benőve és mesterséges haltartóul is
szolgál. A külső városrészek a Duna-, Kórház-, Szépiakés Négyvödör (jelenleg Frigyes főherceg) utcák házsoraira
szorítkoztak; még volt természetesen néhány más utca
is, mint a Magas-út (Hochstrasse), a Nonnenbahn, (jelenleg Bél Mátyás-utca), nagyjából azonban a város területe
*) Ortvay Tivadar: Pozsony város története. II. K. 1. r. 129.

sokkal kisebb a maiénál és a lakosság száma legfeljebb
8 — 10 ezerre tehető.
A város déli oldalát még külön sáncok, úgynevezett
háborok is védték, de már a halászkapútól délkeletre nem
volt szükség ilyen védelemre, mert a Duna elágazásai, a
csalitok nem igen csábították az ellenséget, hogy ezen
oldal felől intézzen támadást a városra. A mostani Dunautcától a Kórházutca végéig, onnét a búzapiacig és a
Grassalkovichtérig és ismét tovább a mostani védcölöpút
mentén szintén volt városfal erődített bejárásokkal és
vízárokkal. Erre nagy szükség is volt. Mert bár rendszeres ostrommal szemben nem sokáig tarthatta magát, de a
polgárság néhány napig okvetlenül tarthatta magát, míg
ingó vagyonát a belső városban biztonságba nem hozta.
Északnyugatról nézve a várat és a várost, maga a
várdomb a város faláig és körülbelül a mai Kisfaludiutcáig kopár és lakatlan. A városfal a szent Márton egyház tornyától a Mihály-kapún át a Lőrinc-kapúig, tehát
az északi félkör, a kapuzwingereket nem véve figyelembe,
hét szögletbástyatorony nyal volt ellátva; a falakon mindenütt mellvédek és lőrések. A belváros falán belül mint
kimagasló épület a Szt. Márton templom tűnik ki, akkoriban kereszttel ellátott stílszerűbb toronynyal, mint a
mostani, azután a Klarissák temploma, szintén más
toronysisakkal, mint a mai, továbbá a városháza góthikus
tornyával, valamint a Szt. Ferencrendű szerzetesek temploma Árpád-korszakbeli tornyával. Ne felejtsük el, hogy
a Szent Mihály- és Szent Lőrinc-kapúk melled toronyhoz
szintén tartozik egyház és temető is.
A kapukkal meg van adva a belső város felosztása
a főközlekedési vonalak szerint: a fővonal a Vödric-kapút
a Lőrinc-kapuval összekötő Szilágyi Dezső, (Hosszú-utca)
és Lőrinckapu-utca, melybe beletorkollik a Mihály-út és
ennek folytatása a Ventúr-utca; a városháza körüli térnek
szabadnak kellett lennie, itt volt a főpiac és a polgárság

főgyülekezési helye; n e m messze innét a „Weiter Hof k '
nevü kuriális telek. Középkori épületmaradványainál és históriai szereplésüknél fogva meg kell emlitenünk a Zöldszoba
utcát, a Papok-utcáját (jelenleg káptalan-utca), a Klarissákutcáját, a Plébánia, a Lakatos-, Schneeweisz-, (Corvin),
Barát-, Zsidó-, Késes-, Kis-, Domb-, Bástya-, Orsolyautcákat.
A m á r eddig felemiitett épületeken kivül a XVI. századra nézve nevezetesebbek a tized udvar a mai Lőrinckapu-utcában, mellette mindjárt a „Preternhaus" ; amabban őrizték a XV. században Mátyás király kincseit,
mielőtt Hainburgba és onnét 1484-ben Bécsbe szállították,
itt tartotta Rozgonyi főispán menyegzőjét és benne lakott
1499-ben II. Ulászló király. A „Preternhaus" állítólag
présház és némelyek a Pressburg szót is vele hozzák
összefüggésbe. A vödrici kapu felé ugyancsak a Hosszúutcában volt a fürdőház is és nem messze tőle a Venturutca közelében a Thurzóház (később Erdődy, ma Wienerház), melyben a XVII. században a Rákóczyak is laktak.
Itt van továbbá a Corporis Christi kápolna, 1627 ben
Telegdy érsek által újra építve. A mai Neusiedlerház
helyén volt a Paulinusok tulajdonát képező Weiszmönchenhaus vagy Münichhof, hol a városi ágyuk is el vol
tak helyezve. A Ventur család háza a róla elnevezett
utcában a királyi Kúria, (a mai Wittmann-ház) a pénzverőház (Münzhaus) és az Academia Istropolitana mellett
állott. A királyi Kúriában lakott 1441 - 42-ben Erzsébet
királyné és fia V. László; Beatrix, Mátyás király neje
1477. és 78-ban lakott benne; innét egész a város faláig
kertek voltak. A Mihály-utcában találjuk a Szt. Katalinudvart, 1 ) melyből m a már csak a kápolna van meg: a
XVI. század elején a városi kamarás volt a tartozékát
képező lakásban, mert a város a prácsai birtokkal együtt
') Ortvay: II. k. 38. o.

1522-ban 1050 r. forinton megvette. 1 ) Itt volt továbbá
az u. n. Blickindihöll Curia is. A Hosszú-utca és a Halász
kapu-utca érintkezése táján volt a zsidóudvar (JudenhoQ.
A mai Zöldszoba utcának akkor még Schuster-utca volt
a neve, mert a vargák nagy része ott lakott, a mai
Grünstübl sarokház alapjaiban és az ak ori viszonyokhoz
mérten bizonyára már megvolt. A régi Papok utcájában
(Piatea presbyterorum jelenleg Káptalanutca) a legnevezetesebb ház volt a régi prépostlak sarok-tornyokkal
diszitve. A zsidóság ghettója 2 ) a város falain belül a mai
Hűmmel utcában volt, a miért is Nagy Kalapos utcának
nevezték; a zsinagóga pedig a mai Orsolyazárda hátsó
telkén épült. A zegzugos Kis Kalapos-utca m a is elég
fogalmat nyújt a középkori házak elhelyezéséről és épitészeti modoráról.
A mai Főtér a XVI. században sokkal nagyobb volt.
A mai Lőrinckapu-utca és a Főtér közötti házak nem
voltak és a Ferenciek terét szintén a főpiachoz tartozónak
kell vennünk. Arra is kell tekintenünk, hogy a házak
sokkal kisebbek a maiaknál. A mai városháza a XV.
század elejéig magánház és miután a város 1421-ben
megvette, Pozsony legnevezetesebb épületévé lett. Tanuja
volt ez az ősi város minden nevezetes históriai momentumának, ez volt mintegy a város szive: itt működtek
a város főbirái, polgármesterei, tisztviselői, itt folytak le nagy ünnepélyességgel a beiktatások, tisztujitások, itt sürögtek - forogtak a felek és helyiségeiben,
valamint ablakai alatt a főtéren zajlott le akárhányszor a felizgatott néptömegek félelmes lázongása is.
A mai muzeum helyiségei képezték a városi tanács
gyűléseinek színhelyét (Stube) és a szomszédban gyűléseztek a tanácsba választottak, a Genanntschaft tagjai
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(Schrane). A városházán volt a harmincadhivatal is
(Dreissighof), a sókamara (Salzkammer) és a nyilvános
mérleghivatal (das Thor im R a t h a u s bei der Wag). A
pénzverő, pénzváltó hivatalnak is voltak itt helyiségei
fémolvasztó kemencével kapcsolatosan. A földszinten
konyhahelyiségek voltak, a mostani őrszoba helyén pedig
a posztónyirók műhelye és raktára. 1548-ig az udvaron
ló által húzott szárazmalom volt működésben; n e m messze
tőle, ugyancsak a városház udvarán, egy fülke, melyben
a város nyereségre vásárolt sörét mérte ki. A pincehelyiségben volt a börtön, a ldnvallató kamara, a maga borzalmas és barbár eszközeivel: a minők voltak a hóhér
pallos, a kinpad, a törőkerék. A kaloda és deres az utcán
voltak. A városházában volt a hóhérlakás is. A toronyban
tartózkodott az őrség személyzete (Die Statthurner). A
fegyvertár valószínűleg a városháza mellett volt. A kenyérés halpiacok akkor szintén a főtéren voltak, tehát nem,
mint most, a belvároson kívül. A Lakaíosutca és a
Ferenciektere szögletén a mai Szirányi-féle palota helyén
állott a Weiter Hof, mely mint neve is mutatja, nagy tért
foglalhatott el és még a XVI. században a város birtoka.
A mostani Batthyáni-téren a régi reáliskola épülete helyén
volt a Beheim-ház, ennek folytatása a főtér felé pedig az
Armpruster-ház. A primási palota monumentális épülete
helyén a XVI. században is ugyancsak az esztergomi
érsek palotája állott, melyet püspökháznak neveztek.
Hajdanában itt voltak a mészárosok és kenyeresek vásárbódéi.
A belváros egyetlen temetője akkor a dóm déli oldalán terült el, a Hosszúutca és a Káptalan-utca felől fallal
elzárva, benne volt a Szt. Andrásról és Szt Gotthardról
elnevezett kápolna.
Elhagyva az óvárost, a Mihálykapu előtti térségtől
egészen a Lőrinckapuig a város a maitól merőben eltérő
képet mutatott: a vármegyeház, a Trinitáriusok temploma,

az Irgalmasok kolostora és bérháza a köztük elhelyezett
háztömegekkel együtt merőben hiányzanak; a belváros
felől az árok, a lőréses és mellvécles városfal, s az ide
támaszkodott belvárosi házak istállói, óljai és csűrjei
láthatók. Némi fogalmat szerezhetünk magunknak a képről, ha a Barát vagy Hummelutcában egy-egy udvarba
tekintünk, hol a régi várárok helyében kertek vannak, az
egymás hegyén-hátán emelkedő épületrészek ugyan a legjobb akarattal sem mondhatók szépeknek, nem tekintve
a modern Ízlésünket sértő tisztasági állapotokat.
A mai Trinitariusok templomának helyén volt még
a XVI. század elején a Szt. Mihály-egyház, körülötte
temető, odébb a Kapucinusok temploma felé néhány szerény kis külvárosi házacska emelkedik. A mai evangelikus
temető keleti falától a védcölöpút mentén, a Grassalkovich
térig, innét ismét a szénatéren és búzapiacon az út szabályos görbülést mutat, ennek megfelel a magasút görbillése a Frigyes főherceg utcáig valamint a Bél-Mátyás
utcáé az Edl utca felé. A magasúti és Bél-Mátyás utcai
sánc már a Nándorvárost védte; a védcölöputi, szénatéri
és búzapiaci sáncok pedig már egyáltalában a városnak
a végső határát jelezték. A mai Edl-utca helyén a Konventutcáig az úgynevezett Prépostkert terült el. Nagy
jelentőségű volt a középkorban közlekedési szempontból
és lakossága száma következtében a Nándorkülvárosban
a Négyveder (Frigyes főherceg) utcán kívül a Széplakutcaeredetileg Magyarutca, mert a XIII. században magyarok
telepedtek meg benne. A XVI. században azonban az
itteni házbirtokosok nevei nem tanúskodnak gazdáik magyar származásáról. A Széplak utcának védmüvekkel ellátott
kapuja volt, melytől a külső védmű a Máriautca irányában
a kórházutcai kaszárnya felé húzódik egész a Dunautcáig.
A Nándorvárosnak a Mária-, Pray- és Kórházutcák közé
eső része, úgyszintén a Ferenc Józsefvárosnak a Reichard
és Pray-utcák közötti része a középkorban nincsen meg.

A Dunautcát már egy 1522 évi végrendelet említi
thonawnewsiedl néven s nem annyira előkelő lakóházakból
állott, hanem a belvárosi polgárok majorjai, gazdasági
épületei és allodiumai voltak itt.
Mellőznünk kell az egyes középkori monumentális
épületek leirását, részint mivel munkánk keretén kivül
esik, részint pedig a valóságban levén szemlélhetők, kiki tetszése szerint szerezheti meg róluk a saját egyéni
benyomásait, annál is inkább, minthogy a legújabb időben
oiy tudományos munkák állanak rendelkezésre, melyek a
legmesszebb menő igényeket is kielégíteni vannak hivatva.
Mindazáltal ki kell terjeszkednünk még a magán házak
által felkeltett általános benyomásra.
Pozsony régi házai közül csak elvétve akad egy-egy,
mely a XVI. sz. előtti időből való, a legtöbb régi ház a
XVII. és XVIII. sz.-ban épült. A XVI. század elején Pozsony lángok martalékává lévén, már román stílben új
ház ekkor nem épül. A Káptalanutcai román stylü kisprépostlak már korábbi időből való. A magánházaknál
az ablak, ajtó, folyosó boltivei gótizlésüek, a tetőzet magas és a diszitések is ennek felelnek meg. A góthika a
városházánál m á r művészi tökéletességre jutott, legfeljebb
a királyi kúria, a prépostlak, az Academia Istropolitana
és az egyes kolostorok vetekedhettek vele, a nélkül azonban, hogy monumentális voltában és művészi díszében
utolérhették volna. Egyes magánházak is kitűntek impozáns külsejükkel, mint példáúl a Kamperféle ház, mely,
miként látni fogjuk, a reformáció történetében játszott
nagy szerepet, miért is e helyen foglalkozunk vele. Állott
pedig e ház a Vizi tornyon túl a Duna mellett és ma
a XVII. században a
„Arany-koroná"-nak
nevezik;
város tulajdonát képezhette, a mint ezt az 1623. évi számadó könyvek mutatják. 1 ) Azt is látjuk a feljegyzésből.
*) Ezek szerint fizetett a kamarás 21 1 /, Zimmerleuths-lhon
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hogy e ház várszerüleg árokkal volt körülvéve és felvonó
híddal ellátva.
A belváros házai általában nagyobbak, díszesebbek
a külvárosokéinál, mert a külvárosi házak tulajdonosai
mint polgárok a belvárosban laktak és ott csak a legszükségesebb gazdasági felszereléseik számára tartottak
helyiségeket. Magtár, présház, pince, ól is lehetett a belvárosi lakóház körül, de a gyümölcsös, zöldséges, szérűskert a tanyaszerű külvárosi házak körül volt.
A mai városházát véve mértékül, ez mint legnagyobb s
legszebb ház szerepelt a középkorban, holott ma mögötte
marad egy középszerű városi bérháznak is, a középkori házak
tehát általában kicsinyek, keskeny homlokzattal, magas oromfallal és tetővel. Az oromfal némelykor diszes szegélyű,
melynek szép környezete volt a padlásemelet (Giebeldach)
vagy a renaissance Ízlésű galleria; az első emeleten akárhányszor fából vagy vasból készült erkély, folyosó van alkal
mazva. A földszinti ablakok többnyire rostélylyal ellátva.
A Németországban észlelt középkori jelleget Pozsony
már csak azért sem közelíthette meg, minthogy politikailag és közgazdaságilag kisebb a szerepe és lakossága
is kisebb, mint amazoké ; azokkal a szűk utcákkal,
összezsúfolt magas házaikkal, szörnyalakokkal díszített
szökőkutakkal; hegyes kövezetű utakkal Pozsonyban
nem igen találkoztunk volna a középkorban, bár a
magyarországi viszonyokhoz képest elég gazdagnak és
népesnek mondható. Az egyes házakon most is látható
építészeti diszitmények-, a symmetria teljes elhanyagolásával szerte ágazó utcák, az ugyanazon utcában levő
monumentális és viskószerű épületek, a gazdasági és
iparos élet szükségleteinek megfelelő félszerek, ólak, műhelyek, fedett csatornák helyeit nyílt árkok, primitív tisztasági intézkedések, a kövezésnek és a nyilvános világitásnak majdnem teljes hiánya — mindezek együttesen adták
meg Pozsonynak a mi szemünkben romantikus jellegét.

A lakosság származására és nyelvére nézve német;
az ősi telepesek bizonyára maguk is németek voltak,
akár mint iparosok, gyarmatosok szivárogtak ide a nyugatról, akár pedig mint várnép állottak az Árpádházi
királyok zsoldjába. A német nyelv és származás a középkorban Magyarországon nem ad alkalmat nemzetiségi torzsalkodásra. Szt. István gyengének és törékenynek m o n d j a az
egy nyelvű országot. A mai nagy európai nemzeti irodalmi
nyelvek a középkor nagyrészében csak népnyelvek még;
irodalmi nyelv csak egy van, a latin; ezen pedig csak a
diplomatának, a tudósnak és az egyházi férfiúnak kellett
tudnia. A XIII. században már gazdag polgárok vannak
Pozsonyban, kik királyi privilégiumokat élveznek: egy
Woch nevű pozsonyi polgár pénzt és segítséget nyújt a
mongolok elől menekülő IV. Bélának.
A város falait a XI. és XII. században a római császárok
hadai nem bírják megostromolni; úgyszintén a XIII. században a mongolok sem, kik csak a széplakot pusztítják el. Földrajzi fekvésénél fogva nyugat felől Magyarország kulcsa lévén,
a várispánság keletkezésével már az Árpádházi királyok
is nagy figyelmet fordítottak magára a városra is. Mint
idegen származású telepesek, mint határszéli város lakói,
mint iparosok és kereskedők nemcsak a szomszéd Ausztria lakóival és uraival érintkeztek, h a n e m a Dunavölgy
irányában egész déli Németországgal.
A középkor feudális és politikai viszonyai hozták
magukkal, hogy a kontinens majd minden nagyobb városa
saját politikát csinált; Látjuk Pozsonyt a cseh király, az
osztrák főhercegek, a római császárok hatalmában, vagy
legalább azok által fenyegetve ; majd egy-egy magyar
király, vagy esetleg főúr érezteti hatalmát a várossal,
máskor pedig egyik vagy másik tényezőnek felhasználásával nagy haszonra, leginkább kiváltságra tesz szert. A
folytonosan pénzt követelő Zsigmond 1405-ben Pozsonynak is megadván mint szab. kir. városnak az országren-

diség jogát, ez a körülmény semmivel sem tette magyarabbá a várost. Érzelmeiben azonban a XV. században,
a minthogy ezt érdeke is így hozta magával, határozottan
magyar. Az I. Ulászló és Erzsébet özvegy királyné közti
viszályok alkalmával (1440—42.) még Erzsébet királyné
pártján van; a nagyszámmal Morvából előtörő' Hussziták 1 )
miatt sem lehetett Pozsony I. Ulászló p á r t j á n ; Hunyadi
János kormányzósága alatt egy pozsonyi polgár, a XVII.
században élt Pogner János hetedizig való őse a hírneves
gubernátornak, remekbe készült számszerijjat adott ajándékba, mindenesetre úgy, hogy ezzel nemcsak a saját
személyes, hanem az egész város polgárságának a hódolatát akarta kifejezésre juttatni. 2 ) Hunyadi János halála
után bizonyára nagy lelkesedéssel vették tudomásul azt
is, hogy a nagy hős fia, a daliás ifjú Hunyady László
lett a comes Posoniensis. Hogy Mátyás király iránt mindjárt kezdetben rokonszenvet tanúsítottak, mutatja az,
hogy eltérőleg a soproniaktól, kik határozottan III. Frigyes
pártján állottak, ők a káptalan előtt rágalomnak nyilvánítják, mintha titokban Mátyás király ellenségeivel paktálnának. „Szivük végtelen szomorúságában" jelentik ki,
hogy az ország királyától és koronájától elszakadni soha
nem szándékoztak, és hogy, miként Hunyadi János kormányzó irányában teljes tiszteletet, hódolatot és engedelmességet tanúsítottak, ugyanazon érzelmektől áthatva
vettek részt Mátyás megválasztásában s fognak neki mint
uralkodójuknak szolgálni. 3 ) A pozsonyi káptalan még
hozzá teszi, hogy ő Pozsony őszinte húségének és
állhatatosságának szüntelenül tanuja és a város azon
szándékáról, hogy az országtól elszakadni óhajtana,

') Gros Sándor: Geschichte der evang. Gemeinde zu St. Georgen.
) Paul Lichner: Johann Pogners Verzeichniss XII. o.
3
) A pozsonyi káptalan által 1458. nov. 12. kiállított okirat egy eredeti példánya Pozsonyváros levéltárában. Idézve Fraknóinál: A Hunyadiak és a
Jogellók kora. Szilágyi Sándor. A magyar nemzet története. IV. k. 192. o.
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ami képtelenség és lelketlenség is volna, sohasem
hallott.
Mialatt Mátyás harcait a nyugati határszélen megvivja, soha sem volt oka a pozsonyiak áldozatkészsége
és loyalitása ellen panaszkodnia., sőt a ius gladii (pallos
jog) adományozásával Pozsony hűségét meg is jutalmazta.
Azért figyelemre méltó e jelenség, mert Pozsonyt, bár
lakosságának nyelve német, bár az első ÚJászló király
elleni polgárháborúban határozottan V. László pártján van,
határszéli fekvésénél fogva a Habsburgházi osztrák főhercegektől, kik többnyire római császárok is, nagyon sok
előnyt várhat, bár Mátyás uralkodása elején épenséggel
nem lehetett tudni, milyen uralkodó válik még belőle és
alkalom is volt arra, hogy ÜL Fridiikhez pártoljon, mert
Sopron és 11 m á s szabad királyi város és az ország
leghatalmasabb főurai a korona birtokában levő Fridriket
tényleg megválasztották magyar királynak, Pozsony, mondom, eleitől végig megmarad a nemzeti ügy, a nemzeti
király mellett, nem vádolható tehát azzal, hogy, miként
a szász városok többnyire, a német nemzetiség szempontjából választották meg politikai pártállásukat.
A város k o r m á n y a a német városok mintájára van
szervezve. A városi tanács tagjai a patriciusi családokból
kerülnek ki. 1 ) Ezen patríciusok a polgári osztályhoz tartoznak ugyan, de kedvező vagyoni viszonyaiknál, öröklött
poziciójuknál fogva általános nagy tekintélynek örvendettek polgártársaik körében: ruhájuk a közönséges polgári ruhától eltért, házuk tetején bádog szélkakas lengett.
A XVI. és XVII. században ilyen családok, a Schrembser,
Maurach, Lichtenberger, Götzl, Auer, Burgstaller, Armpruster, Cellarius (Celler) családok. A város legfőbb
ügyeiben a városi tanács, egy városi képviselet (viri electi,
*) Stefan Rakovszky: Das Pressburger Rathhaus und der
dessen Geschichte, Entwicklung und Verhältnisse im Mittelalter.

Stadtrath,

GenanntschaftJ és a városi közgyűlés (tota communitas
civium, Stadtgemeine), döntött. A város főembere tulajdonképen a biró (Stadtrichter, iudex civium), kit nagy
ünnepélyességgel a Szt. Ferenc-rendiek konventjében választottak meg és iktattak hivatalába és pedig eleinte az
összes polgárok, később azonban csak a patriciusokból
álló „Genanntschaft". Azután következett a polgármester,
a kamarás (Chamerer), a főorvos (Spitalmeister), a rendőrfőnök (Stadthauptmann), erdőmester (Waldmeister) stb.
Ősi privilégium szerint a választás minden esztendő Szt.
György napján, harangzúgás, sok ünnepélyes formula
betartása mellett mehetett csak végbe. A város kapui
ilyenkor zárva voltak és az őrség a kapuk mellé rendelve.
Kivonultak az összes céhek is, melyek száma a
XVIII. század elején 32 volt, mindegyik a saját zászlója
alatt és különböző jelvényeivel; a város tartotta őket
borral és ellátással. A választás után a városi tanács,
élén az újonnan választott városbiróval, a dómtemplomba
ment, hol a város papja a mise után ünnepi beszédében
a városi főtisztek kötelességeiről beszélt s végbement a
tisztieskü letétele. Ezután fényes lakoma következett. A
városi tanács tagjai, ily ünnepi felvonulások alkalmával
és egyáltalában, midőn a hivatalos méltóságot kellett kifejezésre juttatni, vaspáncélba voltak öltözve. Még a
XVI. században úgylátszik a város birája, a polgármester
és a belső tanács tagjai fizetést n e m kaptak, kivéve, hogy
hivatalos öltözeteikről (Hofklaid) a város gondoskodott,
mig a főkapitány, a városi irnok és a kamarás már ez
időben is húztak fizetést. Hivatalos személyek voltak még
a gyepmester és a hóhér, a városi káplán, a kapuőrök,
az éjjeli őrök, a toronyőrszem, a rendőrök, a pinceés az erdőmester; a dunaparti hajófelvigyázó; ha a harmincad (vám) a város albérletében volt, egy külön harmincados; szolgák, fullajtár (Stadtreiter), kocsisok, lovászok, városi ügyvéd, városi orvos, tolmács, vámszedő,
A Pozsonyi Evang. Egyház Története.
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fuvaros, pallér, csőszök, vásárbiró, vásár-felügyelő, sótárnok, végrehajtó (Gebeinbringer), tized szedők; koldusbíró, hidfelügyelő (prukmeister), italkimérési felvigyázó
(pannmeister). Az 1532. évben, midőn Pozsonyban országgyűlést tartottak (a pozsonyiak Rákusnak nevezték), a
város'i alkalmazottak száma kevésnek bizonyulván, jobbágyközségük, Vajnor jobbágyait alkalmazták a kapuk
és kijárok őrizetére. A szentmártoni egyház parochusának fizetése volt 1550-ben 93 tallér 6 schilling. Volt a
városnak 1552-ben egy magyar h u s z á r j a is, Valzkói János,
két lovas legénynyel. Ezekből látható, hogy a városi kormányzat ősidőktől fogva a legkülönbözőbb kívánalmaknak
megfelelőleg a legapróbb részletekig szervezve volt; a
városi hatóság a közpolgár előtt nagytekintélynek örvendett. Egy magában álló érdekközösség nyert a városi kormányszervezetben kifejezést; minthogy tehát minden
egyes polgárnak a saját egyéni érdeke csakis a város
érdekének keretén belül érvényesülhetett: minden idegen
városbelit, minden másrendűt gyanús szemmel néztek.
Nemes embernek a polgárok közé való megtelepülését, a
mennyire lehetett, megakadályozták, a városon kívül is,
vásárra való meneteik alkalmával az árúmegállitási jog
révén, a nemes emberekkel akárhányszor viszályaik, sőt
véres összetűzéseik voltak; ha bejött a főnemes, vagy
köznemes a városba, nem félt épen tőle a polgár, vagy, a
hogy a nemes gúnyszóval illette, a „pugris", hanem
bizalmatlanul, de bizonyos irigységgel s respektussal is
nézte. Ezt a polgári szükkeblüséget fejezi ki a hivatalos
„prudentes et circumspecti" elnevezés is. A nyárspolgár
fogalma is oly tulajdonságokat jelent, melyek a nemes
ember előtt gúny és megvetés tárgya voltak.
A királylyal szemben azonban mindig a legnagyobb
tiszteletet, hódolatot tanusitja Pozsony városa; ez is minden magyar sz. kir. városnak jól felfogott önérdeke: a
centralizálni törekvő királyi hatalom és a városi polgár-

ság a középkorban természetes szövetségesek az olygarchikus túlkapások ellen. A városok, mint a királynak jobbágyközségei (peculia régis) a királynak joghatósága alá
tartozván, a tárnokmesternek voltak alárendelve. Mutatkozik ugyan már a XVII. században azon törekvés is,
hogy a szab. kir. városok a szent korona tagjainak
tekintessenek (membra coronae); ez azonban nem bir
teljesen érvényre emelkedni. A város a királyt, ha ez
területén vagy közelében volt, vendégéül tekintette, ellátta
őt és udvarát élelemmel, fogattal, pénzzel; szolgáltatott
ipar- és kereskedelmi cikkeket, teljesített hadikötelezettséget, várával a királynak ellenséggel szemben nevezetes
szolgálatot teljesített. A király ellenben megerősítette a
város privilégiumait, vagy adott hozzá ujakat. A királytól
kapta a város a patronatusjogot egyes egyházak felett,
a földesúri jogot egyes jobbágyközségek felett, a rév-,
vámszedési, árumegállitási, hús-, bormérés, sószállitás és
egyéb regale-jogot. A királytól kapja a vámszedési jogot,
tőle veszi bérbe a harmincadot. Az a joga a pozsonyiaknak, hogy boraikat vámmentesen Ausztriába szállíthatták
és onnét tovább a német birodalomba, amellett tanúskodik, hogy már a középkorban jó és keresett bort termesztettek. A város mint földesúr tizedet szedett a bor
és mezei termés után, mint föld- és erdőbirtokos közvetlenül
is kap nyers terményeket; főjövedelme mindenesetre a sok
privilegialis jog tényleges gyakorlásából befolyó jövedelem.
Mindezen körülményeknek a felemlitése nem teheti
ugyan teljessé Pozsony városának XVI. századi képét,
de részben megérthetjük belőlük azon álláspontot, melyet
Pozsony város lakossága a XVI. század legnagyobb
egyetemes történelmi jelentőségű mozgalmával a reformációval szemben kezdetben elfoglalt és miként fejlődött ez
a körülmények változásával azon históriai folyamat kiinduló pontjává, melynek tárgyalására rá akarunk térni.

II.
A reformáció első nyomai Pozsonyban.
kárhány kiváló tudós és érdeklődő csudálkozott
már 1 ) afelett, hogy a históriának nem sikerült még
eddig a reformációnak tüneményes gyorsaságú elterjedését Magyarországon megérthetővé tenni. Mikor a historikus adatokat sorol fel és csoportosit a reformáció
első nyomaira vonatkozólag, akkor az már tényleg itt is volt !
De hogyan jött be, ki volt az első reformátor, kik voltak
társai, milyen körülmények között szóródott el a mag és
hogy kelt ki, miként fejlődött tekintélyes szervezetté?
Ezt szeretnők pontosan, pragmatikusan szemeink elé
állítva látni! Csakhogy sajnos ebbeli óhajtásunkat a történetírás soha sem fogja teljesíthetni. Mindenek előtt már
csak azért sem, mert szerves megalakulásról és fejlődésről van szó. Ha a természettudós vizsgálat tárgyává teszi
azt a kérdést, hogyan keletkezik a makkból a tölgyfa és
percről percre figyelemmel kiséri a csírázás összes chemiai
és physikai elváltozásait, tapasztalatait csoportosítja és
következtetéseket von ki belőlük, vájjon közelebb jutott-e
a tudós a szerves fejlődésfolyamat l é n y e g é n e k
megismerésében akármelyik laikusnál? Ha a reformációnak
hazánkban való elterjedésének összes — tehát végtelen
számú — jelenségeit sikerülne összegyűjteni és csoportosítani, akkor is csak azt mondhatnók, hogy egy életképes
mag kedvező talajba hullott és a mag kikelt. De másrészt
a históriai fejlődés természete hozza magával azt, hogy
*) Prot, szemle I. évf. 110 : Pulszky Ágost : Fraknói Vilmosnak
kezése Erdődi Bakóc Tamásról.

érte-

aki épen benne van, ezen jelenséget vagy egyáltalában
nem veszi észre, vagy nem tudja, mert nem tudhatja,
hogy egy későbbi szervezet elemeit képezik. Itt is megtörténik az, a mi a természet jelenségeivel szemben az
ember végtelen kicsiségét jelenti, hogy a legnagyobb csodák, a legkorszakosabb átalakulások közepette, irántuk
való felfogási képesség nélkül vagyunk rabszolgái aprócseprő érdekeinknek, ösztöneinknek.
De bármi kevés hiteles adataink száma, melyek a
magyar reformáció első nyomait mutatják, bármi nehéz
is azokat feltalálni és úgy csoportositani, hogy képet
alkothassunk magunknak belőlük: a természetes fejlődési
folyamat kezdetét és folyamatát kié.rezzük és minden
szaktudomány és históriai érzék nélkül is mondhatjuk,
ennek í g y kellett történnie, ennek okvetlenül be kellett
közetkeznie.
A reformáció jelenségei Pozsonyban mint a nagy
európai egyházátalakulás helyi elemei mutatkoznak s igy
érintenünk kell e világhistoriai mozgalmak lényegét.
A római pápaságban egységet nyert nyugoteurópai
keresztyénség a középkorban általában igen nagy és
lényeges szolgálatokat tett az emberiség művelődésének.
Azáltal, hogy a keresztyénséget a frankokkal el tudta
fogadtatni, Nagy Károly kardját a germán elemnek a
keresztyénségbe való belevonására használta fel; a keresztyén szellem ébrentartásával Spanyolországban határt
szabott a mohamedanizmus terjedésének; keresztyén fejedelmek megkoronáztatásával Magyar- és Lengyelországot
keresztyén jellegű országokká tette ; a normannok megtérítésével ezek nyers ereje a keresztyén érdekek szolgálatába lépett. A fél és egész barbár népeknek a keresztyénség kebelébe való felvételével a köztük azelőtt divatozó embertelen intézmények lassankint szelídültek és
végre teljesen elenyésztek. Ilyenek voltak különösen a
rabszolgaság, emberáldozatok, vérboszú, többnejűség; bár

nem tagadható, hogy a jobbágyság, autodafék, pusztító
hadjáratok, erkölcstelenség lényegileg a régi barbárságnak
felelnek ugyan meg, de formájuk szelidülvén, kedvező
fejlődés mellett végre is tűrhető m i n i m u m r a szállíttatnak
le a barbár kor maradványai. Nagy érdemet szerzett
magának az egyház azzal is, hogy az ókorral a művelődési folytonosságot fenntartotta az által, hogy a latin
nyelvet értette, irodalmilag művelte, klassikusait másolta,
emlékeit ápolta. Nem kicsinylendő azon közművelődési
haszon sem, melyet az egyház azáltal ért el, hogy szerzeteseit a kulturállamok határain túl küldötte és az erdők
irtása, a föld feltörése, kertészet, gyümölcstenyésztés, a
polgári együttélés alapelemei, jótékonyság, alamizsnaosztás,
gyógyítás, tanitás, lelkészkedés az ő fáradozásuk következtében lett lassan, de következetesen a népek szervezetében meghonosítva. Az által, hogy a papi és szerzetesi rendbe bármely osztályból lehetett belépni, hogy
abban a legalacsonyabb származású ember is a legmagasabb fokot elérhette, segítette megbontani a társadalmi
választófalakat; azáltal, hogy a dogmákká szentesitett
erkölcstanokat szigorúan vette még a hatalmasokkal
szemben is, hogy az egyházi átokkal királyok trónjait,
főurak hatalmát döntötte meg vagy legalább is megingatta, az általában nyers, erőszakos, ököljogra hajló társadalomban és államban a szellemi és erkölcsi féket képviselte.
De épen azáltal, hogy nagy céljai elérésében vagyis
a keresztyénség határainak kiterjesztésében és saját egységes szervezetének fenntartásában kénytelen volt környezetének világias felfogásához és eszközeihez alkalmazkodni,
nagyszámú oly intézménynyel törekedett magát körülbástyázni, melyek, mint a következmények megmutatták,
befelé hatottak kártékonyán és bomlást eredményeztek.
A világi birtok felhalmozása az egyházban érdekeit túlságosan összekeverte a politikával: az egyházi álláspont

nem lehetett többé döntő; a házas élet kiküszöbölése az
egyházból szükségképen az erkölcsi botrányok forrásává
lett; a feltétlen tekintélyelv összeütközésbe hozta az egyházat
a császársággal, a tudományos kutatás szabadságával
és a lelkiismereti szabadsággal. S mikor már minden
eszközt kimeritett azon célból, hogy elért sikerét fenntartsa, nem riadt vissza oly intézmények létesítésétől,
melyek már az emberek gyarlóságára, hiszékenységére,
kapzsiságára voltak tekintettel. Ilyen célzattal létesült az
inquisitió vagy az eretneknyomozás, az ereklyeárusitás, a
búcsú, a zarándoklás üzleti kiaknázása. Az egyház régi
szelleme kiveszett, a formák pedig még laikusok előtt is
nyilvánvalóvá tették a hatalmi, tehát a külső célt. Külső
jelenségei ezen bomlásnak a nagy tömegeket is bevonják
az egyházellenes hangulatba. A római nép nem akarja
megtűrni a pápát falai közt, a keresztyén nemzetek egy
része egy másik, sőt egy harmadik pápának hódol, politikusok megjósolják a pápaság közeli bukását, egyházi és
világi férfiak felhívják a pápaságot a saját újjászervezésére, reformációjára. Csakhogy maga az egyházfő fázik a
reformoktól, konzervativizmusa mint a hatalomhoz való
ragaszkodás merészebbekké, sőt erőszakosokká teszi azon
tényezőket, melyeknek a hitélet általános megernyedése
szintén nagy bajokat okoz. Az egyházi szervezeteknek
dogmatikus érdekhite mindenütt szemben áll már a világi
hatalommal, csakhogy a középkor végén amannak már kevés
kárával; a nagy tömegek vakhite akadályoz minden egészséges művelődési fejlődést. Néhány igazán buzgó, erős hitű,
igazán vallásos érzületű férfiú magával szemben látja az
egyház mindent lenyűgöző hatalmát, csak ideig-óráig tartó
hatást tud elérni reformtörekvéseivel s többnyire életükkel
fizetnek mint eretnekek merész vállalkozásukért. így volt ez
egészen a XVI. század elejéig: amikor már magában az
egyházban is nagy a tarthatatlanság érzete: papokat
látunk mindenütt a parasztlázadások élén; mert egy-

részt az alsórendű papság sorsa szintén kemény, másfelől mindenféle mozgalomtól várják sorsuk javulását
A városi lakosság műveltsége, politikai jelentősége, anyagi
gazdagsága következtében át van hatva a gondolattól,
hogy átalakulásnak be kell következnie. Amerika felfedeztetésének gazdasági hatása m á r érezhetővé lesz akkor
nyugaton is: nagyobb a pénzbőség, tehát az arany értéke
leszáll, az ipar virágzóbb lesz, a városi lakosság jólét és
műveltség dolgában nemcsak a parasztságot múlja felül,
hanem a nemességet sőt a főnemességet is. A városi
iparos városa falai közt biztonságban érzi magát; ha egy
emberöltőn át emberséggel dolgozott, vagyont szerezhetett.
A vagyonos polgár és családja nem elégedett meg kezdetleges kényelemmel és egyszerű életmóddal. Vagyonának
kezelése, az élet okos élvezete arra ösztönzi, hogy társadalmi
körét kitágítsa, műveltségét gyarapítsa, és hogy városának
ügyeit, mint amelynek a vagyon- és életbiztonságot köszönheti, egész tudásával és lelkiismeretével szolgálja. A patriciusi családok fiai m á r nem űznek ipart, hanem családjuk
vagyonát kezelve, képességet nyernek városuk vagyonának
kezeléséhez is. Ez pedig igen nagy dolog volt akkor. Nem
csak az irás és olvasás kezdetleges ismerete volt ahoz
szükséges, h a n e m jártasság a bonyolódott számadásokban,
üzletekben, a hazai, a római és a kánonjogban, a politikában. Számtalan példáját is látjuk annak, hogy a, XVI.
századi pozsonyi patrícius mily pontos, gondos az ő
számadásaiban, minő elővigyázó és körültekintő üzleti és
politikai érdekei megóvásában, mily éleslátást fejt ki a
külföldi viszonyok megítélésében. Első sorban a gyakorlati szempontot látjuk ugyan mindenütt érvényesülni, de
észrevesszük a túlzásoktól való óvakodásokban a humánus, fenköit gondolkozásmódot is. Vegyük hozzá még azt is,
hogy Pozsonyban van Mátyás király kirneves „Istropolitana
Academiája", olyan íérfiak, mint Csezmicei, Vitéz, Bonfini,
Galeotto sűrűen fordultak meg Pozsonyban és érintkeztek

Pozsony előkelő és művelt polgáraival, a világtörténelmi
események egy része úgyszólván az ő szemük láttára
folyik le. Mátyás király Pozsonyban tartózkodott, mikor
intézkedéseit megtette Hainburg, Bécsújhely és Bécs ostromához. Zsigmond király Pozsonyban tartózkodott, midőn
a Hussitákkal a Baseli zsinat után tárgyalásokat folytatott. A pozsonyi városi tanács urai nagyon jól ismerték
a Konstanz-ban. Basel-ben, Lausanne-ban lefolyó zsinatok
végeredményeit, ismerték Zsigmond és Mátyás királynak
egyházpolitikáját és a XVI. században, amikor már nemcsak nyomtatott könyvek, hanem újságok is kerültek ki
a sajtó alól, tiszta képet alkothattak magáknak arról, ami
a világban végbemegy. A szabad sajtó elmélete még n e m
volt ugyan meg, de a nagy partikularizmus Németországban lehetetlenné tette, hogy le ne nyomassanak olyasmit
is, ami esetleg az egyháznak vagy valamely államfőnek
nem tetszett; megtörténik ugyan, hogy a könyveket
elszedik és elárusítóikkal együtt elégetik, de ezen körülmény csak fokozza irántuk az érdeklődést, épenugy,
ahogy ma egy konfiskált könyv vagy újságcikk nagyobb
olvasó közönségre számithat, mint amely akadálytalanul
jut az olvasó közönség kezébe.
Ezen intelligens, éberfigyelmű, gazdag pozsonyi polgárságnak a figyelmét nem kerülhették ki sokáig azon
események, melyeknek a színhelye Németország volt
1517-től fogva, mely esztendő október 31-én Luther Márton hires tételeit a Wittenbergi vártemplom ajtaján kiszegezte, annélkül, hogy tudatában lett volna lépésének
egyetemes történelmi jelentőségéről. És ha Tetzel, a bűnbocsátócédulákat Németországban árusító domonkos szerzetes és társai, valamint a felettes egyházi hatóságok
Luther tételeit felelet nélkül hagyják, az egész reformáció nem
Luther nevéhez és a Wittenbergi tételekhez fűződött volna.
Anélkül, hogy a korszakos történelmi esemény részletes taglalásába bocsátkoznánk, Luthernek is, Tetzelnek

is egyes tételeire akarunk rámutatni, melyek alkalmasak
voltak arra, hogy a laikus ember is következtetéseket
vonjon le belőlük és igy velük szemben vagy mellettük
állást foglaljon. Ez azonban csak kiinduló pont, a közhangulat áradata csakhamar magával sodorta az egyént
valamely irányban még akkor is, ha egyáltalában nem
volt nézete, vagy környezetével ellentétes nézeteket
vallott is.
Luther tételeinek hatása nem az eszmék újságában
keresendő, hanem azon cselekedet férfias, nemes bátorságában, melylyel mint egyes ember egy világhatalom
meggátolhatatlannak tartott elj arasa elé akadályt gördített ;
keresendő azon kemény helytállásban, melylyel hirtelen
keletkező elllenfeleivel szemben igazait védte és azon
fokról-fokra emelkedő lelki nagyságban, melyet kishitűség,
tétovázás emberi gyarlóságok ugyan ideig óráig kisértek,
de végre is az események egy nagy történelmi alakulás
alapjává tettek meg.
A pápaság isteni eredetében vakon bízó, a dogmák
szentségében feltétlenül hivő laikus emberben is minő
kételyeknek, tépelődéseknek kellett keletkezniök, midőn
Luther tételeiben olvasta: 1 )
A pápa nem enged és nem engedhet el semmi más
büntetést, csak amit maga vagy a kánonok rendelkezése
alapján kiszabott. (5. tétel.)
A p á p a egy vétket sem bocsáthat meg, legfeljebb
kihirdeti és megerősíti, amit Isten megbocsátott, vagy
pedig bocsánatot oszt oly esetekben, amikre nézve az
intézkedés joga reá van ruházva. Aki az ily eseteket
számba nem veszi, annak vétkére épenséggel nincs bocsánat. (6. tétel.)
Értetlenül és gonoszul járnak el azok a papok, akik
*) D. Luther Márton egyházreformáló iratai. Történeti rendbe szedve,
bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel. Sajtó alá rendezte dr. Masznyik
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a haldoklókra a tisztító tűzben bűnbánati törvényeket
rónak ki. (10. tétel.)
Tévednek azok a búcsuhirdetők, akik állítják, hogy
a pápa búcsúja által az ember minden büntetéstől feloldatik és üdvözül. (21. tétel.)
Hiuságos emberi beszéd, hogy mihelyt megcsörren
a ládába dobott garas, a lélek azonnal fel a mennybe
röppen. (27. tétel.)
Az az egy bizonyos csak, hogy mihelyt a ládában
megcsörren a garas, nagyra nőhet a haszonlesés és kapzsiság, az egyház közbenjáró segedelme azonban egyes
egyedül Isten jótetszésében nyugszik. (28. tétel.)
Mestereikkel együtt mindörökre elkárhoznak, akik
hiszik, hogy a bűnbocsátó cédulák üdvösségük biztosítékai. (32. tétel.)
Minden igaz bűnbánó keresztyén megnyeri az őt
bűnbocsátó cédula nélkül is megillető büntetéstől és bűntől való feloldozást. (36. tétel.)
Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy az, aki
a szegénynek alamizsnát ád, vagy a szűkölködőt megsegíti, jobb dolgot cselekszik, mintha búcsút vásárol. (43. tétel.)
Fel kell világosítani a keresztyéneket, hogy ha a
pápának tudomása volna a búcsuhirdetők embernyúzásáról, inkább porig felégetné a Szt. Péter székesegyházát,
mintsem hogy felépíttesse azt juhai bőréből, húsából és
csontjából. (50. tétel.)
A búcsú kincsei hálók, melyekkel manapság az emberek gazdagságát halászszák. (66. tétel.)
Az, hogy a pápa címerével kicifrázott kereszt annyit
ér, mint a Krisztus keresztje, istenkáromlás. (79. tétel.)
A közönséges emberek nagyon is megfontolásra méltó
fogas okoskodásait pusztán erőszakkal elnyomni és nem
inkább alapos okokkal megcáfolni, annyit tesz, mint az
egyházat és a pápát ellenség előtt nevetség tárgyává
és a keresztyéneket boldogtalanokká tenni. (90. tétel.)

Nem kevésbbé nagy figyelem tárgyai voltak azon
tételek is, melyeket válaszkép Luther tételeire, Tetzel és
theologus társai juttattak a nép közé, de csakhamar ki kellett tűnnie, hogy a mikor ők a pápa tekintélyének védelmére sietnek, a Luther téleleinek eszmei tartalmának
lényegét nem érintik s igy a népet nemcsak meg nem
nyugtathatták, h a n e m még izgalmát fokozták. Igazolják ezt
a Tetzel-féle válaszirat következő pontozatai:
Tanítani kell a keresztyéneket: hogy miután a pápa
hatalma az egyházban a legfőbb és egyedül Istentől rendeltetett, ezt sem ember, sem az egész világ meg nem
szoríthatja, ki nem terjesztheti, hanem csak maga az Isten.
Tanítani kell a keresztyéneket: hogy a pápának, kinek
ők közvetlen hatósága alatt állanak, vallási és egyházi
dolgokban, ha ezek az isteni és természeti jogokkal
egyezők, egyáltalában engedelmeskedni tartoznak. Tanítani
kell a keresztyéneket: hogy a pápa törvényhatósági hatalmára nézve az egész közönséges egyháznak felette áll s
hogy az ő rendeleteinek alázatosan engedelmeskedni kell.
Tanítani kell a keresztyéneket: hogy a pápa azokban,
mik a hitre tartoznak, egyedül határoz; a szentírás értelmét, ő és senki más, saját felfogása szerint, önhatalmilag
magyarázza; s másoknak minden szavát és munkáját
jóváhagyja vagy elveti. Tanítani kell a keresztyéneket:
hogy a pápa Ítélete azokban, mik a hitre tartoznak és az
ember üdvösségére szükségesek, nem hibázhat. Tanítani
kell a keresztyéneket, hogy akik a pápa tisztességét és
tekintélyét kisebbítik, átok alá és felségsértési vétekbe esnek. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy kik a pápát nevetségnek és rágalomnak teszik ki, eretnekség bűnével bélyegeztetnek s a mennybejuthatás reményétől megfosztatnak.
Tanítani kell a keresztyéneket: hogy akik a pápát megbecstelenitik ideig való szégyenvallomással, olykor legrettenetesebb halállal s botrányos meggyaláztatással is büntettetnek. Tanitani kell a keresztyéneket: hogy mindazok,

kik a hivek közül valakit vagy valamely előkelő személyt
kisebbítenek, méltatlankodóknak mondandók.
Tanítani
kell a keresztyéneket: hogy a tanárok oly állításai, melyek
a népet hitszakadásra vezetik, például, hogy a rossz
főpapnak vagy fejedelemnek engedelmeskedni, avagy a
pápának s az ő parancsleveleinek hinni nem kell, valóságosan lázítók. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy
mindazok, kik hamis véleményeket koholnak s azokat
makacsul védik, tulajdonképen való eretnekekül tartandók.
Tanítani kell a keresztyéneket: hogy mindazok, kik a
mások tévelygéseit védelmezik, miután ezáltal nemcsak
maguk tévelyegnek, de egyebek eltévelyedésének is botránykövéül szolgálnak s azt előmozdítják, nem csupán
eretnek-, hanem főeretnekekül tekintendők. Tanítani kell
a keresztyéneket: hogy azok, kik szóval, tettel vagy írással tanúsítják, miszerint eretneki állításaikat visszavonni
teljességgel s még azon esetre sem akarják, ha azok, kiket
illet, az egyházból való kirekesztési ítéleteket zápor- vagy
jégesőként hullatnák, megátalkodott eretnekekül nézendők
és mindenki által kerülendők. Tanitani kell a keresztyéneket: hogy azok, kik bár hatalmuk van, az eretnekségnek ellen nem állanak, ezáltal tehát azt és a tévelygéseket pártolják, megátalkodottan tévelyegnek. És tanitani
kell a keresztyéneket: hogy azok, kik az eretnekek tévelygését védik s hatalmuk által eszközlik, miszerint azon
eretnekek vallatás végett a biró kezére ne kerüljenek —
az egyházból kizáratnak, s ha egy év alatt eleget nem
tesznek, azonnal becsteleneknek tartandók; kik egyszersmind a törvény értelmében mások rettentésére többnemű
iszonyú büntetéssel fognak lakolni. Mindazok tehát, kik
nem átallanak az Isten és évangélium által kijelölt és
rendelt, apostoloktól hirdetett, közönséges egyháztól jóváhagyott és megtartott, mégis az ellenfél által hivalkodva
és vallástalanul, közbeszédben, annyi cikkben megtámadt
bűnbánat részei felől, azonkívül pedig a gyónás, elégtétel

valamint a teljes bűnbocsánat s római pápának eziránti
hatalma felől is, iveket és könyveket irni vagy felemelt
fővel nyilvánosan szónokolni és irkálni, az ily irkálok és
szónoklókhoz szegődni, ezeknek iratait pártolni, a közönség között hintegetni és világszerte terjeszteni avagy
végre zugokban suttogva szemtelenül és megvetőleg
beszélni, óvakodjanak: nehogy az itt elősorolt tételek
értelme alá essenek s ezáltal mind magukat mind másokat is a kárhozat és világi megcsúfoltatás súlyos veszélyébe döntsék. 1 )
Az épen alakuló félben levő két nagy egyházi
párt vezérférfiának Luthernek és Tetzelnek ezen polémiája nemcsak ma rendkivüli érdekes olvasmány, han e m a saját .korában mindenütt, ahol megértették a
német vagy latin nyomtatást, oly feszült figyelemre talált
a művelt közönségnél, beleszámítva még a papokat is,
hogy mindketten, Luther is, Tetzel is, egyszerre villághirre
tettek szert. Luther theziseiben a pápai hatalom és tekintély leplezett védelménél félreismerhetetlen a gúny, Tetzel
válaszirata pedig csak úgy hemzseg a gorombaságtól és
megfélemlítésre számító fenyegetéstől. De ne felejtsük el,
hogy a gúny a gyenge ereje és a gorombaság az erős
gyengéje. A gyenge, egyéni álláspontot elfoglaló Luther a
világhatalmat jelentő pápaság képviselője Tetzel ellen!
Dávid és Goliáth regéje új alakban. A közönség már csak
azért is Luther pártján van, mert gyengébbnek tartja és
a támadás meglepő merészsége és népies hangja Luthert
egyetlen csapással az egész német nép hősévé tette meg,
kiről saját császárja Miksa igy nyilatkozik: „Vigyázzatok
nekem arra a barátra, mert még szükség lehet reá." Hans
Sachs, a népköltő lelkesedéssel üdvözli a wittenbergi
fülemilét. Nagy taktikai hiba volt Tetzelék részéről a
brutális erőszak alkalmazása és nagy ügyesség volt Luther
*) Löscher: Vollständige Reformations-acta und Documenta I. 438—457
1. Magyarul Jászay Pálnál. A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után
4 7 5 - 4 7 7 . o.

részéről, hogy éber okossággal a kellő időben ki tudta
kerülni a reá mért ökölcsapást. Mikor azután Luther
tapintatosságára és nagylelkűségére voltak kénytelenek
appellálni, megint Luther önmérséklete és alázatossága
volt az, mely a közvélemény rokonszenvét iránta még
fokozta, valamint azon körülmény is, hogy hőse életét
mindig kénytelen volt félteni az erőszaktól, aminthogy
Tetzel élete sem volt biztonságban, sőt Cseh-, Lengyel és
Magyarországba azért nem mert jönni, minthogy értesült
az ellene zúduló közhangulatról.
Luther ellenfeleinek megujult támadása, a pápai átokbulla kihirdetése, Luther elszakadása az egyháztól, a wormsi
birodalmi gyűlés a Lutherrel rokonszenvező német közvéleménynek legmagasabb fokig felcsigázott érdeklődése
mellett folyt le.
Soha a német közvéleménynek hatalmasabb hullámzása nem volt, mint ezen időben, az is igaz, hogy a
keresztyénség óta magasztosabb kérdés sem foglalkoztatta.
Bármilyen szakadozott volt is kormányzati tekintetben
ezen birodalom: a nyelv, a műveltség és az intézmények
egysége azonos vagy legalább a lényeges dolgokban egyező
egyházpolitikai közvéleményt tudott megteremteni. A mostani Németország határain jóval messzebbre terjedt az
akkori Németország az u. n. Római szent birodalom:
ide tartozott a mostani Holland és Belgium, Schweiz, az
osztrák örökös tartományok, kivéve Galiciát és Dalmáciát.
A kulturális hatásoknak azonban nyugot felé még a
Morva és a Lajta sem szabott határt: Soprontól félkörben
északnak a Kárpátok alján egész Nagy-Szebenig, sőt az
ország szivében Budán németnyelvű és intézményű német
polgárság lakik, melyet a magyar közjogi kötelék épen
nem akadályoz meg abban, hogy ugyanazon érzülettel ne
viseltessék a nagy mozgalomban, mint akár Magdeburg
vagy Nürnberg.
Általános nagy erjedésben voltak mindenfelé
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délyek, senkisem tudta mi lesz. Akiknek félteni valójuk
volt a nagy zűrzavaros közvélemény hullámzásától, kétségbeesetten tekintettek körül segitség után, mignem meggyőződve a mozgalom mindent magával ragadni készülő
erejéről, engedték magukat sodortatni az árral. Nem sokára azonban az intézmények kötelékei lazulván, az emberi haszonlesés, eddig elfojtott elkeseredés, kalandvágy,
könnyelműség is készült a zavarosban halászni.
Hogy a reformációnak Pozsonyban is meg volt mindjárt kezdetben a hatása, azt biztosan következtethetjük a
reánk maradt közvetett adatok mellék körülményeiből. 1521
előtt azonban itt is, épen úgy mint más városokban,
csakis közhangulatról lehet szó, mely megnyilvánulhatott
úgy, hogy az emberek a németországi mozgalmakról beszélgettek, Luthernek, Zwinglinek, Tetzelnek eljárását
megbirálták, azt esetleg helyeselték vagy ócsárolták; az
érdeklődés felébredvén, a rendelkezésükre álló irodalmi
apparatussal állításaikat bizonyítgatták, egymást egyik
vagy másik irányban a saját véleményüknek megnyerni
óhajtották.
Mindez nem történhetett izgalom nélkül, mely elfogta
a lakosság nagyobb részének kedélyét. S ha akadt férfiú,
ki a nép között az izgalmat szította és akadt patrónus,
ki hatalmával és tekintélyével a mozgalomnak irányt
adott, és a királynál hathatósan helytállott a megtörtént
dolgok képviseletében: a hamu alatt lappangó zsarátnok
kigyúlt, hirtelen nagy változásokat idézve elő maga körül,
így történt ez Nagy-Szebenben, hol két sziléziai származású klerikus, Ámbrus és György, Luther szellemében
kezdtek a népre hatni, Luther iratait terjesztették, minek
következtében a király és az esztergomi érsek kemény
rendeletekkel törekedtek a mozgalomnak gátat vetni, de
sikertelenül: a templomokban megszüntették a misét,
német nyelvű egyházi énekeket hoztak be, megtagadták az
egyházi adózást, a tizedet, a lelkészt halállal fenyegették,

ha átokkal mer sújtani egy polgárt, és dacára annak,
hogy a városi hatóság segítségével kobozták el a lutherszellemű könyveket nyilvános elégetés végett, Nagy-Szeben
városában, továbbá Brassóban, Medgyesen és az egész
Bárcaságban 1529-ben nem csak az egyházi reformáció
iránt kedvezően hangolt polgárság lakott, hanem úgyszólván
az új egyházszervezet is az első évtizedben szilárd megállapodásra jutott. Okai voltak ennek a kétségkívül gyors
eredménynek a politikai viszonyokon kívül: hogy a királyi
hatalom oly messzire már nem tudott magának gyors
érvényt szerezni, hogy a szászok grófja Pemílinger Márk
mindjárt kezdetben — bár nem nyiltan és bevallottan —
a mozgalom elnyomására komolyan semmit sem tett.
A mire a szebenieknek 10 esztendőre volt szükségük, azt a pozsonyiak m a j d n e m csak egy évszázad múlva
érték el.
Válságos időkben, mikor nincs ember, ki a mozgalomirányával, jelentőségével, következményeivel tisztában
lehetne, a mikor a tömeg fékevesztett izgalma minden
percben kész emberáldozatot követelni és hirtelen dőlhet
halomra a százados intézmény is, könnyen állhat be az
az eset, hogy épen azon a ponton ernyed meg láthatólag a
mozgalom ereje, mely esetleg leginkább van hatásának
kitéve.
Bécsben, Gratzban, Linzben, Budán, Sopronban aránylag gyorsan terjed el a reformáció; a távoli Nagyszebenben
pedig intézményes alakban is érvényesül, a közbeeső
Pozsonyban pedig csak oly körülményeket említhetünk
fel, melyek mutatják ugyan, hogy a reformáció szelleme
hódított, hogy Luther tanaival rokonszenveztek, de szervezkedést az új irányban, válságos vajúdásokat, véres összetűzéseket a XVI. század harmadik évtizedében még nem
észlelünk. De ebből ne következtessünk a pozsonyiak
lanyhaságára vagy körültekintő opportunizmusára, hanem
azon sajátos helyzetre, melyet Pozsony minden irányban
A Pozsonyi Evung. Egyház T ö r t é n e t e .
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elfoglalt. A pozsonyi gróf, ez idó'szerint az agg Bornemisza
János, a királynak volt nevelője, a királyt határozottan
támogatja az 1523. és 1525. törvény végrehajtásában,
melyszerint a lutheránusokat meg kell égetni. Pozsonyban,
ha olvasták és helyeselték is Luther iratait, nem volt
tanácsos ezt az egyházi és világi hatóságnak megtudnia:
az a könyvkereskedő, ki Luther-féle iratokkal jött be a
határon, valószinüleg a pozsonyi gróf hatósági jóváhagyásával égettetett meg könyveivel együtt; ez mindenesetre óvatosokká tette Pozsony polgárait. Ezen gyors és
határozott hatósági tény épen az ellenkezőjét idézte fel
azon állapotnak, mely Szebenben volt; ott ugyanis az
egyházi és politikai hatóság áll a polgárság terrorizmusa
alatt; mig Pozsonyban bajos lett volna megkockáztatni
az ellenállást a királyi akaratnak feltétlen érvényt szerző
várgrófnak. A király, II. Lajos — ha megengednők is
azt, hogy a reformáció jelentőségével nem volt tisztában,
vagy pedig személyes hajlamaival ellentétben a papság
unszolására foglalt el a reformációval szemben ellentétes
álláspontot, már csak azért sem lehetett barátja a reformációnak, mert a mohácsi vészig a magyar nemzeti
közvélemény határozottan a pápaság pártján van; oka
ennek egyrészt azon tradicionális politika, mely szerint a
római császártól féltvén a magyar országa függetlenségét
— és pedig, a hogy ezt a história megmutatta, nem is ok
nélkül — a császár ellenfele, a pápa majd mindig szövetségese Magyarországnak. II. Lajos pedig a török elleni harcokban legbiztosabban a pápára számithatott nemcsak erkölcsi
tekintetben, hanem a pénz- és katonai lámogatás szempontjából is. Legélénkebben látjuk kifejezve ezen helyzetet abban
is, hogy Verbőczy István, a magyar nemzeti törekvéseknek
ez idő szerint legméltóbb képviselője, Wormsban azért
törekedett visszalépésre birni Luthert, mert a német egyházpolitikai forrongás miatt megsemmisülni látta azt a
reményét, hogy a német birodalom hathatós segélyt

nyújtson Magyarországnak a török ellen. Másrészt pedig
a magyar nemzetben épen ez időben a németség ellen
nyilvánvaló közhangulat ösztönszerűleg fordult a németeknél nemzeti irányban érvényesülő reformáció ellen is.
Besztercebányán úgy nyilatkozott meg a reformációhoz való hajlam, hogy a városi tanács magának követelte azt a jogot, mely szerint a városi lelkész (parochus)
mellé prédikátort válasszon, nyilván azon célból, hogy
a reformációhoz hajló férfiútól hallhasson egyházi szónoklatot, a minőnek Bernhardt Simon troppaui lelkész mutatkozott. Lőcsén Henckel János lelkész a hitjavítás szellemében működik. Sopronban franciskánusok tartottak
prédikációkat a reformáció szellemében és a polgárság
élénk érdeklődéssel olvasta és beszélte meg Luther egyegy iratát a vendéglőkben. Ugyanezen időben (1522) Bécsben is mutatkoznak nyomai az új szellemnek, a nagyhírű Speratus Pált, ki Luther szellemében prédikált a szt.
István templomban, kitiltják Bécsből.
Általában Bécs hatása még a Luther előtti időkből
sem maradhatott minden nyom nélkül. Tudjuk pedig,
hogy Bécsben jóval Luther előtt Kaltenmarkter János a
pápai bűnbocsánat értéktelenségéről prédikált. Lutherrel
pedig egy időben és részben reformációi szellemben Turián Fülöp, Theobald és Jakab ciszterciták különböző
bécsi templomokban. Turián pl. azt mondja 1509-ben : A
papok a templomban nem valóságos ereklyéket mutatnak,
hanem egyéb csjntokat, mikkel az embereket csalják. A bécsi
egyetem tanári kara csak nagy nehezen volt rábírható arra,
hogy dec. 30-án a Luther ellen kiadott pápai átokbullát 1521ben kihirdesse. 1523-ban jelenik meg Bécsben Ferdinand főhercegnek első tilalma azok ellen, kik Luther-féle iratokat olvasnak, adnak és vesznek. Már 1523-ban Bécsben vér tanuja
is van az új vallásos iránynak 1 ). Tauber Gáspár, gazdag,
]
) Dr. Erich J o h a n n y : „Der Protestantismus in Wien". Wiener Evang.
Vorträge. I. Sammlung.

tekintélyes bécsi polgár úgy beszédeiben mint irataiban
minden kerülgetés nélkül elvetette a pápás tantéleteket.
Bíróság elé vitték. Nagyhatású védőbeszéde és a városi
tanács védelme ellenére bebörtönözték, börtönében minden eszközzel állításai visszavonására akarták rábirni.
Állhatatos maradván kivégezték. Kivégeztetésekor a melléje adott lelkésznek nem gyónt, h a n e m azzal utasította
el: Hagyj magamra, menj dolgodra, ha 80000lelkem volna
is, mindegyiknek jó dolga volna, mert hiszek Isten kegyelmében.
1526-ban a bécsi egyetemi tanárok nyíltan megvallották, hogy ők nem tudnak minden egyes tantétel
nyomára jutni, mert mihelyt megjelenik, a közönség mindjárt elkapkodja és magánál tartja.
Az u j vallásos irány vértanúinak száma nem lehetett
épen csekély, 1 ) tekintve hogy az 1523.-iki törvény már
kivégzéssel fenyegeti a lutheránusokat és hogy abban az
időben a kivégzés sokkal kevesebb előző jogi formalitással járt, mint most, a kor erkölcsei is általában nyersebbek és alsóbbrendű hatóságok: városok, földesurak rendelkeznek a ius gladii-val, a halálositélet végrehajtásának
jogával. Első tekintetre tehát azt várnók, hogy az 1525.
IV. t.-cikk következtében még nagyobb a martyrok száma,
mint előzőleg. És ha mégsem úgy van, a kivégzések
száma nem lesz tömegessé, azt én nem abban látom,
hogy a magyar embernek nincs hajlama a kegyetlenkedéshez, hisz a hóhér egyforma kegyetlen, akármilyen
nemzetbeli legyen is, és ha egyszer törvény, akkor azt
végre kell hajtani, aminthogy épen Werbőczyről tudjuk,
hogy megkínoztatott vallásuk miatt jobbágyokat, pedig róla
nem lehet mondani, hogy keményszívű ember lett volna.
Azzal sem magyarázhatjuk a tudomásunkra jutott tör*) Salamon Ferenc : A reformátió történetéhez Magyarországon. Kisebb
tört. munkái. Révész Imre: Dévay Biró Mátyás, első magyar reformátor életrajza és irodalmi műve. U. az. Erdősi János magyar protestáns reformátor.

vényvégrehajtási esetek csekély voltát, hogy csak ijesztésül
hozták meg a törvényt, hiszen a királyság és az egyház
létalapjait féltette, h a n e m magyarázható az emiitett körülmény igenis azzal, hogy Magyarországon nem igen akadt
1526 előtt olyan ember, ki magát nyiltan lutheránusnak
vallotta. Maga Luther sem akarta, hogy hívei magukat ő
utánna nevezzék. A „lutheránus" elnevezést Eck használta először gúnyosan 1519. végén és az 1521. jan. 3.
kelt pápai bulla szintén gyalázó, megbélyegző célzattal
használja a lutheránus elnevezést. Azon Husziták, kik
Pozsonyban mindenesetre voltak még a XVI, század
elején is; azon vallásilag teljesen közönyös elemek, melyek
a humanistikus műveltség hatása alatt az egyház tekintélye előtt meg nem hódoltak; azon érdekeltek, kik a
zavarosban valami haszonra számitottak; végül azok,
kik igaz benső meggyőződésből várták az egyház újjászületését, csak úgy nevezhették magukat lutheránusoknak,
ha ez nem járt volna semmi veszélylyel vagy pedig a
veszély tudatában a vértanúhaláltól nem riadtak volna
vissza. A mohácsi vész előtti időben tehát mindazon
fentebb emiitett elemek várakozó álláspontot foglaltak
el s megmaradtak külsőleg az egyház hiveinek, várva az
idők kedvezőbb fordulását. Addig is azonban közelednek
egymáshoz azon különböző elemek és a cselekvés idején
mint egységes, összefort párt jelentkeznek.
Az 1525. törv. IV. cikke azonban a legrosszabb eszköz
volt a mozgalom meggátlására, mert egyszóval sem mondta
meg, hogy kik értendők lutheránusok alatt. Mig egyizben
Brandenburgi Györgyöt, a király nevelőjét, Mária királynét, a bányavárosokat, Sopron és Pozsony lakosságát
tartja a közvélemény lutheránusnak, 1 ) máskor egy Szabó
Viol nevű soproni polgárt sem tartanak annak, pedig az
utóbbi egy ideig magamagát is annak vallja, a böjt meg*) Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. Szerkesztették Bunyitay Vince, Rapaics Rajmund, Karácsonyi János. I. k. 270 1.

szegésével és a böjtre vonatkozó nyilatkozatával az u j hit
emberének m o n d j a magát s miután tévedését bevallja, a király szabadon bocsátását elrendeli. Az esztergomi érseki aulában és a budai királyi várlakban egymást éri a vád, a feljelentés, a gyanusitás, hogy egy-egy főúr, de még főpap is,
vagy valamelyik város lakossága lutheránus; az illetők
nyilatkozata vagy az elrendelt hivatalos vizsgálat meghazudtolja a gyanusitást épen azért, mert a lutheranusság
fogalma rendkivül szűkre volt szabva. Mig azonban nálunk
az 1525. törvény várakozásra készteti a hitujitás hiveit,
közép Európában a pápaság dolgai rosszul folynak:
Németországban választófejedelmek, uralkodók, birodalmi
városok nyiltan és határozottan szervezkednek az uj
tanok szellemében : egyházi birtokokat lefoglalnak, papok
nősülnek, német nemzeti nyelven tartják az isteni tiszteletet. A császári zsoldos sereg többnyire lutheránusérzelmű vezérével Frundsberggel együtt, minthogy V.
Károly császár politikai és harci ellenfele a pápának,
Rómát ostromolja meg és ki is rabolja. Frundsberg, a vezér
szavát adja, hogy ha a pápa kezébe kerül, felakasztatja. 1 )
így történhetett meg azután, hogy András doktor, 2 )
Ranke. Geschichte der Päpste, Leipzig, Duncker und Hamblot. IX.
Auflage. 69.0. I. k.
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) Item Octava Corporis Christi geschenckt dem Doktor Andrea, der
von wegen der lutterischen sachen hie gewest, ain essen visch per I. t. III.
B. XV. d. Pozsony város számvit. könyve. 1526. Ezen adat azért is nevezetes,
mert ez vezette félre mindazokat, kik a pozsonyi reformációval foglalkoztak,
hogy pusztán ezen adatra támaszkodva azt hitték, hogy Doktor Andreas
(András pap) a reformáció érdekében működött Pozsonyban és a vele rokonszenvező városi tanács csupa hálából vendégelte meg kedves vendégét. így
L i c h n e r , Joh. Pogners Verzeichniss IV. o. Im F r ü h j a h r 1526. war mit
Vorwissen des Stadtraths Doktor Andreas in dieser Angelegenheit (reformáció)
hier (Pozsonyban) thätig. M a r k u s o v s z k y S á m u e l , A pozsonyi ág. hitv.
evang. lyceum története ciműműve 3. oldalán azt mondja: Régi feljegyzések arról
emlékeznek meg, hogy már 1527-ben Luther tételei a városi tanács parancsára kiszegeztettek és A n d r a e J a k a b v á r o s i t a n á c s o s á l t a l
a n é p n e k m e g m a g y a r á z t a t t a k . Stromp Lászlónál, Somogyi Péterfogsága c. munkája 103. o. olvasható : . . . már 1526 tavaszán e tanács az,
a melynek beleegyezésével egy András nevű egyén a városban a reformáció
elveit hirdeti. Rakovszky Istvánnál : Adatok Pozsony történetéből a Pozsony

ki mint érseki vizsgáló biztos Sopronba és Pozsonyba
küldetett a végett, hogy ezen városokban az eretnekeket
kinyomozza és erről jelentést tegyen, sem Sopronban,
sem Pozsonyban lutheránusokat nem talál, az állapotokat
rózsás szinben festi, a miért is a soproniak a király
dicséretében részesülnek. András doktornak 1526. jun. 3.
Pozsonyból az esztergomi érsekhez irott levele az első
kútfő, mely a pozsonyi reformációra vonatkozik. E levélből látható, hogy András doktor 3 — 4 napot töltött Pozsony városában és a megyében. A királyi hirdetményeket
többször hangosan, tárogató mellett kikiáltatta, a megyében a szolgabirákat és espereseket az eretnekek kinyomozása végett kiküldötte, felhiván a papságot, hogy az
eretnek tudományt maguktól távoltartsák, az igazat tanitsák ; azok ellen, kik az eretnekséget követik, a vizsgálatot
inditsák meg. Hogy minő eredményről számolt be Pozsony
városáról, nem tudjuk; de ha következtethetünk abból,
hogy a hivatalos eljárást követő lakomához ') a városi tanács
által megvett halak elég sok pénzbe kerültek és abból is,
hogy Sopronban minő szép szinben látta a dolgokat, azt
kell gondolnunk, hogy Pozsonyban sem talált egyetlen
egy eretneket sem. Sopronról azt irja András, hogy a
soproni városi tanács az eretnekségtől már befertőzötteket
kihányván és a lutheránus könyveket megégetvén, a
keresztyén hit és a római szentegyház korábbi állapotára az
egész várost és községet visszatérítette. Más kútfő szerint 1 )

és környéke c. munka 17. o: 1523 évben Luthernek tételei a városi tanács
parancsára kiszegeztettek és az itt tartózkodó Dr. Andrae Jakab által értelmeztettek. Ezt idézi Geduly is kéziratában. Az András pap legendája tehát
ugy keletkezhetett, hogy Lichner a kamarai számadások adatait nem helyesen fogván fel, utána indullak Rakovszky, Geduly, Stromp és Markusovszky.
*) Stadtchamerer hat geben nach Geschäft her Burgmaister dem
Chamerschreiber das er di Lutterischen Artickl ofgeschriben etlichmal ausgerueft und angeschlagen hat. Wochen nach Johannis paptista, III. ß. Kammerrechnung der kön. Freistadt Pressburg. Pozsonyvárosi levéltár. Kútfők a
pozsonyi evang. egyház történetéhez, a pozsonyi lyceum 1902. értesitőjében.

1526-ban Pozsonyban is elégelték a reformációt elősegíteni törekvő irodalmi termékeket.
A Pozsony városi számadások egy másik adata szerint a város polgármestere, ez idő szerint Körbler Jakab,
elrendelte, hogy a városi irnok a lutheri cikkeket írja
fel, néhányszor kiáltsa ki és függeszsze ki.
Rendkívül nevezetes adat ez nem csak magában véve,
h a n e m azért is, minthogy ennek az alapján volt elterjedve azon hit, hogy Pozsonyban a mohácsi vész előtt
néhány héttel Luther thesiseit a városi polgármester
parancsára nyilván kihirdették és igy csúffá tették András
papot, ki j u n i u s elején volt Pozsonyban és a királynak,
valamint az esztergomi érseknek oly jelentést tett, mely
szerint Pozsonyban nincs lutheránus ember. Ha volna is
némi komikum abban, hogy a „purgerek" a homo regiust
és az egyház emberét elámították, de azon eklatáns
ellentét, mely a polgármester és a polgárok magatartása
között volna ilyetén értelmezés mellett, hogy t. i. június
elején még azt mondják, hogy nincs Pozsonyban semmiféle lutheránus, sem könyv, sem ember, j ú n i u s végén pedig
m á r a polgármester hirdetteti Luther tételeit, ez a mily
valótlan színű, merész, époly hibás felfogás is, nem tekintve
azt, hogy a pozsonyiakat a gyávaság és perfidia színé
ben tüntetné fel. Minden azon fordul meg, hogy miként
értelmezzük a ,,lutterische Artickl" szókat. Jászay 1 ) és
nyomában Zoványi 2 ) úgy értelmezik, * hogy ez Luther
thesiseit jelenti. Ha annyit jelentenek a szók, akkor a
hozzáfűzött következmény természetesen szintén áll. Az a
kérdés azonban, jelentheti-e a lutterische Artickl a Luther
wittenbergi thesiseit. Az események logikája azt mondja,
hogy nem. Hogy tételezhető fel szegény Körbler Jakab
polgármesterről az ; hogy ő kilenc esztendővel azután,
*) Jászay Pál A magy. nemz. napjai 525. 1.
) Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon
Protestáns Szemle 1891. 2. 233.
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a mohácsi

vészig.

hogy nem csak Wittenbergben, de az egész világon és
igy Pozsonyban is tudomásul vették Luther tételeit, hirdesse ki azokat. De az sem valószínű, hogy Körbler azt a
95 tételt, melyet egy hittudós irt azon célból, hogy első
sorban a tudomány figyelmét vonja magára és tudósok
vitatkozzanak vele, a városi kikiáltóval, tehát egy kisbiró-szerü emberrel olvastassa fel Pozsony utcáin, néhány szájtátó lézengő inas nagy lelki épülésére. Azután
akkor tegye ezt a polgármester, mikor az országban
mindenütt keresik az eretnekeket, Lutheránusokat a végett,
hogy kivégezzék őket és vagyonukat elkobozzák. Mind ez
nem valószínű. Ellenben egészen bizonyosra vehető az,
hogy a keresztelő szent János hete nem azt jelzi, hogy
az ártikulusok akkor kiáltattak ki. hanem hogy a városi
írnok akkor kapta meg a leírásért járó díjat. A városi irnok
m u n k á j a tehát összeeshetik András doktornak jelentésével
Pozsonyban 1526. juh 4-ike után következő néhány napon.
S ezen esetben a pozsonyi kamara számadás tétele szerint
teljesen úgy járt el András pap Pozsonyban is mint Sopronban, vagyis a hatóság utján kihirdettette — nem
Luthernek Wittenbergben 1517-ben kiszegezett tantételeit,
h a n e m igenis a magyar országgyűlésen hozott 1523. LIV.
és 1525. IV. törvénycikkeket, melyek szerint a Lutheránusok megégetendők és vagyonuk elkobzandó. Hogy Körbler polgármester és a városi tanács a legfőbb politikai
és egyházi hatóság emberét mindenkép megnyugtatni igyekeztek, az nagyon természetes és az is nagyon érthető,
hogy a reformáció szellemében megirt könyveket elégettetvén, nem igen sietett senki magát lutheránusnak vagy
eretneknek mondani; annyit azonban feltehetünk, hogy
a Luther-féle iratokat nem mind adták át a hatóságnak, mert hiszen egy emberöltő után megint kell égetést rendezni, vagy hogy az elégettek helyébe ujakat
hozattak maguknak, továbbá bizalmas körben egyéni
nézeteket vallottak a vallási dolgokban is, melyek az

András pap jelenlétében mutatottakkal nem igen egyeztek
meg.
Végeredményül a mohácsi vészt megelőző korszakra
nézve a pozsonyi reformációt illetőleg csak annyit óhajtunk megállapítani, hogy bár szervezkedő és cselekvésre
kész reformpártra a vallás dolgában Pozsonyban nem
találunk is; de bizonyos, hogy Pozsony is belejut az események sodrába, itt is tudomásul veszik az új, változott
idők szellemét és rokonszenvet is mutatnak iránta, azonban az egyházi és politikai hatóság tekintélye még elegendő arra, hogy a lakosságot a régi egyház külső keretében megtartsa; a minthogy akkor még Németországban
sem tudott az új mozgalom a régi formák helyébe ujakat
teremteni, melyek ezen időszakban épen csak kialakulóban
voltak.
Lényegesen nem változott a helyzet közvetlenül a
mohácsi vész után sem — legalább a vallási viszonyokat
tekintve. Külsőleg ugyan nagy változások állanak be közvetlenül a mohácsi vész után Pozsonyban. Bornemisza János
pozsonyi várgróf Buda és Mária királyné őrizetét vállalta
magára: nem nagy dicsőséggel, ötven embere minden ellenállási kísérlet nélkül egyszerűen megadta magát a Mohács
után Budának tartó töröknek. Mária özvegy királyné a
rémület hatása alatt néhány hű emberével nagysebtén
összeszedett kincsekkel sietett a legbiztosabbnak Ígérkező
helyre, Pozsonyba. Ekkor szállították ide Alamizsnás Szt.
János tetemeit is, és miután Máriával egyidőben a budai
német polgárok is menekültek, valószínűleg ezen időben
került Pozsonyba az Ofner Stadtrecht cimű nagy értékű kézirat, mely jelenleg a pozsonyi ev. egyház tulajdonát képezi.
A mohácsi szerencsétlenség Magyarországra nézve
azt jelentette, hogy a nemzet ereje a törökkel szemben kevés is, rendezetlen is; holott nagy és jól rendezett
külső és belső erőre szükség lett volna épen ezen korszakban úgy a török, mint a német befolyás miatt is,

mihez hozzájárult a reformáció forrongása is. Bár nem
tagadhatja meg a történelem a Magyarországra szakadt
kétszázados török uralom tekintetében, hogy ezen legválságosabb viszonyok között is legalább elvben hazánk törekedett megtartani önállóságát úgy politikai mint kulturális
fejlődésében, mégis a magyar állam sorsa e két században
jobbára a török és a Habsburg államok erőviszonyainak
eredőjeként jelentkezik; csakis a magyar nép szivóssága,
egyes magyar államférfiak geniálitása és szerencsés fordulatok okozták azt, hogy a magyar állammal együtt a
magyar faj, nyelv és műveltség is le nem tünt a világ
szinpadáról.
Ezen szomorú időszak elején mindjárt fekvésénél és
helyzeténél fogva Pozsony oly eseményeknek lesz színhelyévé, melyek következtében ezentúl a nyugat-magyarországi részeknek középpontjává alakul ; itt tartózkodik
Mária özvegy királyné és pártjának főbb képviselői: Báthori nádor, Thurzó tárnok, Bornemisza pozsonyi gróf és
mások, kik Ferdinánd főherceget akarják Magyarország
királyává tenni.
Tárgyunknál fogva ezen események csak annyiban érdekelhetnek bennünket, hogy pillanatnyi szünetet jeleznek
a vallási irányú izgalmak közepette. A király és az ország
szine-javának veszte, a kettős királyválasztás és a polgárháború a reformációt egy darab ideig mellékes dologgá
tették Pozsonyban is. De ha az események nem is, annál
inkább hívja fel magára figyelmünket Mária özvegy királyné
maga, aki ezen időben majdnem egy esztendőt tölt Pozsonyban és a kinek az új hit irányában tanúsított magatartása
következtetések alapjául szolgálhat az ú j vallásos irány
fejlődésére nézve Pozsonyban.
Az özvegysége elején még fiatal, humanista tudományban jártas, élénk eszű királyné 1 ) nem egyszer adta
>) Egyháztört. eml. I. 294. 320. o.

jelét annak, hogy az egyház roskatag szervezete és külsőségei iránt rokonszenvvel nem viseltetik, hogy a reformmozgalmak élénken foglalkoztatták és a környezetében
levő udvari emberek: Gryneus, Pemflinger és Brandenburgi György előtt, kik honfitársai és az újitás hivei, érzelmeit egyáltalában nem titkolta. A magyar nemzeti párt
erős állásfoglalása azonban a lutheranizmussal szemben
ezen érzületet kellő korlátok közé szorította. Mindjárt özvegysége elején Luther 1526. dec. 1. kelt bevezetéssel egy
kis kötet zsoltárt ajánlott a királynénak, mit Ferdinand
maga küldött el nővérének azzal, hogy óvakodjék Luthernek állítólagos evangéliumát a magáévá tenni és őrizze
meg családjának jó hírnevét úgy, hogy a régi, a katholikus egyháznak azután is rendületlen híve maradjon.
Erre a levélre azután Mária Pozsonyból felel 1527. ápr.
15-én: Luthert ő (Mária) nem akadályozhatja meg, hogy
azt ne írja, a mit akar; ha módjában volna, megtenné.
Luther ajánlása az ő tudta nélkül, akarata ellenére történt.
Ferdinand figyelmeztetését köszöni és óvakodni fog attól,
hogy olyasmit tegyen, a mi házuk becsületével ellenkezik.
Beményli, hogy mint eddig, azután is jó keresztyén nő
lesz. Ezen sorok Ferdinándot nem nyugtatják meg, hanem inkább megerősítik azon gyanújában, hogy a Mária
királynéról keringő hirek az ő lutheránus érzületét illetőleg nem alaptalanok, minek következtében, egy ujabb
levelében már egész nyiltan és határozottan figyelmezteti
nővérét, minő magatartást tanúsítson? Bár elismeri —
így szól Ferdinánd levelében — hogy Luthert nem
akadályozhatja, hogy azt ne írja, amit akar, reményli
azonban, hogy Luthertől n e m arat dicsőséget azért, hogy
tanait, miket evangéliumnak hirdet, elfogadta és megvédelmezte. Biztos azonban abban, hogy nővére tudni fogja,
mi a kötelessége. Nem nyugtatta meg őt Mária arra
nézve, hogy Luther iratait nem fogja olvasni és hogy
környezetére vigyázni fog; pedig azok miatt már eddig

is hírbe keveredett. Mária az ezen levélre adott válaszában ismét kitérőleg és némi reservatával viselkedik.
Hangsúlyozza, hogy jó keresztyén nőként akar élni ezután
is, L u t h e r i r a t a i t m á r r é g ó t a n e m o l v a s t a , ugy
tudja, hogy környezete sem eshetik kifogás alá; arra nézve
pedig, amit nem tud, felelősségre nem vonható.
A saját lutheránus érzületére vonatkozólag pedig álljanak elő tehát azok, akik úgylátszik f é l n e k ezen eshetőségtől, voltaképen mivel vétett egyháza ellen. Hogy
böjtben húst evett? Egészségére való tekintettel meg volt
neki engedve; ezt környezete is tanusithatja. Rosszakarói
hiába áskálódnak ellene fivérénél, mert reményli, nem ad
nekik hitelt. Kiegészithetjük e képet azzal, hogy Henckel
János lőcsei plébános azt irja Erdélyi Antal kassai
prédikátornak 1528. aug. 2 8 . h o g y Mária királyné
az evangéliumnak igen kedvez, annál kevésbbé azonban
testvére Ferdinand.
Mária királyné gyors és határozott fellépésével, a
helyzet és az emberek felismerésével Ferdinándnak adott
tanácsaival és ügyes közvetitésével megszerezte az utóbbi
számára a magyar trónt. A hála ugyan a politikában
csekély tényező szokott lenni és igy nem csodálhatjuk
Ferdinándtól sem, hogy nővérét vallásos érzületében sem
hagyta békében, hanem a család érdekeihez képest törekedett állásfoglalásra birni, sőt később más ürügy alatt
Német-Alföldre távolította el. Hogy pedig Ferdinánd
hatása Mária vallásos érzületére nem volt valami nagy,
mutatja a fenti levelezés. Mária, öcscsével a későbbi Miksa
magyar királylyal együtt a Habsburgcsalád egyedüli tagjai, kiknek a reformáció iránti rokonszenve a kortársak
előtt sem volt titok s igy nem lehetett titok a pozsonyiak
előtt sem, kik között Mária épen abban az időben lakott,
mikor befolyása és világtörténeti szereplésének tetőpontján
*) Egyh. tört. eml. I. 397.

állott; bár másfelől tény az is, hogy egyetlen egy esetben
sem látjuk Máriának közvetlen állásfoglalását olyan irányban, hogy az egyházreformot előmozdítsa. Nem kételkedhetünk azonban abban, hogy a pozsonyi polgárok,
ismervén a köztük időző királyi özvegy igazi érzületét
és tudva azt, hogy kényszer helyzete következtében előbb
egy országos párt, utóbb pedig családja világhatalmi
helyzete miatt érzületének szabad folyást nem engedhet,
m á r a saját helyzetük hasonlóságánál fogva is rokonszenveztek a királynéval.
Alapjában Pozsonyban a mohácsi vész után nem
alakult kedvezőbbé a helyzet arra nézve, hogy a reformáció iránti kedvező hangulat, ugy mint Németországban
általában, Magyarországon is több helyütt, cselekvésben,
az intézmények átalakításában nyilatkozott volna meg.
Ferdinánd magyar király — Pozsony Szapolyai János
királyságát soha el nem ismerte — mint Szép Fülöp és
Juanita fia spanyol származású, mint a római császári
korona várományos örököse, a római katholikus egyház
tántoríthatatlan hive, mint kora politikai eszméinek képviselője, de különösen mint Habsburg sarjadék az absolut
fejedelmi hatalom minden tekintet nélküli megvalósítója,
a katholicismus érdekeit sokkal hatalmasabban vihette
előbbre, mint ahogy ezt II Lajos tehette. Ferdinád mögött a spanyol világhatalom állott segédforrásainak tetemes részével : spanyol katonák és tisztek, spanyol pénz.
spanyol szellem tettek kísérletet arra, hogy Magyarországot
a Habsburgok számára tartománykép beolvaszszák.
Sok jel mutat arra, hogy a magyar szab. kir. városok
német lakossága Ferdinándban is, mint nővérében Máriában
az egyház ujitás hívét látták, ') az erdélyi szász városok részben azért is ragaszkodnak oly szívósan a Habsburgokhoz.
*) Egyh. tört. eml. a magy. hitújítás k. I. 363. Ibrányi Péter és Lőrinc
tornai várnagy 1526. febr. 19. kelt levelükben felszólítják a szádvári őrséget,
hogy pártoljanak el Ferdinándtól, mint a ki a lutheranizmus hive.

I. Ferdinánd király nem volt vakbuzgó ember, élete
vége felé a tridenti zsinat után, amikor az utóbbinak
merev magatartását minden ujitással szemben magára az
egyházra nézve is veszedelmesnek tarlotta, kieszközölte a
pápánál, hogy alatta két szin alatt nyerhessék az úr
vacsoráját és egész komolyan fáradozott azon, hogy az
egyházban a coelibatus megszűnjön.' 2 ) Érzületénél és
helyzeténél fogva, azok élére állitva, kik az egyházujitást
mindenképen akadályozni törekedtek, élete egyik főfeladatául vallotta, hogy az általa gyűlölt lutheri eretnekséget kiirtsa. Hogy nem sikerült, nem szándékán mult.
Hogy a magyar koronát a maga és utódai számára megszerezze és megtartsa, hogy a Habsburg birtokokból mentül többet nyerhessen el ; hogy absolutistikus törekvéseit
megvalósíthassa, hogy a katholicismust fentarthassa, az
akkor divatozó és a kor erkölcsi felfogásával nem ellenkező
eszközöket összességükben alkalmazta: katonáit és hadvezéreit condottierik képezik, az orgyilkosságért, melyet
hadvezérei alkalmaznak, a felelősséget magára veszi,
ellenfeleivel folytatott alkudozásaiban ritka perfidiával
jár el, ahol a hatalom ellenfeleit kezébe szolgáltatja, a
hóhérbárd segiti a politikai akadályokat megszüntetni.
Legőszintébb bámulatra méltó azon rendkivüli szivóssága,
melynél fogva az egyszer kezébe ragadott zsákmányt ki
nem ereszti többé, ugy hogy végre is kifacsarja ellenei
kezéből ; ehhez járul azután a sok igéret, vesztegetés, adományozás, tevékenység, melyek együttesen legalább alapot
teremtettek arra, hogy Magyarországot családja birtokává
tegye. A főuraknak pénz és birtok, a városoknak privilégium kellett, hogy hozzá vagy tőle el a másik királyhoz
pártoljanak. Az erkölcsök oly mérvű bomlását, mint ná2

) Documenta Archivi Eccl. A. Conf. Pos. Tom. I. Ribini, Memorabilia, eccl. Aug. conf. in Reg. Hung. Tom. I. pag. 197. Pozsonyi ev. lyc.
Ért. 1902. 50. 1. Martinus Klanica: Fata Aug. Conf. ecclesiarum a tempore
reformationis etc. Fabónál Monumenta Evang. 194.

lunk a XVII. században, tán csak a római császárok kora
mutat fel. Tán közös ez mindazon korokkal, melyekben
a régi intézmények keretei megernyednek és az újak még
nem tudtak kialakulni. Állam, társadalom, egyház, közgazdaság nehéz válságokkal küzdenek, nálunk tán legjobban
egész Európában. Ily korszakban Ferdinand király a maga
megalkuvási rendszerével párosult szívósságával fényes
uralkodási pályát ugyan nem futhatott meg, de utódainak
nagy sikerek alapját hagyta örökségképen. A saját katholicismusa nem volt akadály abban, hogy Magyarországon
egyes főurak és városok az uj hitet elő ne mozdítsák;
Németországban is kénytelen volt lépésről-lépésre a reformációval szemben meghátrálni. Ausztriában, Styriában és
Magyarország egyes részeiben azonban egész határozottsággal küzdött a régi egyházszervezet fenntartása mellett
így Pozsonyban is. Ezt a várost a várral együtt Bornemisza János és Nádasdy Tamás segítségével sikerült
neki már 1526-ban hatalmába ejteni, tart benne zsoldos
katonaságot és a várgróf éberen őrködik a király érdekei
felett. Az 1526. törvény érvényét mindenkép fenn kellett
tartani, hogy Pozsonyban a reformáció iránti hajlandóságot korlátozni lehessen. Hogy ily irányban működött a
királyi hatóság képviseletében a pozsonyi gróf, valószínűleg előleges megállapodás szerint, mutatja a következő
eset.
1528-ban történt a dolog. A pozsonyi ferencrendüek
kolostorában két német szerzetes tartózkodott, az egyik
schweici, a másik pedig egy ulmi molnárnak fia. Ezek
valószínűleg többizben felléptek a szószékre is és egyházi
szónoklatokat tartottak. Az ulmi barát megszokhatta már,
hogy Németországban pápaellenes tanokat hirdetett a szószéken, mint a melyek a közönségnél általános tetszésben
részesültek: itt Pozsonyban is német közönsége előtt
hevesen kikelt a pápás mise és a pápás bálványimádás
ellen, ezeket tehát haszontalan dolgoknak mondotta. Egy

alkalommal német szerzetes társával a vár alatt a Dunaparton sétált, amidőn a várgróf emberei mindkettejüket
elfogták és a várba hurcolták. A várgróf azután egy hordót kiveretett szegekkel hegyeikkel befelé és a mezitelenre
levetkeztetett ulmi szerzetest sarkáig a hordóba húzatta.
Ily állapotban tétette azután máglyára, melynek füstje a
szerencsétlent megfojtotta. 1 )
Ezen száraz tényállás világossá teszi előttünk azt,
hogy Pozsony városában a Ferenciek templomában egy
szerzetes ajkáról hangzott el a reformáció kezdetén a pápás dogmák elleni támadás ; ez a közönség részéről minden
akadály nélkül megtörténhetett, mert hisz adataink szerint
a feladás nem a közönségből történt, hanem egy szerzetestárs részéről. A feladónak tudnia kellett, hogy minő súlyos
következménye lesz az ő feljelentésének, ha tehát mégis
megtette a v á r g r ó f n á l és nem a v á r o s i h a t ó s á g n á l
a feljelentést, a várgróf pedig megvárta a pillanatot, mig
áldozata elhagyja a város területét és a vár területére lép
és akkor fogatta el, mindez a feladó részéről személyes
boszú művének is tűnhetik fel. Ha az ulmi szerzetes nem
teszi lábát a vár területére, hanem megmarad a város
területén, dogmatikus támadásait minden akadály nélkül
folytathatta volna. E szerint Pozsonyban a pápai egyház
ellenes irány a lakosság közhangulatával nem ellenkezett.
A várgrófnak az eljárása pedig annyiban lehet figyelemre
méltó, hogy nem elégszik meg a törvényes kivégzési móddal,
az egyszerű elégetéssel, hanem súlyosbbílja az amugyis kegyetlen büntetést a szeges hordóval való megkínzással is.
Ennek a magyarázatát abban kereshetjük, hogy elejét
akarja venni a király embere annak, hogy még több barát
is bejöjjön a határmenti Pozsonyba az u j tan hirdetése
céljából. Annak, hogy a Pozsony városi hatóság az ulmi
szerzetes pártolóit és hiveitis üldözte volna, semmi nyoma;
*) Beck József : Die Geschichtsbücher der Wiedertäufer in OesterreichUngarn. Bécs, 1883. 67. 68 1. Ortvay: Pozs. vár. tört. II. 2. 145.
A Pozsonyi Evaiig. Egyház T ö r t é n e t e .
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beigazolja tehát ez a tény is úgy a városi hatóság, mint a
közönség többször emiitett hajlandóságát a hitjavitás iránt.
A következő években 1529 és 1580-ban folyik le
Németországban a speyeri és augsburgi birodalmi gyűlés,
minek következtében a hitujitás hivei mint politikai párt
a spaeri tiltakozás következtében protestánsoknak; az
augsburgi birodalmi gyűlésen benyújtott hittételek következtében pedig ágostai hitvallású evangélikusoknak neveztettek. Miután a lutheránus, protestáns és ágostai elnevezések többé kevésbbé gúnyos értelemben voltak forgalomban,
Magyarországban pedig a lutheránus név még nagy vesze
delmet is hozhatott az illetőre, végül az e v a n g é l i k u s
szellem ellen bármely szigorú pápás felfogás sem foglalhatott állást, ezen utóbbi elnevezés alatt kezdtek Német
országban külön egyházszervezetté tömörülni, nálunk
Magyarországon pedig ugyancsak ezen a néven kezdenek a régi egyház kebeléből kibontakozni ott, hol a király
és az egyházi főhatóságok hatásköre nem igen tud már
érvényesülni.
A dolog tehát úgy áll, hogy Pozsonyban a régi egyház
szervezetén belül egy része a hiveknek, mely a németországi reformáció vívmányait kezdettől fogva rokonszenves
figyelemmel kiséri, törekszik ugyan emancipálódni egyháza
kötelékéből, de azt nyíltan és határozottan nem teheti,
mert ez beleütközik a király akaratába, melyet Pozsonynak sokkal jobban kell respektálni, mint m á s városnak
vagy főúrnak azon oknál fogva, mert Ferdinand király
Pozsonyt teszi meg Magyarországi birtokrészei középpontjává, állandóan őrséget tart benne s gondja van, hogy
mint örökös tartományaiban, úgy itt se terjedhessen el
a hitujitás.
Csakhogy a XVI. század harmincas éveiben a reformáció terjedése Európában oly mérveket ölt, hogy a pápaság helyzete is válságossá lesz, az egyház alapjaiban van
megrendülve: Svédország, Norvégia, Dánia, Anglia, Német-

ország nagyobb fele egészen, Lengyel-, Magyar- és Franciaország részben elszakadtak a pápás egyháztól: maguk a
papok hódoltak meg legtöbbnyire az új irány előtt, nem
csak világi papok, hanem szerzetesek is nősülnek; Austriában vannak kolostorok, melyekben nős és családos
szerzetesek laknak; főpapok nem tartanak misét, mert
meg vannak győződve, hogy nem sokára maga az egyházi főhatóság el fogja ezt törülni; a hívek legnagyobb
része, maga Ferdinand király és Károly császár megvannak
győződve, hogy maga az egyház fog reformokat létesíteni
és akkor a szakadás kikerülhető. Voltak is tárgyalások a
curia és a német hitjavitók közt, de csakhamar kitűnt,
hogy az ellentét sokkal nagyobb, semhogy azt ki lehetne
egyenlíteni; a szakadás m á r mélyebb, semhogy az elvált
rész szervesen tudjon hozzá forrni a régi törzshöz. Ha
felhangzanak a vádak a pápás egyház merev konservativizmusa és az egvházjavitók radikalizmusa ellen, mint a
melyek az egyesülést megakadályozták, jusson eszünkbe,
hogy a keresztyén egyház egy természetes és szükséges
processuson ment keresztül a reformációval: az előző vajúdások véget érnek, a reformált egyházak szép virágzást
és nemes gyümölcsöt hoztak az emberiségre, mig a régi
törzs, a katholikus egyház, szintén megújhodott és a saját
benső erejének felhasználásával még korántsem szűnt meg
missiót teljesíteni az összemberiség számára. A katholicismus megujulása közvetlenül X. Leo pápa halála után
következik be. VI. Adorján beismeri, hogy az egyház n e m
teljesítette kötelességét, VII. Kelemen pápa és utódai pedig
már kezdtek gondoskodni azon eszközökről, melyekkel,
míg egyfelől visszaplántálták a nagy tömegek szivébe az
egyház iránti szeretetet, absolutisztikus egyházkormányzati
szervezkedéssel a vezetést egységessé teszi, az alárendelt
csoportokban pedig helyreállítja a rendet, fegyelmet, sőt
helylyel-közzel lelkesedést, magas szárnyalású szellemet
is képes teremteni.

így látjuk a katholicizmust benső erejében naprólnapra megujulni: a tridenti zsinat (1545 — 63) az egyház
összes dogmáit fenntartj a, az inquisitiót ismét alkalmazásba
veszi, a reformra törekvő könyvek olvasását hiveinek eltiltja (index librorum prohibitorum), a jezsuita rend működését megkezdi s mig a reformáció elején a reformátorok
hirdették a papismus és papság erkölcstelenségét, rámutatva
a sok botrányra, most ugyanazt a fegyvert alkalmazzák a
jezsuiták a protestánsok ellen, bűnnek bélyegezvén a papok
házasságát. Á pápás renaissance Magyarországon még elég
korán lépett fel arra,hogy a katholikus egyházat megmentse,
végső célját azonban, a protestantizmus teljes kiirtását,
meg nem valósitotta.
A pápás renaisance első képviselője Magyarországon
Oláh Miklós esztergomi érsek (1553—1568), ki a protestantizmus kibontakozását a katholikus egyházból és önálló
szervezkedését, mely még csak a XVII. században következik be Nyugatmagyarországon, megakadályozta. Többnyire Pozsonyban lakott és királyi adományok a nyugaton
kárpótolják a török miatt elveszett birtokaiért, a Dunán
innen birja Nagyszombatot, a Dunántúl pedig övé a lánzséri határvár.
Oláh Miklós működése öndutatos, rendszeres és következetes volt. A tridenti zsinat a saját megállapodásain
kivül minden egyéb dogmát eretneknek nyilvánitván, a
Tridentinum szabványait kellett a papságra ráerőszakolni
és akkor az u j egyház n e m tud megalakulni. Nyugatmagyarországon Oláh érseket Ferdinand király támogatja,
mig Erdélyben, hol János Zsigmond király unitárius, és
a török hódoltságban az u j hit egyre terjed.
Az állapotot úgy kell képzelnünk, hogy faluhelyeken
a papok legtöbbnyire megnősültek, mert ezt az egyházi hatóságnak nem volt módjában megakadályozni. A Tridenti
zsinaton a coelibatus újra kimondatván, a nős papok azon
alternativa elé kerültek, hogy házasságukat concubinatus-

nak kellett tekinteniök, vagy pedig az ú j hit hiveivé lettek. Minthogy pedig ez egyszerre sok helyen volt igy s
a vérségi kötelék megtagadása természetellenes dolog volt,
a rekatholizáció nagy nehézségekkel állott szemben.
Pozsonyban és a városokban ez nem volt egészen
így, itt nem a hívek indultak a lelkész után, hanem megfordítva. a hivek törekedtek arra, hogy lelkészük az ő
vallásos érzületükhöz tartsa magát. Ez azonban bajos
dolog volt. Mióta a várgróf az ulmi franciskánust
oly kínos halálnemmel kivégeztette, a franciskánus templomban nem igen hangzott el többé a pápaság ellen
lázító egyházi szónoklat. A város papja, mint kanonok,
királyi kinevezés alá esvén, mindig a régi hit embere volt;
tehát csak egy mód volt evangeliumi szellemű egyházi szónoklatot hallgatni Pozsonyban, ha a város papjának segédjét, kit
a város választott és fizetett és kit prédikátornak 1 ) (Predikant) neveztek, sikerült volna az olyan emberek sorából
megválasztani, kik az új iránynak hódoltak. 1542-ben
látunk is erre kísérletet. A parochus melletti városi prédikátor ezen esztendőben szerzetes volt, aki megnősült.
Minthogy ez csakis a tanács tudtával és beleegyezésével,
talán épen felszólítására történhetett, Ferdinand király
nem a szerzetest, hanem a városi tanácsot idézte meg
Bécsbe, hogy eljárásáért feleljen. Ha a nős szerzetes
helyébe másikat, nőtlent tettek meg prédikátornak és
loyalitásnknak meg engedelmességüknek szóval kifejezést
adtak Bécsben, amint hogy valójában egyebet nem is tehettek, Ferdinánd meg volt nyugtatva Pozsony katholikus hithűsége miatt. 2 ) A köznép maga, a cselédség, a céhbeliek egy
része, a szegény emberek zavartalanul megmaradtak a régi
hitben. Csak az előkelő, gazdag, ősi származású patrícius
családok voltak evangelikus érzelműek és várták az alkal*) Kit esetleg az ugyancsak királyilag kinevezett nagyprépost le
tehetett. (Pozs. Hiradó 1902. okt. 25. Ortvay.)
2
) Lichner: Johann Pogners Verzeichniss. Előszó. IV.

is

mat, hogy ennek megfelelőleg rendezhessenek istentiszteletet, ahogy ez m á r sok magyarországi városban ezidőtájt meg is volt.
Egyáltalában n e m szabad azt gondolnunk, hogy a
katholikus és az evangelikus lelkészek és hivek egymástól úgy, mint ma, el vannak különitve úgy az egyházi szervezet, mint a világi törvény által is, a mikor az egyik
vallástól a másikba csak áttéréssel, tehát formalitással
vehető fel az ember, a gyermek bizonyos törvényes
rendelkezések következtében egyik vagy másik felekezetnek kötelezett tagja, minden okmányon ki van téve az
egyén vallásfelekezete is, melyhez az illető tartozik.
Mindez a XVI. század derekán még egészen máskép volt
Nyugat-Magyarországon. Ugyanazon templomba jártak az
összes keresztyének, szó sem volt katholikus és nem
katholikus templomról; ha a lelkész megnősült és az uj
vallási iránynak hódolt, szintén összes eddigi hívei mentek hozzá a templomba, kiknek vallásos érzületét törekedett az új szellemben átalakítani, áttérésről és ennek formaságairól szó s e m lehetett. Lehettek falvak, hol félszázadig sem járt püspök vagy annak megbizottja és igy a
lelkésznek a befolyása a hivekkel szemben az egyházi
irányban úgyszólván korlátlan; csakis a földesúr, mint
patrónus szólt bele az egyházi vagyon kezelésébe. Tudjuk
pedig, hogy a XVI. század második felében a legtöbb
magyar főúr evangelikus érzületű s igy a lelkészek által
megkezdett vallásujitást nem akadályozták. De viszont
nem tekintették magukat az egyháztól kilépetteknek sem;
innét van az, hogy sok főúrról, sőt sok lelkészről, egyházi Íróról még ma is folyik a vita, hogy protestáns volt-e vagy nem.
Szokás Nádasdy Tamást, Perényi Pétert, Zrínyi Miklóst a
protestánsokhoz számítani, holott Nádasdy élete végén
úgy nyilatkozik, hogy a lutheranizmust ki kell irtani; Zrínyi
Miklóst pedig a szigetvári hős utóda Zrínyi Miklós a költő
mint a k a t h o l i k u s vallás hősét és martyrját énekli

meg. Látjuk azonban azt is, hogy ugyanazon ember élete
különböző szakaiban érzületét és meggyőződését megváltoztatja és innét van az, hogy m a már mindkét felekezet
tart igényt arra, hogy a magáénak vallja az illetőt.
Milyenek voltak ezen viszonyok, legvilágosabban
Somogyi Péter vágselyei tanitónak az esetéből tudjak,
mely annál nagyobb figyelemre tarthat igényt, minthogy
az eset szinhelye részben Pozsony és igy a pozsonyi
viszonyokra nézve is nyerünk tájékozást és minthogy
leirása ezen eseményeknek, úgy látszik saját kezéből ered
és a pozsonyi ev. lyceum kézirattárában mainapig is
megvan.
Somogyi Péter vagy mint magát az akkori divat
szerint nevezi, Petrus Simiginus,') 1556. decemberében
Oláh Miklós érsek által Nagyszombatba idéztetett, hol
vizsgálat alá vétetett arra nézve, vájjon tudománya és
vallásos érzülete megfelel-e a tridenti zsinaton szigorúan
megállapított dogmáknak. Feltették előtte mindazon kérdéseket, melyekre felelve kitűnt, hogy a régi pápás, vagy az uj
reformált egyház hívének vallja-e magát. Somogyi későbbi
magatartásából következtetve, semmi okunk sincs feltenni
róla, hogy meggyőződése ellenére a Tridentinum értelmében felelt volna az eléje tett kérdésekre. Dacára annak
azonban ekkor még szabadon bocsátották és ismét megkezdhette tanitói működését Vágsellyén. A következő év
tavaszán azonban nemcsak ő maga, hanem Hadan Mihály
presbyter és András vágsellyei pap is fej- és jószágvesztés terhe alatt Pozsonyba idéztetnek az érseki szék elé.
Mind a hárman mint az esztergomi érsek és királyi biztos foglyai Pozsonyban először az érseki kúria közelében,
Lihellus Contribulationis de Selyensi captivitate, a Petro Simigino
Captivo in Domino. Anno 1557. Pozsonyi lyceumi kézirattár 313 kg. Harmath
Károly ismertetése a pozsonyi ev. főiskola 1878 — 79. értesítőjében. Pozsonyi
ev. lyc. értesitő 1902. Kútfők a pozsonyi ev. egyház történetéhez. Stromp
László, Somogyi Péter fogsága.

később magában a kúriában egy török fogolylyal együtt
börtönbe vettetnek. Mind a h á r o m 1557. juliusában jelentkezik első kihallgatásra, amelyen eskü alatt kellett
nyilatkozniok, minő álláspontot foglalnak el azon tanokban, melyekre nézve a régi és új hit egymástól eltérnek. Már az eskünél tűnik ki, hogy András pap és
Iladan Mihály presbyter a fogságban megpuhultak, letették az esküt Máriára és szentekre is, mit Somogyi
megtagad. A többi kérdésre adott válaszaiban Somogyi
mindenütt az Augustana confessio alapján áll, András és
Hadan ellenben a Tridentinum szellemében vallanak. A
két utóbbi azonnal visszakapj a sza. badságát. Somogyit
ellenben maga az érsek törekszik érvekkel álláspontja
feladására birni, majd fenyegeti őt m o n d v a : ily átalkodottakat György érsek (Martinuzzit érti) m á r rég máglyára
küldött volna; újra börtönbe vetik, hol mindennemű
emberi sanyarúságból bőven van része, elhurcolják Znióra,
visszakerül Nagyszombatba és Pozsonyba, közbe m a j d
szabadsága visszanyerésével kecsegtetik, ha megtér, m a j d
halállal fenyegetik, ha nem tér meg. Somogyi azonban
tűr, szenved, majdhogy el nem pusztul szenvedései terhei
alatt, de evangelikus hitében mindvégig állhatatosan megmarad. Pozsonyi fogságából többször ir azokhoz, kiktől
segélyt, vigasztalást, közbenjárást vár. így ir a pozsony
városi tanácshoz, Armpruster Kristóf előkelő pozsonyi
polgárhoz, ki egyszersmind kir. kamarai számvevő, Gáspár nevű orvoshoz Nádasdy Tamás nádor udvarában és
azon császári főtisztekhez, akik akkoriban a pozsonyi
császári helyőrségnek parancsnokai: Staubitz Henrik-,
Ottersee Frigyes-, Gitteld Mihály-, Disgum Konrád-,
Blanck Udalrik-, Ron Job-, Khoels Kristóf- és Preyster
Jánoshoz. Végső sorsáról csak annyit tudunk, hogy
Miksa trónörökös, főherceg közbenj arására börtönéből kiszabadult.
Somogyi nem azok közé tartozik, akik vallásos meg-

győződésükben a környezethez alkalmazkodnak, hanem
oly mély gyökeret ver bennök az eszme, hogy azt semmiféle külső erőszak sziveikből ki nem tépi és igy ellenfeleik gyűlöletének, hitsorsosaik bámulatának és szeretetének tárgyai. Ilyen emberekből lesznek az eszme vértanúi.
Értjük tehát Oláh Miklós türelmetlenségét és haragját
vele szemben és abból, hogy megk mélte hatalmában levő
ellenfelét a máglyahaláltól, mintha azt lehetne következtetni, hogy becsülésre kényszeritelte őt az egyszerű tanitó
vagy hogy Oláh meggondolva a dolgot, nem akart az
ellenfélnek azzal szolgálatot lenni, hogy martyrjaik számát
gyarapítsa. A Somogyival egyidőben pozsonyi fogságba
jutott András pap és Hadan Mihály presbyter az első
támadásra azonnal letettek minden evangelikus hithűség
ről, esküsznek Máriára és szentekre, hitet vallanak a
Tridentinum szerint; pedig hogy evangelikus érzületüek
voltak, tanúsítja az, hogy Somogyival együtt kerültek az
inquisitió elé, mint az ő barátai és hivataltársai, különben
is András pap Erdélyből jött és egy tisztes hajadonnal
jegyben is járt, vallomásában pedig kiemelte, hogy
Somogyi vette reá ugy az eljegyzésre, mint az evangelikus
vallásra is. Nem a gonosz és rosszindulatú ember mutatkozik a sellyei parochusban, mikor tagad, hazudik, rágalmaz és visszavon, hanem a közönséges, gyenge, önző
szerencsétlen, aki kinos vergődésében életét, állását akarja
megmenteni. Sikerült is visszanyerni szabadságát,
de
visszatérve falujába, hivei becsülését elvesztette. Annál
nagyobb figyelem tárgya volt Somogyi és pedig épen
Pozsonyban, hol épen ezen időben országgyűlés volt
együtt (1557. juniusában.)
Az ezen korszakbeli országgyűlések, melyeken a
főrendek Oláh Miklós palotájában, a rendek pedig a
Ferenciek templomában tanácskoztak, 1 ) az evangelikus
l

) Kerékgyártó Árpád: Magyarország történetének

kézikönyve, II. 115.

vallásnak egyáltalában nem kedveztek. Az 1548-ban alkotott 9. törvénycikkre szoktak hivatkozni a későbbi
országgyűlések is az egyházi dolgokban, melyeknek a
régi karba való visszaállítására törekszik klérus és király
vállvetve és sem a főurak, sem a városok részéről ellenzéki törekvést nem veszünk észre. Téves azon felfogás,
hogy a törvény a lutheranizmust Magyarországon hallgatagon eltűri, amidőn csak az anabaptisták- és sacramentariusokra m o n d j a ki, hogy ezek űzessenek ki és többé
be ne fogadtassanak. Ezen törvény egyéb részeiben egész
világosan azon célt tartja szem előtt, hogy az evangélikusok különválása a régi egyházszervezettől megakadályoztassék, bár ugyanezen esztendőben (1548) a császár
a saját teljhatalmából Németországon az „Interim"-ben
megengedi a papok nősülését 1 ) és az úrvacsora két szin
alatt való kiszolgáltatását. Ferdinand azonban azt hiszi,
hogy fenn tudja tartani az egyház egységét Magyarországon
pápás alapon. Az 1548. V.—XIII. törvénycikkek kimondják
ugyanis: 2 ) Ő felsége intelme folytán az összes karoknak
és rendeknek közakarata, hogy az istentisztelet és a vallásnak régi szabása helyreállíttassák, az eretnekségek
pedig általában megszüntettessenek, mi célszerűen úgy
történik, h a tudományos főpapok állíttatnak az egyházak
élére, kik tanítsák és taníttassák lelkészeik által a nyájat.
A népoktatására azonnal espereseket küldjenek ki és jó
hitszónokokat adjanak melléjük, hogy a r é g i
vallás
és i s t e n t i s z t e l e t
mindenütt
h e l y re állíttass á k Csak tanult, feddhetetlen életű s az igaz hittanulmányhoz ragaszkodó férfiak avattassanak papokká. A főpapok tehetségükhöz képest tanodát állítsanak a tudomány
és igaz vallás tanítása végett, hogy igy eltávolíttassanak a
g o n o s z h i t á g a z a t o k és a régi vallás felsarjadjon.

1

) Timon Klanicánál: Fata aug. Conf. eccl. 194. 1.
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0 felsége gondoskodjék a gymnasiumi ifjúság segélyezésé-,
roi. A hitszónoksággal sok helyeit foglalkozó mesterembereket az esperesek tiltsák el ettől s az igaz hitre
térítsék.
E törvényes rendelkezések elég erélyesek és ha
végrehajthatók, a lutheranizmust is megsemmisítik Magyarországon. Végrehajthatók azonban az országos állapotok miatt nem voltak és a XVI. század derekán már
egy egész nemzedék sarjadt fel a reformáció tanaiért való
küzdelemben, mely Magyarországon kedvezőbbé alakul
azon események következtében, melyek
1552—1555.
Németországban folynak le. Szász Móric herceg ugyanis
legyőzi a császárt és a passaui, majd augsburgi egyezségre kényszeríti, mely szerint az ág. ev. hitvallás követőinek, amennyiben birodalmi rendek, Németországon
szabad vallásgyakorlatuk van.
1556-ban Ferdinand a római szent birodalom császára
is lesz, melyben kénytelen tűrni azt, ami ellen Magyarországban mint magyar király küzd.
Az 1557-iki pozsonyi országgyűlésen az előbbi végzések alapján Oláh Miklós keresztül vihette, hogy a
dioecesis-beli gyanús vagy épen lutheránus papokat, kiket
a saját fenhatósága alatt levőknek tekint, megidézhesse a
végett, hogy őket kihallgassa, megvizsgálja és ehhez képest
intézkedhessék, vagyis evangelikus papot vagy megtérésre
birja vagy pedig eltávolítsa. 1 ) Már előzőleg az 1553. VII.
törvénycikk tiltja a főpapok és az általok választott hitszónokok kigúnyolását, megverését, meggyilkolását, vagy
az Isten egyházainak lerombolását, kifosztását, azokban a
képek összetörését és megégetését. Ezen tilalomnak csak
úgy volt értelme, hogy ilyes dolgok vagy tényleg meg
történtek, vagy legalább egyes helyeken fenyegetőzések

') Breznyik János:
Selmecbányái evang. egyház és lyceum története
I. f. 95. lap. U. o. A lőcsei követ 1557. j a n . 14. jelentése. Stromp, 7. sz. 5. o.

történtek ezen irányban. Az országgyűlési tárgyalások,
úgyszintén a templom ajtajára kifüggesztett idézölevél,
mely szerint a papok az érsek előtt megjelenni tartoznak,
az egyes idézettek megjelenése, vagy ezeknek az inquisitionalis törvényszék elé idézése, a megidézettek magatartása, mindezen körülmények a pozsonyi polgárság
körében a legmagasabb fokú izgalmat keltették. Az ugyancsak Pozsonyban az érseki kúriában 1 ) ülésező inquisitió
elnöke maga az érsek; tagjai püspökök, prépostok, theológiai tanárok, kanonokok, néhány pozsonyi és nagyszombati polgár 2 ) és egyházi férfiú valamint érseki főtisztviselők. Annál nevezetesebb ezen törvényszék, minthogy róla egyháztörténetiróink nem igen vettek tudomást
és praecedensül szolgált a XVII. században ugyancsak
Pozsonyban és Nagyszombatban ülésező iudicium delegatumnak. Mikor Somogyit és társait fogva hozták az érseki
udvarba, az utcán összegyűlt lézengők durva tréfái és
tapsa- mellett azonnal vasra verték őket és egy börtönőr
a beállott esti szürkületben egy félreeső, nyirkos bűzös
barlangszerű börtönbe szállította a megalázott és megvetett egyházi embereket. Előttük lépdelt egy bilincsre vert
török, kinek kemény nézése és borzalmas külseje rémületet keltett a keresztyén foglyoknál. Utána közvetlenül
az egymáshoz láncolt András pap és Hadan Mihály
következtek; bezárta a sort a fáradtan utánok tántorgó
Somogyi. Mikor az udvaron börtönükbe vezették a rabokat,
ezek egyike halkan mormogta: ime ilyen nyomorultul
kell elpusztulnunk, amikor egyszerre láthatóvá lett az
egyik ablakon át Oláh érsek ősz feje, mellette az ablakmélyedésekben udvari tisztjei, kik valamennyien a szerencsétlenek kinos elvonulását szemlélték. Ne csadálkozzunk, hogy András pap és Hadan Mihály hitük és meg-

') Libellus contribulationis. (Pozs. lyc. kézirattár 24—25. o.)
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győződésük árán törekedtek a borzalom ezen tanyájáról
menekülni. Azon kell inkább csodálkoznunk, hogy a fiatal,
pappá fel sem szentelt tanitó, ki tudásra, rangra amazokkal szemben alábbvalónak tekintetett, nem csak árulást nem követett el vallásos meggyőződése ellen, hanem
kész volt vitába bocsátkozni magával az érsekkel. Mikor
az érsek becsmérlőleg nyilatkozik a Somogyi által idézett
Augustana confessióról, ez az egyházi atyákra és a bibliára hivatkozik, ami a hatalmas ellenfelet haragra gerjeszti, tán nem anélkül, hogy magában el ne ismerje
emez a szegény ludimagiszternek bátorságát és tudását.
Bár mindezek mint Pozsonynyal és a reformációval kapcsolatos események érintkeznek tárgyunkkal, reánk nézve
mindazáltal sokkal fontosabb, hogy a pozsonyi közönség
és a hivatalos világ minő magatartást tanusitolt ezen
eseményekkel szemben. Láttuk az utcán véletlenül összeverődött néptömeget, mely kinevette a bilincsre vert
„eretnekeket", élceket mondott és tapsolt. A tömegnél
tehát ne keressünk evangelikus hitérzületet ez időben
(1556 — 1557.) Pozsonyban. Nem maradt azonban titokban az eset olyanok előtt sem, kik részvétet éreztek a
hitük miatt fogságot szenvedők iránt; ezeket a városi
tanács tagjai közt kell keresni, valamint a város egyéb
előkelő polgárai és a pozsonyi várőrség tisztjei között.
Mindezeket Somogyi felkeresi börténéből leveleivel, elpanaszolja szenvedéseit, hogy hőséget és hideget, éhséget,
szomjúságot, az elhagyatottság kinjait, bűzhödt börtöne minden szennyét kénytelen elviselni evangelikus hite miatt. És
ime nemcsak segélyben részesül a börtönében sinylődő rab,
hanem meglátogatja őt szenvedései helyén, az undok börtönben Pozsony egyik legelőbbkelő polgára, a királyi kamara főszámvevője, a dúsgazdag Armpruster Kristóf s ott eltársolog a rabbal, vigasztalja, buzdilja, hogy csak maradjon
tovább is hű evangelikus hitéhez. A városi tanács is
ugy látszik mint testület lép közbe Somogyiért, legalább

azon levelek és költeményekben melyekben háláját fejezi
ki, mindig az egész tanácsot említi és semmi okunk sincs
kételkednünk abban, hogy a városi tanács tagjai már
evangelikus érzületüek, anélkül azonban, hogy ennek korlátlanul kifejezést adhattak volna és minden következményét megvalósíthatták volna. A városi tanács valószínűleg enyhített Somogyi nyomorán, biztathatta hite meg
tartására és igért közbejárást a királynál vagy az érseknél; legalább a fennmaradt költeményben a legmagasabb
ódai szárnyalással emlékezik meg a tanácsnak iránta való
érdemeiről a következőkép:
Im e könyvemet, melyet a múzsák szent
Chorusa sugallt s dagadó indulat
Ádáz veszély között hozott napvilágra,
Nektek ajánlom, nemes pártolóim.
Elmondja ez majd a nagyoknak cseljét,
S az ingadozó, gyenge nád módjára
Hajlongó tömeg remegését, dühjét;
Zord indulatját az erőszakosnak,
Ki országszerte gyötöri az Isten
Hű szolgáit és vasat verve rájuk,
Kínozza őket. — Nem is mondok többet . . .
Hisz engem megvéd a teremtő karja
És kegyébe vesz — tudom — engem újra.
Szól e könyv rólam, meg a rabságomról:
Mint kelle tűrnöm fagyot, forróságot,
S mint tanultam meg megismerni, milyen
Jó m ó d o m után a nyomor keserve.
Es mily kínzó az, a mikor bennünket
Az áloműző kis egér és patkány,
A dohos börtön, betegesség vésze,
Lázas gyötrődés elemésztve megtör.
És a mellett még kenyerünk megvonva
Drága hitünknek tagadását kérik!

Szól még a jóknak rendületlen hitéről,
Akik a rabhoz legott testvérekként
Jőnek, hogy amazt maguk is segítsék.
Kérlek hát im most nemes város népe
Jóindulatod ne tagad meg tőlem,
És vedd jó szívvel a kicsinyke könyvet,
Amelyet kilenc Castalida nővér
Ihletett meg a berek 'hűs árnyában —
Védj továbbra is kegyesen, hogy majdan
Az úr áldása jutalmazzon érte.
Gyermekid és minden ivadékod legyen
Bölcs és vallásos — s ne ismerje hijját
Semminek néped. — A nagy Isten adjon
Krisztusi érzést, hitet és jólétet,
Testi épséget s igazságos kormányt,
Bő termést, jó bort, gyümölcsédességet,
Tartson meg az Úr örökkön örökké,
S nyerj boldogságot, ha eléred véged. 1 )
E mutatványból is kivehető, hogy Somogyi nem
gondolat és érzés nélkül alkalmazza a renaissancekori,
általában divatozott képeket, mély érzése akárhányszor
szerencsés fordulattal vagy megkapó kép alakjában nyer
kifejezést, a vallása igazságaiban vetett rendületlen hit és
ennek következtében az emberi nyomorúság elszenvedése
az isteni gondviselés imádására vezeti. Üldözőiben azonban
a sátán, a gonosz lélek megtestesítőit látja és apokalyptikus hasonlataival emlékeztet kissé a később ugyancsak
Pozsonyban szenvedő Drabik rajongó jóslataira, melyek
miatt az utóbbi tragikus halált is szenvedett.
Ami Somogyinak egyháztörténeti jelentőséget ad, ez
azon körülmény, hogy feljegyzései közvetlen benyomá-

*) A libellus contrib. Sely. c. kézirat eredeti latin verse után fordította
Farkas Béla. Közölve a Pozsonyi ev. Iyceum 1802. értesítője 61. és 62. old.

sokból alkotott képet szolgáltatnak arra nézve, hogy
Nyugat-Magyarországon minő fejlődési fokozatokat mutat
az új evangeliumi érzületen alapuló egyházszervezet.
Ferdinand alatt tehát csak kísérletről lehet szó arra
nézve, hogy az uj vallásos érzület a régi egyház keretén
belül érvényesülhessen és bár az országban másutt, Erdélyben és a török hódoltságban igenis látunk valósággal
megalakult, a régi egyháztól független egyházszervezeteket,
ez azonban Pozsonyra nézvé nemcsak Ferdinánd, de
az utána következő Miksa uralkodása alatt sem következett be.

A kompromissz-katholicizmus Pozsonyban
1564-1581.
incs ugrás a történeti fejlődésben sem. Láttuk
ugyan sok jelét annak, hogy Pozsonyban a lakosság egy nagy része rokonszenvez az evangelikus
vallásos irányzattal, kísérletet is tesz oly irányban,
hogy ezen érzületének megfelelő istentisztelete legyen, de
ez nem sikerült, mert Ferdinand király maga mindenkép tá//r'.'m
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I. Ferdinánd király névaláírása. Eredetije a pozs. liceum kézirattárában.

mogatja a régi egyházat hatalma fentartásában. Csakhogy
Ferdinand 1564. jiil. 25-én meghalálozván, az 1563. szept. 8.
Pozsonyban magyar királylyá koronázott Miksa követte
őt a trónon, ki környezete és egyéni hajlamainál fogva
más viszonyba lépett, legalább egy ideig, az evangelikus
vallás irányában. Németországban nevelkedett és anyaA Pozsonyi Evang. Egyház. T ö r t é n e t e .
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nyelvéül a németet vallotta, a Rómától való elszakadásnak Németországban nemzeti tradíció is szolgálván alapul,
a hitújításban a német nemzeti erőnek tusáját látta a
római zsarnoksággal ; mint trónörökös házas lelkészt
tartott udvarában és a pap eszményképét Lutherben látta.
Ezen magatartás elkeserítette atyját Ferdinándot és csak
nagy küzdelmek után tudta fiát reávenni arra, hogy a
kath. egyháznak h ü fia maradjon. Mikor atya és fiu közt
a meghasonlás a legmagasabb fokot érte el, Miksa főherceg a német protestáns fejedelmekhez 1 ) fordult azon kérdéssel, mitévő legyen akkor, ha atyja misére kényszeríti, melytől undorodik ! Épen a protestánsok figyelmeztették Miksát arra, hogy. ilyen magatartásával el fogja
idegeníteni a katholikus választó fejedelmeket, a választó
fejedelmek többségét és Miksa ezen időtől fogva úgy
viselkedett, hogy szóban, tettben ne adjon alkalmat arra,
miszerint a kath. fejedelmek katholikus hithűségében
kételkedhessenek. Miksa tehát a nem általa felidézett
válság előtt kitér, fiait azonban erős katholikusokká
nevelteti Spanyolországban.
Magyarországban is nagy haladást tesz a hitújítás.
Erdélyben és a török hódoltságban nem csak terjeszkedik
most már a Calvinizmus, hanem szervezkedik is. Az
egervölgyi (1562), debreceni, (1567) hercegszőllősi zsinatok az új vallás híveit m á r kiszakítják a régi egyház szervezetéből. Nyugatmagyarországon, a hol az új
király egyik fél gyűlöletét sem meri magára venni, a
klérus élén Oláh Miklós SZÍVÓS tevékenységet fejt ki,
hogy az egyház a válságot kiállja, csakhogy a tridenti
zsinat utolsó időszaka a coelibatus szigorú kimondásával
a reformációt segíti előbbre. Az 1561-ben tartott tartományi zsinaton a 119 megjelent pap nagyobb része nős,
s minthogy ezek minden dogma tekintetében alá vetik
a

) Mauernbrecher, Historische Zeitschrift. LXXIX. K. 241.

magukat a zsinatnak és érseknek, csak a coelibatust nem
fogadják el, az egyház pedig a Tridentinum után szintén
nem enged, a katholikus egyházszervezet Nyugatmagyarországon is a legnagyobb válságba sodródik.
Pozsonyban mindjárt Miksa uralkodása elején az
esztergomi érsek ismét könyvinquisitiót tartatott : az
egyházi szószékekből hirdetteti ki, hogy összes könyveiket
hozzák a polgárok J) a parochiára megvizsgálás végett ;
ugyanitt eskiijöket vették, hogy a hozottakon kívül m á s
könyveik nincsenek. A kik nem hozták el könyveiket,
vagy elrejtve tartottak maguknál egyes könyveket, egyházi átokkal sújtattak. Mikor ezekről a pozsonyi tanács
értesült, e g y h a n g ú l a g elhatározta, hogy a királyhoz
intéz folyamodást ezen sérelmes ügyben. Hangsúlyozzák
kérvényökben a pozsonyiak, hogy ők úgy egyházi mint
világi ügyekben mindeddig mindenkor a király akarata
szerint jártak el és ez szándékuk a jövőre is. Rámutatnak
arra, hogy ezen könyvinquisitió egészen szokatlan és
eddig hallatlan eljárás, mert ők az igazhitű keresztyén
egyház hívei. Azonkívül Pozsony szabad királyi város,
egyszersmind tagja a karok s rendek testületének, m á r
pedig ő királyi Felségének tiszte, őket eddig élvezett
szabadságaikban és kiváltságaikban megtartani. Akármilyen országgyűlésen tárgyalták azonban a vallás kérdését, sehol kimondva nincs, hogy a hívek könyveit el
kell szedni és el kell égetni. Esedeznek tehát ő Felsége
előtt, hogy korábbi jogaikban őket fentartani kegyeskedjék,
annál is inkább, mert félni lehet, hogy ezen sérelem
miatt igen könnyen zavargások keletkezhetnek és rájuk
nézve nagy baj volna, ha ők volnának az elsők, kiknek
személyében a magyarországi karok és rendek sérelmet
szenvednének. A kérvényt ezen tartalommal 1564. február
havában megszerkesztették, Pfinzinger Kristóf tanácsurat
1

) Documenta Archivi Ecclesiae Aug. Conf. Posoniensis. Tom. I. Doc.
II. Pozs. Lyc. Ért. 1902. 45. o.

a kérvénynyel együtt felküldték Bécsbe a király elé, a
ki a könyvek inquisitióját azonnal betiltotta.
Bár a kérvény erősen hangsúlyozza, hogy a pozsonyiak (orlhodoxae christianae fidei professores) az igaz
hitnek vallói vagyis katholikusok, mégis megállapíthatják,
hogy ezen kérvény az első hiteles bizonyíték a mellett,
hogy át meg át vannak hatva a reformáció szellemétől.
Kérvényökben erélyesen hivatkoznak a városnak, mint
országos rendnek azon jogára, hogy vele szemben csak
a törvényben megállapított módon lehet eljárni. Az igaz
hitűség hangsúlyozása pedig annnál kevésbbé zavarjon bennünket, mert a reformáció hívei önnönmagukat tartják az
o r t h o d o x a f i d e s , a k a t h o l i k u s e g y h á z híveinek
és nem akarnak külön egyházszervezetet, hanem azt,
hogy az egész pozsonyi régi egyház mindenestül az új
elvek szerint alakuljon át. Azért tartom lehetetlennek,
a mit Lichner sejt, hogy 1565 körül Pozsonyban evangelikus x) egyház keletkezik, mely rövid ideig állott volna
csak fenn. Ez nemcsak a későbbi evangelikus egyház kiválásának egész fejlődési menetével ellenkezik,
hanem azon adatokkal is, melyek alapján az állítást
Lichner és utána mások is megkockáztatták. Alapja pedig
ezen állításnak az, hogy Miksa király 1664. szept. 2. egy
rendeletében megengedi a pozsonyiaknak, hogy az úrvacsoráját két szín alatt élvezhetik. 2 )
Ezen okmány azonban épenséggel nem azt bizonyítja,
hogy az evangélikusok, mint felekezet, a nagy egyházszervezetből kiváltak, hanem igenis ügyes fogás volt
a Miksa kormánya részéről és azon célból alkalmazva,
hogy a bensőleg meghasonlott hívek egy közös, a régi
egyházszervezetben még megmaradhassanak ; de ezt
*) Lichner, Joh. Pogners Verzeichnis. V.
2
) Miksa császár rendelete eredetiben Doc. Archivi Eccl. A. Conf. Pos.
Tom. I. Ribini. Memorabilia eccl. aug. conf. Tom. 1. pag. 197. Martinus
Klanica : Fata aug. conf eccl. Fabó Monumentáiban 194.

akarták az evangelikus érzületű hívek, a városi tanács
tagjai is, mert Ők úgy számítottak, hogy előbb-utóbb
el kell jönni annak az időnek is, midőn az e g é s z város
egyházszervezete fog megfelelni az evangelikus hitelvnek.
Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk, hogy a város
egyszersmind patrónus is, mindazon beneíiciumoknak tulajdonosa, melyekből a parochia, a fabrica ecclesiae, magát
részben fenrartja. Azt pedig semmi esetre sem akarhatja
a városi tanács, hogy az egyházszervezetből való kiválás
után, minden városi beneficium tulajdonjogáról lemondva,
az újonnan alakuló egyházszervezet terheit magára vegye.
A reformáció, mint mindenütt, úgy Pozsonyban is, nagyon
is életbevágó anyagi kérdés volt. A hol, mint a hogy
Skóciában történik, az egész nemzet egy csapásra fogadja
el a hitújítást, az újonnan megalakuló egyházszervezet
tabula rasát talált : az egyház világi birtokait magához
veszi az állam és fentartja az egyházat. A hol pedig a
király szakadt el az egyháztól, mint Angliában, a régi
világi birtokok az új egyház birtokába mentek át, innét az
anglikán egyháznak oly szoros szövetsége a királylyal, a
mely ezen mondásban nyer kifejezést : »Ha nincs püspök,
nincs király.« Nálunk ellenben mindenféle fajtája látható
az egyházi vagyon hovafordításának. A nagy püspöki
javak világiak kezén vannak, részint bitorolva, részint
törvényes rendelkelkezés folytán, 1 ) bár épen ez időt közvetlenül megelőzőleg hozzák az országgyűlések a határozatokat és pedig épen az új hiten való főurak kezdeményezésére — talán személyes antagonizmusból, — hogy az
egyházi javak eredeti rendeltetésüknek visszaadassanak.
A király maga úgy Ferdinand, mint Miksa, a katholikus
egyház főpapjaiban uralmuk támaszát látják, tehát támogatják az egyházat ebbeli törekvésében. A török hódoltságban a protestáns egyházak a régi egyház templomait
*) Pokoly József: A magyar
Prot, szemle VII. évf.

prot. egyházak

vagyonjogi

viszonyai.

és patronusi birtokait megtartják, de ezért a török halóságnak fizetnek ; végre Erdélyben az egyházi birtokok
egészben véve világiasíttatnak, és részben az uj egyház céljaira fordíttatnak. A királyi Magyarországban a földesúr, az
új egyház híve levén, mint patrónus ugyanazon jogokat gyakorolja és ugyanazon szolgalmányokat teljesíti az evangélikussá lett egyházzal szemben is. Könnyű volt ez ott, a hol a
patrónus és a lelkész és vele a hívek egyértelműen és
egyidőben hódolnak a reformáció szellemének; de nagy
bonyodalmak származtak ebből ott, hol, mint Pozsonyban,
nagyprépostság és káptalan van, melynek patrónusa a
király, ki a régi szervezet bomlását mindenkép akadályozza,
a káptalan egy tagja pedig pozsony-városi plébános is.
Sopronban a városi plébánost a tanács függetlenül minden
felsőbb befolyástól választhatta meg és ennek volt a
következménye, hogy ezen időben már ott a szt. Mihálytemplomban az istentiszteletet teljesen a reformáció elveihez megfelelően rendezték be.*)
A XVI. században oly rohamosan lepte meg a hitújítás a régi egyházat nálunk Magyarországon is, hogy,
midőn ez a védelem első intézkedéseit megtette, a legtöbb
helyen pozícióját már elveszítette és hogyha oly hatalmas
tényezők, mint a királyi hatalommal egyesült klérus, nem
támogatják, m á r a XVÍ. században egész Magyaroszág
teljesen protestánssá lesz.
Miksa protestáns sympathiái, mint láttuk, politikai
okokra vezethetők vissza; attól kellett ugyanis tartani,
hogy V. Károly császár fiára Fülöpre ruházza a császári
trónt, a mit úgy érhetett volna el, hogy a három egyházi választó fejedelem és a cseh király szavazatát fia
számára kierőszakolja. Itt szemben találta Ferdinand
és egész ágának igényeit a császárságra, miből következett, hogy Miksa az ő magatartásával világosan megThúry Etele : Drágóni Gáspár és a Körmendi főiskola. Prot, szemle 1895.

mutatta, hogy ezen esetben ő a német protestáns választó
fejedelmi párt élén- háborúra is kész a császár ellen.
Fia tehát V. Károly császár kedvenc tervét fentartja, a
történelem ma egy nemzeti német és protestáns Habsburg család viselt dolgaival számolhatna be. V. Károly
azonban beérte azzal, hogy fia Valladolidban, Brüsselben,
Milanóban és Nápolyban uralkodjék, a császárságot és a
keleti birtokot kénytelen volt Ferdinand ágának átengedni.
Miksa e szerint nem tehetett olyant, a mi akár Németországban akár Magyarországon azon magyarázatra adhatott volna okot, hogy ő a protestánsoknak ellensége, bár
már ő is elérkezett annak a felismeréséhez, hogy császári
trónjának leghatalmasabb támaszait ugy tarthatja meg,
ha dynasztiájának katholikus jellegét a jövőre minden
kétséget kizárólag biztosítja. E két leghatalmasabb támasz:
a spanyol Habsburgház és a róm. kath. egyházszervezet
a pápátol kezdve le a legigénytelenebb kolduló szerzetesig.
Mig tehát ő maga határozott állást a protestantismus ellen
nem foglal, a katholikus egyház külső egységét mindenben megóvni törekszik, addig fiait elküldi Spanyolországba
és nem akadályozza meg azon neveltetést, mely Rudolfokat
és 11. Ferdinándokat adott a világnak.
Mindezen érintett szempontok figyelembe vételével
Miksa királynak említett 1564. szept. 2. kelt rendeletét,
melyben a pozsonyiaknak az úrvacsora két szin alatt való
kiszolgáltatását megengedi, a pozsonyi evangelikus egyház
keletkezési idejének el nem fogadhatjuk. Itt csak compromissumról lehet szó, az állapotoknak ideig-óráig való
fenntartási szándékával mindkét részről : a király a félrendszabálylyal a kedélyekre akart csillapítótag hatni, a
pozsonyi tanács pedig oly praecedens esetnek tekintette
a rendeletbeli engedményt, melyből kedvezőbb időben
összes igényeinek megvalósítását remélhette. A rendelet
egész világosan hangsúlyozza, hogy a közelmúlt tridenti
zsinat adta meg Ferdinándnak és fiának Miksának a fel-

hatalmazást, hogy az úrvacsora mindkét szín alatti kiszolgáltatását bizonyos feltételek és módozatok mellett
alattvalóiknak megengedhetik. Maga a király bizta meg
tehát a pápa tudtával és beleegyezésével Oláh Miklós
esztergomi érseket, hogy azt az engedményt a templomokban az alája rendelt papok utján közhirré tegye.
»Ezért hűségteknek, így szól a rendelet, és mindnyájatoknak egyenkint, ezek rendjén szigorúan és kegyvesztés
kemény büntetése terhe alatt meghagyjuk és parancsoljuk :
hogy mialatt és amikor ugyancsak az esztergomi érsek
ama két szín alatti úrvacsora kiszolgáltatását kihirdette,
vagy pedig hitszónokai, esperesei és segédjei útján, arról
gondoskodott, ezen kihirdetésnek mindenben engedelmeskedjetek és szót fogadjatok s a szerint eljárni szigorúan
kötelességteknek tartsátok oly módon, a hogy maga az
esztergomi érsek, mint a ti főpapotok és egyházi főelőljárótok, néhai atyánk ő felsége és a mi intelmünk szerint
maga kihirdette vagy a kihirdetést elrendelte és semmi nehézséget ebben támasztani ne merészeljetek, máskép az
említett büntetés terhe alatt semmikép nem cselekedvén.«
Ismételten és erélyesen hangsúlyozza tehát a rendelet,
hogy a tridenti zsinat, a pápa jóváhagyásával, az esztergomi
érsek kihirdetése után, a római katholikus egyház tanait
nem sértve, vehetik csak az úrvacsorát két szin alatt.
Sőt, a mint ez két esztendővel előbb Bécsben is történt l ),
a pozsonyiaknak is el kellett ismerniök : hogy Krisztus
valóságos és teljes testét úgy egy szín alatt, mint két
szín alatt is veszik a hívek és hogy e szerint a róm.
kath. egyház sem tévedett sem jelenleg nem téved, ha
az úrvacsorát csak egy szín alatt adja. 2 )
E szerint a róm. katholikus egyház ezen engedmény
révén hiveiül tekinthette még azokat, kik ezzel beérték.
*) Johanny : Der Protestantismus in Wien. Wiener Evangelische Vorträge S. 86.
2
) Documenta Archivi eccl. A. C. Posoniensis. Dom. I. doc. 3.

Igy keletkezik az u. n. komproraissz-katholicismus 1 ) nálunk
is, mely külsőleg ugyan megalkudott a körülményekkel, de türelmetlenül várta az időt, mely az evangelikus
vallásos érzület korlátlan érvényesülését megengedte És
Miksa korában csakugyan úgy látszott, mintha ezen idő
már nem volna messze. Pozsonymegye ezidő szerinti
főispánja Erk, Salm és Neuburg grófja (1552 - 1 5 7 4 )
s rajta kivül még 26 főispán a reformáció híve."2) 1568.
aug. 18. jelenik meg Ausztriában a császári rendelet,
hogy az urak és lovagok rendje az Enns alatti osztrák
főhercegségben kastélyaiban, városaiban és falvaiban valamint mindazon templomokban, melyeknél patronus-jogokat
gyakorolnak, oly tanok és szertartások szerint járhatnak
el, melyek a szentírás és az apostolok művei szellemében
megalkotva, az ágostai hitvallásban vannak röviden összefoglalva. Ezzel kapcsolatosan megállapították az evangelikus istentisztelet szertartásait és nyomatták ki az
agendákat és szertartáskönyveket. A következménye ezen
pátensnek az, hogy a Pozsony közvetlen közelében levő
német városi és falusi lakosság, lovagi és úri osztály a leg
nagyobb részben nyíltan és örömmel karolta fel az evange
liumot és ennek szellemében rendezte be mindenütt úgy a
templomi szertartásokat, mint az egyházi szervezetet is. ;i )
A mennyiben pedig azt látjuk, hogy Magyarország
nyugati határszélén a királyi adományok többnyire osztrák főurak kezén vannak, ezen osztrák főurak váraik
kápolnáiban, városaik és falvaik templomaiban nemcsak
nem hátráltatják az evangelikus vallás terjedését, hanem
maguk is előmozdítják, mert maguk is át vannak hatva
az evangelikus vallásos érzülettől. Ilyen családok az említett Salm és Neuburgi családon kívül a Lupoglovai Krusilh
család, mely a szt. györgyi királyi dominiumot zálogban
Hopfen : Kaiser Max II. und der Kompromiss- Kalholicismus.
) Grosz Sándor:Geschichte der evang. Gemeinde St. Georgen Ii) 1.kézirat.
3
) Johanny. I. m. 88.
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bírja s melynek egyik nőtagja Pálffy Katalin grófnő később
Illésházy István neje, ide tartoznak még az Auerspergek, a
Fuggerek. az Ungnadok, a Pohlheimek, a Lichtensteinek, a
Kollonichok. Ez utóbbi tulajdonképen horvát család,
melynek egyik őse Bécs 1529-iki ostromakor szerzett
magának katonai érdemeket, melyek a király által elismertetvén már a XVI. század végén, a mikor Kollonich
Siegfried, császári főtiszt képviseli a családot, a magyar
indigenátuson kívül zálogban birja Lévát, örökös tulajdonul
Szalónak-ot (Vasmegyében), Lévárdot és Récsét Pozsony
tőszomszédságában. 1 ) De a pozsonymegyei magyar úri
családok is az evangelikus vallás hívei. Pálffy Katalin grófnő,
előbb Lupoglovai Krusith János gróf, később Illyésházy
István gróf neje, mindkét férje evang.
hitérzületét
2
osztja, ) a szt. mihályi Czobor-, az Eszterházy, Balassi-,
Révay úri családok a XVI. században evangélikusok :
várkápolnáikban nős papok prédikálnak, fiaikat Wittenbergbe küldik, prédikátoraikat még olyan helyre is elviszik, ahol egyébként nem lett volna szabad evangelikus
hitszónoklatot tartani. így, e protestáns urak társaságában
és védelme alatt került Pozsonyba Bornemisza Péter
hírneves evangelikus hitszónok is, ki különösen az országgyűlések idején épenséggel nem vette figyelembe a pozsonyvárosi állapotokat, hanem magában az országgyűlési
teremben tartott a rendeknek evangelikus istenitiszteletet!
Ezen isteni tiszteleten azonban legfelebb azon pozsonyi
polgárok vesznek részt, kik Pozsony részéről az országgyűlés rendi táblájához küldettek követekül. 3 )
Pálházy Gönc Miklós: De sacra domini coena. Klanica. i. m. 194
és k. Pozs. lyc. ért. 1902. 58. 59. Lichner, Pogners Verz. V.
2
) Grosz Sándor: Geschichte der evang. Gemeinde St. Georgen 16—25.
Az, hogy Illésházy és neje Pálffy Katalin vörös márvány dombor képe a
pozsonyi dómtemplom oldalfalában van elhelyezve, állításunkat meg nem
cáfolhatja, mert egyházszervezetileg katholikusok és evangélikusok akkor
még együtt vannak.
3
) Bornemisza Tentât, p. 862. Idézve Klanicánál id. m. 194. és köv. 1.
Pozs lyc. ért. 50. old.

A pozsonyiak Miksa uralkodása alatt m á r kénytelenek voltak belátni, hogy a kompromissz-katholicismussal
sokkal nagyobb loyalitásnak adtak kifejezést, mint más
városok és országrendek, sőt a nálukénál kisebb városokban és falvakban is teljesen evangelikus istentisztelet van
és semmi bántódásuk e miatt nincs. Itt tehát nemcsak a
vallásos érzület megakadályozásáról volt szó, hanem jogi
sérelemről is. Mig tehát egyfelől a városi tanács hivatalosan
tartja magát a király parancsához, és magában Pozsonyban legfelebb egyes országos rendek területén és felelősségére folynak le evangelikus istentiszteletek, addig szemet
húny másfelől, ha a város polgárai a szomszéd városokba
mennek, hol szabadon vehetnek részt evangelikus istentiszteleten. 1570-től fogva Szt. György, Modor és Cseklész evangelikus templomaiban évről-évre több pozsonyi
polgár látogatja az isteni tiszteletet. Ezzel a pozsonyi
polgárságnak egy része oly erős evangelikus hitérzületet
kezd tanusitani, hogy azt többé félrendszabályokkal, kompromisszumokkal, langymeleg magatartással nem lehetett
korlátozni. Bármily terhes és veszedelmes volt is ezen
templomjárás idegen városba, azt megszüntetnie a pozsonyi
plébánusnak, sem panaszaival a városi tanács előtt és
később a király előtt is, sem semmiféle fenyegetéssel
többé nem sikerült. Rendszer fejlődött ki belőle, melyet
a lakosság megszokott és fényes bizonyítékát szolgáltatta
a hithűségnek, mely immár áldozatoktól sem riad
vissza. így már nem volt tehát értelme azon eljárásnak,
mely engedékenységgel törekedett a pozsonyi lakosságot
a régi hitegységben megtartani. A rekatholizálás eszközei
egymásután következtek be ezután, ugy az egész országban, mint Pozsony városában is.

Az evang. egyház megalakulása.
twívi

niegujult szellemű, egységesen szervezett pápás
egyház a XVI. század vége felé nem lételéért küzjjA dött többé, h a n e m teljes diadaláért az ellenfél tel^ \
jes megsemmisülésével. Folyik a harc Angliában,
hol a protestáns Erzsébet királynő áll a nemzet élén és veri
vissza diadalmasan a katholicizmus hatalmas képviselőjét II.
Fülöp spanyol királyt. Franciaországban a hugenotta Navarrai Henrik törekszik megmenteni a pápával szövetkezett
Spanyolország ellenében Franciaország függetlenségével
együtt az államot és a protestantizmust; az utóbbi
azonban áldozatul esik a harcban. Németalföldön patakokban ömlik a vér a nemzeti szabadságért és protestáns vallásért s az Utrechti unióval kialakuló félben is
van a független és protestáns Holland.
Nálunk Magyarországon
Miksa királynak
halála
(1576) jelenti azon fordulatot, amikor a pápás egyház és
a hitjavitás szelleme minden emberi fegyverrel fordulnak
egymás ellen: minden egyéb erőkészlet, hatalom, vagyon,
tekintély kénytelen ezek egyike mellett vagy ellen sorakozni és a tusában részt venni; a közönyösség, várakozó
álláspont, opportunus magatartás ideje lejárt, a harc hevében ezek is az emberi szenvedély legmagasabb fokáig jutnak, a diadalmámor vad orgiái és a zord kétségbeesés
sivár lethargiája hirtelen
változnak egymásután, mignem arra az eredményre jutnak az ellenfelek, hogy
talán mégis kár volt a sok kiontott vérért, megsemmisült
anyagi és szellemi javakért.
Az első küzdelem Magyarországon a bécsi békében
a protestantizmussal egy táborban küzdő nemzeti sza-

badság diadalával végződik (1606.) Ezen év egyszersmind
a pozsonyi evang. egyház születésének ideje is. A küzdelem elején a két fél közötti retorziók kezdetén I. Rudolf
magyar király uralkodásra léptekor Pozsonyban még nem
látunk kialakult viszonyokat, a vezetésre hivatott városi
tanács minden evangelikus vallásos érzülete mellett is az
országos viszonyok és a helyi körülmények hatása alatt
cselekvő elhatározásában meg van bénitva. Mikor Rudolfot
még atyja életében 1572. szeptember 21. Pozsonyban
magyar királylyá koronázzák, az őtet üdvözlő és egekig
magasztaló Verancsics Antal esztergomi érsek egész határozottan óhajtja tőle, esküdjék meg, hogy a róm. kath.
vallást segitse, gyámolitsa és őrizze meg.
E szerint Rudolf atyja halálakor már törvényesen megkoronázott alkotmányos király, birtokosa azonkivül az
osztrák főhercegségnek, a cseh koronának és a római
császári méltóságnak. Spanyolországban II. Fülöp udvarában jezsuiták nevelték. Mindjárt uralkodása első esztendejében nagy pompával ünnepelték Bécsben az Űrnapját;
a spanyol udvari szokás szerint a király maga is részt
vesz az ünnepi körmenetben; a protestáns urak és lovagok távol vannak. Mikor a menet a „Bauernmarkt"-ra ér, az
ott felállított bódék a menetet feltartóztatják, a keletkezett zavarban a nagy kiabálást a király kíséretében úgy magyarázzák, hogy a népet fegyverre szólítják, mire a fegyveres kiséret közbevág és erővel tör magának utat a királylyal együtt a Burgba. Sikerült a királylyal elhitetni, hogy
a véletlenül támadt zavargás a távollevő protestáns
nemesség műve volt. Ettől fogva bécsi polgárok nem
vehettek többé részt a nemesek evangelikus istenitiszteletén. 1577-ben bezárják a hernalsi evangelikus templomot,
1578-ban pedig megjelenik Ernő főherceg császári helytartó rendelete, az Edictum r e f o r m a t i o n s , mely szerint
az összes lakosságnak ismét a róm. kath egyházba kell
visszatérnie. A vallásáért könyörgő evangelikus lakosság

tehát elutasíttatott,
egyesek mint rendbontók száműzettek.
Ezek voltak Rudolf uralmának kezdetei.
A protestáns lakosságra ezen kezdet nem lehetett
biztató. Hanem Magyarországon a rekatholizáció egyszerű
helytartósági vagy királyi rendeletekkel nem kecsegtetett
eredményekkel. Itt kényesebb volt a helyzet, annál is
inkább, minthogy a törökkel való háború is kitörő félben
volt és Erdélynek a császárhoz való csatlakozását megakadályozta volna, ha Magyarországon az osztrákokéihoz
hasonló eszközöket alkalmaznak a protestánsok ellen.
Miksa 1565. évi rendelete azonban 1580-ban visszavonatott. 1 ) Ezzel vége szakad a kompromissz-katholicizm u s n a k Pozsonyban is. Csakis egy szín alatt lehetett
tehát ezután az úrvacsorát venni. Mint említettük, a pozsonyi lakosság azon része, mely nem érte be az úrvacsora két szín alatti élvezetével eddig sem, Szt. György,
Bazin, Modor, Nagy-Lévárd evangelikus templomait kereste
fel, hol nem csak prédikációt hallgattak, gyóntak, h a n e m
itt tartottak házassági egybekeléseket, ide hozták gyermekeiket keresztelni, sőt halottjaikat is részben itt temették
el. 2 ) A két szín alatti úrvacsoraengedély visszavonásának
tehát azt kellett volna eredményeznie, hogy mindazok,
a kik eddig két szín alatt vették az úrvacsorát, határozottan katholikusoknak legyenek tekinthetők, és a pozsonyiak eddigi alkalmazkodásából csakugyan azt is lehetett
volna következtetni, hogy az utóbbi eset fog bekövetkezni.
Ezúttal azonban már nem az érdek, nem a bekövetkezhető esélyek okos mérlegelése dönt., hanem az általános
izgalom hatása alatt, melyet a királyi önkény felidézett,
a dac lett az uralkodó hangulat főelemévé : egy szín alatt
az úrvacsoráját ezentúl még kevésbbé akarták elfogadni,
Klanica i. m. 194. Ért. 52.
) Grosz. j. m. 35. Ért. 66. Moder János, a pozsonyi vár alparancsnoka.
1572-ben Szt. Györgyön temettetett el.
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mentek tehát ők is a közeli városok evangelikus templomaiba, sőt valószínűnek kell tartanunk azt, hogy maga
a városi tanács hivására jött Récsére, Pozsony közvetlen
szomszédságába 1581-ben Reisz András evangelikus lelkész *)
és itt evangelikus hitszónoklatokat tartott nemcsak, hanem
a pozsonyi lakosság egy jó része az összes egyházi funkciókat vele végeztette el, részint úgy, hogy ezen lakosság
Récsére zarándokolt, részint pedig úgy, hogy Reisz lelkész
bejött volt Pozsonyba,, itt magán istentiszteleteket tartott,
a városi hatóság pedig ez ellen n e m tett semmit, 2 ) mert
Reisznak hatalmas pártfogói voltak. Különben is úgy
állottak már a dolgok Magyarországon, hogy a protestánsok már maguk között is kezdtek viszálykodni, a mi
annak a jele, hogy úgy a Klerus, mint a király hatalmától
nem kellett félniök, annál kevésbbé, mert Nyugat-Magyarországon Nádasdyban, Illésházyban, a Thurzókban hatalmas
patronusaik voltak, kik megakadályozták, hogy a protestáns
lelkészek az esztergomi érsek által kihirdetett zsinatokon
megjelenjenek, 3 ) pártfogásukba vették azokat, kik, minthogy saját városaikban evangelikus istentiszteletet nem
tarthattak, máshová voltak kénytelenek e célból elmenni.
A pozsonyi evangélikusoknak is volt ily hatalmas
pártfogójuk ez időben és pedig Kollonich Sigfried gróf
és Illésházy István báró személyében.
Amaz nem
született magyar főúr, hanem horvát származású osztrák
mágnás, kinek részint zálogos koronabirtokai, részint
saját uradalmai következtében indigenatus révén helye
volt a magyar főrendiházban, földesúr volt Récsén és
Nagy-Lévárdon, buzgó evangelikus ember. Mint főrangú
*) Documenta archivi eccles. Aug Conf. Pos. Tom. II. p. 461. Memorabilia quaedam, exercituim religionis evang. in libéra regiaque civitate
Posoniensi concernensis. 253. Kg. 4. sz. Pos. lyc. kézirattár.
2
) Pozsony városi levéltár Actionale protocollum üb. regiaeque cittis
Pos. 1566 77. p. 340.
3
) Nádasdy Ferenc levele a Soproniakhoz. Ribini, Memorabilia Aug.
Conf. in Hung. Pars. I. 260—261. 1.

császári tiszt és érdemeket szerzett család sarjadéka,
tagja az udvari főhaditanácsnak s igy az udvarnál is
nagy befolyású ember. Illésházy István pedig mint Pálffy
Katalin grófnő férje zálogos ura a bazini, szentgyörgyi,
stomfai, trencséni, likavai, csábrági és zitnai váraknak
és uradalmaknak, azonkívül trencséni és liptói főispán,
országbíró és titkos udvari tanácsos. Ilyen hatalmas
főurakkal szemben tehát aligha volt tanácsos Bécsből
megakadályozni a pozsonyi evangélikusokat abban, hogy
a szomszéd patronatus-templomokban hitfelekezeti istentiszteletekben részt vegyenek. Annál több gondja volt
erre a pozsonyi parochusnak, ki nem szűnt meg a városi
tanács ülésein panaszkodni, hogy a pozsonyi polgárok
nem járván a helybeli templomokba nem tesznek eleget
azon kötelezettségeiknek, mely szerint mint céhek à
templomot gyertyákkal, oltárteritőkkel kellett ellátniok ;
máshol végeztetvén az egyházi szolgálatokat, a helybeli
parocliialis jövedelmek jelentékenyen csökkentek, sőt a
város maga is mint kegyúr beszünteti kötelezettségeinek
teljesítését, sőt egyházi rendeltetésű beneficiumokat világi
célokra fordít. 1 )
Már a XVI. század utolsó évtizedében annyira mentek a pozsonyiak, hogy egy részöknek nem is kellett
már Récsére mennie evangelikus istentiszteletre, hanem
közvetlenül a város falán túl, a vár alaít a Kamper-féle
várszerüleg árokkal és felvonó híddal ellátott kuriális
házban látogathatták az evangelikus istentiszteletet, mert
Reisz András, mint Kollonics Sigfried gróf udvari papja,
itt szabadon, patrónusa által minden bántalomtól védve,
megtarthatta az evangelikus isteni szolgálatot. A Kamperféle házba istentiszteletre valószínűleg csak olyanok mentek, kiknek a gróf előzőleg erre az engedelmet meg-

Pozsony városi levéltár. Protocollum
ért. 1902. 270.

actionale p. 228. Pozs. lyc.

adta. Tartottak istentiszteletet a Balassi-féle kurialis házban is.
Még ezen utolsó évtizedében a reformáció századának
szakadnak ketté érzelmeikben, szervezetükben a magyarországi protestánsok. A királyi Magyarország protestáns
lakossága nagyobb részében az ág. evang. hitvallás híve,
m ig Erdély és az általa befolyásolt magyar vidékeken
inkább a svájci reformáció szelleme győzedelmeskedik
úgy a tanokban, mint az egyházi szervezkedésben.
Arról is nevezetes azonban ezen utolsó évtized,
hogy ekkor tör ki az u. n. tizenötéves török háború,
mely bonyolódva az erdélyi viszonyokkal, a bécsi császári
kormány teljes figyelmét és erejét lekötötte. Nem igen
volt tehát idő és mód a magyar klérust a rekatholizálás
terén hathatósan támogatni.
Ebben az időben tán megalakulhatott volna a pozsonyi evangelikus egyház, ha akkoriban az evangelikus
egyházak úgy alakultak volna, mint a hogy ez mostanában szokott történni, t. i. bizonyos számú család magára
veszi a szervezendő egyház anyagi alapjának fedezetét.
Ezt azonban, mint fentebb láttuk, az akkori viszonyokban
rejlő közfelfogás épenséggel kizárja, mert a város mint
palronus épenséggel nem akar lemondani azon beneficiumok birtokjogáról, melyek a régi katholikus egyházszervezetet legnagyobb részében fentartották.
Hogy ilyen irányban megalakulhasson az evangelikus
egyházszervezet Pozsonyban, arra szükség volt olynemű
o r s z á g o s átalakulásra, mely a királyságnak a városhoz
való viszonyát alapjában megingatja, mely a protestantizmus erejét oly mértékben teszi túlnyomóvá, hogy többé
semmiféle veszedelemnek ne legyen kitéve az új szervezet.
A régi rendszernek, mely a klérus és a bécsi kormány
érdekszövetségén alapszik, össze kellett tűznie a protestáns magyar nemzeti törekvésekkel és minden ponton
vereséget szenvednie: ez teszi lehetővé azt, hogy a pozsonyA Pozsonyi Evang. Egyház Története.
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városi tanács elszánja magát a döntő lépésre az evangelikus egyház megalakítására. Országos, sőt európai politikai bonyodalmak, magyar nemzeti aspirációk és helyi
felekezeti érdekek szövevényének kedvező alakulása volt
a talaj, melyből a pozsonyi evangelikus egyház kisarjadzott. A magyar klérusnak a bécsi kormánynyal kötött szövetsége nagy kőhalomként nehezedett azon alapra, melyből
a pozsonyi evang. egyházszervezet mindezideig kiemelkedni képes nem volt; a magyar nemzet életereje azonban, mely Mohács óta szúnyadozó félben volt, egyszerre
görditette el ezen akadályt és biztositott a hosszú ideig
csak lekötött tényező szabad érvényesülését.
Úgy a szemben álló erők elhelyezkedését, mint az
összetűzés lefolyását nagyjából véve szemügyre, mondhatjuk, hogy Pozsony mintegy a sarkpontját képezi úgy
a cselekvés szinterének, mint a bonyodalom kialakulásának.
Pozsony volt székhelye azon királyi kamarának, mely
Magyarország akkori pénzügyi kormányát alkotta, ennek
főbb emberei magyarok ugyan, az időszerint Szuhay
püspök az elnök, de teljesen a bécsi udvari kormánytól függnek; célja a szükséges pénzt előteremteni, bármi
forrásból származzék is az, még azon esetre is, ha Magyarország lakosságát teljesen a koldusbotra kellene is
juttatni. A királyi pénztár a hosszas török háború következtében úgyis ki van m á r merülve; Rudolf pénzügyi
kormánya a még Miksa királytól átvett nagytömegű adósságra sem tudott fedezetet teremteni, az egyre felmerülő
u j terhek pedig már oly helyzetet teremtettek, hogy a
királyi kamarának eljárása kezdett minden erkölcsi féket
nélkülözni és a tisztes formába burkolt rablás színvonalára sülyedt le. Gazdag főurak ellen felségsértési pert kell
indítani, a marasztaló Ítéletet rabulisztikával kierőszakolni,
hogy a lefoglalt birtokok eladásából a kir. kincstár ideig
óráig eltengődhessék. A szabad királyi városok adóterhe
elviselhetetlenné vált; gazdag községek jó pénz fejében a

földesúri joghatóság sérelmével szabad királyi városokká
tétettek. Nádora az országnak nincs. Helyettese a királyi
helytartó — ezidőszerint Kutasy János, esztergomi érsek,
ugyancsak Pozsonyban székel. Látjuk tehát, hogy az
ország két legfőbb hatósága, a pénzügyi és közigazgatási,
egy-egy főpap kezében van, amit a katholikus egyház siet
a saját céljaira felhasználni és a királyt olyan elhatározásra birni, mely azután felidézi a vihart. Rudolf királynak az ország állapotjárói fogalma sem volt; az ősanyja,
a spanyol Juanitától öröklött idegbaj, érzékiség és iszákosság
következtében fokozva, majd mint monomanikus kedvtelés
majd mint elmeháborodott tombolás mutatkozott. Vegyük
mindezekhez az Európa kalandoraiból sorakozott császári
zsoldoshadat, melynek vezetői a jezsuiták és a klérus
érdekeit a magukéval összetudták egyeztetni és akkor
megkapjuk a hátteret, mely mellett a következő események lefolyhattak.
A klérus, a hadsereg és az udvar nem akartak kevesebbet, mint a magyar főnemesség kiirtásával a császári
pénztárt megtölteni és egy új engedelmes, idegen főnemességet teremteni, a protestantizmust szervezkedésében
erőszakkal megakadályozni és a róm. katholikus egyházat
régi integritásában helyreállilani s végre a Habsburg dynastia számára az abszolút monarchiát mindenkorra véglegesen biztositani. Ezen végső célok elérésére kovácsolják Kutassy érsek, Szuhay és Pethe Márton püspökök és
Istvánffy Miklós alnádor Pozsonyban a fegyvereket.
Az e célra vezető összes eszközök alkalmazását látjuk Pozsonyban a városi hatósággal és a lakossággal
szemben is. Konfliktusra sok alkalom van. 1594. augusztusán az akkori pozsonyi plebanus, Curtius János megtagadja az egyházi esketést egy polgári házaspárnál, melyről nyilvánvaló volt, hogy R é c s é n éltek az urvacsorával.
A városi tanács sürgeti az esketést, a plebanus pedig a
nagy prépost tilalmára hivatkozik. Erre a tanács Weiss6*

brodt F a r k a s kanonokot akarja rábírni az esketés végrehajtására, csakhogy Curtius plebanus és a nagyprépost
ellenállása következtében ez most sem vihető ki.
Az ügy további folyamán Curtius elhalálozott és a
pozsonyi tanács Weissbrodt-ot akarta megválasztani plebanusnak, ami decemberben a nagyprépost minden ellenkezése mellett mégis történik; szabályszerűen
mégis
ajánlják neki a szokásos 100 akó bort és 50 magyar
arany forintnyi tiszteletdijat és a prédikációért külön 26
magyar arany forintot.
A rendes plebanus (Pfarrherr, parochus) mellett a
XVI. században állandóan szó van egy prédikátorról
(Predikant), ami sokakat arra vezetett, hogy ezen körülményt annak igazolására hozzák fel, miszerint már 1606.
előtt is volt Pozsonyban evangelikus egyház, annál is
inkább, m e r t már 1542-ben egy nős prédikátorról volt
szó. Az utóbbi körülményre nézve itt megint csak arra
utalok, hogy az átmeneti korszakban a lelkész nős volta
még nem jelentette annak az egyháztól való elszakadását,
az egyház a papot elismerte, csak a házasságát nem ismerte el semmikép és soha törvényesnek. Azonkívül a
prédikátor sokszor e században a domonkosokra is vonatkozik, kiket »ex ordine predicatorum« látunk akárhányszor megnevezve. Ugylátszik, hogy a parochus melleti
prédikátor Pozsonyban a magyar hívek hitszónoka volt,
arra mutat legalább azon lázadás, melyet néhány pozsonyi
polgár 1582-ben keltett, amidőn is a városháza előtt
megjelentek, a királynál és az országgyűlésnél a tanácsot
bevádolták, panaszt emelve, hogy nem kapják meg fa-,
széna- és kertilletményeiket, nem fizetik a m a g y a r hitszónokot, nem engedik őket halászni. ') Annyi kétségtelennek látszik, hogy a városi tanács, amennyiben a prédikátor választása teljesen tőle függött, olyan embert akart
*) Protocollum actionale. lib. reg. civ. Pos. p. 248.

ezen állásban látni, kitől leginkább várhatja, hogy az ő,
a tanács intenciói szerint fog eljárni. Csakhogy a prédikátorok megválasztalások után az egyházi fegyelemmel
nem jöhetnek ellenkezésbe, igy a tanács rendesen csalódni
volt kénytelen. A predikans tehát az egész XVI. században mindig a katholikus egyház funkcionáriusát jelenti.
Weissbrodt plebanus is megválasztatása előtt máskép
beszélt, mint megválasztatása után. Mert mig augusztusban a prépostra és az akkori parochusra hivatkozik,
mint akik miatt a Récsére való templombajárást rosszalja,
addig decemberben, megválasztatása után panaszt emel
a városi tanács előtt, hogy a récsei prédikátor titkon
Pozsonyba jő, itt úrvacsorát oszt, egy Khögl nevű pozsonyi
polgár, bádogosmesterember, a szertartásoknál neki segédkezik, kéri tehát mindennek beszüntetését. Szigorú tilalmat akar kieszközölni arra nézve, hogy valaki két szín
alatt vegye az úrvacsorát és hogy bárki is Récsére menjen
a templomba.
Annyit mindenesetre elért Weissbrodt és felettes
egyházi halósága, hogy egyideig nagyobb óvatossággal
mehetett végbe úgy a Récsére való templombajárás, mint
a récsei evangelikus lelkésznek pozsonyi bejövetele. De
már néhány esztendő múlva a korábbi állapot még
nagyobb mértékben állott be, úgy hogy Kutasy érsek és
királyi helytartó egyenesen a királytól eszközölt ki parancsot, melyszerint a pozsonyiaknak úgy v i l á g i , mint egyházi dolgokban is az érseki hatóságnak kell engedelmeskedniük. 1597. ápril 2-án tehát Davoszky nevű káplánját elküldte a városi tanács ülésébe, aki a helytartóság
nevében azt követeli, hogy a városi hatóság szüntesse be
a Récsére való templombajárást és rendelje el a mészárosoknál, hogy a böjtben ne merjenek nyilvánosan húst
mérni, azzal a fenyegetéssel, hogy ellenkező esetben ezt
nemcsak ő felségénél jelenti fel, hanem a helytartóság a
saját közegeivel erőszakkal is megfogja akadályozni. A

városi tanács mindezeket bejelenti a városi közgyűlésnek,
mely lehangoltan vette tudomásul a jelentést, különösen
a vallásgyakorlatnak a beszüntetését ebben a szomorú
időben, amikor nyill háború dühöng s mindenféle sanyarúságot kell a polgárságnak eltűrnie. De rámutattak a
rendelet kivihetetlenségére és azon károkra is, melyeket
a város közgazdasági tekintetben kénytelen szenvedni.
Nem lehet ugyanis az idegent és a közembert eltiltani a
közlekedéstől és különösen a borszállítás beszüntetése
következtében a kereskedelmi forgalom szenved kárt. A
város közönsége kéri tehát a helytartóságot, hogy miként
azelőtt, úgy a jövőben is gyakoroljon elnézést és türelmet. A kérelemnek a helytartóságnál való tolmácsolására
a városi szindikus és Perthinger Máté polgár bízatott
meg, azonban eredménytelenül. 1 )
Minthogy pedig a helytartósági és az általa kieszközölt királyi parancs a Récsére, Szt. Györgyre, Bazinba
való templomzarándoklásokat nem szüntették meg, a
pozsonyi plebanus pedig egyre ostromolja kérvényeivel
úgy a helytartóságot, mint az udvart: egy bizottság
alakul meg Pozsonyban, mely radikális eszközökkel akar
az állapoton segíteni. A bizottság tagjai: Szuhay kamaraelnök és egri püspök, Joó János, királyi személynök az
esztergomi káptalannak Pozsonyban lakó idősebb kanonokjai P e t h e Márton kalocsai érsek elnöklete alatt. Ez a
bizottság Mátyás főherceg, a király testvére közvetítésével
érintkezik a királylyal és már 1601-ben kieszközli, hogy
a királyi u r a d a l m a k b a n : Óvárott és Rajkán az evangelikus
lelkészeket elűzzék. Most már a szt. györgyi, bazini, vajnori és récsei lutheránus és kalvinista fészkek rekatholizálására kerül a sor. Bazin és Szentgyörgy koronabirtok,
peculium regis, ott tehát a király mint földes úr bírja a
hatalmat, hogy az evangelikus lelkészt elűzze. A mi pedig
. ') Protocollum actionale lib. reg. civ. Poson. 1597. 340. p.

Récsét illeti, Szuhay püspök és kamara elnök javasolja,
hogy a protestáns Bay Mihály, a récsei dominium felének
földesura, a kiállítandó adománylevélben köteleztessék
az evangelikus prédikátor elűzésére. Ha pedig Bay Mihály
nem fogadná el ezen kötelezettséget, maga a kamara fog
arról gondoskodni, hogy akadjon egy katholikus főúr,
ki az evangelikus lelkész elűzésének feltétele mellett a
récsei dominiumért a vételárt letegye.
A mi magát Pozsonyt illeti, azt javasolja Pethe
Márton püspök a bizottság nevében Mátyás főhercegnek,
hogy az utóbbi hasson az udvarnál oda, miszerint királyi
parancs kötelezze Pozsony városát arra, hogy a tanácsba
vegyen fel két, őszintén katholikus polgárt, már csak
azért is, minthogy a mostani tanács tagjai rokonság és
érdekösszeköttetés következtében 'valamennyien a maguk
hasznát tartják szem előtt, a mi a helyesen kormányzott
városi szervezet hátrányára van, de másrészt azért is,
minthogy ezidőszerint (1602) egyetlenegy katholikus érzületű polgár nincs a városi tanácsban ; a legjobb esetben
ezen érzületét kénytelen titokban tartani. A javaslat
szerint a királyi m a n d a t u m n a k határozottan meg kell
állapítania a plébánia jövedelmét is, nehogy a pozsonyi
plebánusok, a hogy ezt eddig a sajat kárukon kénytelenek
voltak tapasztalni, nyomorba jutva, melyet a városi
tanács készakarva idézett fel, elhagyják állásukat és máshova menjenek. Ugyancsak a királyi leirat sorolja fel
egyenkint az egyházi jövedelmeket, az oltári szolgálatot,
a fogadalmi helyek és egyéb egyházi jövedékek pontos
lajstromát, úgy hogy mindezeket ismét eredeti rendeltetésüknek, az egyház szolgálatának vissza lehessen adni,
s ne fordíttassanak, mint eddig, világi célokra. Úgyszintén a város kapuin kívül fekvő temetők kulcsát —
melyek egyikét épen ezen esztendőben zárták be, egy
érdemes parochusnak kell átadni.
Hogy pedig a királyi helytartó eljárásmódja teljesen

világos legyen előttünk, javaslatában hozzá teszi eddigi
óhajaihoz a következőket : mindezen javaslatok könnyebb
gyakorlati megvalósítása céljából szükség van először egy
királyi rendeletre, mely szerint a király a s a j á t e l h a t á r o z á s á b ó l , csakis némely szavahihető emberek révén
nyert értesítés következtében akar a pozsonyiakkal szemben eljárni ; szükség van másodízben egy oly királyi
rendeletre, mely keményen ráparancsol a helytartótanácsra,
hogy a Pozsony városához intézendő királyi rendeletet
hajtsa végre. Akkor azután én, — így szól a királyi
helytartó, — m a g a m mellé véve az egri, nyitrai és tinnini püspököket, valamint a királyi személynököt, esetleg
némely más katholikus férfiakat, a kik épen kezem
ügyébe esnek, a polgárokat kényszeríteni fogom a hozzájuk
intézett királyi rendelet végrehajtására. Minthogy pedig az
érzékeny pénzbírságtól való félelem a mindennapi tapasztalat szerint igen hathatósan mozdítja elő a vallásügyet
— Bécs, Bécsújhely és Nagy-Szombat esete ezt fényesen
igazolják — javaslatba hozom, hogy ő Felsége mondja
ki, hogy Pozsony városa ellenkezés esetén elveszíti összes
kiváltságait és 40.000 frtot fizet büntetésül. 1 )
P e t h e Márton és a bizottság ezen körülményes javaslatát Mátyás főherceg nem egész terjedelmében tette
magáévá : szelleme és intenciója ellen ugyan nincsen
kifogása, hanem csak az kelt benne aggodalmat, hogy a
Pozsony városára kiszabandó nagy pénzbírság keltene
»meglepő feltűnést« s így annak foganatosítását nem
tartja célszerűnek, ellenben jónak látná, ha királyi testvére
a n e m katholikusok visszaéléseinek megszüntetése végett
egyet s mást megtenne. 2 )
*) A magyar helytartó tanácsnak eredeti levele Mátyás főherceghez
1602. m á j u s 29. a bécsi császári titkos levéltárban Hungarica fasc. 141.
Közölve a pozsonyi lyceum 1902. évi értesítőjében 70. o.
2
) Mátyás főherceg levele Rudolf királyhoz ddto. 1602. jul. 10. a
bécsi cs. titkos levéltárban. Hungarica fasc. 141. Közölve. Pozs. ev. lyc. ért.
1902. 73. o.

Rudolf király úgy a helytartósági jelentést, mint a
Mátyás főherceg kisérő levelében foglaltakat alapos megfontolás tárgyává tétette a titkos udvari tanácsban és
ennek véleménye alapján azt írja Mátyás főhercegnek, 1 )
hogy a helytartóság eljárását és javaslatát helyesli, a
pénzbírságot azonban nem engedi kivetni. A javasolt
rendszabályok életbeléptetését is azonban egyelőre nem
engedi meg, h a n e m ujabb felterjesztést vár Mátyás
főhercegtől, hogy nem volna-e helyesebb későbbi időre
halasztani az összes javaslatok végrehajtását.
Nem hagyhatjuk szó nélkül úgy a vezető férfiak
jellemét, mint eljárásuk módját. Pethe Márton, Szuhay
püspök és Joó személynök olyan javaslatokat tesznek
Mátyás főherceg közvetítésével a királynak, hogy még
ezen utóbbiak maguk is visszariadnak a javaslatok végrehajtásától Világosan látják tehát a határt, a hol a klérus
és a dynasztia érdeke elágazódik. A klérus által javasolt
eljárási mód tekintetnélküli, erőszakos és alkotmányellenes, hozzá még férfiatlan és aljas. Ha soha jezsuita
ki nem mondotta is a „finis sanctificat media" elvet, itt
azonban tényleg alkalmazni törekedtek. Pethe Márton
érseknek és Szuhay püspöknek azonban minden eszköz
jó, csak célra vezessen. A javasolt rendszabályért azonban helyt állani, ódiumát viselni, erre már nem vállalkozik sem a helytartó, sem a kamaraelnök, sem a
királyi személynök, ők úgy szeretnének feltűnni, mint a
kik a király legszentebb elhatározását — melyet titokban
ők sugalltak — nehéz szívvel bár, de alattvalói engedelmességgel kénytelenek volnának végrehajtani. Ne gondoljuk azonban azt, hogy Mátyás főherceg és a király azért
nem sietnek a klérus törvénytelen javaslatainak végrehajtásával, mert ők is észreveszik ezen javaslatok alkot1
) Rudolf király levele Mátyás főherceghez ddto. 1602. aug. 28. Bécsi
cs. titkos levéltár. Hung. fasc. 141. Közölve a Pozs. ev. lyc. 1902. értesítőjében 740. o.

mányellenes voltát, törvénytiszteletből, hanem minthogy
a következményekért nekik kell helyt állni ; ha elégületlenség tör ki, a pénzt, a katonaságot ő nekik kell előteremteniük, pedig a török háború a mezőkeresztesi csata
óta a császáriakra nézve úgy sem folyt kedvezően.
Erélyes rekatholizáló rendszabályok következtében el is
veszítheti trónját, ez az udvarnak nem lehetett közönyös;
a klérus előtt azonban a Habsburgok sorsa másodrendű
dolog, előtte a fődolog a protestánsok elleni kíméletlen,
minden eszközzel folytatandó irtóháború, veszíteni valója
már úgyis nagyon kevés van Magyarországon, nyerni
azonban még mindent megnyerhet. Innét tehát az udvarnak halogató, félrendszabályokkal beérő, tartózkodó álláspontja, mialatt a klérus a legradikálisabb eszközöktől sem
riad vissza. A pápás renaissance és a jezsuitizmus tehát
már annyi sikert felmutathat a XVII. század elején, hogy
elszántan mer célja felé törni, bízva erejének újjászervezett
egységében és harcrakészségében, de bízva másrészt
az ellenfélnél tapasztalható ingatagságban és széthúzásban is.
Olyan férfiak mellett, mint Pethe Márton, Szuhay
és Migazzy püspökök, kiket a rekatholizálás szenvedélye
sodort magával, olyanok mellett, mint Joó personalis
praesentiae regiae és Istvánffy Miklós alnádor, kik egy
kis donatio fejében meg tudtak alkudozni a saját lelkiismeretökkel, olyanok mellett végre, mint Rudolf király
és Mátyás főherceg volt, kik közül amaz, minthogy
Erdély birtokát biztosítottnak vette, hatalmi örjöngésnek
engedte át magát, az utóbbi pedig soha egész életében
nem tudott kemény és határozott ellenállást tanúsítani
illetéktelen befolyásokkal szemben, ezen férfiak mellett,
mondom, az akkori politikai és harctéri állapotok csakh a m a r oly válságba sodorták egész Magyarországot,
melylyel a pozsonyi evangelikus egyház keletkezése szoros
szervi kapcsolatban van.

A királyi udvar absolutismust akar Magyarországon
is, a klérus a katholicismust akarja helyreállítani ; a
nagy törökháború még egyre folyt, óriási pénz és véráldozatot követelve a nemzettől. Hatalmas hadseregre lett
volna szüksége az udvarnak, hogy összes céljait megvalósíthassa. Ehhez pedig pénz kellett. A király ugyan
17 millió tallérnyi kincscsel rendelkezik a prágai várban,
azonban erre sem a császári dynasztia, sem a nemzet
nem számíthatott a király korlátolt elméje és zsugorisága
miatt; a várőrségek, minthogy nem fizették őket, felmondták az engedelmességet, átadták a várakat a töröknek
vagy maguk is török zsoldba állottak ; ha pedig ezt
nem akarták tenni, kénytelenek voltak a földnépe véres
verejtékén táplálkozni ; de ez úgyis ki van merülve a
hosszas háború, a földesúri önkény és a török pusztítás
miatt ; olyan sanyaruság van akkor Magyarországon, hogy
csak a mongol-járás idejét hasonlíthatjuk ehhez a korhoz.
Vegyük még hozzá azt, hogy az éhség, a rendetlen
életmód, a primitiv egészségi óvintézkedések és a keleti
népek jelenléte az országban a ragályos betegségeket is állandóvá tette az országban. Nem csodálkozhatunk azon, hogy
a közvélemény eleintén pesszimisztikus, sőt végre a végső
bukásba kénytelenségből belenyugvó kétségbeesésbe merült.
Ebbe az időbe esik 1604-ben Illésházy István perének
végső kifejlése, a kassai templomnak az evangélikusoktól
való elvétele, Básta garázdálkodása Erdélyben és az
1604-iki 22. törvénycikk.
Az Illésházy ellen indított perrel együtt Szuhay István
kamaraelnök, Migazzi Miklós váradi püspök és Pethe Marton
kalocsai érsek, a prágai udvar szolgálatra kész támaszai és
a klérus érdekeinek képviselői m á s főúri és protestáns
családok ellen is megindítják a hűtlenségi pert mindenekelőtt azért, hogy a kincstár pénzhez jusson. Ilyen többnyire protestáns főúri családok voltak : az Alagi, Kún,
Telegdy, Csapi, Kállay, Deregnyei, Dersffy, Balassa, Bakos,

Lórántffy, Csetneky, Homonnay, Rákóczy, Nádasdy, Pelhő,
Ispán, Sulyok, Farkas és Telekesy családok. Alapja a
felségsértés miatt folyamatba hozott pernek csak az utóbbinál volt, minthogy sok rablás és erőszakoskodás bizonyosodott reá, de a többinél valamennyinél — legfeltűnőbben
lllésházynál — világos volt a birtokelkobzás mint végső
cél.
Illésházy perének lefolyása az akkori helyzetei éles
világításban mutatja be. Bazin és Szentgyörgy eredetileg
királyi uradalmak, lakói tehát a királynak mint földesúrnak jobbágyai. Az akkori pénzszerzés egyedüli módja
az ingatlan vagy királyi jövedelem zálogbaadása lévén,
a királyi kincstár állandó pénzzavarában ezen uradalmakat a Pálffy családnak adta megfelelő kölcsön fejében
zálogba. Pálffy Katalin, Pálffy István leányának kezével
a birtokok Lupoglavai Krusith gróf. majd annak halála
után a második férj Illésházy István birtokába jutnak
mindig mint zálogbirtokok. A királyi kincstár ujabb égető
pénzzavara és azon politikája, mely szerint mentül több
legyen a szabad királyi város, hogy ennek következtében
a nemesség befolyása az országgyűlésen korlátozható legyen, arra határozta el magát a királyi kamara, hogy
egy ujabb pénzösszeg fejében, melyet a Szentgyörgyieknek
és Baziniaknak kellett lefizetniök a királyi kincstárba,
visszatéríthetik a zálogösszeget lllésházynak a lejárat előtt
és ennek fejében mint szabad királyi városok követet
küldhetnek az országgyűlésre. Illésházy érdekeit óvásban
törekedett megvédeni, melyben az ország törvényére, a
király esküjére és kötelességére hivatkozott. Ezen prolestáció s o r a i k ö z ö t t sikerült felfedezni a mindenre képes
Szuhay István püspök és kamaraelnöknek, Illésházy részéről a felségsértési szándékot, mely miatt Bécsbe idézték
egy delegált bíróság elé. Illésházy védője a perbe idézett
ártatlanságát bebizonyította, lstvánffy Miklós alnádor pedig
még a biróság illetékességét is megtámadta. Az Ítélet

tehát felmentő volt. Azonban Rudolf király és Illésházy
két személyes ellensége: Szuhay István és Unverzagt,
udvari kamaraelnök fenyegetésekkel és Ígéretekkel rávették Istvánffyt, hogy egy u j a b b ítélettel, melyre a korábbi
dátumot vezették rá, Illésházyt a felségsértés bűnében
elmarasztalva, fej- és jószágvesztésre ítéljék. Életét,
Lengyelországba futva, megmentette ugyan, nagy jószágaira azonban a királyi kincstár rátette a kezét.
Illésházy István pere és elitéltetése nyilvánvalóvá
tette Magyarországon, hogy nemcsak a szegény jobbágy,
nemcsak a városi polgár és a köznemes, kinek személye
és vagyona állandóan ki van szolgáltatva a császári hadak szeszélyeinek és önkényének, hanem a főúr személye
és vagyona is könnyen lehet idegen érdekek közprédájává.
Ez megdöbbentette az egész magyar aristokraciát.
Talán Illésházy eseténél is nagyobb izgalmat kelteti
a kassai székesegyház ügye. Ezen műemlékről nevezetes
templomban evangelikus isteni tiszteletet tartottak a kassaiak már vagy 50 esztendő óta. Minthogy a klérus föltétlenül támogatta az udvart a magyar nemzet és alkotmánya elleni összes törekvéseiben, a király n e m térhetett
ki a viszontszolgálatok elől sem, s igy kénytelen volt az
1603. nov. 11. rendeletet aláírni, mely szerint a szt.
Erzsébet templomot a kassaiak kötelesek átadni az egri
káptalannak. Csakhogy a kassaiak ezen rendeletnek nem
engedelmeskedtek. Ezzel már most a királyi tekintélyen
esett csorba, minek az volt a következménye, hogy
Belgiojoso kassai főkapitány a kassai templomot 1604.
január 6-án karhatalommal a káptalannak átadta és a
28 falut, melyek a város birtokait képezték, a királyi
kincstár számára lefoglalta.
A kassai templom
elkobzása azt jelentette,
kusok vallásszabadsága
rosok vagyonbiztossága

elvétele és a város ingatlanainak
hogy a magyarországi evangélimegszűnt és a szabad királyi vánem létezik többé.

Ez rémületet keltett Magyarország összes evangélikusaiban és összes szabad királyi városaiban.
A legnagyobb elkeseredést azonban az 1604. pozsonyi országgyűlés eseményei keltették. A ferenciek zárdájában ülésező megyei követek és a Grünstüblben tanácskozó főrendek mindenekelőtt a sérelmeket
tárgyalták,
hogy orvoslást kérve a király elé terjeszszék. A felterjesztés hangja határozott, de még nem forradalmi: kérik
a királyt, hogy látogasson el Magyarországra személyesen
is; választassék n á d o r ; a zsoldosok kicsapongásai szüntettessenek meg, a magyar pénz és hadügy az udvari
kamara és haditanács hatásköréből vétessenek ki ; a magyarországi lakosok pereiben az illetékes magyar biróságok
itthon hozzanak Ítéletet honi törvények szerint. A kassai
templom adassék vissza az evangélikusoknak. Az evangélikusok a rendek többségének mondják magukat és
előre óvást tesznek egy oly királyi rendelet ellen, mely a
vallás szabad gyakorlata ellen irányulna.
Rudolf király a karok és rendek felterjesztését válaszra nem méltatta, h a n e m e helyett a hozott 21 törvénycikkhez önhatalmúlag egy ujat csatolt. Ez a hires
22. törvénycikk. Eszerint a király nem emlékezik, hogy
a felsorolt sérelmek valósággal előfordultak volna, a panaszok indokolatlanok. Minthogy azonban katholikus fejedelemnek tartja magát, a katholikus hitet úgy mint egyéb
országaiban, Magyarországon is uralkodó vallásnak kivánja
tekinteni s minden országát az eretnekségtől meg akarja
tisztítani. Ő felsége tehát úgy saját személyes érzületénél
fogva, mint királyi hatalmából kifolyólag megerősíti mindazon törvényeket, melyeket valaha a nemzet királyai a
katholikus hit védelmére hoztak. Hogy pedig az országgyűlés tanácskozásai a vallási vitatkozások miatt ne szenvedjenek, ő felsége elrendeli, hogy a nyugtalan és zavargó
elemekkel szemben a törvény szabta büntetés foganatosíttassák. Az összes törvényeket az utolsóval együtt, melyet ő

felsége a szükségtől kényszerítve csatolt a többiekhez,
úgy maga megtartja, mint másokkal is megtartatja.
Ezen törvénycikk tehát nyiltan proklamálj a az absolutizmust Magyarországon ! A szólásszabadságot, törvényhozást, az evangelikus vallást egy tollvonással megsemmisíti. Ha szó nélkül belenyugszik a nemzet ezen záradékba,
a független alkotmányos magyar nemzeti államról mond
le önkényt, dicstelenül, gyáván.
Csakhogy azon magyar nemzet, mely két hatalmas
ellenség közé került, melyek közül a török nyilt háborúval
fenyegette létét, a habsburg dynastia pedig alkotmányát,
nemzetiségét és vallását akarta elsikkasztani — nem a
tőrdöfést boszulta meg, hanem az ostorcsapást. Kétségbeesése kábulatából felocsúdva, kész volt megmaradt kis
erejét is kockára tenni. A közhangulat forrongott, a vihar
kitörő félben. Bécsben és Prágában azonban nem vették
komolyan a veszélyt. Sejtelmük sem volt arról, hogy az
ezer sebből vérző Magyarország talpra tud állani, sőt
támadóját le is győzi. Be is teljesedik Magyarország ellenségeinek a reménye, ha nincs egy oly államférfia, ki
felismeri a helyzetet és tiszta fővel, elszánt karral feltartóztatja a már-már lehanyatló nemzetet, rövid, tüneményszerű pályájával oly fejlődést biztosít hazájának, mely
létét ismét kedvezőbbé teszi és uj alakulások szilárd
bázisát veti meg. Ezen lángeszű államférfiú Bocskay
István. Azon kevés magyar államférfiak közé tartozik ő,
a kiknek neve nemcsak irányt jelent, hanem akik a sors
által rájuk bízott nagy feladatot teljesen és fényesen meg
is oldották.
Feltudta használni a törököt szövetségesnek, anélkül,
hogy az ország területe csorbát szenvedett volna ; tudott
magyar hadsereget teremteni oly elemekből, melyek azelőtt
a császárt szolgálták és ezen hadsereg tagjait nemesekké
téve állandóan megtelepítette úgy, hogy nem voltak többé
átkai a nemzetnek, hanem mint kálvinista magyar nemesek

a nemzet ellenállási képességét segítették a jövőben fokozni. Bocskai felkelt a király ellen és kényszerítene a
koronát, hogy vele nem mint lázadóval tárgyaljon, hanem
mint ki nemzetének törvényes jogait az arany bulla záradéka alapján erővel is meg tudta védeni. Oly pozíciót tudott
magának teremteni, hogy bármennyire nem akarták őt
Prágában komolyan venni, hanem mellőzni, megbuktatni
és legyőzni : ő mint vezéregyéniség döntőleg vetette a
magyar nemzet akaratát a mérlegbe még ott is, a hol
nem pusztán Magyarországról volt szó, hanem a zsitvatorkolati békében a magyar török viszonyokat az ő
magatartása szabályozta, a magyar és protestáns Erdély
alapját ő veti meg, a cseh, morva, osztrák összeköttetést
a magyar rendiséggel ő alkalmazta először és ha utódai
is az ő sikerével működnek, sok ') vér és köny maradhatott volna távol Magyarország további fejlődésében.
Pozsony nem tartozott azon városok közé, melyek,
mint Kassa, azonnal kaput nyitottak Bocskay hadai előtt,
sőt a felkelés elején i t t tanácskoztak a királyságnak megmaradt csekélyszámú hívei és Pozsony maradt a Bocskay
elleni akciónak katonai középpontja. Básta Kassa alól
ide vonult vissza, itt szervezkedett újra, itt várta be
Bécs felől a hozzá csatlakozó 1000 holsteini lovast és
itt vívta meg 10000 emberével Kollonich-csal együtt az
üldözésére kiküldött hajduvezérekkel azon győzelmes
csatáját, mely Pozsonyt a király számára végleg megtartotta. Pozsonynak tehát Básta és Kollonich melletti
állásfoglalása egyszerűen katonai kérdés. De ne gondoljuk
azt sem, hogy ezen katonai helyzet kényszerítő befolyása
nélkül Pozsony minden meggondolás nélkül csatlakozott,
volna a felkeléshez. Azt, hogy Pozsony is — úgy mint
*) Szalay László. Magyarország története. IV. 4 3 3 - 4 6 3 . Horváth Mihály.
Magyarország története. III. 390—429. Kerékgyártó Árpád. Magyarország
történetének kézikönyve II. 171 — 180. Acsády Ignácz Magyarország három
részre oszlásának története. 594—628.

akár Ausztria és Morvaország is — bizonyos fokig óhajtották
Bocskay sikereit — bizonyosra vehetjük, mert a rendi és
vallásszabadság épségét nekik is kellett kivánniok. A háború
azonban kockázattal jár, Bocskay leveretése esetén az
iránta tanúsított tettleges rokonszenv nagy áldozatába kerülhetett volna a városnak. Eperjest, Lévát, Zólyomot, Besztercebányát is csak ostrommal lehetett Bocskay számára megszerezni. Minden város helyzetéhez és érdekéhez képest
külön politikát űzött, mint minden főúr, sőt nemes is.
A katonai és politikai helyzet alapos mérlegelése
után nyitotta meg vagy zárta be kapuit minden város
nemcsak az ellenség, hanem a jó barát előtt is. Minthogy
pedig ez időben már Rudolf király és Mátyás főherceg
között kitört az éles viszály, a pozsonyiak mindkét táborban kerestek maguknak jóakarókat. Igy a császári táborban Kollonich Siegfriedben találtak is ilyent, ki előzőleg
a Kamper- és Balassi-féle házban tartott udvari istentiszteleten szivesen látta a pozsonyi evangelikus polgárokat.
A császáriak azonban, bár a várat és a várost megvédték
Bocskay hajdúival szemben, sok kárt tehettek Pozsony
határában, különösen a szőlőtermésben, miért is a Bocskay táborában levő Illésházyval léptek alkura. E szerint
egy 100 főből álló magyar őrség vigyáz a szőlőkre úgy,
hogy minden hajdú 4, minden hadnagy 50, és Bocskay
hadipénztára 1500 forintot kap. Ez már 1605-ben történt. Mikor azután nemsokára Básta jött 10000 emberével, Kollonich vitte ki, hogy nem magában a városban
szállásolták el a zsoldhátrálék miatt zúgolódó és zsákmányszomjas császári hadat, hanem a külvárosokban és
a Duna partján. A Bocskay-féle hadak mintegy 6000 főnyi
különítményének parancsnoka Bucsi Imre a sáncaik mögé
vonult császáriakat nem tudta kiverni s az élelmezés
nehézségei miatt kénytelen volt Nagyszombatfelé visszahúzódni. Básta vallonjai Somogyi Mátyásnak Récse felől
intézett támadását is visszaverték.!
i
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Ekkor már megkezdődtek volt a béketárgyalások
Illésházy és Mátyás főherceg közvetítésével Rudolf és
Bocskay között, melyek 1606. junius 23. az u. n. bécsi
békére, december 9-én pedig a zsitvatorkolati békére vezettek, mely utóbbi az előbbit is magába foglalta és az
országgyűlési tárgyalások alapjául szolgált.
A bécsi béke első pontja szerint Magyarország rendjeinek szabad valiásgyakorlat engedtetett, úgy azonban,
hogy a róm. kath. vallás se szenvedjen rövidséget; az
egymástól elfoglalt templomok pedig adassanak vissza.
Még mielőtt a bécsi béke meg volt kötve, april 17-én
indítvány tétetett a pozsonyi városi közgyűlésen, hogy miután
hire jár, hogy az egész országban a vallás gyakorlata szabad, szükséges, hogy egy evangelikus prédikátort alkalmazzon a tanács a belvárosban. A tanács azonban még
ekkor is, minthogy törvényes rendelkezésre nem hivatkozhatott, az indítványt elutasította.
De már a bécsi békének hatása alatt nem lehetett
a városi közgyűlésnek egyhangúlag hozott azon határozatát megakadályozni, mely szerint az evangelikus prédikátort a városba hozzák és állása rendszeresítendő. 1 )
Ez a pozsonyi evang. egyház szerény kezdete, ü e
ezen szerény kezdet is egy absolutistikus királyi uralmi
rendszer ellen megnyilatkozott nemzeti visszahatásnak
egyik igénytelen, de teljesen megérett gyümölcse. Nem
a mai értelemben vett evangelikus polgároknak egyházgyülekezetté
tömörülése
az első pozsonyi evangelikus egyház, hanem egy politikai testületnek, a
pozsonyi városi tanácsnak az adott körülmények közt
végre valahára beteljesült azon óhajtása, mely szerint
evangelikus hitérzületének a régi kereten kivül kézzelfogható kifejezést adhatott. A városi tanácsnak a törvény
*) Actionum protocollum lib. reg. civ. Posoniensis ddto 1606. 2. octobris. Eine ganze Gemein geschlossen, das man den Prediger in die Stadt
nehmen und aufstellen solle. (P. 628.) Pozsonyi ev. lyc. értesitő 1902. 23. o.
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Gróf Illésházy István és neje gróf Pálffy Katalin féldomborképe a pozsonyi
dóm falában. Streliszky felvétele után.

alapján joga van az evangelikus lelkész állását rendszeresíteni: ez a kiindulási pont, az elvi alap, melynek létesülésével a többi már csak gyakorlati eljárás dolga. Minthogy pedig — tekintve a dynastia katholikus voltát,
tekintve az összes katholikus intézmények sértetlen voltát, legalább Pozsony várososában, tekintve végre azt,
hogy a lakosságnak csak egy része volt öntudatosan az
evangéliumi hitelvektől áthatva — az emiitett elvi alap
Pozsonyban mindaddig nem volt meg: oly értelemben vett
evangelikus egyház, mely a hívek önkéntes szervezkedése
alapján létesülhetett volna, 1606. előtt el sem képzelhető.

A megalakult evangelikus egyház első küzdelmei
és szervezkedése.
ikor a pozsonyvárosi tanács az evangelikus
vallás nyilvános gyakorlását elvben a közgyűléssel elfogadtatta, akkor már jól elő voltak
készítve a részletek arra nézve, hogy a gyakorlati megvalósitás bajokat ne okozzon. Az óvatosság
nagyon szükséges volt. A katholikusoknak maradt Pálffy
grófok mint várurak és a pozsonyi prépostság, valamint
a Pozsonyban székelő esztergomi érsekek oly hatalmas
akadályokat gördíthettek a nem kellő óvatossággal alkalmazott kezdő intézkedések elé, hogy még mindig félni
lehetett a teljes kudarctól. Csakhogy nem ok nélkül szokták
a városi polgárokat prudentes ac circumspecti 1 ) jelzővel
illetni. A bécsi béke után tehát az volt a politika, óvatosan, feltűnés nélkül gondoskodni lelkészekről és egy
megalakítandó középiskola vezetőségéről, azután gondoskodni az isteni tisztelet helyéről, közgyűlési határozat
alapján hozzálátni a kivitelhez és azonnal életbe léphet
az uj egyházszervezet.
Ehhez képest tehát mindenekelőtt lelkészről, ennek
segédletéről, tehát segédlelkészről, kántorról, és a gymnasium (Particularschule) igazgatójáról kellett gondoskodni.
A mi a személyi kérdést illeti, ez csakis a meghívandó lelkészre vonatkozólag nem volt nehéz dolog,
mert a közbizalom azon férfiú felé fordult, ki akárhányszor veszélyek között végzett Pozsony környékén
evangelikus istentiszteletet, a ki hitbuzgó, tapasztalt, tudó*) Előrelátók és körültekintők.

mányos és erős akaratú ember hirében állott s ez nem
volt más, mint Reisz András, Kollonich udvari lelkésze
Récsén. Őt azonban csak úgy lehetett pozsonyi evangelikus lelkészül meghíni, ha Kollonich Siegfried gróf
ehhez hozzájárulását adja. Az utóbbi a bécsi béke után

A Kamper-féle ház eleje. Hazslinszky Kálmán felvétele.

hadaival Prágába vonult és mint udvari hadi tanácsos
a király közelében tartózkodott, mint buzgó protestáns
főúr pedig a m á r ekkor kitört viszályban Rudolf király
és Mátyás főherceg között inkább — egyelőre még titokban — Mátyás főherceg oldalán állott. 1606. jul. 16.

keltezte a pozsonyi tanács azon levelét, melyben Kollonich-ot
íelkéri, hogy támogassa Pozsony városát azon szándékában, mely szerint evangelikus vallásgyakorlatot akar a
városban meghonosítani azzal, hogy Récsén állomásozó
udvari lelkészét, Reisz Andrást, a pozsonyiaknak lelkészül

A Kamper-féle ház belseje. Hazslinszky Kálmán felvétele.

átengedje, egyszersmind kérik a grófot, hogy hatalmas
pártfogását tőlük ezen ügyben más irányban se tagadja meg.
Nagy volt a pozsonyiak öröme, mikor már aug. 7-én
Kollonich az ügy érdekében nemcsak Reisz Andrásnak

pozsonyi lelkészül való megbizása ellen nem tesz kifogást,
h a n e m igéri, hogy mint Magyarország főrendiházának tagja
azon lesz a jövő országgyűlésen, hogy egy meglevő templomot kapjanak a pozsonyiak, melyben istentiszteletet
tarthatnak. Addig azt ajánlja, hogy egy alkalmas házban
rendezkedjenek be istentisztelet tartása végett. Midőn
pedig kifejezést ad a feletti örömének, hogy az Isten
megengedte neki, hogy ő kezdhette meg Pozsonyban az
evangelikus vallás gyakorlatát, ez csakis arra vonatkozhatik, hogy Reisz, az ő udvari papja, a Kamper-féle házban
és Récsén a pozsonyi közönségnek is tartott evangelikus
istentiszteletet. Nagy fájdalommal említi Kollonich, hogy
Ausztriában még eddig nem sikerült az evangelikus vallásgyakorlatnak törvényes alapot szerezni; remélhető azonban,
hogy a hol annyi ezer ember lelki üdvösségéről van szó,
az isteni gondviselés ismét elfogja árasztani kegyelmével
az ő hazáját, Ausztriát is. 1 )
Még mielőtt ezen levél megérkezett, már útban is
volt a városi tanács egy küldöttsége Lauingenbe, hol
azon időben egy nagy hírnevű evang. gymnasium állott
fenn a Neuburgi őrgróf védnöksége alatt. Az intézet élén
Heilbrunner állott, a ki szellemi örökébe lépett a híres
Pfauser Sebestyénnek, Miksa császár evangelikus udvari
papjának. 2 ) Az intézet nagy hírneve következtében, vagy
hogy valamelyik pozsonyi polgár ott tanult és így személyesen ismerhette a viszonyokat, határozta el magát a városi
tanács ezen lépésre. Lauingenből nem csak rektort akartak hozni, ki majd a pozsonyi iskolát szervezni fogja,
h a n e m diakónust is vagyis segédlelkészt Reisz András
mellé. Úgy a Neuburgi őrgróf, mint Heilbrunner igazgató
készséggel támogatták a pozsonyi küldöttséget, mely
*) Kollonich Siegfried levele a pozsonyi tanácshoz 1606. aug. 7. A
pozsonyi lyc. kézirattárában. A pozsonyi ev. lyceum. 1902. értesítője. 75. o
2
) Dr. Johanny : Der Protestantismus in Wien. Wiener Evang. Vorträge 87. 1.

már aug. 26. tehetett jelentést a tanácsnál, hogy a rectori
állásra Kilger Dávid tanárt 1 ), a diakonusi állásra pedig
Tettelbach Ádámot ajánlották s ezek személyesen hajlandóknak mondották magukat az állások elfoglalására. A tanács
azonnal aug. 29. tudósította Lajos Fülöp őrgrófot, hogy
a két ajánlott férfiút elfogadja, figyelmezteti azonban
őket, hogy Magyarországban az evangelikus vallás még
nem vert oly mély gyökeret, hogy hívei minden veszélytől
meg volnának óva. Vallásos buzgóságon kívül bátorságra és
erős akaratra is szükségük lesz. Mikor azután Heilbrunnernak szept. 19. levele 2 ) a lauingenieknek végleges kedvező
megállapodását adja hírül a pozsonyiaknak, határozták el
a tanácsban okt. 2-án Reisz András hivatalba iktatását.
Már 6 nap múlva 1606. október 8-án Reisz András
megtarthatta Pozsony városában minden törvényes akadály nélkül első egyházi szónoklatát. Minthogy a bécsi
béke az evangelikus vallásszabadságot úgy engedte meg,
hogy a katholikus vallás sérelmet ne szenvedjen, arra az
első pillanatban gondolni sem lehetett, hogy valamelyik
templomot berendezhetik a maguk céljaira. Megfogadták
tehát Kollonich tanácsát és egy magán házban tartották
meg istentiszteletüket. E magánház a mostani jezsuitatemplom helyén épült és akkor a királyi kúria és Beckés Karner-féle házak között volt a főtéren, a városház
közelében.
Már november havában Besserer Konrád városi
tanácsos útnak indul Lauingenbe, hogy Kilgernek és
Tettelbachnak a meghívót és utasítást elvigye és hogy
mindjárt magával is hozza őket Pozsonyba.
December 9-én úgy Kilger mint Tettelbach már
Pozsonyban vannak, és így az 1607. esztendőben már
*) Memorabilia quaedam etc. Kézirat a lyc. kézirattárban 253 kg. 4 sz.
Klanica i. m. 194. Pozs. lyc. ért. 1902. 52.
2
) A városi tanács és Heilbrunner, Kilger levelezését közli Ribini:
Memorabilia Aug. Conf. in Hung. 1.

hozzáláthattak mint az ú j egyház funkcionáriusai elvállalt
kötelezettségük teljesítéséhez.
De már a következő 1607-iki év megmutatta, hogy
a tanács óvatossága épenséggel nem volt alaptalan. Az
alig létesült egyház mindjárt kezdetben a legnagyobb
veszedelembe sodortatott, sőt egy kis időn át szünetelt
is. Itt mindenek előtt tekintetbe kell venni Pozsonynak
különleges helyzetét, mint a mely az összes magyarországi
városokéval összehasonlítva a lehető legkedvezőtlenebb.
A pozsonyi plébános, mint káptalanbeli azonnal panaszt
emelhetett a nagyprépostnál, ki viszont az érsek, a várparancsnok és a kamaraelnökkel együtt közvetlenül és
gyorsan érintkezhetett magával a Bécsben vagy Prágában,
Bécsújhelyen lakó királylyal s tőle mandatumot eszközölhetett ki, a minőt akart. Ezt a királyi mandat u m o t pedig Pozsonynak mindig respectálni kellett, h a a
király vagy a végrehajtó közeg azt komolyan teljesíteni
akarta, mert a várban elhelyezett vagy a Bécsből leküldött katonaság mindig érvényt szerezhetett a királyi
parancsnak. Ne csodálkozzunk tehát azon, hogy Pozsonyban oly későn alakul az evangelikus egyház és mindjárt
megalakulása első pillanatában kérdésessé lesz fennállása
akkor, midőn m á s magyarországi városokban kérdésbe
sem jön a régóta fennálló tényleges vallásgyakorlat.
Debreczen és Kassával hasonlítva össze Pozsonyt: amazok
sokszor voltak az erdélyi fejedelmek tényleges fenhalósága alatt, a mikor tehát a protestáns egyházszervezet
magukban a fejedelmekben nyert pártfogókat ; de ha a
király hatósága alá jutottak is ezen városok, egy oly
királyi parancsot, mely vallásgyakorlatukban
korlátozta
őket, sokkal könnyebben hagyhattak figyelmen kívül
Pozsonynál, mert nem kellett félniök, hogy a király a
parancsnak karhatalommal is könnyen szerezhet érvényt.
Még Sopronnal szemben is nagy hátrányban van Pozsony
evangelikus egyházszervezetét illetőleg, mert bár Sopronba

is könnyen lehetett katonaságot küldeni, de nem volt
vára állandó királyi őrséggel; plebánusa n e m volt köteles
tagja valamely káptalannak és a sok püspök in partibus infidelium, kamaraelnök és nagyprépost szintén hiányzik belőle.
Mikor a pozsonyi evang. egyház 1606. decemberében
szervezve van, már 1607. elején megindult a pozsonyi
plébánia, káptalan, prépost, esztergomi érsek, kamaraelnök részéről az ellenactio. A helyzet azonban rendkívül
bonyolult : király tulajdonkép nincs, mert a királyi család
tagjai Mátyás főherceget tekintik a család fejének. Mátyás
főherceg azonban a Bocskay pártját nem sértheti meg
azzal, hogy Pozsonyból eltávolítván a lelkészt a bécsi béke
ellenére jár el. Viszont a pozsonyi polgárok a bécsi békére
még nem hivatkozhatnak, mert az még országgyűlési
törvény formájában kihirdetve nincs. A klérus és az udvar
egy tényleges helyzetet akarnak megteremteni arra az
időre, mikor az országgyűlés tárgyalni fogja a bécsi békét,
hogy erre hivatkozni lehessen. Pozsonyban még törvényes evang. egyházszervezet nem volt ; azonkívül becsületbeli dolognak tekinti magára nézve azt is a klérus, hogy
legalább az udvar és az érsekség székhelyén ne legyen
»eretnek« kultusz. Viszont a pozsonyi tanács ugyancsak
tényleges helyzetet akar teremteni az egyházszervezet
fenntartásával és az országgyűléstől reméli a bécsi
béke s z e l l e m é b e n gyökerező jogának érvényesülését.
Minden áron szeretné tehát hűzni-halasztani a dolgot, de
a klérus és az udvar azonnal határozott és gyors elintézést követelnek.
Mátyás főhercegnek az evangelikus papválasztást
megsemmisítő királyi leirata a pozsony városi tanácshoz
leérkezvén, Pusch György polgármester, Schremser János
városkapitány és Marth Mihály jegyző Bécsbe küldettek
Mátyás főherceg elé, hogy kedvezőbb információval a
tiltó leirat visszavétessék. A küldöttség tagjai május 10.
(1607.) tettek jelentést a tanácsnak és a közgyűlésnek útjuk

eredményéről : Mátyás főherceg ugyan nem fogadta őket,
de az ő nevében a tiltó rendelet fenntartatott. Erre a
városi közgyűlés elhatározza, hogy egy kérvényben jobban
fogja megokolni előbbi álláspontját és új bizottságot
meneszt a főherceg elé, melynek tagjai : Tuzentaller
Kristóf,
Pesserer
János
Konrád,
Partinger Jakab,
S c h m u c k e r Lajos, Mayer Pál, Segner Mihály, Weitzel
György, Dörr András, Fürst Pál, Keszler Márton aljegyző.
Az uj bizottság május 26. teszi meg jelentését a
közgyűlés előtt azzal, hogy bemutatja a főherceg egy u j
decretumát, mely még mindig a régi álláspontjáról, a
választás semmis voltát hangsúlyozza és annak következményét, a lelkész elbocsáttatását követeli. A közgyűlés tagjai
most egy heroikus határozatra szánták el magukat, hogy
egyhangúlag előbbi álláspontjukon megmaradnak és szabadságaikról — melyek alapján az evang. lelkészt megválasztották, lemondani nem fognak. A mi a templomot
és az iskolát illeti,1 ezután is az eddig követett eljárásuk
mellett maradnak, amelytől csak azon esetben térnek
el, ha a király és az ország rendjei az eddigivel ellenkező megállapodásra jutnak, a mikor is kész engedelmességgel fogják magukat ahhoz tartani.
Ezen határozatot azonban nem siettek Mátyás főhercegnek tudomására hozni a pozsonyiak. A mig tehát
Bécsből nem sürgették az elintézést, maradhatott minden
a határozat szerint — esetleg ezen idő alatt fordulat
állhat be, mely Mátyás főherceggel a korábbi decretumot
feledteti. Azonban gondoskodtak a protestánsok ellenségei
arról, hogy Bécsben ne feledkezzenek meg a pozsonyi
evangelikus egyház ellen kiadott parancsról, sőt tudomásra
hozták a tanács azon határozatát is, mely a bécsi decret u m m a l egyenesen ellenkezett s így sikerült Mátyás főherceget a pozsonyiak ellen felingerelni. Novemberben
1

Protocollum actionale lib. regiaeque civ. Pos. 1607. pag. 16. Pozs.
ev. lyc. ért. 1902. 24. 1.

jött Bécsből a felszólítás, mely szerint Pusch polgármester,
Tschatter Kristóf, Offner J á n o s , Hortt János tanácsosok,
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Miksa Magyar király névaláírása. Eredetije a pozsonyi evang. egyház
líceumi kézirattárában.
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Mátyás főherceg névaláírása. Eredetije a pozsonyi evang. egyház líceumi
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Partinger Jakab, Wenzl György, Maihr Pál ? Jaklitsch
Miksa, Piesser György és Fürst Pál ad audiendum verbum a főherceg előtt jelenjenek meg. Ezen kiküldöttek

el voltak készülve, hogy eljárásukat a bécsi békében
foglalt határozatok alapján meg fogják védeni, a mi ellen
a főherceg, mint a béke egyik létrehozója bajosan tudna
állást foglalni. Azonban oly fogást alkalmaztak ekkor
Bécsben, mely újságánál fogva annyira meglepte őket,
hogy vele szemben az első pillanatban tehetetlenek voltak.
Mátyás főherceg t. i. nem vonta kétségbe a pozsonyiak
álláspontjának törvényességét, hanem
azt mondotta, hogy
a mennyiben Reisz
András
prédikátor
egyházi szónoklatában kikelt a király
és ő (Mátyás főherceg) ellene s így
felségsértést
követett el, nem tűrheti,
hogy Reisz még tovább is állásában
megmaradjon. Követeli, hogy Reisz
24 óra alatt Pozsonyt
elhagyja és senki
Pozsonyban
evangelikus istentisztelő j ,r u-^r *
c p j
• letet tartani ne mernudolf király névaláírása. Eredetije a pozsonyi
evang. egyház kézirattárában.
jen. A fogás tehát
ugyanaz, mint a melyet Illésházy ellen már egyszer
alkalmaztak. Hogy mikor, hol és mivel követte el Reisz
a felségsértést, azt a Pozsonyiak már csak azért sem
merték kérdezni, mert nem tudhatták, hogy ellenfelei
milyen apparatussal rendelkeznek az állítás bizonyítására
es félniök lehetett, hogy Reisz vagy az egyház még
nagyobb bajba keveredhetik, mintha a parancsnak enge-

delmeskednek. Az engedetlenség egyébként biztosan maga
után vonta volna az ultima ratiót, a katonaság beavatkozását. Tudtára adták azonban azt is Pozsony városának,
hogy nincs joga a bécsi békére hivatkozni mindaddig,
mig az országgyűlés törvényi nem hoz reá vonatkozólag.
Mikor az említett megbízottak visszatértek Pozsonyba, a
legnagyobb izgalommal tartották meg a városi közgyűlést,
melynek a királyi resolutiót eléje terjesztették s Reisz
András lelkészt is meghívták, hogy nyilatkozzék a neki
tulajdonított felségsértési váddal szemben és egyszersmind
határozza el magát a teendőkre nézve.
Ezen stadiumban m á r csak két lehetőség volt: vagy
azonosítja magát a város Reisz András lelkész személyével és akkor mint felségáruló magára várhatja a karhatalmat, vagy eleget tesz Mátyás főherceg vagyis a római
kath. klérus kívánságának és Reisz Andrást elbocsátja.
Megkönnyítette a közgyűlés elhatározását Reisz nyilatkozata: hogy ő mint a város alkalmazottja kész a közérdeknek áldozatot hozva közgyűlési határozat alapján
állását elhagyni. Hogy felségsértést követett volna el, a
mivel vádolják, arra nézve magát teljesen ártatlannak
tudja, azonban semmiféle vitatkozásba erre nézve senkivel bocsátkozni nem óhajt. 1 )
A következő napon 1607. nov. 13. egyhangúlag elhatározta a városi közgyűlés, hogy további határozatig
Reisz Andrásnak a prédikálás közgyűlési határozattal betiltatik és a történtek felett sajnálkozását fejezi ki a város
Mátyás főhercegnél.
Miután még november 23-án a Bécsből leküldött
okmányokat Reisz Andrásra vonatkozólag a közgyűlés előtt
felolvasták, egyelőre napirendre tértek ezen ügyre nézve.
E szerint a rövid fennállású evang egyház alig egy
év múlva megszűntnek volt tekinthető.
*) Prot. Act. lib. reg. civ. Pos. d. dto 1607. nov. 12. Pozs. lie. ért.:
1902. 24. o. Ugyanaz nov. 13. Pozs. lie. ért. 1902. 25. o.

Csakhogy a protestantizmus ellenségei sem örülhettek sokáig furfanggal kierőszakolt diadaluknak. Az idő
erre egyáltalában nem kedvezett. Bocskay ugyan már
meghalt (1606. dec. 9.), de oly férfiak, mint Illésházy
István, Thurzó György és Thurzó Miklós vették át a
vezetést, követve az ország rendeinek többségétől és támogatva Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelem által.
Rudolf kénytelen volt a koronát kiadni Mátyás főhercegnek és az utóbbi, hogy magyar királylyá koronáztathassa
magát, akarata ellenére a klérus végcéljait egyideig figyelmen kivül hagyta.
Mindezen dolgokról a pozsonyi tanács alaposan értesülvén, még 1607. karácsony előtt járt Bécsben egy küldöttség a tanács kérvényével a vallásgyakorlat visszaállításáért. A válasz ugyanaz volt, a mi azelőtt, csak kissé
kategorikusabb alakban. Hire járt már, hogy a magyar
kancelláriától fog érkezni ez ügyben decretum, mely majd
szabályozni fogja a vallási kérdést; ezért 1608. j a n u á r
2-án a városi közgyűlés semmiféle ujabb lépés megtételét
nem látta szükségesnek, ü e már e hó 5-én újra tartottak városi közgyűlést s itt abban történt megállapodás,
hogy még az országgyűlés előtt kell érintkezésbe lépni
az evangelikus főurakkal, őket a pozsonyi vallássérelemről informálni és hathatós támogatásukat kikérni. Minthogy
pedig épen a gyűlés napjának reggelén Thurzó György és
Thurzó Miklós Pozsonyon át Bécsbe utaztak, hol magyar
urak az udvarral tárgyaltak most m á r Mátyás főherceg
megkoronáztatása tárgyában, a közgyűlés néhány tanácsurat akart küldeni a két Thurzóhoz. E szándékától azonban csakhamar elállott a közgyűlés, minthogy kevés ered
ményt várt ezen eljárástól. Thurzó György különben nyugodt magatartást ajánlott a pozsonyiaknak s Ígéretet tett,
hogy egész befolyását a pozsonyi evang. vallásszabadság
érdekében latba fogja venni. Ha pedig bekövetkezik az,
a mitől a pozsonyiak félnek, hogy királyi decrelummal

akarják eltiltani az evang. vallásgyakorlatot, küldjenek fel
néhány tanácsurat Bécsbe hozzá, kik őt mindenről értesítsék. De ő előbb is azon lesz, hogy ilyen decretum
egyáltalában ne is lásson napvilágot. Ha pedig Pozsonyban meglesz az országgyűlés, akkor Mátyás főherceg,
Kollonich Siegfried, Illésházy is itt lévén, az ügyet szóval
biztosabb sikerrel lehet majd elintézni, mint hogyha most
írásbeli kérelmekkel ostromolják a főherceget, ki mellett
a klérus ellensúly nélkül működhetik Bécsben.
A pozsonyi evangélikusok legnagyobb szerencséjére
azonban nem volt szükség semmiféle erőlködésre kerülő
utakon. Az országos, sőt európai események természetes
fejlődése önmagától hozta meg ismét a vallás szabad
gyakorlatát.
Rudolf király csökönyös magatartása, melynélfogva a
bécsi béke szellemében eljárni egyáltalában nem akart, az
osztrák, morva és magyar rendek szoros szövetségét
eredményezte és minthogy Rudolf oly kalandos tervvel
foglalkozott, hogy ezen országok jobbágyait és városait
fegyverzi fel a rendek és Mátyás főherceg ellen, az utóbbinak nem maradt egyéb hátra, mint magát a végsőre
elhatározni és a szövetkezett rendek élén bátyját az uralomtól megfosztani és a korona birtokában a bécsi békét
országgyűlésen törvényerőre emelni. Még az utolsó pillanatban sikerült Rudolfnak a cseh koronát megmenteni, a
magyart azonban a hajdúkkal Prága felé közeledő Mátyásnak kénytelen volt átengedni 1608. jun. 26., szept. 29-ére
pedig Pozsonyba országgyűlés hirdettetett.
Az ezen időre összegyülekezett magyar rendek sokáig
hiába várták Mátyást, minthogy az osztrák és morva
rendeket feltétlen hódolatra szerette volna bírni; ez azonban csak a katholikus rendeknél sikerült, a protestáns
rendek okt. 4. Pozsonyban a magyar országgyűlés támogatását kérték. Október 22-én érkezett meg Mátyás is és
a Duna partján nagy fénynyel és lelkesedéssel fogadtatott.
A P o z s o n y i Evang. Egyház T ö r t é n e t e .
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Sajnos azonban, hogy Mátyás már ekkor mutatta jeleit
annak, hogy nem szivesen tett a nemzeti és protestáns
pártnak oly nagy engedményeket és a mit az egyik kezével adott, a másikkal szerette volna mindig visszavenni.
Minthogy azonban Rudolf még Mátyásnál is nagyobb
Ígéreteket tett, sietnie kellett a főhercegnek a válságot
mielőbb megszüntetni, nehogy a zavarban ismét a letett
király kerekedjék felül. így most a rendek a bécsi béke
szellemében törvénycikkeket alkottak, melyek, mint a
capitulatió, a választás feltételének pontjai és u. n. koronázás előtti törvénycikkek Mátyás által gyorsan elfogadtatván, bár az osztrák protestáns rendek azt tanácsolták
a magyaroknak, hogy addig ne ejtsék meg a királyválasztást, míg Mátyás az osztrák protestánsok vallásszabadságát nem biztosítja, mégis Illésházy István nagyhatású beszédére a rendek a ferenc-rendüek házából a
prépostlakban tanácskozó főrendekhez mentek és november 16-án Mátyást egy szívvel-lélekkel magyar királynak
megválasztották. A következő napon pedig Illésházy István
nádorrá kiáltatott ki. A november 19-én tartott koronázási ünnepélyen a szent koronát a protestáns nádor, szt.
István kardját bársony hüvelyében Thurzó György, az
utána következő protestáns nádor tartotta. A koronázási
mise alatt Kollonich Siegfried császári főhadvezér nyújtotta a már megkoronázott királynak a mezítelen kardot,
hogy a szokásos három keresztvágást a papság feje fölött
megtegye. A koronázás u t á n a szt. Mihály kapu előtti
emelvényen esküt tett mint alkotmányos király a törvények megtartására, mire lóháton a koronázási dombon a
keresztvágásokat szintén elvégezte. A várban a lakoma alkalmával Illésházy nádor Miksa főherceggel, a koronázó Forgács
érsekkel és a pápai nuntiussal együtt a király asztalánál ült.*)
*) Kurtze Beschreibung, mit was Ceremonien und Herrligkeiten Ertzherzog Mathias zu Pressburg zu einem hungarischen König proclamirt und gekrönt worden sey. Egykorú metszet az országos képtárban.
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A pozsonyi egyház első anyakönyvének címlapja.

A pozsonyi evangélikusok annál nagyobb örömmel
és lelkesedéssel vehettek részt a koronázási ünnepségekben, minthogy az 1608. koronázás előtti I. törvénycikk
minden kétséget kizárva megadta jogukat vallásuk szabad
gyakorlatához. Ezen törvénycikk ugyanis igy szól: A mi
pedig illeti a bécsi kiegyezés első cikkét, a nemes Magyarország karai és rendei elhatározták, hogy a vallás
gyakorlata úgy az országzászlósoknak, uraknak és nemeseknek, m i n t s z i n t é n a s z a b a d k i r á l y i v á r o s o k n a k , valamint az ország összes karainak és rendeinek a
maguk és a királyi kincstár birtokain, úgyszintén Magyarország végváraiban levő magyar katonaságnak is, kinekkinek a saját vallásfelekezete, nem külömben a mezővárosoknak és falvaknak, melyek azt önkényt és kényszer nélkül elfogadni akarják — mindenhol szabadon
megengedtessék.
Ezen törvény a koronázás által szentesítést nyervén,
szó sem lehelett immár bármely oldalról fenyegető veszélyről az evangelikus vallásnak gyakorlatát illetőleg. A törvény világosan, szabatosan megengedi a szabad királyi
városoknak s igy Pozsonynak az egyszer már foganatosított, de újra elvett vallásgyakorlatot.
Így már most megérthető Danninger Kristófnak, a
pozsonyi evang. gyülekezet 1670. körül élt egyházfiának
feljegyzése, mely szerint öreg emberek tanúsága értelmében Pozsonyban az evang. vallásgyakorlat 1604. vagy
1608-ban másodszor kezdődött meg. 1 ) Danninger a tradícióra támaszkodván, azt helyesen mondja, hogy az evang.
vallásgyakorlat 1608-ban másodszor kezdődik Pozsonyban,
J

) Christof Danninger. Tagebuch. Kézirat a pozsonyi ev. lyceumi kézirattárban. I. oldal. 1608 oder 1604 in Botschgaylauff ist nach alter Leute
Aussag der erste evangelische Gottesdienst allhier zu Pressburg angefangen
worden, erstlich in dem Kamperischen Haus auf dem Zuckermantel durch
Gottes Gnade und Beihilf der beiden Grafen Gollonich und Compor (Gzobor)
unter dem glorehrvvürdigsten König Matthias II. und 41. König in Hungarn,
welcher den Hungarn freies Exercitium Religionis in Ungarn vor seiner Krönung versprochen absonderlich in der königlichen Residenzstadt.

azonban a Bocskay-féle szabadságharcot, a bécsi békét és
az 1606-iki első egyházalakulást szabatos szerves összefüggésbe hozni nem tudja.
Az eddigiek alapján tehát bizonyos az, hogy 1606.
előtt evang. egyházszervezet Pozsonyban nincs; az istentisztelet a Kamper-féle házban nem törvényes egyházi
szervezkedés eredménye, h a n e m Kollonich rendi kiváltsága és az n e m 1565. körül van, h a n e m 1581 —1606-ig.
Az utóbbi évben a pozsonyi tanács a bécsi békére támaszkodva, mint országos rend és az egyház védura
megkezdi az u j egyház szervezetét. De minthogy a bécsi
béke nem bir országos törvény erejével, 1607-ben a
klérus az u d v a r segítségével az evang. istentiszteletet
beszünteti. Reisz kénytelen Pozsonyból távozni. 1608-ban
végre a magyar alkotmány teljes helyreállításával az evang.
vallásgyakorlat törvényes alapot nyert.
Az 1608. K. e. I. tv.-cikk a pozsonyi tanácsnak
messzemenő szabadságot adott az evang. vallás behozatalára és gyakorlására. Minthogy 1607-ben csakis Reisz
András lelkésznek az eltávolítása sikerült azon az alapon,
hogy felségsértéssel vádolták, Kilger rector is, mint szintén Teitelbach diakónus Pozsonyban maradtak, úgy azonban, hogy az utóbbi legfelebb a városon kivül prédikálhatott nagy nehézségek mellett. Ugy látszik, hogy m á r
akkor használták a Schupfner-féle házat a Széplakutcában istentiszteleti célokra és most ismét visszamentek a
Armpruster-féle belvárosi házba, a mostani Jezsuita templom helyén. 1 ) Ezen Armpruszter-féle ház azonban a
pozsonyi káptalan telkén épült, nehogy tehát e miatt
valami baj legyen, Pozsony városa a maga számára a
telket is örök birtokképen biztosítani óhajtván, a káptalannal egyezségre lépett és megfelelő pénzösszeget tévén
le a telket is megvette. 2 )
') Danninger Kristóf. Tagebuch. 1. o.
2
) Martinus Klanica. i. m. 194. és kk. 1.

Reisz András Szt. Györgyre távozván, u j lelkészről
is kellett gondoskodni. Ugyanazon időben Németországban
is megkezdődtek már a vallás miatt a retorziók: a protestáns rendi és fejedelmi szövetség, az unió és katholikus
liga már ellenséges szemmel néztek egymásra. Egyes tartományokban elűzték a protestáns lelkészeket. Ilyen
elűzött lelkész volt Heuchelin Simon is, ki még 1608-ban
jött Pozsonyba lelkésznek Reisz helyére. 1609-ben pedig
Wulterer György polgárt küldték a pozsonyiak Neuburgba,
hogy Heuchelin nejét és gyermekeit atyjuk után Pozsonyba
hozza. 1 ) 1610-ben a segédlelkészül meghivott Tettelbach
rendszeresittetett, úgy hogy lakáson kivül 200 rh. forintnyi fizetést, 20 mérő gabonát és 20 akó bort kapott
évenként. Cime azonban továbbra is diaconus maradt,
nehogy ezen fizetést jogszerint követelje, mert a városi
tanács csak jutalmul adta meg neki a rendes lelkészi
fizetést, a miért a lefolyt válságos időben állhatatosnak
és hűségesnek bizonyította magát. Rendes körülmények
között a diaconus javadalmazására heti 3 silling volt és
15 akó bor egy esztendőre.
1609-ben gyászolták a pozsonyi evangélikusok Illésházy István halálát, kinek jóakarata és hitbuzgalma egyelőre átment fiára Illésházy Gáspárra is. Ugyanakkor
választotta meg a pozsonyi országgyűlés az ugyancsak
evangelikus vallású Thurzó Györgyöt is nádornak, kinek
első feladata volt a magyar királyság területén lakó evangélikusokat szervezni, jól tudván azt, hogy a protestantizmusnak a létért való küzdelme igazában csak most
kezdődik, és hogy a diadal reményével kezdhesse meg a
nagy élethaláltusát, mindenek előtt összetartásra, egységes
szervezetre van szükség. E végett hivta össze Zsolnán az
evangelikus zsinatot, melyen Pozsony is beleilleszkedett a
magyarországi evangélikusok egyházszervezetének keretébe.
') Actionale protocollum. lib. reg. civ. Posoniensis 1609. p. 75. Pozs.
lyc. ért. 1902. 26. 1.

VI.

A pozsonyi evang. esperésség.
gy az egyházi, mint a politikai viszonyok a XVII.
század elején Magyarországon a maiaktól merőben különbözvén, a pozsonyi evang. egyház
hovatartozandóságának körülményeit véve szemügyre, nagyjából ismernünk kell a XVIL század első évtizedének egyházi és politikai képét.
Magyarország három részre van osztva: belőle egy
rész a töröké. Ez a rész háromszöghöz hasonlitható,
melynek alapját képezi a Dráva Légrádtól és folytatáskép
a Dana Orsováig, a másik két oldalát a Légrádot
Rozsnyóval és Orsovát Rozsnyóval összekötő egyenesek
alkotják. Az utóbbi oldaltól keletre eső rész az erdélyi
fejedelemség, mely 1606 — 1662-ig inkább szövetséges mint
alattvalói viszonyban van a török császársághoz; az előbbi
oldaltól nyugatra eső rész, tehát a három közül a legkisebb, a királyi Magyarország, mely közjogilag ugyan 30
megyét foglalt magában, tényleg azonban 8 ezek közül
török hódoltsági területet képezett részben (Győr, Veszprém, Zala, Vas, Komárom, Nógrád, Hont, Bars. 1 )
Az erdélyi részekben és a kapcsolt magyarországi
részekben (Partium), valamint az időnként az erdélyi
fejedelemségnek átengedett királyi vármegyékben a protestantizmus m á r a XVI. században szervezkedett: az erdélyi
szász városok mindjárt a reformáció elején szervezkednek az augustana confessió alapján, birtokjogilag pedig
a jus canonicum szerint. A magyar és a XVI. század má1

) Magyarország a bécsi béke korában. 1606. Tervezte Acsády Ignácz.

sodik felében m á r a kálvinizmushoz hajló vidékek az
1562—63. tarcal-tordai, 1566. gönci, 1567. debreceni
zsinatok határozatai szerint képeztek egyházi szervezetet.
Az 1593. eperjesi és 1597. lőcsei vallási vitatkozások a
lutheránusok és kálvinisták között azzal végződtek, hogy
Szepes, Gömör és Sáros megyékben az 1584-ben először
kiadott lutheri irányú symbolicus könyvek alapján ment
végbe az egyházi közigazgatás és berendezkedés. A
Dunán túl, melyhez nem szabad számitanunk Moson és
Komárom megyét, 1591-ben Csepregen tartottak Nádasdy
Ferenc gróf patronátusa alatt egyházférfiak összejövetelt,
melyen a kálvinismushoz hajló superintendens,
Beythe
István és a Nádasdy által pártfogolt Sibolti, Kreutzer és
Rheczes, kik a Concordia alapján állanak, nem tudtak
dogma tekintetében megállapodásra jutni. A dunántúli
ág. hitv. evangelikus és evang. református egyház külön
szervezkedése lőn e dogmatikus viszály eredménye.
A dunáninneni vagyis felsőmagyarországi megyék
is már korábban az 1595. u. n. felső magyarországi kánonok alapján nyertek egyházi szervezetet. A kettészakadás veszedelme ugyan nem fenyegette felső Magyarországot mint a dunántúli részt, mert itt az egész vonalon az
ágostai hitvallás és a formula concordiae alapján állottak,
hanem annál nagyobb volt a szervezetlenséggel együtt
járó veszély, minthogy az ellenfél, a királyság által támogatott klérus itt rendelkezett a legtöbb segélyforrással,
itt volt székhelye az esztergomi érsekségnek, az esztergomi káptalannak, a jezsuita tartományi kormányzóságnak, a katholicismus eszközéül szolgáló királyi kamarának.
Thurzó György tehát nemcsak hitbuzgóságból, hanem
leginkább azért adott a dunáninneni evangélikusoknak a
zsolnai zsinaton szilárd egyházi szervezetet, hogy az emiitett tényezőkkel szemben a küzdelmet felvehessék és a
diadal kilátásával induljanak harcba. A zsolnai zsinaton

végbement zsinati szervezkedés mutatja be egyszersmind
a magyar evang. egyházat virágzása és külső hatalma
legmagasabb pontján.
Az ország főfőméltóságviselője
Thurzó György nádor, az Illésházy, Czobor, Kollonich,
Thököly, részben Esterházy, Nyáry, Révay, Zay, Podmaniczky családok, a szabad királyi városok úgyszólván egvtől-egyig evangélikusok, a bécsi béke és az 1608. törvények jogalapja fejlődésében hatalmasan előmozditották az
egyházat, a zsolnai zsinat pedig az összes eredményeket
mintegy tető alá hozta és a jövő számára biztosítani volt
hivatva.
A zsolnai zsinat csak nagyjából oldhatta meg feladatát, csak a kezdet munkáját végezhette el, a mennyiben mintegy csak az elvi szempontokat állapította meg.
Felosztotta ugyan Felső Magyarországot h á r o m superintendensi kerületre és a superintendensek, esperesek, prédikátorok, tanítók hatásköre megállapittatott úgy általánosságban mint részleteiben; de már központi
egyházi
administrátióról, az esperességek egymáshoz való viszonyainak rendezéséről, a lelkész és tanítóképzésről, a territóriumok szabatos megállapításáról gondoskodnia nem
volt módjában.
A nádor meghívó levele Pozsony városához 1 ) egy
lelkész és egy világi férfiú megjelenését kéri a zsolnai zsinaton. A zsinat feladatául egyenesen a superintendensek választását tűzi ki. A pozsonyi városi tanács
a nádor figyelmét a város irányában méltányolva, azonnal
megválasztja a város mandatariusait és ellátja őket utasítással és megbízólevéllel. Pozsony városának a zsolnai
zsinaton való képviseletével megbízatnak Heuchelin Simon
lelkész, Maurach Rudolf esküdt és Keszler Márton hites
aljegyző. Különösen szívökre köti a tanács ezen megbízottjainak, hogy minden határozathozatal alapjául a bármi
*) Ribini i. m. 371—73. o.

néven nevezett, romlástól ment, igazi evangeliumi tudo
mányt és érzületet tekintsék, hogy továbbá az egyháznak
közjava és egysége vétessék figyelembe, óhajtják továbbá,
hogy az összes gyülekezetekben egyöntetű eljárás állapíttassék meg a szertartások és a ritus terén. Hozzák be a
wittenbergai gyülekezet agendáját, mely a bányavárosokban úgyis el van fogadva. Végül hassanak oda a kiküldöttek, hogy a superintendensek mellett egyházi törvényszék (consistorium) alakittassék, hol az egyház ügyei
esetről-esetre birálat tárgyává tehetők. Az iskolák ügye
is kellő
figyelemben
részesüljön. Egyéb
részletkérdésekre nézve a kiküldöttek saját legjobb meggyőződésük
szerint járjanak el.
Ezen utasításból látjuk, hogy a pozsonyi ev. egyházkormány vagyis a városi tanács miként itéli meg az akkori idők exigenciáját, mennyire át van hatva az egyház
iránt való őszinte és meleg szeretettől és lelkesedéstől és
mennyire sietett a maga részéről meghozni a szükséges
anyagi és szellemi áldozatot.
Az 1610. martius 28., 29. és 30. megtartott zsolnai
zsinat szigorúan a formula concordiae alapján állva, a
Luther-féle liturgiát törekszik minden gyülekezetbe behozni. A területi beosztást illetőleg Pozsony városa a
három superintendensi kerület közül abba osztatott be,
mely elméletileg Bars, Nyitra és Pozsony megyéket foglalta magában és melynek élén Abrahamides Izsák superintendens állott. A nyelvi kérdés már akkor is nagy
nehézségeknek volt okozója. A Zsolnán szervezkedő 10
vármegye lakosságának zöme tót nyelvű, magyarság van
a Csallóközben és Bars-, Nógrád-, Hont megyék sik vidékein, a szabad királyi és bányavárosok lakossága pedig
német. Társadalmi tekintetben a jobbágyság nagyobb része
tót, kisebb része magyar, a polgárság német, a nemesség
mindenütt magyar. Vége lett volna minden bajnak, h a
mindenik lelkész tudott volna mind a három nyelven;

vagy pedig a nép tudott volna — latinul. Minthogy azonban a protestáns elv szerint a nép nyelvéhez kellett
alkalmazkodni, mindjárt kezdetben felmerült a nehézség,
hogy a német és magyar gyülekezetek miként illeszkedjenek bele a tótvidékü superintendenciákba. Nem az volt
a baj, hogy Abrahamides pozsonyvidéki superintendens
nem tudott volna németül vagy magyarul, hanem az egyházi főhatóság a háromnyelvű gyülekezetek egyházkormányzati és liturgiái administrációját egyszerre nem tudta
megvalósitani. Az akkori művelt emberek egymás közt
nem jöttek zavarba: beszéltek, irtak latinul; ezen a nyelven tehát mind a három nemzetiség intelligenciája érintkezhetett egymással: a tót nemzetiségű intelligens ember
többnyire a latinul és az anyanyelven kivűl németül is
beszélt, mig a magyar és német művelt ember a latin és
anyanyelven kivűl más nyelvet csak kivételképen tudott.
A vegyes nyelvű gyülekezetekben, esperességekben és
superintendenciákban a zavarnak napirenden kellett lennie.
Azon célból tehát, hogy a superintendentia területén
lévő magyarok és németek nyelvük miatt sérelmet ne
szenvedjenek és az egyházi administrátió megkönnyebbittessék, ugy a magyar mint a német gyülekezetek alsuperintendenseket kaptak, kiket inspectoroknak neveztek. ')
A pozsony vidéki német gyülekezetek inspektorává Heuchelin Simon pozsonyi evang. lelkész választatott meg,
a csallóközi magyar egyházak inspectorává Kürti István,
szeredi lelkész. Eszerint az akkori egyházi inspektorok
hatásköre nagyban különbözik a korunkbeliekétől. Az
akkoriak zsinati felhatalmazás folytán a superintendens
nevében az egyház nemzeti nyelvén intézték el az egyházi ügyeket, miért is az idősebb lelkészek sorából
kerültek ki. 2 )
*) Wilhelmus Kauder: Acta et conclusiones conventus seu synodi certorum inclyti Regni Hung. Baronum Magnatum etc. Solnae congregatorum.
2
) Klanica J. m. 194. és köv. Pozs. ev. lyc. Ért. 51. 1.

Heuchelin Simonnak inspectorrá történt választatása
következtében ugy a megválasztott személye mint a
pozsonyi egyház jelentőségben nagyon emelkedett. Mint
a superintendensnek nem annyira alárendeltje, mint inkább képviselője közvetlenül érintkezett az államhatalommal és annak képviselőjével Thurzó György nádorral.
De nemcsak tekintélyt hozott a zsolnai zsinat Heuchelin számára, hanem gondot is. Forgách Ferenc bibornok és esztergomi érsek a zsolnai zsinatban a katholikus
egyházra nézve végveszedelmet látva, ügyiratot bocsátott
közre, melyben keményen és elkeseredett hangon tiltakozik a zsolnai zsinat minden határozata ellen, mint a
melyek — szerinte — a hazai törvényekkel, az egyház
szabadságával, a szent kánonokkal, sőt magának Istennek
rendeleteivel ellenkeznek s így érvénytelenek. Panaszkodik, hogy a nádor e zsinattal veszedelmes ujitást hozott
be, mert a nádor az ország prímásának tudta és beleegyezése nélkül zsinatot n e m tarthat, hol egyházi ügyekről és személyekről van szó. A superintendenseket a
püspökök árnyképeinek mondja, a kik a római klérus
tekintélyét csorbítani fogják és az egyházban viszályt
fognak kelteni. Felhívja a püspököket, prépostokat, apátokat és föespereseket és plebánusokat, hogy szálljanak
szembe az egyházat fenyegető veszedelemmel. Ezen tiltakozást Forgách érsek a pozsonyi templomok ajtajára kifüggesztette és nyomtatásban is terjesztette.
A bécsi béke, az 1608. törvényhozás és a zsolnai
zsinat illetékességének merő tagadása Forgách érsek
részéről általános izgalmat keltett protestáns körökben,
első sorban Pozsonyban, hol legelőször vettek róla tudomást. A nádor nem tartózkodott otthon Bicsén, h a n e m
Erdélyben járt. így a pozsonyi inspector Heuchelin és
Abrahamides superintendens azonnal utána küldték a
Forgách iratának egy példányát, egyszersmind kérdést intézve hozzá, mitévők legyenek. A nádor válasza mégcsak

m á j u s vége felé érkezett meg Szatmár várából. Ezen n e m
a nyilvánosság elé szánt válaszban Thurzó nádor igen
erélyesen foglal állást Forgáchcsal szemben. A kutya
— irja a nádor — ugatásra van teremtve s nem is tud
egyebet mint épen ugatni, minden m a d á r úgy szól, a
hogy a csőre és a hangja engedi és ezekről rá is lehet
ismerni. így a mi ellenségeink is, mint a közbéke és
köznyugalom felforgatói, a királyság intézményei és az
országgyűlés határozatai ellen, ellenünk ugatni nem szűnnek meg sem most, sem a jövőben. És ha hatalmukban
állana, vak elkeseredésükben szeretnének bennünket kiirtani
és a pokolra küldeni. Csakhogy miként a nemes paripa
nem törődik a kutyaugatással, ugy mi is fittyet hányunk
a kiközösitésre, melylyel bennünk a keresztyén egyházból
kizárni akarnak, támaszkodva hitünkre, mely szerint Isten
bennünket mindezideig türelmetlenségük-, fennhéjázásuk-,
zsarnokságuk-, aljas eljárásuk és cselszövényeikkel szemben csodálatos módon megőrzött és megvédett és összes
terveiket csúffá tette. Hasonlókép fog cselekedni a kegyelmes Isten a jövőben is: az ő gonosz merényleteiket
meg fogja semmisíteni és bennünket jóságosan megvéd.
A mi engem illet, hivatalos hatalmamnál fogva mi sem
volna könnyebb, mint ezen, bennünket váratlanul ért
jogtalan támadást megtorolni. Csakhogy hazánk távoli
vidékén időzvén, nehéz kötelességet teljesitve a haza és
a király érdekében, magasabb szempontnak engedve, helyén valónak találtam ezen ügy végleges elintézését viszszatérésemig halasztani. Akkor azután lelkészeinkkel közvetlenül érintkezhetvén, megfogom találni a baj orvosságát és szembeszállunk majd azzal az őrjöngő dühösséggel, mely keresztyén és jámborszándéku zsinatunkkal
szemben kifejezésre jutott. Tudja meg a főtisztelendő bibornok, hogy mi zsinatunkon semmi mást nem tettünk,
mint a mi a mindenható és végtelen jóságú Isten dicsőségére, lelkünk üdvösségére, hitünk védelmére, az ágostai

hitvallásban egyesült gyülekezeteink szervezkedésére és
rendezésére vonatkozik, sőt magát a főtisztelendő bibornok nrat kell a közbéke felbontójának és az országos
intézmények és királyi törvények megsértőjének kinyilatkoztatni.
Felkéri tehát a nádor Abrahamidest és Heuchelint,
várnák be megérkezését, Addig is a superintendensek,
inspektorok és seniorok, néhány arra hivatott tudós férfiú társaságában a Forgách ellen Írandó válasz fogalmazványát elkészítvén, küldjék el neki, hogy gondoskodhassék annak kinyomtatásáról és elterjesztéséről. 1 ) Az
országos fontosságú válasz Heuchelin, pozsonyi lelkész
közreműködésével el is készülvén, azonnal elküldték a
nádornak, ki Lányi Illés superintendenshez küldött levelében elismerését fejezte ki a válasz szerzői iránt, igérve,
hogy mihelyt nyomtatásban megjelenik, terjesztés végett
elfogja küldeni Pozsonyba is.
A Pozsony szomszédságában, Nagyszombatban tartott katholikus tartományi zsinat még világosan mutatja
a protestáns elemek túlsúlyát Magyarországon, azzal,
hogy kitűnt, miszerint a katholikus egyházban a lelkészhiány, a meglevő lelkészek képzettségének fogyatékos
volta, az iskolák elhanyagoltsága, a katholikus és nemzeti törekvések eltérő iránya következtében alig fog a
zsinat a bajokon segíteni tudni. Másfelül azonban bámulatba
ejtette a világot merev conservativizmusával, melylyel az
új helyzetbe beletörődni egyáltalában nem tudott és nem
akart. Itt határozták el ugyanis, hogy a katholikus főesperesek látogatásaik alkalmával figyelmeztessék a népet,
hogy a papok házassága törvénytelen, azért óvakodjanak
attól, hogy a házasság ürügye alatt leányaikat gyalázatnak
tegyék ki. Az urvacsorára nézve pedig határozatba ment,
hogy egy lelkész se merje a jövőben az urvacsorát két
szin alatt kiszolgáltatni.
*) Ribini i. m. 381. és 382. és 386. o.

Ezzel Magyarországon is a protestantizmus és katholicismus végső küzdelme lőn előkészitve, mint Németországban, hol már erősen szervezkedtek a pártok, hogy
fegyver döntsön köztük.
A zsolnai zsinat, mint láttuk, az esperességi beosztást
és szervezkedést csak elvileg állapította meg; a részleteket illetőleg az esperességeknek a saját hatáskörükben
kellett intézkedni. így történt ez a pozsonyi esperességben.
A pozsonyi esperességbe
(contubernium)
azon
német
gyülekezetek tartoztak,
melyek
felett
Heuchelin pozsonyi lelkész az inspektori hatalmat is
gyakorolta. Tehát Heuchelin inspector és senior volt egy
személyben. Hatásköre mint inspectornak az egész superintendentiabeli németekre terjedt ki, mint esperesnek
pedig az esperességi területén levő összes hivekre. Ezen
esperesség tehát a saját törvényeit maga állapította meg
és Thúrzó György nádor megerősítése következtében
életbe is léptette. Ezen törvényeket az esperességbeli lelkészek aláírták s igy magukra nézve kötelezőknek elismerték, minek következtében a dunáninneni evangelikus egyházban a kálvinizmussal való meghasonlás nem idézhetett
fel oly végzetes válságot, melynek azután kettejök közös
ellensége vehette legnagyobb hasznát.
Az esperességi szabályzat első pontj a a formula
concordiae-t és Luther kátéját vallja az evang. vallás alapálláspontjának. A lelkipásztortól a gyülekezet példát vevén, élete Pál apostol tanításának megfelelő legyen: tehát
feddhetetlen erkölcsű, egynejű, éber, józan, minden iránt
érdeklődő, vendégszerető, oktatásra képes, szerény, tiszta
lelkiismeretű, a jó embereket szeresse, igazságos, jámbor,
önmérséklettel biró, tudománykedvelő, házát jól rendben
tartsa, gyermekeit tudományban és feddhetetlenségben
nevelje. Ne legyen önző, hiu, dicsvágyó, részeges, gyilkos, haszonleső, veszekedő, fösvény, pletykás, kétszínű,
haragtartó, nyakas, hazug, csaló (II.)

Esperesét minden lelkipásztor tisztelje, lelkésztársát
szeresse; az elöljárók és kartársak becsületét minden lelkész akár a magáét mindenképen előmozditani törekedjék. (III.)
A lelkész csak hivásra teljesitsen a másik lelkész
hatáskörében hivatalos ténykedést, az érte járó stólát
azonban lelkésztársának meghagyja. (IV.)
Ha a lelkész hiványt kap valamely gyülekezettől,
mutassa be magát a superintendens előtt, vagy ha a hely
távolsága azt meg nem engedi, az inspectornak, de
legalább az esperesnek azon célból, hogy életéről és
tudományos készültségéről meggyőződést lehessen sze
rezni. (V.)
A lelkész a más gyülekezetbeli lelkésznek kiközösilés büntetése alatt ne merjen semmiféle gonosz cselszövénynyel gáncsot vetni. Ha valamely lelkész gyülekezete
részéről jogsérelmet vagy meggyalázást kénytelen elszenvedni és é r d e m e t l e n ü l elűzetik, tegyen jelentést az
esperesnél és általa, ha szükség van, a superintendensnél,
hogy általuk védelemben részesüljön. (VI.)
Az apostolok által rendelt és évforduló ünnepek
babonásság nélkül az ágostai hitvallás szellemében tartandók meg. (VII.)
A szent házasságra lépők kétszer vagy háromszor a
szószékről kihirdettessenek és a házasságkötés hetében az
urvacsorával éljenek. Bármely állam-, rend- és nemzetbeli idegenek, különösen pedig gyanús személyek ne
eskettessenek össze a nélkül, hogy a másutt eltöltött életük és állapotuk felöl hiteles okmányokat be ne mutatnának. A saját felelősségére a lelkész ne határozzon a
vérrokonok házassága ügyében, hanem terjessze fel az
ügyet az esperesnek. (VIII.)
Az elintézendő ügyek megbeszélése szempontjából
kétszeresen mutatkozik szükségesnek a lelkésztestvérek
gyűlése és pedig egy általános és részleges esperességi
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gyűlés, abban az összes lelkészek, ebben csak az esperességbeli jegyzők, dékánok vesznek részt. Az utóbbit az
esperes a saját megokolt belátása szerint hivja össze,
amazt pedig a dekánokkal való egyetértésben. Az általános
közgyűlés ideje Epiphanias ünnepe, a részleges nincs időhöz
kötve. A ki az általános esperességi gyűlésből megokolt
mentség nélkül marad távol, az esperességi biróság által
kiszabott büntetésnek teszi ki magát. A részleges gyűlés
költségeit azon fél fizeti, mely miatt a gyűlést meg kellett
tartani. (IX.)
A törvény célja lévén, hogy végrehajtassék, elhatározza
az esperesség, hogy az esperességi törvények ellen vétők
ellen az esperes és alesperesek személyválogatás nélkül
a vétséghez mérten, de személyes rosszindulat nélkül,
komolyan és szigorúan járjanak el. (X.)
A gyülekezetek segédlelkészei hivatásuk szelleméhez
képest teljesen ezen törvényeknek és a lelkészek főhatóságának vannak alávetve. Lelkészelőljáróiknak szivesen
engedelmeskedjenek már csak a kölcsönös egyetértés és
a botrányok kikerülése végett is; a lelkészt megillető tiszteletet adják meg s tőle viszont ugyanazt szintén elvárhatják. (XI.)
Az iskolamesterek a legnagyobb gondot fordítsák a
gyermekek nevelésére; ne vétsenek ama szent férfiú szelleme ellen, a ki azt m o n d j a : nagyobb bűn elhanyagolni egy gyermeket, mint megbecsteleniteni egy hajadont. A lelkész tudta és akarata ellenére ne utazzanak el és hosszabb ideig ne maradjanak távol. Gyermeki hódolattal
viseltessenek
lelkészeik
iránt, kik
iránt kellő tiszteletet tanúsítsanak. Kocsmát, kéteshírű
házakat, kártya- és kockajátékot és egyéb botrányt okozó
dolgokat kerüljenek. Máskép cselekedve, hivatalaikból
elmozditandók.
Egyéb részletekre nézve a zsolnai zsinat határozatai
érvényesek. (XII.)

Minthogy Heuchelin Simon pozsonyi lelkész volt a
pozsonymegyei egyházak esperese, szükségesnek tartjuk
megemliteni az esperest külön érdeklő pontokat:
Maga az esperes mindenképen igyekezzék, hogy tiszta
és igaz tudományával, feddhetetlen életével és erkölcseivel Pál apostolnak a püspökök számára készült utasitást
lehetőleg megközelítse, legyen a többi lelkész előtt égő
szövétnek, nehogy máskép cselekedvén vallásunk legyen
kénytelen kedvezőtlen bírálatot hallani és ellenségeinknek
oka legyen bennünket rágalmazni. (I.)
Ha a superintendens egészségi állapotánál fogva vagy
egyébként akadályozva volna a gyülekezeteket látogatni,
tegye ezt az e s p e r e s és látogassa meg az esperességi
gyülekezeteket. (II.)
A rítus és szertartások terén az egyöntetűségre gondja
legyen. (III.)
A superintendens által iskolai vizsgálatokra és a
rítus ellenőrzésére küldve, híven járjon el ezen tisztében. (IV.)
Őrködjék a felett, hogy idegen és máshonnan elhívott
lelkészek az ő tudtukkal és beleegyezésükkel lássanak az
esperességbeli gyülekezet lelki gondozásához és mindenek
előtt nála magukat bemutassák. (V.)
Azon kisebb ügyeket, melyek az ő különleges hatáskörébe tartoznak, terjeszsze elő az esperességi hatóságnak
ősi szokás szerint a saját tekintélye megóvásával, nehogy
a superintendens elintézendő ügyei felhalmozódjanak. (VI.)
A hatósága alá tartozó lelkészek felett ne egyéni
szeszélye és ítélete, hanem a törvények alapján gyakoroljon felügyeletet; a makacsokat, ha az első vagy a
második intés után következetesen engedelmeskedni nem
akarnak vagy ellenszegülnek, közösítse ki, miután előbb
a helység politikai hatóságával, az inspectorokkal és esperesekkel tanácskozott. ')
») Ribini i m. I. 3 8 9 - 3 9 3 .

Ezen, a nádor által Pozsonyban 1612. nov. 22. megerősített esperességi törvények nem külömböznek ugyan
sem szellemben, sem szerkezetben azoktól, miket Zsolnán,
Sopronban, Herczegszőllősön hoztak az evangélikusok, inkább csak kivonatát képezik az utóbbiaknak'), fontosságot
nyernek azonban annak következtében, hogy a pozsonyi esperesség lelkészei 1612—1671. aláírván e törvényeket, mindegyik aláiró hozzáteszi nevéhez a helyet, honnét származik és hogy milyen gyülekezetbeli lelkész, ennek következtében tudomásunk van az esperesség területéről, gyülekezetei számáról, lelkészei származásáról.
A mi a területet illeti, ez kiterjed a mostani Pozsony
megyei, Pozsony városi és Mosoni egyházmegyékre, nagyjából ugyanazon anyaegyházakkal, csak a fiókegyházak
csoportosításában van némi külömbség és abban, hogy a
XVÍI. századi esperességben némely olyan anyaegyházat
is találunk, melyek ma külön lelkészszel nem birnak. így
a jelenleg Levélhez (Kaltenstein) tartozó Lipót nevű szórványhely (Löffelsdorff, Leopoldsdorff, vagy Loippersdorff),
a Rajkához tartozó Bezenye ugyancsak szórvány hely,
(ecclesia dei, quae colligitur apud Bisonenses); a Misérdhez tartozó Hidas (Pruck), (?) a Hegyeshalomhoz tartozó
Szent Péter, Szent J á n o s akkor lelkészszel biró anyaegyházak voltak. A gyülekezetek a következők
voltak:
Pozsony 4 lelkészszel, Szentgyörgy 2 lelkészszel, Somorja,
Modor 2 lelkészszel, Lipót, Bazin, Nagy-Szombat 2 lelkészszel, Récse, Léva, Hidas, Csataj, Misérd, Hegyeshalom,
Rajka, Levél, Mosony Szt. János, Gálos, Limbach, Lheltim,
(Lébeny ?) Miklósfalva, Magyaróvár, Oleroszontin, Nagy Lévárd összesen 23 gyülekezet 30 lelkészszel. A mi a lelkészek
származását illeti, többnyire a német birodalomból valók,
minthogy nálunk Magyarországon a lelkészképzésről nem
*) Mokos Gyula: A dunántúli ág. ev. egyház megalakulása és az 1598.
törvénykönyve. Prot. Szemle 1891. 364 1. Mokos Gyula: A Herczogszöllősi
kánonok.

igen volt gondoskodva, ha csak úgy nem, hogy valamely
főúr vagy városi hatóság nem küld ki egy-egy tehetséges
ifjút német egyetemre, hogy ezután lelkészül alkalmazza.
Ezért is keletkezik conflictus Czobor Imre íőúr és Pozsony
városa között, mert az utóbbi Ivancius Mihályt, Czobor
udvari papját, hivta meg lelkészévé 1621-ben, a mikor is
Czobor arra hivatkozik, hogy ő nem azért tanittatta a
saját költségén Ivanciust, hogy azután a pozsonyiak lelkésze legyen. Találunk a lelkészek között, kik Constanz-,
Ulm , Entzersdorf-, (Austria), Hessen, Morva lgló-, Augsburg-, Slyria-, Csehország-, Szilézia-, Bécs-, Pfalz-, Nassau-,
Pfaffenschlag- (Ausztria), Orth- (Ausztria), Wels- (Ausztria),
Nürnbergből származtak. Heuchelin János György és
Plankennauer pozsonyi lelkészek pozsonyi származásúak
voltak.

VII.

A pozsonyiak küzdelmei ev. templom birtokáért.
ár midőn 1606-ban, tehát először hozták be az
evang. vallás gyakorlatát Pozsony városába,
ajánlotta Kollonich Siegfried a pozsonyi tanácsnak, hogy mindenek előtt alkalmas templomi
épületről gondoskodjék és m á r akkor biztatta őket, hogy
a maga részéről azon lesz, hogy az országgyűlés a
pozsonyi evangélikusok számára az egyik katholikus
templomot szavazza meg. Mint láttuk, az első evang.
istentisztelet a belvárosban az Armpruster-féle házban
tartatván meg, m á r 1607-ben ismét a külvárosban, a
széplakutcai Schupíner-féle házban tartottak istentiszteletet. Az 1608-iki törvények szerint ismét szabad lévén az
evang. vallásgyakorlat, ismét az Armpruster-féle házban
tartották az istentiszteletet. Már a következő esztendőben a városi tanács Dorner Mátyás ztrakoniczi orgonakészitőtől 350 tallérért orgonát vásárolt és ezt az istentisztelet színhelyén elhelyeztette. 1610-ben alkalmazták az
első orgonistát is Kombach János személyében, ki ezen
esztendő pünkösd vasárnapján már megkezdte hivatalos
működését. Ezen első orgonista fizetése 100 rh. forint és
lakbér volt. Azonkivül mellékjövedelem volt a lakodalmakon az általa szolgáltatott zenéért járó dij. Minthogy
azonban e terén versenytársa volt a városház tornyán
lakozó őr, az orgonista megkérte a városi tanácsot, hogy
az őrnek ezután ne legyen szabad a lakodalmakon muzsikálni.

Az 1610. apr. 26. városi tanácsülésen tárgyalták a
Pozsonyban lakó magyar evangélikusok kérelmét, mely
szerint ők egy külön magyar evang. lelkész alkalmazását
kérik a várostól, mely kérelmüket a város azonnal teljesitette is azzal, hogy Andriaades Mihály személyében egy
oly lelkészt rendszeresített, ki nemcsak magyarul, h a n e m
tótul is prédikált. 1 ) Andriaades Mihály tehát az első magyar
tót lelkész. A városi jegyzőkönyvek állandóan magyar cseh
(hangarisch-behemisch) lelkésznek mondják.
1613-ban
válaszlja meg a városi tanács harmadik német lelkészét
is Vollgnad Gáspár személyében. Ezen évben tehát német
lelkészek: 1) Heuchelin Simon, Pozsony-Nyitra-Bars kerületi német inspektor, pozsonyvidéki esperes; 2) Tettelbach
Ádám; 3. Vollgnad Gáspár; 4. magyar lelkész Andriaades
Mihály. Ha tekintetbe veszszük azt, hogy 1606-ban csak egy
ev. lelkészt alkalmaz Pozsony városa és már 7 év múlva
3 német és egy magyar lelkésze van, azonkívül legidősb
lelkésze esperes és alpüspök, fogalmunk lehet a pozsonyi
evangelikus egyház rohamos gyarapodásáról. De nemcsak
Pozsonyban, hanem az egész királyi Magyarországon oly
hatalmas volt az evang. egyház, hogy még Ausztria protestánsai is Magyarországon, a pozsonyi országgyűlésen
kerestek védelmet. Mikor 1609-ben országgyűlés volt
Pozsonyban, Mladossevich Horváth Péter protestáns főúr
házánál az országgyűlés vagy 70 tagja hallgatta meg
Starzer Zachariás osztrák lovag előadását azon sérelmekre vonatkozólag, melyeket a protestánsoknak Ausztriában szenvedniök kellett. Starzer azon szövetségre támaszkodott, melyet az előző években az osztrák, morva és
magyar rendek egymással Pozsonyban politikai és vallási
közös érdekeik védelmére kötöttek. Ezen pozsonyi szövetkezés végrehajtását sürgette egy másik osztrák állam1
) Nicolaus Göntz de Palhaza ad Dnm. Jud. etc. Posonienses ddo 1615.
febr. 2. Pozs. ev. lyc. kézirattár.

férfiú is: Tschernembl György Erasmus báró. 1 ) Ebből láth a t j u k azt is, hogy Ausztriában Mátyás mint császár és
főherceg nem tartotta meg a szövetkezett rendeknek
Pozsonyban tett igéretét az evang. vallást illetőleg; sőt
úgy látszik, m a g a is megbánta nagy engedékenységét s
mint ingatag jellemű férfiú egyre nagyobb tért engedett
a katholikus klérus előrenyomulásának. V. Kelemen pápa
már 1608-ban kemény ellenállásra buzditja a klérust az
eretnekség ellen. Az 1609. országgyűlésen a magy. kath.
klérus 10 pontba foglalja Össze azon sérelmeket, melyek
a katholikus egyházat a bécsi békével és az 1608. törvényekkel érték. Az 1611. nagyszombati katholikus zsinat elrendeli, hogy az esperesek necsak a saját, h a n e m
minden gyülekezetben szedjék a cathedraticumot. Az
1613. országgyűlésen a klérus panaszt emel, hogy a
Pozsony városi tanács patronatus ürügye alatt tulajdonképen egyházi javakat vett el és ebből tartják fenn lelkészeiket. Nagy volt továbbá a panasz a miatt, hogy az
egyes céhek, melyeknek feladata lenne a Szt. Mártonhoz
címzett templomban a gyertyákat, oltárteritőket, misem o n d ó r u h á k a t szolgáltatni, e z t a k ö t e l e s s é g e t többé
n e m teljesitik. 2 )
Mindezen jelenségek összességükben azt mutatják,
hogy a bécsi béke és annak törvénynyé emelése még
korántsem jelenti a protestantizmus állandó és a jövőre
is biztosított túlsúlyát. A Habsburg család tagjainak
viszálya, a cseh, morva, osztrák és magyar rendek szövetsége, a magyar aristokratia protestáns volta, a protestáns Thurzó a nádori széken, Erdély actióképessége voltak véletlenül azon tényezők, melyeknek a protestantizmus
*) Jodok Stültz: Zur Charakteristik des Freiherrn Georg Erasmus von
Tschernembl und zur Geschichte Oesterreichs in den Jahren 1608—1610.
Archiv für Oesterreichische Geschichte, 169.—226. o.
2
) Protocollum ddo 23. Januarii 1615. Hb. reg. civ. Poson. Pozsonyi
ev. lyc. ért. 1902. 27. o.

felülkerekedése Magyarországon 1606—1677. köszönhető
volt. E szerint egy öntudatos katholikus és udvari politikának programmja már nem lehetett más, mint szoros
egység a Habsburg család egyes ágai és tagjai közt, az
örökös tartományok és Magyarország érdekeinek szétzilálása, a magyar aristokratia katholizálása, a nádori méltóság
katholikus főúr kezébe való juttatása, Erdély meghódítása.
Ennek a reális politikai programmnak a megvalósításáért
folyik a harc egy félszázadnál hosszabb ideig az udvar,
klérus, hadsereg és jezsuiták részéről sokszor nagyon
veszedelmes körülmények közt, közel a végmegsemmisüléshez, nagy következetességgel, elszántsággal, de még
nagyobb szerencsével. Velük szemben azon érdekkör,
melyre a protestantizmusnak kellett támaszkodnia, már
alapjában nem elég szilárd, szervezetében zilált, végcéljában nem egyöntetű. Az erdélyi-, török-, svéd-, francia-, szövetség, a német protestantizmus, a tiszavidéki protestáns
köznemesség már helyzetüknél fogva sem tudtak a központi támadásoknak hathatósan ellenállani.
Ezen nagy érdekszférák úgy földrajzi, mint szervezeti érintkezési pontjába esvén Pozsony városa, az ő
nagy válságai is összeesnek a világtörténeti események
nagy fordulópontjaival. Ezt már az eddigiekből is észrevehettük. A bécsi béke biztosítja Pozsonyban az evang.
vallásszabadságot először, az 1608. törvényhozás másodszor. Bethlen Gábor diadalai juttatják a pozsonyi evangélikusokat a székesegyház ideiglenes és korlátolt birtokába. Gusztáv Adolf diadalai adnak impulzust a nagy
evang. templom építéséhez, a linzi béke idején virágzását
éri az egyház, II. Rákóczy György halálakor hanyatlásnak
indul és mikor Zrínyi és Nádasdy feje a hóhérpallos
alatt porba hull, a pozsonyi volt evang. templomban a
jezsuiták hálazsolozsmája hangzik fel.
A katholicismus és protestantizmus élet-halál tusájának egyik legkiválóbb momentuma, P á z m á n y Péter Hode-

gos-ának megjelenése, szintén Pozsonyhoz fűződik. 1 ) A
genialis jezsuita e harci riadója rendet és bátorságot hozott a katholicizmus bomladozó soraiba s mig az egyszerű szerzetes szerző előtt megnyílik az út a biborosságés primásságig s így a katholicismus megtalálja személyében vezérét, addig a protestáns tábor vezérférfiai gyorsan
változnak, ingadoznak és egyik másik dologra nézve az
ellentábor érdekeit szolgálják.
A protestánsokra nézve n e m voltak biztató jelenségek azon tárgyalások, melyek szerint III. Fülöp spanyol
király tartott igényt Magyarország trónjára: nem volt biztató, hogy a buzgó katholikus hirében álló Ferdinánd főherceg számára biztosíttatott a trónutódlás; nem volt biztató, hogy az elhalt Thurzó György nádor helyére a katholicismusra visszatért Forgách Zsigmond lőn megválasztva.
Csakis egy körülmény volt kedvező a protestánsokra
nézve: hogy 1614-óta az erdélyi fejedelmi széken Bethlen
Gábor ült, ki lángeszével, az európai és török viszonyok
ismeretével, magyar nemzeti érzületével és protestáns
hitbuzgalmával arra volt hivatva, hogy Pázmán Péter és
II. Ferdinánd működése elé gátat vessen.
Ekközben kitört Csehországban a harmincéves háború,
mely 1618-tól fogva nem egyszer Pozsonyt is világtörténeti események színhelyévé tette. II. Ferdinand 1619.
március 26-ára országgyűlést hirdetett Pozsonyba, melyet
m á r személyesen nem nyithatott meg, mert a Thurn
Mátyás vezérlete alatt felkelt csehek már Bécs külvárosaiban táboroztak és a felkeléshez csatlakozott bécsi polgárok a „Burg"-ban szorongatták Ferdinándot, kit csak
Dampierre és Bouquoi lovasai szabadíthattak ki megalázó
helyzetéből. A csehek felszólították a Pozsonyban összegyűlt rendeket, hogy csatlakozzanak ők is a felkeléshez;
de csak annyit értek el, hogy a magyar rendek közben') Első foliokiadás Pozsony, 1613. A második ugyancsak
1623. A III. Pozsony, 1637. A IV. Nagyszombat 1766.

Pozsonyban

járást ígértek a királynál. Forgách nádor ezzel m á r nagy
szolgálatot tett a koronának. Szerette volna azonban még
megakadályozni azt is, hogy a vallási dolgok az országgyűlés
elé kerüljenek. Csakhogy sokkal élesebbek voltak az ellentétek, sokkal izgatottabbak a kedélyek, semhogy a vallási
vita elkerülhető lett volna. A katholikusok sérelmei közt
szerepel az is, hogy: A pozsonyiak több egyházi ja
vadaimat visszaadni vonakodnak. 1 ) Általában ezen az
országgyűlésen a katholikus és protestáns rendek annyi
vallási sérelmet vetettek egymás szemére, hogy aug. 13-án
gyűlölettel és egymás elleni bosszútervekkel hagyták oda
a gyűlést, mindegyik fél a saját pártja csatatéri diadalától várva a kérdések megoldását. Most már szeptember
havában Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadseregével
azon célból támadta meg Ferdinand királyt, hogy a veszedelembe jutott magyar nemzetet, alkotmányát és vallásszabadságát megmentse.
Bethlen minden akadály nélkül Kassáig előrenyomulván, itt a rendek által „főelüljáró, főgondviselő" cimmel felruháztatván, országgyűlést tartott, mely a templomfoglalók ellen kemény végzéseket hozott. Innét 40000 re
szaporodott hadseregével Nagyszombat felé indult, melyet
okt. 9-én foglalt el s hol a cseh-morva rendek követei
40000 forintot adtak át neki. Okt. 14-én Bethlen már
Pozsony előtt állott. Pozsony vára a királyi koronával
Forgách Zsigmond nádor felügyeletére volt bizva. Ferdinánd király azonban a német birodalmi és a cseh
bonyodalmak miatt Forgáchot nem segithette s igy kénytelen volt a nádor, miután Bethlen kinyilatkoztatta, hogy
a nemzet szabadságainak helyreállítása végett fogott fegyvert és mindenben a nádorral egyetértésben akar eljárni,
magát, a várat és a koronát Bethlen hatalmába adni.
A kapituláció értelmében Bethlen okt. 17. vonult be a
várba. A bevonulás nagy pompával és az evangelikus
l

) Zsilinszky i. m. II. 158.

lakosság leírhatatlan lelkes öröme mellett ment végbe, a
mennyiben Bethlenben vallása és politikai szabadságainak
védelmezőjét is látta.
Hogy Pozsony lakosságának öröme mennyire természetes volt, mutatja azon körülmény, hogy Bethlen a várost oly
veszedelemből mentette ki, melynek következtében közel
volt szabad vallásgyakorlatának és politikai jogainak
elvesztéséhez.
Már Mátyás uralmának végső korszakában egymást
ér ék a királyi mandatumok, decretumok, resolutiók, admonitiök, hogy a városi tanácsba bizonyos számú katholikus férfiakat vegyenek fel. Minthogy azonban a pozsonyiak abban a városi tisztviselők szabad választási privilégiumának sérelmét látták, a fentebb elősorolt királyi
leiratokat, határozatokat, parancsokat és intelmeket „tisztelettel félretették". A következmény az volt, hogy a
király Pozsony városának egy jobbágy községét, Vajnort,
katonasággal erővel elvétette és a kincstár számára elkoboztatta. Erre a komoly lépésre a megfélemlített városi
tanács kezdte az udvart informálni kérvényezéssel, követküldéssel és a hol alkalom volt, erélyes protestatiókat is
alkalmazott. A folyton útban levő meghatalmazottak útiköltsége, a kikerülhetetlen ajándékok az „információk
nál és egyéb kiadások már nagy anyagi kárt okoztak a
pozsonyiaknak a nélkül, hogy legcsekélyebb kilátásuk lett
volna vajnori birtokuk visszanyerésére vagy a szabad
választási jog fenntartására. Mert az udvar állhatatosan
megmaradt álláspontja mellett. Végre még Forgách Zsigm o n d nádor a király nevében szóval és Írásban komolyan figyelmeztette a várost, hogy ez ügyben a város
minden további eljárást szüntessen be és alkalmazkodjék
a király akaratához, mert csak igy kerülheti ki a király
még nagyobb haragját. Erre ezután a város kénytelen
volt egy rendkívüli tisztújító gyűlésen az állásuktól megfosztott városi jegyző Keszler Márton és Segner Mihály

tanácsos helyére, Schönleitner Zakariás és Kleinwaldt
Gáspár katholikus polgárokat a tanácsba beválasztani. 1 )
Elgondolhatjuk, hogy mindezen dolgok mily izgalmat
és elkeseredést keltettek az udvar és a klérus ellen.
Mikor tehát Bethlen diadallal vonult be Pozsonyba és
Forgách nádor kénytelen volt Bethlen előtt meghódolni,
a legnagyobb részében protestáns lakosság öröme és lelkesedése nem ismert határt. November 11-én a nádor
Pozsonyba országgyűlést hitt össze, de a királypártiakat
a megjelenéstől eltiltotta. Rhédei Ferenc 10000 kuruc
lovasa Morvában keltett maga körül rémületet, maga
Bethlen Bécs és Bécsújhely között szállolt táborba úgy,
hogy nov. 30-án már Sopronban volt főhadiszállása.
December elején az egész királyi Magyarország Bethlen
Gábor kezében van.
Pozsonyban a rendek azalatt a templomok ügyével
foglalkoztak és elvként kimondották, hogy Magyarországon
a katholikus és a két protestáns egyház egyenlő jogokkal
bir, minélfogva a főtemplom minden városban — a tényleges birtokállapotot nem tekintve — azon egyházat illeti
meg, melynek hívei a város lakosságának többségét képezik. Ez ellen ugyan állást foglaltak a katholikusok, a
rendek protestáns többsége azonban azonnal hozzáfogott
a kimondott elv gyakorlati megvalósításához. Szeleczky
János, Pozsony város követe, azon kérelemmel járult a
rendek gyűlése elé, hogy a pozsonyi szent Márton templomot a protestánsoknak azonnal át keíl adni. A katholikus rendek tiltakozása mellett a többség lelkesedéssel
kiáltotta: Odaadjuk, odaadjuk! A nádor azonban ellenzi
a dolgot és szavazásra bocsátja, melynek eredménye,
hogy 83 szavazattal 11 ellen a pozsonyi szent Márton
templom mint Pozsony városának birtoka az evangélikusoknak átadandó. A rendek határozatát már december
Prolocollum actionale reg. üb. civ. Pos. ddo. 1618. 14. februarii. A
pozs. evang. lyc. ért. 1902. 27—28. 1.

7-én hajtották végre, a mikor t. i. harangzúgás mellett,
az illetékes hatóságok jelenlétében a templom lepecsételt
ajtóit megnyitották, minden vallású kiváncsi nép megtöltötte a padokat és feszült figyelemmel várták a következő
pillanat eseményeit. Az oltár és a szószék felé irányozódik minden szem. Egyszerre megjelenik a szószéken
Alvinczy Péter, kassai ref. lelkész, Bethlen kedves embere,
Pázmány irodalmi ellenfele és megható magyar szónoklatot tart, kérve Isten segítségét hazára, egyházra. A rákövetkező vasárnapon magyar és német nyelvű evang. istentisztelet tartatott. 1 ) Karácsony ünnepén Heuchelin pozsonyi
evang. esperes, Götz és J e n t s c h német lelkészek, továbbá
Sághy István magyar lelkészek tartottak egyházi szónoklatokat. Ugyanekkor református istentisztelet is volt, úrvacsoraosztással egybekötve. 2 ) Ezen protestáns istentiszteletek alkalmával történt, hogy egy Gáspár nevű szerzetes korábbi hitét elhagyva az evangelikus vallásra tért
át, a mit nagy ünnepélyességgel kisért az egyház. Minthogy
megfordítva is történt igen sokszor és az áttéréseknél
sokszor külső okok is játszottak nagy szerepet, az akkori
küzdelmes korszak egyik jellemző sajátságát láthatjuk
abban, ha a más vallás hiveit áttérithették s az ilyen
proselytaszerzéssel a saját egyházuknak nagy hasznot
véltek szerezhetni. 3 )
A szt. Mártonhoz címzett templomot az evangélikusok számára az 1619. V. törvénycikk a következő
módon itéli oda: A pozsonyi templom, mely tartozmányaival együtt mindig a város hatalmában volt s melynek használatától a temetkezéssel és a harangok használatával együtt a nagyobbára evangelikus elöljárókkal
biró város eltiltatolt, a katholikusoknak adatott, kik ezenZsilinszky i. m. Ií. 186.
) Markusovszky. A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története. 35.
3
) Adnotatio ministrorum evangelicorum, qui puriora sacra Posonii
profitebantur. Pozs. lyc. kézirattár. Pozs. ev. lyc. ért. 1902 68.
2

kívül két templomban bírtak szabad vallásgyakorlattal.
Ennélfogva az ország karai és rendei azt határozták,
hogy nevezett Pozsony városa a nevezett, az „Üdvözítőhöz 44 címzett parochialis templom törvényes hatóságában
és használatában ama templom ékszereivel és tartozmányaival együtt a jelen országgyűléstől e végre kiküldött biztosok által mindig fenntartassák és törvényes birtokában hagyassék. A templom sekrestyéjében talált ékszerek leltár mellett a budai, székesfehérvári és pozsonyi
káptalani pecsétekkel és jegyzőkönyvekkel együtt a jövő
országgyűlés által hasonló határozatig hű megőrzés végett
a polgároknak adassanak át. Azon ékszerek pedig, melyek
bármi módon elidegenittettek, az illető város által visszaválthatók legyenek.
Már ezen határozat mutatja, hogy Bethlen Gábor
megjelenése Pozsonyban oly túlsúlyra juttalja az evangélikusokat, a minőben sem azelőtt, sem azóta Magyarországon nem voltak. De mutatja ezt a rendek gyűlésének egész lefolyása: a nádornak el kellett tűrnie azon
szemrehányást, hogy az evangelikus vallás gyakorlata oly
akadályokba ütközik, melyek már-már megközelítik az
inquisitiót; hogy az üldözés oka maga Ferdinand, ki
királyi hitleveléhez hűtelen, épen azért királylyá történt
választása érvénytelen; a nemzeti és vallási szabadságok
csak úgy vannak biztosítva, ha Ferdinándot leteszik és
nemzeti királyt választanak. Az ellentmondó Forgách
nádort kicsi híja, hogy, mint egy évvel előbb a cseh
helytartó tanácsosokat Prágában, az ablakból ki nem
dobták. Bethlen maga azonban nem kábult el sikerei
következtében, hanem óvatosan fontolgatva a nemzetközi helyzetet és a saját eredményeinek nem épen
szilárd alapjait — megkezdte a békealkudozásokat és a
királyválasztást elhalasztotta. Mindazáltal elfogadta 1620.
j a n u á r 8. a magyar rendek azon határozatát, mely szerint Bethlent Magyarország teljes hatalmú fejedelmévé

választolták meg. Január 16. Pozsonyba érkeznek Ferdinand királynak meghatalmazottjai, kik Bethlennel az előzetes békét megkötik. Február 18-án pedig megerősítette
Bethlen a pozsonyi diéta végzéseit, többek között azt is,
hogy a három vallásfelekezet egyenlő jogokkal bir; hogy
az elkobzott egyházi javak a végvárak fentartására fordítandók, kivéve azokat, melyeket a fejedelem elajándékozott; a jezsuiták az országból kiűzessenek; Pázmány és
Balázsfi Tamás pozsonyi prépost a jövő gyűlésen száműzessenek. A beszterczebányai ujabb rendi gyűlésen a
királyi biztosok Bethlennel végleges egyezségre nem juthattak és a gyűlést óvástétel mellett elhagyták, mire
Bethlen a rendek által királylyá választatván, a királyi
hatalmat gyakorolta ugyan, de magát királylyá koronáztatni nem engedte, ellenben szorosabbra fűzte a csehekkel való szövetségét és a töröknél hathatósabb segélyt sürgetett, hogy Ferdinánd ellen nagyobb sikerrel folytathassa
a háborút. így az uj ellenségeskedések még a fegyverszünet lejárata előtt megkezdődvén, Nyitra, Hainburg és
Sopron körül folytak a fejedelemre nézve kedvező harcok
és a Dunántúl is meghódolt. Pozsonyt Dampierre császári
ezredes október elején támadta meg hirtelen, de a Bethlen által Pozsony katonai főparancsnokává kinevezett
Rákóczi György ébersége következtében a hirtelen támadás visszaveretett, sőt Dampierre császári fővezér maga
is Rákóczi egy drabantja által fültövön találtatván, szörnyet halt. Egy hónappal később a Bethlennel szövetkezett
csehek a császáriak által megveretvén a Fehér hegyen,
Bethlen a magyar koronával Zólyomba vonult vissza és
a csehekkel n e m törődve a császarral külön kezdett
alkudozni. A békealkudozás megkezdődvén, egyidőben
folyt a háborúskodás is, azon reményben a császáriak
részéről, hogy Bethlent is egy a fehérhegyihez hasonló
csatában legyőzik majd. A Ferdinánd bosszúját rettegő
főurak egy része lassan a királyhoz kezdett átpártolni,

m a g a a nádor Bouquoi császári íábornokkal Nyitrán és
Nagyszombaton kivül P o z s o n y t is visszafoglalta. 1 6 2 1 .
máj. 7. A bosszús Bethlen erre elhatározta, hogy P o z s o n y t
minden áron ú j r a kézre keriti és rendszeres ostrom alá
fogta. A főtábor a hoheneyi szőlőkhegyen volt, az ágyútelepek pedig a Négyvödör-utcától (Viereimergasse, m o s t
Frigyes főherceg-út) a Nagy Lajos-, Irgalmasok-terén át a
Zöldpiacig húzódtak. Ugy a várban, mint a v á r o s b a n
császári hadak, leginkább vallonok voltak őrségül elhelyezve. Bethlen ágyúi c s a k h a m a r rést lőttek a város falain,
de a védők is erélyesen tartották magukat, sőt aug. 17.
maguk intéztek kirohanást az ostromlók ellen azon
célból, hogy a Csallóköz felől közeledő 4 0 0 császári társzekeret megmentsék. Ez azonban n e m sikerült: a társzekerek Bethlen hadi népe birtokába kerültek. Balul végződött az aug. 31. k i r o h a n á s is: a mai Virágvölgyben a
császáriak, többnyire vallonok, az ellenfél által körülvétetvén egytől-egyig lekaszaboltattak. E vidéken van a mai
Vallonutca. Bethlen m á r - m á r birtokába jutott a v á r o s n a k ,
mert a ferencrendiek t e m p l o m a melletti gyenge városfal
révén épen be akartak hatolni a fejedelmiek, a m i d ő n
Caracioli császári tábornok felmentő hadaival megérkezvén,
Bethlen Pozsony alól elvonult, miután a Négyvödör- és
Magyar-utca, (jelenleg Széplak-utca) felgyújtatott és leégett.
Abból, hogy Caracioli a városi polgárságot lefegyverezte
és csak Fischer János városbírónál hagyta meg a kardot,
következtethetjük, hogy a város polgársága Bethlen diadalát óhajtotta. Bethlen erre Nikolsburg területét szállotta
meg, hol dec. 31. a béke megköttetett, mire 1622 ben
S o p r o n b a n tartottak országgyűlést, hol ismét protestáns
n á d o r választatott Thurzó Szaniszló személyében.
Mint fentebb láttuk,
F o r g á c h Zsigmond n á d o r
mét a császár húségére
jelentett, hogy az 1619.
A Pozsonyi Evang. Egyház Története.

Bouquoi császári tábornok és
1621. m á j . 7-én Pozsonyt iskényszeritették. Ez annyit is
országgyűlési határozat a szt.
-JQ

Márton templom tárgyában végrehajtható többé nem volt
s így az evangélikusok ismét elveszítették azt a jogot, hogy
benne istentiszteletet tarthassanak. 1 )
Bethlen Gábor ugyan még két ízben fogott fegyvert,
azonban döntő mérkőzés sohasem előzte meg a békekötéseket és két jelenség aggasztó mértékben mutatta a
protestantizmus hanyatlását Magyarországon: az egyik a
jezsuitarendnek térfoglalása, a másik pedig a főurak
visszatérése a katholikus vallásra, a mi tulajdonképen
amannak úgyis csak a következménye volt.
Azon körök, melyek érdekeik szempontjából tudnak
bizonyos eszmékért lelkesedni másokat pedig ócsárolni
és üldözni, nagyon jól érezték immár Magyarországon is,
hogy az u d v a r kegyét állandóan birni, ezzel együtt birtokot, rangot, befolyást szerezni csakis a katholicismusnak határozott és őszinte elfogadásával lehet. E tekintetben Esterházy Miklós nádor iskolát alapított. A kisnemesből nádorságig emelkedő hitehagyott protestáns főúr nem
csak maga lett katholikussá, hanem mindkét nejét,
Magócsy Ferenc özvegyét, Dersffy Orsolyát is, valamint
második nejét, Nyári Krisztinát, Thurzó Imre özvegyét,
megtudta nyerni a katholikus vallásnak. Ez időtájt tértek
át a Batthyániak, Zrínyiek, valamint későbben a Nádasdiak, Illésházyak; a Thurzók és Thökölyek óriási birtokai
pedig — a férfiág kihalta után — szintén többnyire az
Esterházyak kezére jutnak. Ez a körülmény azonban
nemcsak ezen főúri családoknak személyök szerint való
áttérését jelenti, hanem azt is, hogy a nagy jószágaikon
levő jobbágyság is katholikussá lesz. Ez pedig megint azt jelentette, hogy a mennyiben a protestáns pap nem tért volna
át és igy kénytelen a gyülekezetet elhagyni: n a g y s z á m ú
katholikus lelkészre volt szükség. Erről gondoskodott tehát Pázmány érsek, midőn 1622-ben Pozsonyban a
1

) Rakovszky István: Adatok Pozsony történeléből. Pozsony és környéke 20. 1.

jezsuiták számára rendházat és iskolát alapított, melynek
rendeltetése volt az egész ország számára hitbuzgó katholikus lelkészeket nevelni, a kik készek voltak bármikor
és bárhol a veszélyeztetett katholikus érdekeket felkarolni
és érettük küzdeni. A jezsuita rendház közvetlenül az
evangelikus iskola mellett volt, nem egyszer történt, hogy
az utcán is kifejezést nyert a jezsuiták téritői és támadó
egyházias buzgalma, nem riadva vissza semmiféle botránytól. 1 )
1622-től fogva észlelhetjük a bécsi udvar azon szándékát is, hogy a Pozsony városi belső és külső tanácsba
mentől több kath. tagot választasson be, a mit úgy törekedett elérni, hogy a választások alkalmával a kamara
útján befolyását a katholikus jelöltek érdekében érvényesítette, a protestáns városi tanácsosokat és funkcionáriusokat pedig minden úton-módon zaklatta. Ennek következtében a pozsonyi városi tanács nemcsak a protestáns
vallás védelme szempontjából, hanem azért is kénytelen
volt az udvarral szemben állást foglalni, hogy Pozsony
szab. kir. városnak mint országos rendnek jogai és privilégiumai is meg legyenek védve. Hogy tehát a polgárságot
erősbitse, szívesen adott polgárjogot azon Ausztriából
száműzött protestáns polgároknak, a kik Pozsonyban
menedéket kerestek. Igy telepedtek meg Pozsonyban a
következő bécsi polgári családok: a Dietwahr, Hardtmann,
Helmling, Wolff, Pässler, Etl, Mitter, Witzel, Kliemann,
Zehntner, Ziller, Spindler, Zillinger, Funk, Zehnthoffer,
Lada, Schwarz, Seidl, Steiger, Schurz, Schab, Gleiten és
Asseis családok, az utóbbi St. Pöltenből. De telepedtek
meg itt osztrák nemesi és főúri családok is, mint a Leblin, Königshofi Geringer bárói, Preiner, Trautmannsdorff,
Zinzendorf, Windischgrätz, Schaundorff, Hardegg grófi
családok is.
') Markusovszky, A pozsonyi ev, lyceum tört. 36. o.

Egyrészt ezen bevándorlott családok hitbuzgalma
és vagyonossága, másrészt a Pozsony városi tanács azon
politikája, hogy a protestantizmussal együtt a város rendi
jogait is megvédje a királyi hatalommal szemben, merült
fel a pozsonyi evangélikusok vezető köreiben azon merész,
veszélyes és nehéz elhatározás eszméje, hogy a saját erejükből egy új, tisztán evangelikus templomot fognak
épiteni. Hozzájárult ez okokhoz az a felett való elkeseredés is, hogy mindazok a kisérletek, melyek célja volt
egy meglevő katholikus pozsonyi templomot evangelikus
isteni tiszteleti célokra birtokba venni, sikerre nem vezettek. Végül pedig az Armpruster-féle ház régi, szúk és
alkalmatlan is volt az evangelikus istentisztelet megtartására.

VII.

Az első evang. templom Pozsonyban.
mint az eddigiekből is láthattuk, a pozsonyi evang.
egyházszervezet és ennek intézményei csak lassan, a meglévő alapokon és természetszerű fejlő
alakultak ki. Ezen egyházszervezet eszméjének első csirái azon eretnek beszédek, melyeket ka
tholikus templomokban katholikus szerzetesek tartottak; a
következő fejlődési folyamat m á r azt a képet mutatja,
hogy a reformáció eszméiért lelkesedő városi tanács a
német városok példája szerint a patronátnsa alatt álló öszszes templomokban a reformáció hiveit óhajtja prédikátorokul. a mi azonban Ferdinand király és Oláh Miklós
esztergomi érsek ellenállása következtében nem sikerülvén,
az ingatag Miksa király korában az ellentétek a kompromissz katholicismus félrendszabályai mellett tovább ís
fennállanak úgy, hogy a pozsonyi templomokban az ú j
hit hívei jogot nyernek az úrvacsorát két szin alatt is
felvehetni. A tridenti zsinat után azonban a katholicismus
u j szervezetet nyervén, a jezsuita szerzetesek nem elégesznek már meg a régi hit védelmével, hanem nagy
erővel támadásba mennek át:, melyben a dynasztiára és a
római katholikus klérusra feltétlenül számithattak. E támadást az Erdélyre támaszkodó magyar világi rendek:
főurak, nemesek és városok mindaddig diadallal verhették
vissza, a mig a támasz, a protestáns Erdély, épségben
volt. Ezen élet-halálharcnak pozsonyi jelenségei a következők: a város evangelikus érzületű polgárai egy magyar
indigenátussal bíró osztrák főúrnak magánistentiszteletén

részt vesznek 1581-től fogva; de m á r a XVI. század
kilencvenes éveiben ezen istentiszteletek megszűnnek és
a pozsonyi evang. polgárok a város környékén azon
istentiszteletekre járnak el, melyeket a kormány és
a jezsuiták megakadályozni nem képesek: Kollonich
Siegfried récsei és Illésházy István bazini patronatusi
templomaiban. A nagy elvi, politikai és felekezeti ellentét a Bocskay-féle szabadságharcra vezetvén, a bécsi béke
a magyarországi rendi és protestáns érdeknek szerez ér
vényt n e m ugyan döntőleg, de mégis úgy, hogy Mátyás
uralma alatt az 1608-iki törvény elvi kijelentése alapján
az ágostai és helvét hitvallásuak — a katholikus vallás
sérelme nélkül — szabad vallásgyakorlattal birnak. A törvény ezen elvi kijelentése tette lehetővé, hogy Pozsonyban
a nagyobb részben evangélikusokból álló városi tanács
intézkedésére magánházakban tarthattak istentiszteletet,
választhattak papokat és törekedtek az összes egyházi
intézményeket a reformáció elvei szerint átalakitani.
Az 1608. törvény azon záradéka, hogy az evang.
vallás a katholikus vallás sérelme nélkül gyakorolható,
nem biztositotta Pozsonyban sem a régi egyházi intézményeket, sőt a városi tanács egyházpolitikája világossá
lett azon ténynyel, hogy a mikor a külső események —
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem sikeres támadása —
erre alkalmat szolgáltattak, a szent Mártonhoz cimzett
kegyurasági templomot 1619-—1621. evangelikus patronatus templomnak tették meg. És csakis a nagyobb erővel
szemben érzett gyengeség okozta, hogy ezen dómtemplom
nem maradhatott meg végleg evangelikus templomnak.
Bethlen Gábornak további támadásai sem hozták meg a
végleges döntést, az 1624., 1626. bécsi és 1645. linzi
békekötések az ellentétes erők egyensúlyát tükröztették
vissza, úgy azonban mégis, hogy Magyarországon a főuraknak az udvarhoz és a katholikus klérushoz való átpártolása észrevehető volt. Hozzájárult e bizonytalan,

napról-napra változó helyzet ingadozásához, hogy künn
Németországban ezen időben folyik a harmincéves háború, melyben II. Ferdinand Magyarország királya mint
római császár vesz részt, és a sors legellentétesebb helyzeteibe sodródik: több izben mint a helyzet ura, a kivivőit diadalok győzelmi mámorában nagy politikai botlásokkal kockáztatja sikereit, mint a fehérhegyi csata, a
pfalci hadjárat és a dán király leveretése után, máskor
meg nemcsak dynasztiájáért, a császári hatalomért, hanem
még személyes biztonságáért is rettegnie kell, mint a
cseh felkelés kezdetén és a lützeni csata után.
Ezen események és állapotok teszik érthetővé azt,
hogy a pozsonyi városi tanács, bár mennyire evangelikus
érzületű is, bár mennyire kedvezők is az erdélyi fejedelmekkel kötött békekötések a protestánsokra Magyarországon és így Pozsonyban is — egész 1684 ig nem gondolt
külön evangelikus templom építésére. Mikor II. Ferdinánd
lett a király, Pázmány Péter az esztergomi érsek, Esterházy Miklós a nádor, nem igen lehetett kilátás arra,
hogy a Bécs szomszédságában levő Pozsonyban, mely
tényleg az úgynevezett alsó Magyarország fővárosa volt,
valamely patronatustemplom protestáns istentiszteleti célokra felhasználható lenne. Ellenben attól lehetett félni,
hogy ha nincsen Pozsonyban evangelikus templom, ennek
káros visszahatása lesz az egyházi szervezet kialakulására,
a magánháznál tartott istentisztelet megszüntetése, az
evangelikus papok eltávolítása, a hívek eltérítése könnyebben megy, ha templom hiányában meg van az a látszat,
hogy az evangelikus érzületű polgárok tulajdonképen
olyan katholikus polgárok, a kik a katholikus egyházszervezetből tényleg ki n e m léptek.
Innét van azután azon rendkívül erőfeszítés, melyre
a pozsonyi evangélikusok elszánják magukat, csakhogy
templomot építhessenek, másfelől pedig azon SZÍVÓS, semmi
eszköztől vissza nem riadó, a kegyetlenségig és törvény-

telenségig menő ellenállás a katholikusok részéről, csakhogy az evangélikusok templomépitésél és fennállását
megakadályozzák.
1634. jul. 22. tartották meg a pozsonyi evangélikusok főemberei első tanácskozásukat azon célból, hogy a
városháza mellett az Armpruszterház helyén, ahol eddig
az evang. istentiszteletet tartották, egy rendes, kellő nagyságú, szép evangelikus templomot épitsenek. A tanácskozáson a lelkészi kart a német lelkészek képviselték:
Jentsch János, Hamberger Elizeus és Lader János; a
város belső tanácsa részéről jelen voltak Hark János,
Szeleczky Jakab, a hirneves jogtudós, és a városnak több
izben követe az országgyűléseken, Gellarius János és
Wenzel Márton; a városi hatóság részéről Fiechtel János,
árvagyám, vagy, a mint akkor nevezték, türmender, a
városi pénztárnok és főorvos. Valamennyien az ideiglenes
templomban gyülekeztek össze az istentisztelet után és
kimondották, hogy bár nem ismeretlenek előttük a nagy
akadályok, melyekbe az evang. templom épitése ütközik,
de tekintve a cél magasztos voltát, Istenbe vetett bizalommal fognak a m u n k á h o z ; az értekezlet javaslatba hozott két városi tanácsost, kik közül a tanács az egyikre
a templom építésének vezetését ruházza, névszerint
Maurach Rudolf és Karner Daniel tanácsosokat. Az utóbbihoz még az n a p maga Szeleczky Jakab tanácsos hozta
el a város mandatumát, mert gyengélkedése miatt lakásán
kellett maradnia.
Hanem a kezdet e kezdetén mutatkoztak már az
ellenfél ellenintézkedései. Egyenesen, nyilt erővel nem
lehetett ugyan semmit sem tenni, mert a politikai helyzet és a törvény is óvatosságot parancsolt. Pázmány
érsek azonban, ki minden befolyását latba vetette, hogy
a protestantizmus megerősödését Pozsonyban megakadályozza, csakhamar talált módot arra, hogy az evangélikusok figyelmének más irányt adjon és azt a templom-

épitésétől elterelje. Ezen időben halt meg Seiberlich Pál
neje, a kit férjétől negyedíziglen való vérrokonság miatt
elválasztottak. A halotti beszédet Jentsch ev. lelkész tartotta, ki egyike volt a templomépítés leglelkesebb előmozdítóinak. Jentsch a beszédében azt mondotta, hogy
Isten megbünteti majd azokat, a kik Seiberlichet nejétől
elválasztották, mert a negyedizig való vérrokonság miatt
a házasság nem tilos Ezen nyilatkozat miatt Jentsch
ellen felségsértési pert indítottak és csakhamar megjelent
a királyi parancs, mely Jentsch lelkészt nemcsak Pozsonyból, h a n e m az egész országból örök időkre kitiltja. 1 ) Tudnunk kell, hogy a felségsértési vád lényege abban állott,
hogy célzást láttak az uralkodó családban előfordult több házasságra, mely a német és spanyol Habsburg ág egyes tagjai között létesült, a midőn nemcsak harmadfokú, hanem
másodiziglen való vérrokonok keltek egybe, tehát a sorok között vérfertőzéssel vádolta volna Jentsch az uralkodó családot. És bár a város maga, a megvádolt lelkész mindent elkövettek a vád alaptalanságának bebizonyítására, a királyi parancsot hatályon kivül helyezni
nem lehetett, Jentschnek távoznia kellett, és egy egész
esztendeig ezen ügy a templomépítés dolgát hátra vetette. 2 )
Végre 1635. december havában Pogner János polgár,
a templomépitési bizottság egyik tagja, felszólította a
városi árvagyámot, hogy végre valahára tegyenek már
egy elhatározó lépést a templom építése dolgában, már
csak azért is, mert a mostani magánépület, az Armprusterféle ház, az evangelikus hívek nagy számát befogadni
nem képes és különben is ezen ház rozoga, a benne
megjelenő sokaság tolongása
következtében könnyen
*) Adnotatio ministrorum evangelicorum, qui ab exordio cultus
gelici in libéra regiaque civitate Posoniensi usque ad eorum exitium,
annum 1672. puriora sacra proíitebantur. Documenta Archivi ecclesiae
conf. Posoniensis Tom. II. pag. 461.
2
) Pozsony városi levéltár. Protocollum actionale. 1635. p. 59.
ev. lyc. ért. 1901/2. 33. o.
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szerencsétlenség következhetik be. Itt kell megemlítenünk,
hogy ezen ok, a régi épület rozoga volta, inkább csak
külső ok, ürügy volt az újonnan építendő templomnál,
mert igen jól tudták, hogy a vallás szabad gyakorlatára
való hivatkozás és ezzel kapcsolatban az új templom felépítésének j o g a azonnal oly ellenhatást fog felidézni az
egész vonalon az ellenséges tényezők részéről, hogy a cél
megvalósulása mindjárt a kezdet stádiumában legalább
is kétségessé válhatik. Lassan, megfontoltan, nagy elővigyázattal kellett tehát a dologhoz hozzáfogni. Evangelikus
nyilvános istentiszteletek tartása magánházakban 1606-óta
tényleg gyakorolt jog volt, azt folytonosságában megakadályozni már nehezebb volt akár a királynak, akár a
klérusnak; erre támaszkodott tehát mint jogalapra Pozsony
városa, midőn hangoztatta,
hogy az Armpruster-féle
házat ki kell tatarozni, nehogy a város polgárainak a
személybiztonságát valami baj érje. A kitatarozás ürügye
azután elég alkalmat fog szolgáltatni arra, hogy lehetőleg
egészen uj házat építsenek. Még azon értekezleten is,
melyet az építési bizottság 1635. decemberében Karner
Dániel tanácsos és a városnak a templomépítés vezetésével megbízott felhatalmazottja lakásán tartott, csak azt
hangoztatták, hogy az Armpruster ház renoválása immár
tovább nem halasztható a közönség életének veszélyeztetése nélkül.
A pénzkérdés már másodfontosságú kérdés volt. A
város házipénztárának igénybevételét eleve kizártnak tekintették, mert ez a katholikus városi tanácsosok részéről
— bár ezek kisebbségben voltak, a legerélyesebb tiltakozásra adott volna alkalmat. A városi tanácsülésben üléssel
és szavazattal birtak a prépostsági és káptalani kiküldöttek. De a királyi kamara elnöke, a pozsonyi kamaragróf és az érsek, ez idő szerint Pázmány Péter is elkövettek volna minden lehetőt az evangélikusok szándékának
meggátlására. Hanem igenis lehetett számítani mindenekelőtt

a pozsonyi evangelikus hivek önkéntes adományaira, amelyek
— tekintettel az evangelikus lakosság jómódjára és lángoló
evangeliumi hitbuzgalmára — az épitési költség nagyobb részét minden kétséget kizárólag fedezni fogják; számítani lehetett azon főurak áldozatkészségére, kiknek, miután ők is
evangélikusok voltak, érdekében volt, hogy midőn Pozsonyban az országgyűlésen megjelennek, evangelikus istentiszteleten részt vehessenek; számitani lehetett azon protestáns száműzöttek támogatására, a kik vallásuk miatt az
osztrák örökös tartományokból elűzetve Pozsonyban tele
pedtek meg és egy a protestantizmusban megerősödött
Magyarországtól várták a reájuk kedvező visszahatást a
saját hazájukra is; végül biztos pénzforrásul volt tekinthető az evangelikus külföld is, Szászország, Brandenburg,
Pfalz, sőt Svédország is, melyek eddig is támogatták
magyarországi hitsorsosaikat.
Már dec. 20. útban volt Pozsony városának küldöttsége Bánovitz felé Illésházy Gáspár grófhoz, ki Trencsén,
Árva és Liptómegyék főispánja volt, ép oly buzgó protestáns, mint atyja István. Illésházy Gáspár igen melegen
fogadta a pozsonyi küldöttséget és Írásbeli kötelezettséget
vállalt arra nézve, hogy a maga részéről egy összeggel
járul a pozsonyi ev. templom építéséhez, a vezetése alatt
álló három vármegye lakosságát ő maga hivatalosan fogja
felszólítani arra, hogy tehetségéhez képest adományokkal
járuljon az említett célhoz, a saját erdőségeiben épitéshez
alkalmas szálfákat vágat s a Vágón a Dunáig szállíttatja,
onnét azonban Pozsony városa tartozik azokat tovább
szállíttatni, végül mindaddig, a mig a templom épül „Der
weite Hof" nevű pozsonyvárosi udvarházát oly célból
engedi át Pozsony városának, hogy az evangelikus hivek
ebben tarthassák istentiszteletüket. 1 )
*) A „Weiter Hof" nevű Illésházy-féle udvarház a mai Rómer Flórisutca és Franciscanustér sarkát képezte. L. Illésházy Gáspár levelét, ddo.
Trencsén 1636 jan. 7. Pozsonyi ev. egyházközség kézirattára: Documenta

Az Illésházy gróffal folytatott tárgyalások sikere a
pozsonyi evangélikusok között érthető lelkes visszhangot
keltett: fel volt ébresztve az elszántság érzete, hogy most
m á r folytatni fogják a munkát és szembe szállanak a bár
honnét jövő akadályokkal is. De szükség is volt ezen
lelkes elszántságra, mert m á r 1636, február havában
olyan hirek keringtek, hogy a pozsonyi prépost felterjesztést intézett a királyhoz, melyben hivatkozott arra, hogy
egy uj evangelikus templom építésével a Szt. Mártonhoz
címzett városi kegyúri templom jogaiban és jövedelmeiben sérelmet szenved, miután a város, mint fenntartó
hatóság, oly terhet vesz magára, melynek következtében
a kegyúri kötezettségének eleget nem tehet. De hire volt
annak is, hogy a király ezen felterjesztés következtében
leiratot menesztett a pozsonyi kamaraelnökhöz, Pálffy
Pál grófhoz, azon utasítással, hogy a pozsonyi evang.
templom építését haladéktalanul akadályozza meg. És
csakhamar kitűnt, hogy a szállongó hirek valóságon alapulnak. Február 23-án ugyanis az egész városi tanács
megidéztetett a kamara elnök elé, mely alkalommal Pálffy
gróf csakugyan megmutatta és felolvasta II. Ferdinand
királynak levelét oly tartalommal, hogy az evangélikusok
templomépitését akadályozza meg. Úgy látszik, a kamarai
elnök pártatlanul akart ezúttal eljárni, mert csak arra
szólította fel a tanácsot, hogy az ügyre vonatkozólag
hozzanak határozatot, azt foglalják irásba és ő majd a
saját jelentésével együtt elküldi ő felségének. Igy is történt
a dolog, bár a belső tanács a külső tanácscsal együttes
ülést tartván, a kisebbség azt követelte, hogy miután ő
felsége nem közvetlenül a városházhoz fordult szándéká-

Archivi ecclesiae A. C. Posoniensis Tom. II. pag. . . . és ugyancsak. Illésházy
Gáspár második levele Pozsony városához ddo. Banovitz, 1636. jan. 30. U.
o. pag. . . . kiadta mindkét levelet Lichner Pál: Joh. Pogners Verzeichniss
über den Bau der evangelischen Kirche in Pressburg von 1636 bis 1638.
Pozsony 1861. 96—98. o.

nak kinyilvánításává], a közvetítő kamarai hatóság felhívását tudomásul nem veszi, igy az egész ügyre vonatkozólag csak szóbeli jelentést kell tenni a kamarai elnökségnél, kifejtve mindazon okokat, melyek a várost a
templom építésére kényszeritik. A többség álláspontja
azonban az volt, hogy a formák betartása mellett nem
szabad okot adni, hogy valami formalitás miatt ok nélkül
és a kelleténél gyorsabban következzenek be a hatalom
részéről a retorziók és a hogy kívánta Pálffy, részletesen
irásba foglalva terjesztették fel mindazon okokat, melyek
a várost egy evangelikus templom építésére késztetik. E
felterjesztést a következő napon, február 24-én vitte egy
városi tanácsosokból és képviselőkből álló küldöttség a
kamara elnökhöz, aki megígérte, hogy a felterjesztést a
saját kisérő levelével együtt haladéktalanul Bécsbe küldi
és a továbbiakra nézve majd tudósítja a várost
Március 10-én már egy új királyi leiratot olvasott
fel Pálffy a maga elé idézett városi tanácsnak: hogy ő
felsége sajnálattal (displicentia) értette meg a városnak az
evang. templom építésére vonatkozó szándékát, mint a
mely királyi tekintélyére nézve sérelmes és egyszersmind
főkegyúri jogaiba is ütközik, sőt a mennyiben minden
szabad királyi város a király birtoka (peculium regni),
tulajdonjogát (ius proprietatis) is sértve látja: épen azért
a kamaragróf parancsolja meg a maga elé idézett városi
tanácsnak, hogy — miután, miként eddig nem, azután
sem fognak vallásuk szabad gyakorlatában sérelmet szenvedni — hagyjanak fel a templomépítéssel, maradjanak
meg a régiben, de annak sem szabad templomi külsőt
adni — különben elveszítik szabadságaikat és kiváltságaikat. Elhatározásukat pedig irásbelileg terjeszszék fel.1)
*) Inhibitorium I. régis Ferdinandi II. ad Lib. Reg. civ. Posoniensem
aedificium templi Lutheranorum ibidem concernens. ddo. 1636. feb. 28. Documenta archiv. eccl. A. C. Poson. Tom. II. pag. Egykorú másolat. Kiadva
Lichner Pál által Pogners Verzeichniss 99—100. 1.

Erre a városi tanács elhatározta, hogy a templom
épitésére vonatkozó intézkedéseit folytatja; az előbbi felterjesztésben foglalt okokra hivatkozva jelentse ki a városi
küldöttség Pálffy gróf előtt szóval, hogy máskép nem
határozhat. Ez március 15-én meg is történik, mire a
kamaraelnök csak azt kivánja, hogy ezt Írásban is terjesszék eléje, hogy jelentéséhez mellékletként csatolhassa.
Az Írásbeli jelentést azonban a küldöttség a városi közgyűlés határozatától tette függővé, miután ekkor városi
tanácsos hat volt evangelikus (kettő, Földesy Mihály és
Prein Jakab katholikus) a városi képviselők és a közgyűlés tagjai is nagyobb részben evangélikusok, az evangelikus templom felépítése pedig a polgárság többségének
óhajtása. Midőn a városi közgyűlés mindjárt a következő
napon, március 16. tárgyalta a küldöttség előterjesztését,
csakugyan olyan értelmű határozatot is hozott, mely
szerint a város álláspontja már Írásban a felséghez felterjesztve lévén, ujabb Írásbeli felterjesztés szükségét
feleslegesnek véli és ezt egy huszonöt tagu küldöttség,
melyben a tanács, a választmány (Gesandtschaft) és a
városi közgyűlés is arány szerint képviselve voltak, adja
tudtára gróf Pálffy Pál kamaraelnök utján ő felségének.
Ezen eljárás csak első pillanatra látszik vakmerőségnek és a protestáns érdekek túlságos kockáztatásának.
A királyi leirat hivatkozik ugyan a királynak legfőbb
kegyúri jogaira és a polgárság vonakodása esetén a város
szabadságai és kiváltságai elvonásával fenyeget, de a
protestáns városi polgárság vezetői: Heuchelin Gáspár,
városi jegyző, Doctor Heindl és Szeleczky Jakab, a kik,
a mily járatosak voltak a jogi ügyekben, másrészt mint
magyar nemesek részben, nagyon jól tudták, hogy a
királyi leirat a klerikális befolyás eredménye, hogy a
benne kifejlett álláspont beleütközik a magyar alkotmányba, melynek az 1608. K. e. I. tv.-cikk. immár lényeges
alkatrészét teszi, hogy végre a király fenyegetésének

végrehajtására katonai erő is kellene, már pedig ezen
időben Weimari Bernát, svéd-francia csapatokkal ugyancsak szorongatta a császárt, minek következtében egyetlen
egy fegyveres emberét sem nélkülözhette.
A huszonötös bizottság megjelenése és határozott fellépése azonban mégis csak kihozta sodrából Pálffy grófot.
„Jól van", szólt haragra lobbanva, „én majd tudtára
adom ő felségének és kegyelmetek megfogják tudni, hogy
mit szól ehhez ő felsége." Majd Földesy Mihály városbiróhoz és Prein Jakab tanácsoshoz, a bizottság katholikus
tagjaihoz, fordul azon kérdéssel: »És kegyelmetek nem
jelentették be tiltakozásukat az épités ellen ?" Mire ezek
igennel feleltek; hozzátették azonban, hogy ha ő felsége
engedélyt ad reá, nekik nem lehet ellene kifogásuk. Ez
meglepte a küldöttség többi tagjait és azonnal a városházára indulva kérdőre vonták Földesyt és Preint a
kamaraelnöknél tett nyilatkozatuk miatt, mire ezek kijelentették, hogy ők nem tiltakoztak és nincs is kifogásuk
az építkezés ellen. A közgyűlés most kijelentette, hogy
az épitkezés a polgárság evangelikus részének a költségén
lévén foganatositandó ; a katholikus polgárok ebbe ne
avatkozzanak bele, a mit egy ideig ezek félelmükben nem
is mertek tenni. így a király fenyegetése komolyan nem
vétetvén, a kamaraelnök állásfoglalása hatálytalannak bizonyulván, a katholikus párt, mint elenyéző kisebbség megfélemlittetvén. a húsvéti ünnepeket követő első hétköznapon, március 26-án, szerdán hozzáfogtak az Armpruster-féle ház lebontásához és a Weiter Hof szükséges
átalakításához, hogy ott az istentiszteletek ideiglenesen
megtarthatók legyenek.
De csak egy hétig folyhatott a munka zavartalanul,
már ápril 4-ikén, midőn az épitő bizottság a városi irodában az épitő mesterrel egyezségre lépett a havonkint
kifizetendő költségekre
vonatkozólag, megjelentek itt
Rakovszky és Kecskés kamarai tisztek és felolvasták a

templomépilést másodízben is betiltó királyi leiratot. A
királyi leirat március 81. kelt és hivatkozik arra, hogy a
törvény sehol sem mondja, hogy a lutheránusok templomot é p i t h e t n e k maguknak, hogy a király mint országos
főkegyúr nem enged tekintélyén sérelmet ejteni, hogy
az a ház, mely most imaházul szolgál, eredetileg városi
közös tulajdon és igy nem csak az evangélikusoké,
hanem a katholikusoké is és a katholikus polgárok a
kamaraelnök jelenlétében tiltakozásukat jelentették be az
építendő templom ellen ; de tiltakoztak ellene a Pozsonyban lakó főrendek és nemesek is, végül az építtetni
szándékolt evang. templom a korábbi kegyúri templom
jogait is sérti. Tiltja tehát a leirat az építkezési munkálatok folytatását, ellenkező esetben a város szabadságait
és kiváltságait veszíti és a király mint makacsok ellen
erőszakot is fog használni. 1 ).
Az april 8. tartott városi közgyűlés újra megkérdezte
a katholikus városi tanácsosokat és polgárokat, jelentettek-e be tiltakozást az építkezés ellen, mire ezek ismét
nemmel feleltek ; de ezúttal nem a kamaraelnöktől vártak
ügyükben támogatást, hanem azt határozták, hogy Esterházy
Miklós gróf nádorhoz küldenek megbízottakat, ki tiszténél
fogva természetes közvetítő korona és alattvalók között.
A megbízottak csakhamar a nádor azon nyilatkozatával
tértek vissza, hogy ő (a nádor) eddig ugyan ő felségétől
semmi utasítást nem kapott ezen ügyre nézve, de ha
kapni fog, készségesen fog érvényt szerezni, a mint ezt
kötelessége eléje szabja, a pozsonyiak jogos igényeinek,
addig is azonban nyújtsanak be ő felségéhez emlékiratot,
melyben jogi álláspontjukat részletesen juttassák kifejezésre.
A király és a kamaraelnök határozott ellenkezésével
szemben a nádor reményt nyújtó közvetítése azonban
*) Ferdinands II. zweites Verbotschreiben wegen des evang. Kirchenbaues, an den Stadtrath, 31. Marz 1636. Lichner Pál. J. m. 100-101. 1.

talán rosszabb volt a pozsonyiakra nézve, mintha a nyilt
erőszakkal szemben makacs ellenállást fejtettek volna ki.
Esterházy Miklós nádor, ki protestáns szülőktől származott és csak 18 éves korában tért át mint a jezsuiták
növendéke a katholikus vallásra, a mi azonban akkor
minden külső alakiság nélkül mehetett végbe, épenséggel
nem volt azon idealista, a ki az eszmével azonositja magát. 1 ) Erős, gyakorlati érzéke csakhamar sejtették vele,
hogy az eszmék és szenvedélyek harcában nem szabad
megfeledkezni az érdekekről sem és az utóbbiakból bőségesen ki is vette részét. A protestáns vallású Dersffy
Orsolyát, majd Nyáry Krisztinát, Magyarország akkori
leggazdagabb úrnőit, egymásután feleségül vévén, ezeket a
katholikus vallásnak megnyerte, majd nemzeti és katholikus
alapon dynasztikus pártot alapítva, nábobi vagyonra, grófi
rangra és 1625-ben a nádori méltóságra tesz szert. A
protestáns Magócsy, Dersffy, Thurzó, Thököly, Nádasdy,
Wesselényi és Széchy családok birtokai házasság, királyi
adomány és vétel útján koruk legnagyobb birtokszerzői,
Esterházy Miklós és fia Pál kezébe jutnak és ezek alkotják m a a nagy Esterházy-majorátust. 2 )
Az Esterházy nádorral folytatott tárgyalások csakhamar ingatag és veszedelmes helyzetbe sodorták a pozsonyi
evang. templom ügyét. A nádor előzékenynek látszó
magatartásából bizalmat merítve, az építkezés előkészületei lanyhán folytak, annál nagyobb hévvel vetették magukat a pozsonyiak az ügy diplomáciái tisztázására: Cellarius, Heuchelin és Treer András a pozsonyi tanács
nevében Bécsben a király elé terjesztendő emlékiratukban
kifejtették, hogy a pozsonyi katholikus polgárok nem til*) Kovács Sándor, I. Rákóczy György és a pápás Renaissance, Protestáns szemle 1899.
2
) Ipolyi Arnold: Bedeghi Nyáry Krisztina. 124. 1. A magyar történelmi
életrajzokban. Báró Révay Ferenc. Az Esterházy család nemzedékrendét illető
feljegyzések. Uj magyar múzeum 1859. I. 361. 1. Nyáry Krisztina naplója a
kismartoni levéltárban.
A P o z s o n y i Evang. Egyház T ö r t é n e t e .
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lakoztak az evang. templom épitése ellen, továbbá Pozsony városa, mint országos rend tagja a koronának
( m e m b r u m coronae), mint ilyen birtokában lehet egy
evangelikus templomnak, minélfogva építtethet, is ilyet. E
szerint kérik a királyt, hogy tiltó parancsát vonja vissza.
A pozsonyi tanácsurak, arra számitottak, hogy az ápril 26.
Bécsben ülésező magyar koronatanács tárgysorozatába a
nádor felveszi a pozsonyiak sérelmét, a midőn is az ügy
a magyar alkotmány álláspontja szerint kedvező elintézést fog nyerni. A m e m o r a n d u m egy-egy másolatát át is
nyújtották úgy a nádornak, mint a protestáns Czobor
Imre tanácsosnak. Esterházy ígért is minden jót, a pozsonyiak sérelme azonban a koronatanácsban nem is került
tárgyalásra. Mikor pedig sürgették ügyüket a pozsonyi
kiküldöttek, azt felelte a nádor, hogy az ügy a magyar
kancelláriába került, ott sürgessék az elintézést. Ugyanaz
nap azonban (május 3.) a kancelláriában azt felelték,
hogy ő felsége most elutazott, most tehát nem lehet
semmit sem tenni. Május 8-án visszajött ugyan a király
Laxenburgból, de egész május 16-ig mindig csak azt
mondották a kancelláriában: ő felsége más, fontosabb
ügyekkel lévén elfoglalva, nem ért még reá a pozsonyi
ügyben határozni.
Végre m á j u s 16-án a kancellár Pogner János előtt,
ki egyedül volt még Bécsben a pozsonyi küldöttségből,
szóval fejtette ki ő felsége álláspontját: „A király — így
szólt — fel van háborodva a pozsonyiak ellen, mert
rossz néven vette, hogy tilalma ellenére makacsul tovább
folytatják az építkezést. A pozsonyi polgárok makacs
engedetlenségükkel ugy fognak járni, mint a pesti polgárok, a kiknek azt mondotta I. Mátyás király: Halljátok
polgárok, h a holnap meg nem jelentek a király előtt,
leüttetem fejeiteket; 1 ) emlékezzetek vissza arra a tizenkét
1

J Audiatis cives, cras ad regem omnes si non venietis, capita amitteti?. Lichner Pál, I. m. 9. 1.

tanácsúira is, kik mindannyian lefejeztettek, mert megtagadták az engedelmességet. Épen ne gondoljátok, hogy ő
felsége megengedi a Szt. Márton egyház rovására egy
másik templom megalapítását és fenntartását."
Csak midőn Pogner azt mondotta, hogy a pozsonyiak
nem szándékoznak templomot, hanem csak imaházat
épiteni, épen olyat, a minő a régi volt, csakhogy a közönség megszokta már azon helyet, melyen az isteni
tiszteletet rendesen tartották, templomnak nevezni, válaszolta a. kancellár, hogy néhány nap múlva jön Pálffy gróf
kamaraelnök és akkor majd az ő tudósítása alapján is
értesíteni fogja a pozsonyiakat ő felsége további elhatározásáról.
De sem a kamara és a nádor halogató rendszere, sem
a király fenyegetései nem voltak képesek a pozsonyi polgárság izzó vallásos lelkesültséget annyira megtörni és
visszatartani, hogy abbahagyták volna a templom-, vagy
hivatalosan most már imaháznak (oratorium) építését:
május 19-én, szent háromság napján, rakták le az új
épület alapkövét, mely alkalommal Karner Dániel és
Thorn János legkisebb fiai Illés és Mihály tették meg a
szokásos ünnepélyes kalapácsütéseket.
Junius közepén Schmidt Dániel evang. lelkész a
Weiter Hof-ban tartott istenitisztelet alkalmával felszólította az evangelikus híveket az imaház céljaira való
önkéntes adakozásra, mire Seiberlich, Porta, Welligrand
és Sundl polgárok elmentek gyüjtőivekkel az egyes evangélikusokhoz ugy a bel- mint a külvárosokba és meggyőződhettek arról, hogy a mély és lelkes evangeliumi
hitérzület minden rendű és rangú embernél ugyanazon
lángbuzgalmat mutatta úgy, hogy m a változott viszonyok
között, a megtartás és továbbfejlesztés könnyebb munkája mellett bámulattal és elismeréssel kell hódolnunk az
elődök vért, verejtéket és vagyont áldozó hitbuzgósága
előtt.
n*

Az adományozók nemcsak nevüket és az összeget
írták be a gyűjtőkönyvekbe, hanem az ezekhez fűzött és
százakra menő
ajánlások érdekesen fejezik ki
az
akkori evangélikusok eleven, tán torithatatlan
hitbuzgalmát. Igy olvashatjuk: Anno 1637. felajánlottam a
pozsonyi evangelikus szentegyház építésére 300 tallért,
Isten dicsőségére és a tiszta hit továbbterjesztésére.
Karner Dániel. Leblin báró adott 600 forintot, Königshofi Geringer Menyhért 200 tallért évenként, Trautmannsdorf Preiner grófnő 100 tallért, Zinzendorf Anna grófnő
100 tallért, Windischgrätz Salome bárónő 100 tallért,
Schaundorff 100 tallért, Hardegg grófnő 50 tallért ; Dörr
János polgár 400 tallért, Szegner András magyar nemes
és pozsonyi polgár 50 aranyat, Zillinger J á n o s városkapitány 150 tallért és egy aranypaszomántos koporsóteritőt, Gillich Jakab 100 tallért, Dolianszky 100 tallért,
Hutter 100 tallért, Pogner János 50 tallért, Schmied 1
Oszwâld 10 aranyat, Cellarius 60 tallért, Heuchelin városi
jegyző 40 tallért, Liebergott Pál 10 aranyat, Rayger
doktor 50 tallért, a hírneves Ruland orvos 20 ezüst
tallért, Stürzer kántor 2 aranyat, Siber J á n o s szolga
10 tallért, egy-egy szegény szolgáló leány */« forintot
évente. A népesebb céhek 100 tallért, a kevésbbé népesek kevesebbet ajánlottak fel.1) Speidl Jakab két ezüst
kelyhet és egy ismeretlen 50 aranyat. Ezen adományok
természetesen még nem fedezték az összes költségeket,
h a n e m ugyanazon idő alatt külföldön is folytak gyűjtések
szép eredménynyel, ugy, hogy az épitkezés anyagi oldala
egyáltalában nem aggasztotta a templomépitő bizottságot,
mely m á j u s 19-tól junius 23-ig megszakítás nélkül intézhette az épitkezést. Nagyobb baj volt az, hogy az utóbbi
napon érkezett meg a királynak most már harmadik tiltó
parancsa az építkezésre nézve és pedig egyenesen a vá*) Lichner Pál. I. m. 149-150. 1.

rosi íanácshoz intézve, de már május 17-ről keltezve, a
minek az lehetett a magyarázata, hogy a mikor a magyar
kancellár m á j u s 16-án szóval fenyegette meg Pogner
Jánost, hogy a pozsony városi tanács életével játszik,
feleslegesnek gondolták Bécsben, hogy a már kész irott
parancsot is expediálják. Mikor azonban látták, hogy a
pozsonyiakat semmiféle fenyegetés a templom épitésétől
vissza nem tartja, útnak inditották ezen már korábban
kelt királyi parancsot. Ezen királyi leirat') csak abban
tér el az előbbiektől, hogy Pálffy kamaraelnököt bizza
meg a pozsonyiakkal való tovább tárgyalással és egyes
kifejezéseiben, fenyegetéseiben, erélyesebb, határozottabb.
A tanács junius 20. egybehivta a külső tanácsot,
annak az indítványára pedig a városi közgyűlést, mely
hivatkozással a királyi leirat egy pontjára, Pálffy Pál
kamaraelnökkel közvetlenül akart tárgyalni és azért
megkérte őt, hogy jelennék meg a városi közgyűlésen.
De a kamarán azt mondották, hogy a városi közgyűlés
nyilatkozzék kategorikusan, teljesiti-e ő felsége parancsát,
abba hagyja-e a templom épitését, igen-e vagy n e m ? A
kamara tanácsosainak szándéka nagyon is világos volt
— Pálffy elnök az nap Stomfára utazott — vagy ki kell
jelenteni a városi közgyűlésnek, hogy a királyi parancsot
teljesiti, a templomépitést nem folytatja, vagy pedig az
ellenkezőt jelenti ki és akkor a nyilt lázadás terére lép,
ezt pedig jól meg fogja gondolni. Csakhogy annyit tudtak
a városházán is, és Doktor Szeleczky Jakab városi ügyész
és Heuchelin városi főjegyző indítványára határozatba
ment: hogy a mennyiben a királyi leirat határozottan a
P á l f f y g r ó f f a l v a l ó tárgyalást kivánja, a város bizottságot meneszt az elutazott kamaraelnökhöz Stomfára és
ezt a kamaránál bejelenti. Az építkezést pedig hallgatag
folytatták. Még az a szerencséje is volt a bizottságnak,
König Ferdinands II. drittes Verbot des evang. Kirchenbaues an den
Stadlrath, Wien, den 27. Maj 1G3G. Lichner Pál I. m. 1 0 3 - 1 0 4 . 1.

hogy Stomfán nem találván meg Pálffyt, mert ez már
tovább Malackára utazott, ismét legalább néhány napot
nyertek a továbbépitésre, hogy azután ismét további módot találjanak az épitkezés folytatására.
Június 30-án érkezett vissza Pozsonyba Pálffy és
azonnal maga elé idézte a városi tanácsot, melynek tagjain kivül még a külső tanács és a városi közgyűlés emberei is megjelentek. A külső tanácsbelieket azonban és
a közgyűlés embereit távozásra szólitotta fel, a mit ezek
csak a felszólitás második ismétlésekor és nem szivesen
tettek meg, attól tartva, hogy a tanácsbeliekkel konynyebben fog elbánni a gróf, ha a városi közgyűlés nyomása alól szabadoknak érzik magukat, annál is inkább,
mert ezúttal a 12 városi tanácsos közül 7 volt evangelikus,
5 pedig a város birájával, Földesy Mihálylyal katholikus.
A katholikus városi tanácsosokhoz fordult tehát Pálffy azzal, hogy akarják-e folytatni tovább az építkezést és ezzel nyilt lázadást támasztani a király ellen. Földesy ilyen
körülmények között nem felelhetett mást, mint azt, hogy
ezt ők nem akarják ; hozzácsatlakozott a többi négy katholikus tanácsos, sőt az egyik evangelikus is, a tanácsosok
legidősbbike, az öreg Hark János. A többi 6 evangelikus
tanácsos azonban: Kharner Dániel, Doktor Szeleczky Jakab, Cellarius János. Wenzel Márton, Zillinger János és
Treer András meggondolási időt kértek. Erről egy kamarairnok jegyzőkönyvet is vett fel. Félórai meggondolási időt
engedett nekik Pálffy azon megjegyzéssel: „Ne hozzatok
örök kárt a ti utódaitokra és gondoljatok azon tizenkét
engedetlen városi tanácsosra, kiknek hullái a felső templomban vannak eltemetve".
A hat evangelikus tanácsos a városházára ment és
az ottan egybegyűlt külső tanácsbeliekkel és polgárokkal
egyetértve azt határozták, hogy Pálffynak megmondják,
miszerint ezúttal is még egyizben Esterházy nádornak
a közvetítését óhajtják igénybe venni. Ez ellen, mint

alkotmányos jogorvoslat ellen Pálffynak kifogása nem
lehetett, csak arra figyelmeztetett, hogy a templomépitést
hagyják abba.
Julius 2-án már útban volt két kocsin a nádorhoz
induló küldöttség. Vezetője Szeleczky J a k a b tanácsos és
képviselve volt benne nemcsak a belső, h a n e m a külső tanács és a közgyűlés is. Jul. 4. fogadta Esterházy nádor
a küldöttséget Iakompaki várában. A válasz, melyet
a kütdöttségnek adott, őszinteségét, jóindulatát, jogászi és
praktikus horderejét tekintve egyaránt jellemző úgy
Esterházy személyére, mint az akkori nádori méltóságra.
Válasza nem oly merev, mint akár a királyé, akár a
kamaraelnöké, mint a kiknél az abszolút monarchikus
és klerikális érdek volt a döntő; de meglátszott, hogy
elmúlt az a korszak, a mikor még protestáns nádor volt,
a mikor Illésházy és a Thurzók hathatósan előmozdították Pozsony protestáns törekvéseit. Annak idején
Thurzó György nádor személyének és méltóságának egész
súlyát vetette latba a pozsonyi evang. egyházszervezet
érdekében, most azonban Eszterházynál csak annyiban
lehetett némi reményt meríteni az ügy további kedvező
menetére, a mennyiben Esterházy a király és Pázmány
merev álláspontjával szemben a magyar alkotmány sérelmét akarta kikerülni. Nyíltan megmondotta, hogy a
pozsonyi evang. templom ügyében úgy Pálffy, mint Pázmány részéről informálva van és hogy ezek azt várják
tőle, hogy az ő álláspontjuk szerint fog dönteni. Azt
azonban nem helyesli, hogy a pozsonyiak egyáltalában
nem szüneteltek az építkezésben, csak legalább 6 napig
ne építsenek, miáltal már elég van téve azon tekintetnek,
hogy a királyi tekintélyen nem esett csorba s azután
megint újból fel lehet venni a tárgyalások fonalát és az
építkezést is lehet folytatni. Ezen idő elteltével ő személyesen akar Pozsonyba jönni és a protestáns Czobor Imre
és Ostrosith-csal együtt kedvezően fogják elintézhetni az

ügyet. Szeleczky és a küldöttség azonban kijelentették,
hogy megbizóik nélkül nem Ígérhetik a templomépítés
beszüntetését. Nem is szünetelt az építkezés egy pillanatig
sem, úgy, hogy a nádor most m á r a saját tekintélyét is
veszélyeztetve látta és azért n e m hatodnapra, hanem harmadnapra, július 7-én megjelent Pozsonyban és maga elé
idéztetve Karnert, Szeleczkyt és Zillingert a további építést
nádori hatalmából kifolyólag kategorikusan betiltotta. Volt
eszerint már három tilalom: a királyi, a kamarai és a nádori.
És mit tettek a pozsonyiak ? A vezetők, a tanács és a
polgárok választmányának tagjai, mihelyt tovább exponálják magukat, m á r fejükkel játszanak; az egyedüli tényező, mely még némi tevékenységet fejthetett ki nagyobb
kockázat nélkül, a városi közgyűlés (Stadtgemeine). Csak
az volt a kérdés, van-e benne elég erély, kitartás, merészség és meggondoltság, hogy a megkezdett irányban tovább
haladva, a hő vágygyal óhajtott czélt meg is valósítsa.
A szenvedélyes elkeseredés, a nehezen türtőztetett harag
az ellentábor vezetőiben alig volt már fékezhető; ha már
most a pozsonyiakon is erőt vesz az indulat, egyetlen
egy meggondolatlanul, rossz helyen kiejtett szó, egyetlen
egy felülkerekedése az indulatnak — a mire számítottak
is az ellentáborban — romlást és pusztulást rejtett magában. Szerencsére azonban, ez nem következett be. A
tömeg ösztöne megérezte a maga igazát, a cél szentsége
megacélozta akaraterejét, az ellenállás fokozattabb erőkifejtésre ingerelte. A háttérből kormányzó öreg vezetők
szerepét egy fiatal ember, Heuchelin Gáspár városi jegyző
veszi át, a ki telve lelkesedéssel és bátorsággal nem riad
vissza az annyiszor kilátásba helyezett vesztőhelytől sem.
A tömeg a városi közgyűlésben, mely é r e z t e , amit tennie
kellett és Heuchelin a vezér, a ki t u d t a , mit kell tennie,
egymásra találtak és folytatták a veszedelmes munkát.
A nádor kategorikus tiltó parancsára a választ már
Heuchelin intenciói szerint szövegezte meg a közgyűlés,

és az ő vezetése alatt jelent meg 18 polgár két izben is
a nádor előtt, ki Pázmány érsek, Pálffy, Forgács és Csáky
grófok jelenlétében fogadta őket. A küldöttség előterjesztésének veleje az volt, hogy miután ő felsége t e m p l o m építés és alapitás ellen emel kifogást, a pozsonyi polgárság pedig csak az előbbi h á z a t építi fel újra, a felség,
a prépostság, a káptalan, a Szt. Mártontemplom, a
katholikus városi polgárok sérelme n é l k ü l , az épület
renoválásához pedig épen oly joguk van, mint a korábbi
épület birtokához és céljaira való felhasználásához, ők
most magához a királyhoz menesztenek küldöttséget
Regensburgba, az építkezést pedig folytatják. Hiába volt
a nádor fenyegetése és minden ígérete, hiába az, hogy
négyszemközt figyelmeztette Karner Dánielt és Szeleczkyt
a nagy veszedelemre, a melynek magukat kiteszik, ezek
felelete is az volt, hogy máskép nem tehetnek, határozatuk mellett megmaradnak. Arra azonban úgy a nádor,
mint az érsek ís kíváncsi volt, hogy milyennek épül az
ú j imaház és mikor észrevették a tervben, hogy az épületnek a gabonapiacra eső része felől félkör alakú kiszögellés van felvéve a sanctuarium és a chorus részére, ez
ellen mindketten hevesen kifakadtak, hogy ez nem ház,
h a n e m templom és megint fenyegetésekkel állottak elő.
A pozsonyiak azonban észrevették, hogy a nádor és az
érsek álláspontja között eltérés van és hogy a n á d o r
bizonyos körülmények között nem idegenkednék még attól sem, hogy a pozsonyi imaház érdekében magánál ő
felségénél is kész volna lépéseket tenni. Ezért elhatározták, hogy ők is a nádorral egyedül fognak tárgyalni,
mikor Pázmány és Pálffy nem befolyásolhatják. Július
16-án tehát Fraknó várában keresik fel, mely alkalommal
egy 8 márka és 12 lat súlyú ezüst, belül aranyozott serleget adtak át Aszalay titkárnak a nádor kincstára számára. A pozsonyi küldöttségnek szónoka ezúttal Pogner
János volt, ki magyarul tette meg előterjesztéseit. A ná-

dor nyájasan és őszintén beszélt. Csodálja és sajnálja is
egyszersmind, így szólt, hogy jóakaró tanácsát az imaház
építésének ideiglenes beszüntetésére vonatkozólag nem
követték. Ő felségének háromféle útja-módja van akarata
érvényesítésére: a parancs, a per és az erőszak alkalmazása. Az első ponton túl vagyunk, a királyi parancsnak a pozsonyiak nem engedelmeskedtek; ami az erőszak
alkalmazását illeti, azt ő m i n t n á d o r m e g f o g j a
a k a d á l y o z n i ; a mi azonban a jogi álláspontot illeti,
a hazai törvények szerint a templom építése be nem
tiltható ugyan: a mennyiben azonban a király ezen tilalmat már egyszer kibocsátotta, formailag annyiban kell
respectálni, hogy egy ideig, 9 — 10 napig be kell szüntetni
az építkezést; ha ezentúl is érkeznék tiltó rendelet, ő
mint nádor nyíltan fog a templomépítés szószólója lenni.
Igyekezzenek tehát érvényt szerezni a városi közgyűlésen
azon felfogásnak, hogy a templomépítés i d e i g l e n e s
szünetelése okvetlenül szükséges. A nádor nyilatkozatában
két momentum kötötte le a pozsonyiak figyelmét, hogy
az erőszakos eljárást a nádor maga fogja megakadályozni
és hogy a templomépítés ténye hazai törvénybe nem ütközik. Ez volt irányadó a további eljárásban; arra, hogy
az építkezést, bár egy kis időre is, szüntessék be — a
mire pedig a nádor igen nagy súlyt fektetett — a köz
gyűlés rávehető nem volt, mert attól kellett félniök, hogy
az építkezés beszüntetésével, a hozzá való jogról önként
mondanak le, beati continuo possidentes! Hiába figyelmeztette őket Esterházy, hogy a királytól nem fognak
sohasem engedélyt kapni a templomépitéshez, hogy eljárásukkal a király haragját magukra vonják, és a kész
épület nyugodt birtokát veszélyeztetik — az építkezés
folyt tovább még akkor is, mikor a Regensburgba, a
királyhoz küldött megbízottaknak még a király előtt nem
is volt szabad megjelenniük és a király haragját minden
alakban kimutatta a pozsonyiak iránt. Csak a zord évszak

szakította meg az építkezést és a következő, 1637. év
január 6-ig nem is történt semmi, a mi az u d v a r vagy
a klérus részéről akadályt gördíthetett volna az építkezés
elé. Ezen a napon azonban megjelent Karner Dániel építészeti felügyelőnél Lippay Gáspár kúriai főjegyző azon
meghagyással, hogy a városi közgyűlés másnapra hivassék
össze, hogy ő felsége ujabb parancsára nézve határozzon.
A királyi parancs ezúttal nem csak az építkezés beszüntetését kívánta, hanem a m á r épített résznek lebontását
is. Miután Lippay magyarul beszélt, beszédét Szeleczky
magyarázta meg a közgyűlés előtt, mely felkérte a kúriai
főjegyzőt, hogy a határozathozatal ideje alatt távozzék a
városi irodába, hogy szabadon tanácskozhassanak.
A tanácskozás első eredménye az volt: hogy miután
a közgyűlésen csak kevesen voltak jelen, érdemleges határozatot hozni nem lehetett. Lippai azonban követelte
az azonnal való elintézést, tudva, hogy ezen eljárást a
végtelenig el lehet ismét nyújtani. Végre negyednapon
újra egybehivatván a közgyűlés, ennek a határozatát
Heuchelin aljegyző felolvasta Lippay előtt, hogy t. i. egy
új követség fog küldetni ő felségéhez és kérik magát
Lippayt, hogy ezen követséget vegye pártfogásába. Lippay
azonban ragaszkodott a kategorikus igen- vagy nemmel való válaszadáshoz. A közgyűlés pedig megmaradt
előbbi határozata mellett, vagyis a követségküldéshez ő
felsége elé. E követségküldést halasztották, a meddig csak
lehetett és úgy intézték a dolgot, hogy a királyt már
Regensburgból való visszatértében találják meg. Január
19-én érkezett II. Ferdinánd király betegen, kimerülten
Linzbe, éjjel, fáklyafénynél is kellett utaznia, hogy mentül
hamarább Bécsbe érkezzék meg. A pozsonyiaknak sikerült
ugyan átadni a kérvényt, de Trautmannsdorff és Ferenczfy
titkárok tudtára adták Heuchelin és Schmidl polgároknak, hogy az ügy elintézésével már a nádor van
megbízva.

Február 19-én II. Ferdinánd király nem volt az élők
sorában; egy h ó n a p r a reá meghalt leghivebb főembere
is, Pázmány Péter, esztergomi érsek. E két férfiú
halála következtében a pozsonyiak négy és egy fél
hónapig minden megszakitás nélkül folytathatták a templom épitését.
Juliusban azonban ismét Pálffy kamaraelnök vállalkozott a pozsonyiak további megpuhitására egy a királytól kieszközölt parancscsal jelenvén meg a városházán.
E parancs egészen ugyanaz volt, mint II. Ferdinand m á s o dik intőparancsa; nem lehetetlen, hogy az előbbiről III. Ferdinand semmit sem tudott. A gyorsan és titkon Esterházy
nádorhoz Lakompakra siető pozsonyi küldöttség előtt ez
meg volt lepetve a nem vélt fordulaton; szerinte az ügy
tulajdonkép be lett volna fejezve. Pálffy gróf azonban a
városházán azt is találta mondani, hogy a nádor közvetítése ezen ügyben — egy köpést sem ér, ő (Pálffy) van
ez ügyben ő felsége által teljes hatalommal felruházva és
az erőszak alkalmazása a makacsok ellen m á r küszöbön
van. Végre azonban mégis megelégedett volna azzal, ha
a pozsonyiak h á r o m napig nem folytatják a templomépitest. Ezúttal is egy Bécsbe küldendő követséggel lehetett
csak kitérni a kategorikus válasz elől és julius 11-én út
nak is indult ide Wenzel Márton, Heuchelin Gáspár, Heiszler Menyhért és Schmidl Oszvald.
Ezen küldöttség annyiban járt sikerrel Bécsben, hogy
az egész ügyet a nádorhoz tétette át a király, a mi anynyit jelentett, hogy az udvar feladta azon korábbi álláspontját, mely szerint a királyi tekintélyen esett csorba
csak úgy tehető jóvá, ha a polgárság az építést legalább
egy időre beszünteti.
A viszonyok úgy alakultak, hogy III. Ferdinad 1637.
szept. 21-re országgyűlést hirdetett Pozsonyba, mely
alkalommal tartani kellett attól, hogy a magyar karok és
rendek még mindig tekintélyes protestáns része a nagy-

szombati és lévai templomépítés, valamint a szakolcai
temető ügyén kivül még a pozsonyi templom miatt is
sérelmet jelent be s igy a pozsonyi polgárság izgalma az
országgyűlés egy tekintélyes pártja által felhasználható
lévén, ismét beláthatatlan bonyodalmak keletkezhetnek,
úgy, mint 1604. és 1619-ben Bocskai és Bethlen idején.
Ezt az udvar ezúttal minden áron kerülni akarta, mert a
nádor is el volt keseredve, az illetéktelen tényezőknek
a magyar ügyekbe való szüntelen beleavatkozása miatt.
Ezen viszonyoknak volt az eredménye, hogy Pozsony
városa és a nádor közölt csakhamar létrejött azon megállapodás, mely az első pozsonyi evang. templom befejezését lehetővé tette. A megállapodás szerint a város eláll
azon szándékától, hogy a templomépitést az országgyűlés
tartama alatt is folytatja, ragaszkodik azonban
ahhoz,
hogy az országgyűlés tartama alatt evang. istentiszteletek
ugy az új, mint a Weiterhof oratóriumában is tarthatók
legyenek. A nádor azon kívánságát, hogy az új templomszerű épület köralaku kiszögellése hordassék le. teljesíthetőnek ugyan nem tartja a város, de Ígéretet tesz, hogy
e helyen sem tornyot nem emel, sem sanctuarium és
chórusnak itt nem enged helyet, hanem a földszinten sekrestyét alkalmaz, mely felett két traktusban lelkészlakások
lesznek, miként ez az első Armpruszter-féle háznál is
megvolt már. A nádor azon óhaját, hogy az ablakok és
bejáratok ne boltiveket, h a n e m merő négyszögletes alakot
kapjanak, a város teljesiti, ellenzi azonban az épület
falainak alacsonyabb méreteit, mert a szakemberek állítása szerint az épületet elcsúfítaná és különben is a
városban sok magánház van, mely az új imaháznál
magasabb. A nádor, a ki egyébként már mindenáron
szabadulni óhajtott ezen ügytől, mindenhez készségesen
hozzájárult, csak az ellen volt kifogása, hogy az országgyűlés tartama alatt az uj templomban is prédikáljanak,
Erre nézve a pozsonyiak sem engedtek, úgy, hogy már

az országgyűlés is kezdetét vette és a tárgyalások még
mindig nem értek véget. Segítségére jöttek most a pozsonyi
evangélikusoknak az országos ev. rendek, kik azon kérelemmel fordultak Pozsony városához, engedné meg, hogy
az új templomban tarthassák meg naponkint és ünnepen kint is reggeli magyar istentiszteleteiket és azt bejelentették az országgyűlés nyílt ülésén is; ez e l l e n akkoriban
az országgyűlésen nem mert senkisem tiltakozni s igy
mindennap volt magyar istentisztelet az épülő templomban, melyre Windisch Orbán ácsmester szeptember és
október hónapokban már a tetőzetet is feltétette. Csak a
következő 1638. év dec. 18. tarthatta meg Wegelin
Józsua akkori pozsonyi ev. lelkész és esperes hálaadó
imáját a templomépítés szerencsés befejezése alkalmából.
És valóban, h a tekintetbe veszszük azt, hogy ezen
templomépítés m a j d n e m három esztendeje alatt a pozsonyi
evangelikus polgárok összegyűjtötték a templomépítés
költségeit, négy ötödrészben a sajat erejükből; hogy vezetőik, különösen Karner Dániel, Doktor Szeleczky Jakab,
Pogner János és Heuchelin Gáspár, okos, körültekintő,
bátor és bölcs utmutatása szerint a körülményekhez képest
lángoló lelkesedést, csüggedetlen szívósságot, önfeláldozó
munkásságot és semmitől vissza nem riadó elszánást
mutattak, a mikor szembeszállottak a káptalan, a prépostság, az esztergomi érsek, a kamaragróf, a királyi
személynök, a nádor, sőt a király határozottan kifejezett
akaratával: ma, majdnem három évszázaddal ezen események után az utódok a hálás elismerés és méltó bámulat
kiapadhatatlan érzelmeitől áthatottan kénytelenek meghajolni azon ősök emléke előtt, kiknek lángeszű tervezgetése és feltartóztathatlan cselekvő ereje egy közös forrásból a tiszta, evangeliumszerű és eleven hitérzületből
fakadt. Evangélikus hitérzület Pozsonyban soha, sem azelőtt, sem azóta, úgy mint akkor, a tűzpróbát ki n e m
állotta.

E templomépítés külső körülményeiből még legyen
megemlítve az, hogy az egész építés alatt nem kellett
vizet szállítani az építéshez, mert az alapfal mélyítésénél
egy gazdag forrásra akadtak, mely bőségesen szolgáltatta
az építéshez szükséges vizet; hogy az egész templomépítés
22925 tallér és 50 dénárt vett igénybe, mely összeg kisebb
részében a külföldön, Szászországban, Brandenburg, Holland
és Svédországban lőn gyűjtve. Lelkészek voltak ezen időben;
Wegelin Józsua esperes, Götz András és Schmidt Dániel.
A város legelső tisztviselője, a városbíró is evangdlikus
volt ezen időben: Doktor Szeleczky Jakab, de evangélikus
volt a polgármester is: Cellarius János valamint a kövétkező öt tanácsos: Hark János, Karner Dániel, az evangelikus templom és iskolák főfelügyelője, Wenczel Márton,
Pogner János és Szegner András. Figyelemre méltó külső
körülménye ezen első pozsonyi evang. templomnak az is, hogy
az egész ügy bonyodalmas lefolyását hitelesen és kimerítően
irta meg az esemény egyik főszerepvivője Pogner János
városi tanácsos, ki kéziratával a pozsonyi evang. egyház
múltjának egyik legérdekesebb fejezetét világítja meg és
teszi érthetővé az utókor előtt. 1 )

*) Lichner Pál. Pogners Verzeichniss über den Bau der evangelischen
Kirche in Pressburg von 1636—1638 und Johann Liebergotts Tagebuch von
den Verfolgungen der Evangelischen in den Jahren 1672 — 1683. nach den
Handschriften der evang. Bibliothek mit Urkunden. 1861. 1—42. lap.

IX.

A pozsonyi evang. egyház első virágzási korszaka.

hol, a mini láttuk, a hatalmas és gazdag akkori
magyar főváros polgársága oly hősies küzdelmet
tudott indítani és végigharcolni, ott az öntudatra
ébredt erőnek nagy alkotásokban is kellett kifejezést találnia vagy pedig egy tragikus katasztrófában ideiglenes célponthoz jutnia, hogy azután — mert az erő a
történelmi fejlődésben sem vész el — más alakban, más
körülmények között újra kiinduló pontjává legyen egy
hosszabb lélekzetű históriai fejlődésnek.
A gyors felvirágzás adja meg az 1638 —72-ig tartó
korszak jellegét, végződvén a pozsonyi evangeliumi institúciók látszólag teljes bukásával 1672-ben, hogy azután
ismét a ledöntött törzs gyökereiből táplálkozva, nehezen,
végtelen akadályokkal küzdve, sokszor az enyészet szélén, de csüggedetlenül és a jövőbe vetett törhetlen hittel
lassan ú j r a éledjen és az egyre kedvezőbben fejlődő körülmények között ismét virágzó korszakot érjen.
Már azon levelek, melyekben Wegelin Józsua pozsonyi
esperes a szomszéd szabad királyi városok és községek
lelkészeit az új templom felavatására meghívja, tanúskodnak azon emelkedett vallásos érzületről, mely hálával
tekint a múltba és bizalommal a jövőbe. Szt. György,
Modor, Somorja és Gálos lelkészei kaptak ilynemű meg
hivót. 1 ) Elő vannak ezekben sorolva mindazon okok,
1

) Pogner's Verzeichniss. 42. 1.

melyek miatt a hitsorsosoknak az örvendőkkel örvendeniök
kell. Egyszersmind a pozsonyi evang. templom felavatása
arra is alkalmul szolgált, hogy Nagy-Szombat evangelikus lelkészét, Bayer Jeremiást lelkészi hivatalába iktassa.
A templomfelavatási ünnep 1638. dec. 20. és 21-én
ment végbe, úgy hogy az első napon Schmidt Dániel
lelkész tartotta az imádságot, mely után egy fiú- és egy
leánygyermeket tartottak a keresztvizre, őket Tamásnak
és Évának keresztelve, Wegelin esperes és Karner egyházfelügyelő keresztszülőkként való szereplése mellett. Az
eznapi délutáni istentisztelet befejezte előtt Esterházy
nádor, Homonnay országbiró és Lippai esztergomi érsek
néhány tanácsos kiséretében megjelentek a főtéren az
evangelikus templom előtt; az evang. templomi közönség
már-már nyugtalansággal gondolt az első isteni tisztelet
megzavarására, de az emlitetl főurak a nádornak lakására
mentek, mely az evang. templom mögött az akkori
búzapiacon volt; igy tehát a félelem az evangélikusok nagy
örömére alaptalan volt.
A következő napon, dec. 21. ment végbe a tulajdonképeni templomszentelés, az u j templom ünnepélyes
elnevezésével kapcsolatban. Igy kapta ezen új templom
a „Szent Háromság" templom nevét. Megelőzte a tulajdonképeni szertartást a hiveknek általános gyónása, melynek
végeztével járult az oltár elé az ifjú nagyszombati lelkész,
Bayer Jeremiás, ki szintén meggyónván, Wegelin esperes
által lelkészi hivatalába lőn beiktatva. Az egyházi beszéd,
melyet egész terjedelmében birunk 1 ), nemcsak Wegelin
esperes rendkívül nagy theologiai tudományos képzettségéről tesz tanúságot, a mennyiben az ó- és új testamentombeli helyeket eredeti héber-, görög- és latin nyelven
*) Domus Domini renovata et evangelicorum nove inaugurata. Posonii Hungarorum. Das Pressburgische Gotteshaus der Evangelischen Deutschen
Kirchen und Gemein daselbst in der Hauptstadt des Königreichs Niederhungarn. 1640.
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idézi, az egyházi atyákból, az augustana confessióból,
Luther és a hírneves theologusok müveiből hosszú citátumokat sző beszédébe, hanem megragadja a hivatalába
lépő ifjú lelkész és az egyházgyülekezet figyelmét azon
mesteri rajzzal, melynek Pál apostol nyomán haladva egy
evangéliomi érzületű lelkipásztor jellemének meg kell
hogy feleljen. Az sem téveszthette el hatását, hogy az
Augsburgból származó esperes meleg hangon emlékezett
meg Bayer lelkész atyjáról, ki szintén lelkész és neki
barátja lévén, gyermekét, a most hivatalba iktatott lelkészt az ő baráti gondjaira bízta. Az oltárnál a meghívott
lelkészeken kívül állottak a pozsonyi lelkészek és a nagyszombati, modori, szentgyörgyi presbyteriumok képviselői
is, kik szintén részt vettek a kézfeltevés (impositio ma
nuum) szertartásában 1 ).
Bayer hivatalba iktatását ima, egyházi zene és úrvacsoraoszlás követte. Az egyházi zenét különös gonddal
karolták fel a pozsonyi egyháznál, a miről az isteni tisztelet tanúskodik, melynek m a j d n e m minden részét az
égyházi zenekar egy-egy szereplése előzi meg és köveli is.
De hosszabb zenebetétek is szerepeltek az akkori pozsonyi
evangelikus istentiszteleteknél, melyeket hírneves kántorok
gyakoroltak be, olyanok is, kik később a külföldön mint
zeneszerzők arattak nagy dicsőséget, mint Capricorni
Sámuel és Kuszer János. Az előadott zenemüvek jegyzéke épenséggel nem teszi azon benyomást, mintha az
akkori evangelikus egyházi zene csak igen elemi igényeknek tudott volna megfelelni 2 ).
Magának az ú j templomnak nagysága, benső berendezésének diszes volta is emelte bizonyára a hívek vallásos hangulatát. Az oltár, a kórus, az orgona, a falak
») I. m. 40. 1.
2
) Index librorum musicornm in Ecclesia Posoniensi. Consignatio librorum musicorum templi evang. 1657. Index operum musicorum Sarauelis
Capricorni, A pozsonyi ev. egyház kézirattára. 581. kg. 1—8. sz.

diszítményei vagy a pozsonyi mestercébek remekbe
készített ajándékai vagy gazdag hivek áldozatkészsége
következtében beszerzett ritkaságok voltak. 1 ) Az egyházi
kegyszerek nagy számáról, művészi és anyagi értékéről
nemcsak legendák keringenek ma is, hanem esküt tett tanuk
vallomásai egy 1721-ben folyt per alkalmával bizonyságot
tesznek arról, hogy az összes templomi kincsek (kelyhek,
ostyatálak, kannák, gyertyatartók, keresztelő medence és
keresztelő kannák) értéke hozzávetőleges becslés szerint
24000 frt-tot telt ki; az ezüst keresztelő medence maga
megért 300 arany forintot. A Speidl Jakab által 1637-ben
ajándékozott két ezüst kehely súlya 11 bécsi márkát tett
ki, a mi súlymértékünk szerint 2*463 kg.-ot. Volt idő,
mikor az úrvacsorát élvezni akarók száma oly nagy
volt, hogy egyszerre 12 kehely és 6 kanna állott az
oltáron, melyek ezüstből valók ugyan, de belül aranyozottak, kivül pedig domborművekkel voltak gazdagon
díszítve. Csak a kelyhek száma 30 és az Összes kegyszerek száma 70. 2 ) A királyhoz és a kormányszékekhez
ment jelentésekben állandóan olvasható az evangelikus
templomban megjelentek számaként a 4 — 5000, a mit
nagyon túlzottnak azért nem vehetünk, mert tényül
elfogadhatjuk, hogy a nagy és karzatokkal ellátott evangelikus templom sokszor annyira zsúfolva volt, hogy
egyszer sokan kénytelenek voltak eltávozni, mielőtt még
bemehettek volna a templomba.
Az évi perselyjövedék ezen években 1546 és 1766
tallér között változott. Sátoros ünnepeken a perselypénz
átlag 40 tallért tett ki.3) Az egy esztendőben házasságra
lépő párok száma átlagban 300 körül volt, 4 ) a mi a 19.
*) Verzeichniss des Kirchenornats, so beschrieben den 8. Augusti
Anno 1637.
2
) Paria declarationum a testibus in processu Nicolai Pálffy 1721. factarum. Kézirattár. Lichner: Pogner Verzeichniss 150. 1.
3
) Lichner. I. m. 150 o.
4
) Evangelische Glocken: Die Taufmatrikeln der evang. Kirchenge-

századbeli esketési arány szerint a 15000 lélekszámnak
felelne meg, mely számtól azonban ki kell zárnunk azokat, a kik Pozsonyba jöttek Ausztriából, hogy itt az
evangelikus ritus szerint részesüljenek az egyházi áldás
ban. Az evangélikusok gazdagsága azonban n e m csak
ingókban, hanem tetemes értékű ingatlanokban is mutatkozott: a pozsonyi, dévényi, récsei, szentgyörgyi és
vajnori szőlőhegyekben 12 — 14 szőleje volt az evang.
egyházközségnek, melyekből jó esztendőben 2 — 300 bécsi
akó bort szüreteltek. Ennek egy részét, mintegy 100 akó,
az egyházi funkcionáriusok kapták fizetésképen, a többit
pedig a városnak egyes, kellő biztonságot nyújtó pincéiben
őrizték, igy többek között Szegner András házában. 1 ) Volt
továbbá a városnak az evangélikusok kulturcéljaira szolgáló allodialis majorsági épülete is a magasúton, melyhez
szántóföldek tartoztak. Itt tartották a fogatokat, igás jószágot, melyeket épületanyag hordására használtak.
Minthogy pedig tudjuk azt, hogy a káptalan és a
prépostság mily nagy gondot fordított arra, nehogy az
újonnan épült evang. templom következtében Pozsony
városa mint patrónus kötelezettségeit a Szent Márton
templommal szemben elhanyagolja,
nem tehető fel,
hogy csak egy fillér is fordíttatott volna evangelikus kulturcélokra katholikus jellegű alapítványokból és beneficiumokból, annyival is inkább, minthogy az utóbbiak
1602-ben a pozsonyi prépostság kérelmére összeirattak éshovaforditásukat szigorúan ellenőrizték. 2 ) E szerint a pozsonyi
meinde Pressburg im 17. Jahrb. Az eredeti anyakönyvek a pozsonyi prépostsági káptalan levéltárában.
') Kézirattár 602. kg. XV. Karton, 2. sz. U. o. XVII. kart.
2
) Perventus item ecclesiae parochialis, rectoratuum altarium, votivorum
et aliorum beneficiorum cathalogum ut edere et specificare ac a prophanis,
in quos iniuria temporum qualitercunque conversi sunt, reditus illos ecclesiae et altaribus remittere debeant, in mandato specificandum. A magyar
helytarlótanács levele Mátyás főherceghez, melyben eljárási módozatot ajánl
arra nézve, hogyan lehetne véget vetni a Pozsonyban elterjedt hilujitásnak.
Bécsi császári udvari levéltár, Hungarica fasc. 141.

evangelikus kultusz összes kiadásait az evangélikusok
maguk teremtették ugyan elő önkéntes adományozás,
gyűjtés, önönmagukra kivetett egyházi adó útján, ezen
pénz és vagyon kezelése azonban a város gazdasági administrációjának a keretében megy végbe. A városi
kamara fizeti ki az evangelikus lelkészeket, tanárokat,
kántoromelyeket
kat és a i M B M B ^ M W I M w . v .
•,' :f*\ T'íl
az evan
gelikus
templom
templom
és iskola
építése
szolgálamiatt
tában álló
szükséegyénegessé vált
ket ; a váküldöttsérosi kamagek felra fizeti ki
emészteta temptek 1 ).
lom* és iskolaépítés
Igen
és javitás
sok
szeköltségeit
rencsés
és ugyankörülcsak a váménynek
rosi kamakellett
ra fedezi
közrejátazon költszania,
Szegner András emléktáblája.
ségeket,
hogy a
pozsonyi egyház oly gyorsan oly nagy sikereket érjen el. Az anyagi gazdagságnak
természetes okait
abban látjuk, hogy az előbbkelő és gazdagabb polgárok
csaknem kizárólag evangélikusok voltak, hogy azon osztrák főúri családok, melyek Pozsonyban megtelepedtek, a
templomépítés után sem szűntek meg az evangelikus
*) Lichner, Pogners Verzcichniss 152. 1.

egyházat anyagilag is támogatni; de a nagy és eleven
hitbuzgalom épen abban is nyilvánult, hogy sokan pénzbeli alapitványokat tettek, vagy földjeiket, szőleiket egyházi célokra a városnak engedték át. Tekintetbe kell
továbbá vennünk, hogy Pozsony a háború veszedelmeit
aránylag szerencsésen kikerülte, pedig a harmincéves
háború a Vogesek-től a Hargittáig éreztette pusztitó hatását mindenfelé. A Bethlen- és Dampierre-féle véres jelenetek után Bouquoi támadása úgyszólván vér nélkül
ment végbe; az I. Rákóczy György-féle támadás korában
sem szenvedett igen közgazdasági érdekeiben. Termékeny
szőleinek, gyümölcsöseinek és szántóföldjeinek productumait épen, mivel háborús idő volt, igen jó áron értékesíthette, munkás kézben pedig hiány nem volt. A város,
mint patrónus, ha a szorosan kath. egyházi-jellegű alapítványokból és beneflciumokból nem is adhatott evang.
kultuszcélokra, de már az ellen nem igen lehetett kifogást tenni, ha iskolai célokra a folyó kiadásokból szavazott meg segélyt, ha a város erdejéből adott a lelkészeknek és tanítóknak fát.
Ezen anyagi fellendülés karöltve az 1645-ben megkötött linzi békével megteremtett helyzet erkölcsi hatásával Pozsonyban oly irányú fejlődést mozdított elő, mely,
ha néhány év múlva meg nem szakad. Pozsonyt oly
evangelikus központtá teszi vala, mely történelmi fejlődésben, gazdaságban és kulturális jelentőségben csak
némely szászáországi egyetemi városban láthatott volna
versenytársat. A linzi béke nyomán létrejött törvény szerint
az evang. templom birtoka, valamint az evang. vallás
szabad gyakorlata, a templomok, harangok és temetők
használatának a polgárokra és végbeli katonákra való
kiterjesztése is kimondatott. 1 ) Az eddigi sérelmek orvoslását biztosította és mindezeket a törvénykönyvbe iktatta.

') Joan. Ribiny, Rer. eccl. A. C. in reg. Hung. p. I. p. 408.

Ezen kedvező külső és belső állapotok eredménye
volt az, hogy a régi iskola épületét kibővitették, az iskolát újjászervezték, magyar-tót templomot épitettek, azt
ellátták toronynyal és harangokkal és alapját vetették
meg a pozsonyi magyar-tót egyháznak. És miként a
XVII. század első évtizedében az evangelikus egyházügyekben Pesserer Konrád és Maurach Lukács szereztek
maguknak elévülhetetlen érdemeket 1 ), a templomépítés
alkalmával pedig Heuchelin Gáspár városi aljegyző és Dr
Szeleczky J a k a b városbíró voltak a pozsonyi evangélikusok vezető férfiai, úgy a XVII. század derekán a
pozsonyi evang. egyház legvirágzóbb korszakában Plankenauer Tóbiás 2 ), Maurach R u d o l f ) és különösen Szegner
András fejtettek ki nagy tevékenységét. Az utóbbi férfiú
nevét emlékét még a mi napjainkban is őrzi több emlékkő. 4 ) a Szegner András utca, a neve napján a lyceum
ban tartatni szokott hálaünnep a jóltevők emlékére és
végül a Szegner-féle emlékérem. 5 )
A Szegnerek eredetileg n e m voltak pozsonyiak, sőt
magyar származásúak sem. Szegner Boldizsár még a XV.
század végén jött Styriából Pozsony Szt. Györgyre,
1
) Pozsony városi levéltár: Actionaie protocollum. Lib. Reg. cittis.
Poson 1614. pag. 182. A pozsonyi ev. lyc. értesitője. 1902. 29 - 30. 1.
2
) Plankenauer Tóbiás arcképe a lyceumi régiségtárban.
3
) Feliratos emléke a régi lyceum (jelenleg tanonciskola) bejáratánál:
Anno Christi MDCLVII. XIV. Januarii Schola haec ab inclito ac prudentissimo
liberae regiaeque huius civitatis senatu In honorem divini nominis. In frugalem iuventutis institutionem et educationem tum patriae commodum constituta, introducta et Jesu Christo salvatori nostro dicata consecrata est.
Post vero anno Christi MDCLXV et XVI curiis eius partim mutatis partim
amplicatis tum conclavibus adiacentibus superne coaedificatis ex collectione
contributioneque ecclesiae evangelicae germán, nationis restaurata et firmata
est Nobili et praestantissimo viro Rudolpho Maurach senatore fabricae
praefecto.
4
) Emlékkő az V. malomnál: An Gottes Segen ist alles gelegen. Andreas Segner 1665. Ugyanilyen a Fürst-Weiner kereskedőházban.
6
j Győrik Márton: A Pozsonyi Ág. Ev. Lyceum Dr. Schimko Danielféle Érem- és Régiséggyüjteménynek katalógusa II. k. 102. Ribini I. 493. Bel.
Not. H. N. I. C04. 605.

honnét Salome nővérének
irja: 1 ) „Az Úr az áldott
Kanaán földjére vezetett." Boldizsár egyik utóda, szintén
Boldizsár m á r nagy érdemeket szerez azon alkalommal,
midőn a királyi íiskus, Illésházi István és Szentgyörgy
város érdekei egymással szembe kerültek és az utóbbi
város, mint szabad királyi város saját polgári hatóságot
kap úgy, hogy Szegner Boldizsár az első városbiró és
magyar nemességet kap. Ennek fia Szegner András 1594.
év táján született Szt. Györgyön, iskoláit részben m á r
valószinüleg a pozsonyi lyceumban végezhette; ami azonban később fáradhatatlan tevékenységében és lángoló hitbuzgalmában oly kiváló szolgálatot tett neki, az azon
körülmény volt, hogy mint ifjú nemcsak Németországot
utazta be és ismerte meg, hanem Törökországban és a
keleten
családiá-

ismeretét.
képzettséggel vállalt hivatalt Szegner Pozsony városánál s miután
tehetsége, lelkes tevékenysége a közfigyelmet csakhamar
magára vonla, városi tanácsossá és 1641-ben városbiróvá
lesz, kinek állása akkoriban a polgármesterénél is magasabb
volt. Mint ilyen sem feledkezik meg szülővárosáról Szt.
Györgyről, melynek 1641. június 8. szépművű, kivül belül
gazdagon aranyozott ezüst kelyhet adományozott, azonkívül
100 darab magyar aranyforintot oly rendeltetéssel, hogy
annak kamataiból a szentgyörgyi alsókapui temető jó
karban tartassék.
*) Grosz Sándor: Geschichte der Evang. Gemeinde Szt. Georgen, nach
archivalischen Quellen ausgearbeitet. 1877. Kézirat a szentgyörgyi ev. egyház
birtokában. L. Pozsonyi ev. lyceumi értesítő 64—66. 1.

Mint gazdag, nagy eszű, tudományosan képzett, törhetetlen erélyű és evangelikus hitbuzgalomtól áthatott
férfiú, rendelkezvén még a magyar nemesség 1 ) és a
városi főbirói tisztség tekintélyével is, mindenütt ott van,
a hol tudományos és egyházi intézményeket
kellett
létesiteni és a hol a vallott elvekért és hangoztatott
meggyőződésért akár a személyes szabadság és az
élet kockáztatásával is helyt kellett állania, a mire ezen
időszakban is bőségesen volt alkalom 2 ).
Az első nagyobb alkalom, a midőn a pozsonyi evangélikusoknak ismét okos és erélyes vezetésre, valamint a
maguk részéről elszánt maguktartásra volt szükségük:
a második evangelikus templom épitése volt, melyre már
kevéssel az első templom befejezése után gondolniok
kellett. Mindenekelőtt azért volt ilyenre szükség, mert a
nagy templom a városháza mellett magában nem volt
elegendő az összes evangelikus hivek befogadására; másrészt azonban a magyar és a tót hivek istentiszteletét
nehezen lehetett úgy beleilleszteni a német istentiszteletek
rendjébe, hogy mind a két fél mindenkor meglehetett
volna elégedve az erre vonatkozó elintézés módjával.
Magyarok elég szép számmal voltak Pozsonyban; hiszen
egy egész utcát, a mostani Széplakutcát, Magyarutcának
nevezték ; sok magyar nemesi család már csak a nagyobb
biztonság kedvéért is Pozsonyban telepedett meg, nem
tekintve azt, hogy országgyűlések alkalmával a rendeknek akkor még tekintélyes része magyar istentiszteleten
akart részt venni; végül az ú j o n n a n szervezett iskolának
két alsóbb osztálya német és magyar nyelvű volt. A
linzi béke és ennek törvénybe iktatása nem gördített
akadályt u j evangelikus templomok épitése elé, úgyszintén
*) A Szegner cimer a Vödrici malom emlékkövén.
) Elias Thomae: Cupressus Funerea, sive luctus gymnasii Posoniensis super obitu nobilissimi, amplissimi et consultissimi domini Andreae
Segneri. S. Markusovszky. J. m. 72. o.
2

Az első pozsonyi magyar-tótjjtemplom, jelenleg Orsolyák temploma.

megengedte az iskolák, harangok, templomok használatát,
függetlenítvén őket a földesúri jog és a király főkegyúri
beleavalkozásától.
Már a linzi béketárgyalások idejében kértek a pozsonyi
evangelikus polgárok a várostól külön temetőt, arra való
hivatkozással, hogy az akkor dühöngő pestis miatt a
városi temetőkben már nincs elég hely, a miért is a
Kórházutca végén lévő főzelékeskert megvételét hozták
javaslatba. A város azonban ezen eszmél annyiban nem
tette magaévá, a mennyiben mint város a telekvételt nem
vállalta el, támogatta azonban a szándékot azzal, hogy a
Mihálykapu előtti telket temetőül az evangélikusok szám á r a kihasította és az evangélikusok a vételár előteremtése végett maguk között gyűjtést rendeztek. Már 1647-ben
Schurtz János polgár 100 birodalmi tallért és 150 rhénes
forintot, Pálmay Ferenc örökösei pedig 132 birodalmi
tallért juttattak Fiechtl János kezeihez, ki az evangélikusok egyházi céljaira szánt pénzeket kezelte. 1 )
A második evangelikus, vagyis első magyar-tót templom felépítése nem ment olyan simán, bár oly sok
viszontagság között sem folyt le, mint az első német
templomé.
A telek megvétele, az anyagi eszközök előteremtése,
az építés maga ezúttal sem okozott nehézséget. Célszerűnek tartották ezt a templomot is a városháza közvetlen
közelében, a német templom és az evangelikus iskola
mögött, az akkori gabonapiac és zsidóutca kiszögellésénél,
közvetlenül a városfal mellett felépíteni. Célszerűnek tartották továbbá azt is, hogy sem a kamaránál, sem a
nádori hivatalnál a templomépitésről egyáltalában említést nem tesznek, mert különben, bár a törvény világos
engedélye szerint jártak el, biztosra volt vehető, hogy a

*) Pozsony városi levéltár: Protocolíum actionale 1645,
p. 126, 224. Pozs. Lyc. ért. 1901/2 36. és 37. o.

1646, 1647.

klérus tiltakozásából a linzi béke ellen, a király legfőbb
kegyúri jogaiból, a városoknak a királyi halalom alá való
tartozásától annyi érvet lehetett volna meriteni az építkezés ellen, hogy az ügy hivatalos lebonyolítását bevárni
nem lehetett volna. E helyett Szegner András, Pozsony
városának főbirája, a templom anyagi eszközeinek előteremtője, az evangelikus polgárság vezetője, szép csendben készletben tartván a költségeket, elkészíttetvén a
tervet 1658. őszén szerencsésen fedél alá hozza a
magyar-tót evang. templomot. (Jelenleg az Orsolyák
temploma).
A lelkes áldozatkészség a magyar-tót templom építésénél sem volt kisebb mint a német temploménál. A
külföldön azonban ezúttal nem gyűjtöttek, mert sürgősen
kellett a költségeket előteremteni és a mint a példák
bizonyították, a magyarországi evangélikusok közérzülete
magában is elég erős volt az épület létesítésére. 1 ) Szegner
felszólítására mindenek előtt Sopron, Ruszt és Kőszeg
városa járultak a költségekhez, majd magában Pozsonyban
indították meg a gyűjtést, melynek számszerinti végeredményét nem ismerjük ugyan, de egyes jelenségekből joggal következtethetünk az evangelikus polgárok derekas
evangéliumi hitérzületére. 1658. jan. 3-ról olvashatjuk a
következő feljegyzést: „Én Sibrik István ajánlottam arra
magamat, hogy ez mostani magyar evangélikusok újonnan
épített szentegyházukba Pozsonyban, Istennek tisztességére
és a megkészülésének segitségére én is a magam költségén csináltatok emlékezetért egy becsületes szép oltárt."
Auer Ernő és J á n o s Nándor testvérek 4 aranyat ajánlanak fel. Vitnyédy István 12 aranynyal szerepel az adományozók sorában. Egy névszerint nem ismert pozsonyi
polgár mind a három harangot a maga költségén öntette
és ezen alkalommal olvasatlanul, teli marokkal szórta az
*) Licbner Pál. J. m. IX. 149. és 152. o. Egykorú rajza Raimundus
Rimandus Pressburger Kirchen und Schulverlust cimű könyvében.

ezüst tallérokat a megömlött harangötvénybe, hogy ezen
túl csengőbb legyen az uj harangok hangja.
Az 1658. év egy viharos decemberi északáján húzatta fel Szegner néhány hú emberével az elkészült magyar templom tornyába a harangokat és ugyanezen év
karácsony ünnepén szóltak Pozsonyban első ízben evangelikus templom harangjai!
Az öröm azonban, melyet az evangelikus harangok
zúgása, mint a polgári jólét és áldozatkészség, az evangéliumi hitbuzgalom és elszánt bátorság kifejezője országvilágnak hirdetett, nem volt zavartalan. A veszély, Bécshez oly közel, a katholikus érzületű császár tőszomszédságában, bár szemmel látható nem volt, hanem elburkolt alakban, a beavatottaktól sejtve, az ingadozóktól
rettegve egyre nyomában volt minden szónak, tettnek,
melynek forrása a protestáns öntudat, célja a protestáns
irányú szervezkedés volt.
A protestantizmus elvi ellenfelei mindent hűségesen
bejelentettek Bécsben; ott tudtak is mindenről. Még csodálhatjuk, hogy 1656-ban nem akadályozták meg a német
templom diszitési munkálatait és n e m gördítettek akadályt
a templomépítés elé m á r 1657-ben. Ne gondoljuk azonban, hogy e passiv magatartásnak az alkotmányos érzület
és a vallási türelmesség volt. Hiszen ugyanazon III. Ferdinand magyar király, a ki politikai kényszerhatás alatt
békét kötött I. Rákóczy Györgygyei a vallási egyenlőség
elve alapján, Trauttmannsdorff követe által kijelentette a
Westpháliai békekötés alkalmával, hogy inkább kész lemondani a jogarról, koronáról, életéről, egészségéről, sőt
inkább kész látni, fiait miként ölik meg a saját szeme
láttára, semhogy az ágostai vallás gyakorlatát valamely
országában megengedné.
Ilyen érzületű királytól
sok jót a protestánsok
Pozsonyban sem várhattak. Midőn azonban a pozsonyiak
a magyar templommal elkészültek volt, III. Ferdinánd

már meghalt és megkezdődött I. Leopoldnak szakadatlan
és borzalmas katasztrófákkal teljes uralma. Hogy azonnal
nem volt érezhető a később annyira gyászos uralom hatása, abban leli magyarázatát, hogy mindjárt a trónralépéskor az uralkodó figyelme a külföldi eseményekre
volt irányítva. Ekkor vivta ugyanis háborúját II. Rákóczy
György Kázmér lengyel királylyal és ebben Leopold
király Kázmér lengyel királynak szövetségese volt. Érdekében állott még ezidőszerint a Habsburg dynaszliának
a magyarok érzékenységét úgy a vallási téren, mint az
alkotmányosság tekintetében
kimélni, mert ellenkező
esetben a magyar rendek igen könnyen II. Rákóczy
Györgyöt erélyesebben támogatják, mint a hogy tényleg
tették. A nagy feladat a bécsi udvar részéről abban állott,
diplomáciai és, ha kell, közvetlen harcias beavatkozással
a protestáns Erdélyt a lengyel korona elnyerésében megakadályozni és, a mennyire lehetséges, Rákóczyt a lengyel,
a magyar és a töröktől várható segédforrásoktól megfosztani. Ezen diplomáciai magatartás keretébe nem illett
volna bele a magyarországi protestánsokra vonatkozó és
a linzi békekötésen alapuló megállapodásokat erőszakosan
felzavarni. Meg kellett tehát elégedni azzal, hogy rendeletekkel, fenyegetésekkel vessenek gátat a protestáns érdekek előnyomulásának. Csakhogy ezek mennyit érnek,
ezt tudták a pozsonyiak a német templom épitésekor
szerzett tapasztalataikból, annyival is inkább, minthogy
ezúttal 1659. január 3-ig a bécsi udvar — bár tudomással birt a második evangelikus templom épitéséről
is -— nem lépett közbe gállólag. Nem csodálhatjuk tehát,
hogy Szegner András és a pozsonyi evangélikusok nem
tulajdonítottak nagy fontosságot Leopold király azon tilalmának, mely Szelepcsény György cimzetes kalocsai érsek
és kancellár aláírásával is, Pozsony város bírájához és
többi esküdt polgáraihoz intéztetett és a melyben a korona
sérelmét azon tényben látja, hogy katholikus polgárok

megakadályoztattak az új templom telkének megszerzésében s így a királyi kincstár rövidséget szenved, mert
elesik az esetleges birtokosok részéről fizetendő adótól,
mint templomtelek a föld adómentes lévén. 1 )
A tiltó rendelet ezen megokolása és a végső cél
világos volta, mely szerint az újonnan épített evangelikus
templomot m i n d e n á r o n é s m i n d e n
eszközzel
akarják rendeltetésétől elvonni, nem ok nélkül keserítette
el a pozsonyi evangélikusokat. Mert azt csak fel lehetett
tenni róluk, hogy a királyi kincstárt szívesen kárpótolják
azzal, hogy letesznek oly összeget, melynek kamatja a
magánosoktól szedendő adóval egyenértékű, mint ahogy
ez az első templomnál meg is történt és a káptalan erre
nézve pecsétes levelet is adott. 2 ) Különösen a Pozsonyban élő, számkivetett osztrák protestáns urak és nemesek
izgattak oly irányban, hogy a királyi rendeletnek engedelmeskedni nem kell, a templomot tovább is rendeltetésének fenn kell tartani, a harangokat, mint eddig, ezután
is használni és a királyi rendeletet tudomásul nem venni.
E hangulat inditotta azután gróf Forgách Ádám kamara
elnököt a király elé terjesztendő azon véleményre, hogy a
pozsonyiak,mint akik vétkes merényletet követtek el,makacsságot és engedetlenséget tanúsítanak, visszaéltek a királyi
kegyelemmel. E szerint törvény elé kell őket idézni, hogy
perbe fogassanak, s miután elitéltettek, szigorúan meg
kell őket büntetni, hogy a jövőben tudják, miként kell
tiszteletben tartani ő felsége rendeleteit. Mert ha ezúttal
megvalósítják szándékukat, a jövőben még többet meré
szelnek. Ezért — így fejezi ki magát gróf Forgách — ki
kell űzni Pozsonyból az összes lutheránusokat, de külö-

*) König Leopold verbietet den Bau der Evang. Kirche und
brauch der Glocken. Wien, 2. Januar 1659. Lichner i. m. 104—106.
2
) Martinus Klanica: Fata Aug. Conf. ecclesiarum a tempore
tionis ad synodum Pestiensem. Fabo Monumentáiban 194. és kk. 1.
ev. lyc. ért. 53. o.

den Geo.
reformaPozsonyi

nősen az ide számkivetetteket, mert nyilvánvaló dolog,
hogy ezek ő felsége érdekei ellen dolgoznak 1 ).
A felelet, melyet a pozsonyi városi tanács a király
rendeletére adott, hivatkozik mindenek előtt a törvényekre, melyek az összes karoknak és rendeknek, sőt a
jobbágyoknak is a szabad vallásgyakorlatot, a templomok, temetők és harangok használatával együtt megadják, továbbá hogy adóváltság fejében egy méltányos öszszeget letettek a királyi fiscusnál, hogy végül nincs arról
tudomásuk, hogy az emiitett templomtelket — melylyel
a város, mint nemes személy szabad birtokként rendelkezik — katholikus polgárok megvenni akarták volna 2 ).
Az új királyi leirat, mely 1659. február 14. kelt,
hivatkozik azon törvényekre is (1548. 14. és 1556. 23.)
melyek alapján a pozsonyiaknak a templom épitése és a
harangok használata tilos, 3 ) mire a pozsonyiak jó későn,
1659. március 23-án felelnek. Ezen feleletben felölelik az
egész kérdést újból és különösen hangsúlyozzák, hogy a
város tulajdonát képező telek felhasználásával a templom
céljaira sem a királyi kincstár nem szenvedett sérelmet,
mert hiszen azon minimalis kincstári adó, mely a telek
után járt, a többi evangelikus háztulajdonosokra kivetett
adótöbbletben talál fedezetet; de nem szenved kárt a
város sem, mert azon magtárépület, mely eddig a tót
gyülekezet céljaira használtatolt, ismét a város rendelkezésére bocsáttatott. A mi végül a templomnak evangelikus
egyházi célokra való felhasználását illeti, erre nézve vilá-

*) Gróf Forgách Ádám eredeti levele a pozsonyi ev. lyc. kézirattárban 699. ktg. 13. sz. Lichner P. i. m. 105. o. Graf Adam Forgách räth dem
Kaiser die Pressburger Evangelischen gerichtlich vorzuladen und streng zu
bestrafen, Komjáti 13. Januar 1659.
2
) Lichner Pál. I. m. 105. 1. A pozsonyi evangélikusok felterjesztése a
királyhoz 1659. feb. 2.
3
) König Leopold verbietet nochmals den ungarischen Kirchenlhurmbau und den Gebrauch der Glocken. Wien, am 14. Februar 1659. Lichner I.
m. 106. Pozsonyi evang. lyc. kézirattár: Documenta archivi eccl. Ev. Pos. T. II.
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gosan rendelkezik az 1647-iki
1608. k. e. 1. törvénycikk 1 ).

törvény, úgyszintén

az

Érdekes, hogy ezidőben már úgy a király és a nádor
cimzésében, mint a város felterjesztéseiben az aláírásoknál kifejezésre jut a városi közönség és tanács e v a n g e l i k u s r é s z e , vagyis a városi szervezettől elkülönülő,
önálló evangelikus egyházközség eszméje. Eddig minden
alkalommal mint városi tanács és mint városi közönség
járnak el az evangélikusok, mert csakis mint városi hatóság vannak szervezve és a külön evangelikus egyházközségi szervezet a városnak mint patronusnak a fennhatósága alatt még a XVII. században is nálunk legalább
Magyarországon idő előtti fogalom. A mint láttuk,
Pozsony is úgy indult a reformáció első hatása alatt,
hogy a régi kegyúri keret fenntartása mellett az összes
egyházi szervezeteket protestáns alapokra fektette volna,
mellőzve mindazt, a mi a protestáns szellem alapján az
új keretbe felvehető nem lett volna. Ha érvényesülhetett
volna ezen fejlődési folyamat, úgy meg kellett volna szűnnie a prépostsággal és káptalannal való kapocsnak, a szerzetes templomoknak, de a városnak ezen intézményekkel
szemben fennálló kötelezettségei az evangelikus egyházszervezetnek lettek volna alapjaivá. Tudjuk azonban, hogy
a reformáció szelleme bár áthatotta a város tanácsát és
közönségét, s ezek mindent elkövettek a protestáns szempont érvényesítésére felfelé, a szerzetesek, káptalan, prépostság némi ingadozás után, a dynasztia és a rekatholizált
főrendek támogatásával korábbi pozíciójukat megtartották,
sőt most már egy lépéssel tovább is mentek, mert az
udvar, a kamara, az érsek, prépost és káptalan erélyes
támogatásával a városi tanácsban és a városi közgyűlésen is megalakul egy katholikus párt.
Ez ugyan
*) A pozsonyi evangélikusok felterjesztése a királyhoz. Közölve Lichner
Pál i. m. 106—108. o. Az eredeti fogalmazványa a kézirattár Documenta archivi eccl. Tom. II.

egyelőre kisebbségben van, de a felülről jövő intéseknek engedve, állást foglal az ellen, hogy a városi
tanács és a városi közgyűlés az e g é s z v á r o s nevében
intézze az evangélikusok ügyeit. A katholikus kisebbség
már az első templom épitésekor felsőbb parancsra protestált minden ellen, a mi csak az evangélikusok érdekében
tárgyalásra került. Ezen kisebbség erősbitése, sőt túlnyomó
többséggé alakítása képezte ezentúl az udvar és az egyházi hatóságok politikáját, mely végre a külső körülmények megváltozása következtében teljes célt is ért. Egyelőre azonban be kellett érnie azzal, hogy az evangélikusok ügyeit intéző városi tanács és közgyűlés többsége a
városi tanács és közönség evangelikus részének nevezte
magát (Senatores et universa commuuitas civium et inhabitatorum liberae ac regiae civitatis Posoniensis, evangelicae relígioni addictorum 1 ). A városi tanács ezen megoszlása szolgáltatta kétség kivül az alkalmat, hogy később
az evangelikus hiten levő polgárság, mint külön egyházgyülekezet szervezkedjék, ez már azonban a körülmények
kényszerhatásának az eredménye. Ez időszerint (1659.)
ezen teljesen elkülönített evangelikus egyházközség kifejezetten kialakultnak egyáltalán nem mondható, mert Mäurach Illés és Karner Illés mint város bírája és városi
tanácsos tárgyalnak a pozsonyi evangélikusok ügyében
Wesselényi Ferenc nádorral. Ez utóbbinak Murányban
1659. april 6. kelt levelében foglalt kifejezése »civitatis
Posoniensis evangelicae confessionis communitas« sem
téveszthet meg bennünket ezen felfogásunkban, mert az
egyes evangelikus egyénekből önként és alulról külön szervezkedett egyházszervezet ez időben még a királyi és földesúri egyházi kegyúri jog keretébe beleilleszthető nem volt 2 ).
*) A pozsonyi evangélikusok felterjesztése a királyhoz 1659. márt. 23.
) Der Palatin Franz Wesselényi berichtet über seinen Vermitllerbripf.
Lichner i. m. 108. o. Pozsonyi ev. lyc. kézirattár. Docum. arch. eccl. Pos. Aug.
conf. tom. II.
2

A pozsonyi evangélikusok e szerint a nádorhoz for
dúlván, úgy gondolták, hogy, miként az Esterházy Miklós nádorral folytatott tárgyalások alkalmával is, ezúttal
is baj nélkül fognak végre is birtokába kerülni mindazon
jogoknak, melyek a törvenyben voltak számukra biztosítva. Ezen optimismusra feljogosíthatta őket Wesselényi
nádor említett levelének loyalis, concilians hangja is. A
tények azonban azt mutatták, hogy a nádor levelének
hangja következtében — ha csak ő is nem volt megtévesztés áldozata, a mi kizárva nincsen — kissé merész
és az eddig megszokott elővigyázatot nélkülöző lépésre
szánták el magukat. Egy nagy pozsonyi küldöttség indult
Bécsbe, tagjai a város legelőbbkelő emberei: mint Szegner
András, Tuczentaller Mátyás, Harttl Jakab, Tolnay János,
Spindler Kristóf, Heuchelin Gáspár, Karner Illés, Burgstaller Kristóf és Tratzl Mihály. A feltevés az volt, hogy
a nádor — a mint levelében jelezte — úgy járt közben
ő felségénél, miszerint, ha ők kellő alázattal és hódolattal könyörögni fognak jóindulatáért, ezt tőlük meg nem
fogja tagadni és a templom és harangok használatát tovább
nem gátolja; legfölebb egy kis dorgatoriumot fognak kapni
eddigi makacsságukért.
Az események azonban váratlanul egészen m á s fordulatot vettek. A császári Burgban megjelenő küldöttség
audienciára nem bocsáttatott, h a n e m a magyar kancelláriára utasíttatott, hol Szelepcsény György kancellár azzal
fogadta őket, hogy addig ő felsége elé nem bocsáttatnak,
amíg nem intézkednek, hogy a harangozással és a templombajárással ő felsége további rendelkezéséig felhagynak és erre nézve ők maguk kezességet nem vállalnak;
midőn pedig arra hivatkozott a bizottság, hogy utasításhoz lévén kötve eljárásuk, semmiféle kezességet nem vállalhatnak, hanem igenis készek hazamenni és ily irányú
utasítással ismét megjelenni a kancellária előtt. Szelepcsényi mindennemű halasztó szándéknak és hazamenés-

nek azzal vágta útját, hogy a király nevében az egész
pozsonyi küldöttséget m á j u s 3. fogságba vetette azon
fenyegetéssel, hogy innen addig ki n e m mennek, a mig
a király kifejezett engedélyéig a harangozást be nem
szüntetik és ki nem jelentik, hogy engedetlenségükkel a
király tekintélyén csorbát ejteni nem volt szándékuk és a
fogságból kibocsátva a népet ráveszik, hogy mindenben
aláveti magát a királyi akaratának 1 ).
A bécsi fogságban sinylődő pozsonyi urak egyhamar
nem tudták magukat rászánni a reversális aláirására. A
helyzet azonban annyiban válhatott aggasztóvá a pozsonyiakra nézve, a mennyiben az otthon maradtak a vezetők sorsa miatti aggodalmukban vagy túlmerész, vagy
nagyon is engedékeny lépésre határozhatják el magukat
s így némi módosítással a reversalist aláírták. Azon
magyar kisérő levél, melyet Szelepcsényi, a legszélsőbb
klerikális irányzat egyik főembere, Szegnernek és társainak
adott, az otthon maradt pozsonyi evangélikusokat is
fenyegeti: »Egyébaránt, ha kegyelmetek ezen kivül mi
különböző állapotba bocsátkozik, azután megesvén, ne
másnak senkinek, hanem egyedül maguknak tulajdonítsa.«
A szélső klerikális irányzat ezen merész fellépése
előtt már ösztönszerűen megérezte, hogy II. Rákóczy
György, erdélyi fejedelem lengyelországi katasztrófája
következtében az erdélyi fejedelemség megszűnt a magyarországi protestantismus támasza lenni, hogy immár minden tekintet nélkül meglehet valósítani a végső célt: a
minden eszközzel való rekatholizálást. Hogy ez még most
nem következett be, nem Szelepcsényi jóindulatán mult,
hanem azon, hogy Leopold királyt még most óvatosságra
intette a magyar alkotmány sértetlen állapota, melynek
főtámasza Wesselényi nádor, Szelepcsényi politikai ellen-

*) Revers der in Wien 3
Lichner i. m. 108—109.

29. Mai verhaftet gehaltenen

Vorgeladenen.

fele volt. A megdöbbenésükből felocsúdott pozsonyiak —
kik csakugyan kénytelenek voltak a harangozást beszüntetni — tehát a nádorhoz fordultak, hogy eszközölje ki
számukra a királynál egy oly küldöttség fogadtatását,
mely a harangok használatának megengedéséért könyörög.
Jó alkalom kinálkozott erre akkor, midőn a július 2 l - r e
Pozsonyba hirdetett országgyűlésre Leopold király személyesen is megjelent és huzamosabb időn át a már folyamatban levő országgyűlési tárgyalások idején a királyi
várban lakott. Ekkor fordult a királyhoz a nádor azon
kérelemmel, hogy fogadja és hallgassa meg a pozsonyi
küldöttséget a harangok használata ügyében, mert különben m é l t á n fognak panaszt emelni i g a z s á g o s ügyük
mellőzése miatt az egybegyűlt karok és rendek sőt az
egész keresztény világ előtt 1 ).
Mikor m á r a nádor is igy beszélt, a Szelepcsényipárt ezzel szemben m á r n e m tudott érvényesülni s a
királynak a nádorhoz a pozsonyi várból 1659. szept. 29.
intézett levele tudtára a d j a a pozsonyiaknak, hogy a legközelebbi keddi napig hozzanak a városi közgyűlésen
olyan határozatot, mely alkalmas lehet a korábbi engedetlenség feletti sajnálkozás kifejezésére, a király reputációjának
helyreállítására és akkor küldöttségüket fogadni is fogja 2 ).
Ezen kihallgatás megtörténvén, a pozsonyiak ismét
uraivá lettek az evangelikus magyar-tót templomnak és
újra használhatták harangjaikat is egészen az 1672-ben
bekövetkezett katasztrófáig.
Méltatva
pedig az ezen katasztrófát
megelőző
emberöltőnyi kort, azt mondhatjuk, hogy a pozsonyi
evangélikusok rendkívül nagy vallásos buzgalmat, áldozat*) Fürbitte des Palatins, dass die nunmehr bussfertig nachgiebigen
Pressburger Evangelischen zur Audienz vorgelassen werden mögen. Lichner
7. m. 109. o.
2
) Litterae regis Leopoldi ad Franciscum Wesselényi Palatinum in
negotio exaudiendae commissionis Posoniensium. ddo. 27. septemb. 1659.
Lichner i. m. 109. és 110. o

készséget, erőt és okosságot tanúsítottak azon korszakban: építettek két hatalmas templomot, oly iskolát teremtettek meg és tartottak fenn évtizedekig, melyben 8 osztály volt és a felső folyamban theologiát és filozofiát
tanítottak, úgy hogy a felső magyarországi és erdélyi,
sőt részben osztrák tartománybeli ifjúság szívesen kereste
fel. Az ezen iskolából kikerült ifjak külföldi egyetemen a
magisteri fokozatra pályázhattak, a hazában pedig az
egyházi hatóságok által mint tanítók és lelkészek nyerhettek alkalmazást. Volt e gymnasiumban hatalmas diszterem iskolai d r á m á k előadására és tanárai közt nem
egy volt, ki tudományos, irodalmi és zenei munkásságával még a külföld érdeklődését is felköltötte 1 ). Közülök
a leghirnevesebbek: Tiefenbacher bölcsész, Rehlin drámaíró,
Thomas theologus, Guttovini latin költő, Kusser zeneszerző.

Reimundus Rimando, Pressburger Kirchen und Schulverlust. 21. o.
Markusovszky, A pozsonyi ág. hit. evang. lyceum története 43—78. 1.

IX.

A pozsonyi evangélikusok küzdelme templomaik
és iskolájuk megtartásáért.
ármily fényesek voltak azon sikerek, melyek az
evangelikus intézmények első nagy virágzási korszakához f ű z ő d n e k , oly jelenségek merültek fel
e várakozás idejében is, melyekből a mélyebbre
ható sejtelem válságot vagy pusztulást jósolhatott. A nagy
küzdő felek, a dynasztia és a m a g y a r nemzet, az abszolutismus és az alkotmány, a katholicismus és a Protestantismus, a keresztyén római i m p é r i u m és a m o h a m e d á n
török császárság m é g n e m vivták meg élet-halálharcukat,
még ideig óráig egyensúlyban tartották egymást a XVII.
évszáz derekán. Ezen világküzdelem sodrába szövődik
bele a magyarországi p r o t e s t a n t i s m u s és igy a pozsonyi
evang. egyházi intézmények sorsa is. Mihelyt ezen nagy
eszmék egyensúlya megbomlott, az ezek h a t á s a alatt létesült s z á m o s politikai és egyházi intézménynek, történelmi
h a g y o m á n y n a k , egyéni és családi érdeknek válságot és
pusztulást kellett szenvednie. Németországban a Westfaliában megkötött békével a katholicismus és protestantismus, a fejedelmek és császár sorsa hosszú időre el volt
döntve. A Habsburg dynasztia
érdekkörébe
tartozó
országokban azonban a linzi békével megteremtett helyzet állandó nem lehetett, mert a p á p á s r e n a i s s a n c e ez
időben ezen területen a császári hatalom szabad keze
következtében intensitásában határozottan n y e r t és a

külső körülmények kedvező alakulásával minden előnyt
a legerélyesebben felhasznált. Ezen a Habsburgok absolutistikus és klerikális törekvéseinek kedvező külső körülmény volt a hatalmas, protestáns és magyar nemzeti
célokat követő Erdélynek hirtelen és váratlan bukása II.
Rákóczy György erdélyi fejedelem szerencsétlen kimenetelű lengyel hadjárata következtében. A török elfoglalja
Nagyváradot, kifosztja Erdélyt, és a fejedelemválasztásra
gyakorolt nyomás következtében a gyenge Apafi fejedelmet megfosztja mindazon eszközöktől, melyek oly nagy
szerepet játszottak Bethlen és a két Rákóczy György
korában. Erdély gyengülésével a linzi békének sincsenek
m á r garanciái. A királyi Magyarországon semmi sem
állta többé útját az ellenreformációnak, mint a középnemesség, szabad királyi városok és a pórok. Az utóbbiakkal könnyen el lehetett bánni, mert a főurak többpraeiudicio
nyire katholikusokká lévén, az »absque
dominorum terrestrium« féle elv a gyakorlatban most
ugyanazon értelmet nyerte, mint annak idején épen a
protestánsok által is felhasznált azon elv: »Cuius regio,
eius religio«. A jezsuiták és clerus pórázán induló főurak tehát akadálytalanul hozzáláthattak a rekatholizáláshoz. Csak maga Nádasdy Ferenc országbiró 100000-nél
több jobbágyát kényszerítette a katholikus vallásra. Követték példáját az Esterházyak, a Pálfiak, Forgáchok és
Keglevichek. Ez időben lesznek katholikusokká a Kollonichok, legalább az egyik ágon, továbbá az Ulésházyak
és a Rákóczyak is. Csak a Zrínyiek, Batthyanyi és a Wesselényi családok mutatnak fel kisebb tevékenységet ezen
irányban. Magától értetődő körülmény, hogy a katholikus
főpapok, mint földesurak és patronusok jobbágyaik erőszakos térítésében jó példával járnak elől. A helyzet
nyilvánvalóvá lesz az 1662-iki pozsonyi országgyűlésen 1 ),
Fabó András. Az 1662. országgyűlés története, 8. és kk. 1.

melyen a protestáns kisebbség eredménytelenül küzd a
linzi béke elveinek megvalósításáért. A protestánsok
sérelmeit a 13 északkeleti megye követei, kiket csak
h á r o m főúr, Kollonich Keresztély, Nyáry Lajos és Berényi
György, úgyszintén a szabad királyi és bányavárosok
követei támogatnak, felküldik ugyan a királyhoz, ez azonban, minthogy az »evangelikus rend« kifejezést közjogilag helytelennek minősíti, a sérelmeket felbontatlanul
visszaküldi. Erre az északi megyék követei elhagyják az
országgyűlést és a nélkülök hozott határozatok szentesítése ellen tiltakoznak. Ezen obstructiónak eredménye az
volt, hogy mind a két fél elkeseredett indulattal áll egymással szemben, bármi pillanatban készen arra, hogy
valamely alkalmat a forradalmi fellépésre használhasson
fel. Tetézte a kisebbség haragját a vita hevében a Wesselényi nádor részéről a protestánsoknak odavetett kicsinylő
nyilatkozata: »Sohase emlegessétek a fegyveres kézzel
írt törvényeket. Hol van Bocskay István, hol van Bethlen
Gábor, hol Rákóczy György, kik foganatot reméltethetnének az erőlködőkkel ?" Kivívja azonban
bámulatunkat
Zriny Miklós horvát bán nyilatkozata, melyet a nála tisztelgő és a gyűlésből távozó protestánsoknak mondott: »A
kegyelmeteken ejtett sérelem az én sérelmem, bár volna
100000 pápista mellett 100000 lutheránus és 100000
kálvinista harcosa a fejedelemnek, ők megmentenék
együtt a hazát« ').
A király és a clerus sem mehetett a végletekig a
protestáns kisebbség elleni erőszakos eljárásában, mert
1663-ban kitört a törökök elleni háború s így közel volt
a veszély, hogy a protestáns és nemzeti ellenzéket csupa
elkeseredésből a török karjaiba kergetik. Ez a veszély
szerencsére nem következett be, bármennyire óhajtotta is
ezt a török és a parancsára az érsekújvári táborban
') Katona István, História critica XXIII. 814.

megjelent erdélyi fejedelem Apafi Mihály. A nemzeti és
protestáns ellenzék is ezen háborúban a császári hadakhoz csatlakozva Erdély és a török ellen küzdött. Mivel
azonban a császári kormány az 1664. évi ang. 4-én
Vasvárott megkötött békében az ország területéből sokat
áldozott fel, továbbá a békekötésben a magyar befolyást teljesen mellőzte 1664—71-ig, nemcsak a magyar
protestáns kisebbség maradt meg ellenzékinek, hanem
épen katholikus főurak használták fel ezen ellenzéket
arra, hogy Magyarországot a Habsburg dynasztiától elszakitva a török fennhatóság alá juttassák. Ez a Wesselényi-,
Zrínyi-, Nádasdy-féle összeesküvés, mely 1671-ben a főösszeesküvők lefejeztetésével szánalmas véget ért. Most
nyer szabad kezet az abszolutismus és a rekatholizáció
az egész vonalon, nincs többé akadály az alkotmányban
és Erdélyben. Ez a nagyobb erő okozza a pozsonyi evang.
egyházi intézmények végromlását is, bár a pozsonyiak
távol állanak az összeesküvéstől és dynasztikus hűségükben nem ingadoztak. Ezért is kellett velők szemben a
törvény külső látszatával támogatni az erőszakot.
Már 1671-ben hullottak porba Nádasdy, Zrínyi,
Frangepán fejei, Wesselényi Ferenc özvegye Bécsbe fogságba hurcoltatott, Kobb Farkas kassai császári főparancsnok kegyetlenkedett az elfogott kurucokon,
Thököly
István Árvavárában Esterházy által ostromoltatván, az
ostrom atatt meghalt, midőn Pozsonyban megalakult a
hires iudicium delegatum, melynek tagjai Rothal elnökön
kívül Gubasóczi János püspök, Zichy István kamaraelnök,
Forgách Ádám helyettes országbíró és a királyi táblának
bírái. A törvényszék katonai fedezet alatt működött:
néhány Porcia- és Herberstein- ezredbeli század állandóan
Pozsonyban volt elszállásolva. 1671. nyarán vették fejét a
pozsonyi piacon Bónis Ferencnek, testét a Lőrinckapu
melleti temetőben hantolták el. Az 1672. év elején pedig
a rajongó Drabicius Miklóst végezték ki, mert szó- és

írásbeli jóslataiban a Habsburg dynasztia közeli romlását
hirdette. A nyolcvanéves aggastyánnak Pozsony piacán
a pellengér mellett vágta le a hóhér először a jobb
kezét, azután a fejét, végül kitépett nyelvét a pellengérhez szegezte. Csonka testét könyveivel együtt a Mihálykapu melletti bitófa alatt ugyancsak a hóhér égette eP).
Az országban és Pozsonyban végbement véres események által keltett rémületet csak fokozta az, hogy a
pozsonyi várat Ampringen János Gáspár mint Magyarország
teljes hatalmú főparancsnoka szállotta meg és Szelepcsényi
György prímás mint királyi helytartó kezd szerepelni.
Ilyen minőségben követelte be az utóbbi a pozsonyi városi
tanácstól az evangelikus iskolák és templomok kulcsait
1672. február 3.
Ezzel veszi kezdetét az evang. templomok birtokáért
sokáig elhúzódó harc, mely végre is az erőszak diadalával végződött úgy azonban, hogy a pozsonyi evangélikusok szívós és bátor ellenállásával kivívott dicsősége az
utókor emlékezetében mindenkor fenn fog állani! Nem
szabadna csodálkoznunk, ha az általános rémület hatása
alatt fejüket veszítve a pozsonyiak is, mint a Szentgyörgyiek, Modoriak és Baziniak, az első parancsra mindjárt kiszolgáltatták volna a templomkulcsokat 2 ). A somorjai református templomot is néhány nappal előzőleg
záratta be Pálffy Miklós, pozsonyi gróf, a lelkészt pedig
elűzte. Szelepcsényi felszólítása és a közeli szomszédságban végbemenő
templomelvételek
egy
pillanatig
sem engedtek kétséget arra nézve, hogy a pozsonyi
templomokat is minő veszedelem fenyegeti. Mindkét
fél eljárását egyébként jellemzi azon törekvés, hogy a
nyílt erőszakot mindegyik kerülni akarta, addig azonban
minden egyéb eszközt ki kellett mindegyik félnek merítenie.
*) Reimundus Rimando, Pressburger Schul- und Kirchenverlust.
Kvacsala János, Drábik Miklós. Századok. 1889. évf. X. füzet.
2
) Liebergott's Tagebuch. Ed. Lichner 60. 1.
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Már jóval a válság előtt mindennemű hirek keringtek a városban; a katholikus és evangelikus polgárság
egyetértése megszűnt, egymás iránt bizalmatlanság, gyanúsítás, gúny és bosszúindulat kapott lábra; a katholikus
polgárok irigykedtek az evangélikusokra, hogy sikerült két
templomot minden akadály ellenére a város közepén felépíteni, holott a katholikus templomok a város szélére
és eldugott helyekre szorultak; híre járt, hogy a jezsuita
atyák, kiknek n e m volt saját templomuk és ideiglenesen
a dómban végeznek istentiszteletet, már a német evang.
templomot a maguk számára szemelték ki; hire járt, hogy
a kath. klérus el van telve irigységgel az evangelikus
papok iránt, mert ezek oly szigorú egyházi rendet tudnak
híveik között fenntartani és az evangelikus papok titkos
összejöveteleken a polgársággal együtt összeesküvést szőnek a király ellen. Mindezen híreszteléseknek az volt a
célja, hogy a katholikus polgárságot az evangélikusok
elleni eljárásban az utóbbiak ellen állandó izgalomban
tartsák. Eleintén nem is adtak az evangélikusok mindezen
mendemondákra semmit, komoly veszedelemtől azon
tudatban, hogy semminemű erőszakos eljárásra okot nem
szolgáltattak, nem is tartottak. Csak akkor ébredtek a
veszély tudatára, mikor Szelepcsényi február 1. Bürgler
Gáspár városi árvagyámot fogságba vetette 1 ). Bürgler latinul, magyarul, németül és tótul kitűnően szónokolt, jogban jártas, szókimondó és bátor férfiú volt s igy elfogatásával a polgárságnak nem volt vezére: Szegner András
meghalt, a későbben vezérszerepre jutott Reszler Farkas
és Burgstaller Kristóf még fiatal emberek, a nemrég az
evang. község felügyelőjévé választott Auer János Ferdinand pedig buzgó és derék ember volt ugyan, de a vezető
tulajdonságaival n e m rendelkezett.
Szelepcsényi első felszólítására, hogy a városi ható') Reimundus Rimando. I. m. 25 Liebergott's Tagebuch 44.

ság a polgármester és városbíró Bán Endre és Ott Ferdinand a templomkulcsokat szolgáltassák ki, ezek azt
felelték, hogy a kulcsokkal nem rendelkeznek, aminthogy
tényleg akkor már az evang. polgárok magukhoz vették
a kulcsokat és szigorúan őrizték azokat. Még kevesebb
sikerrel járt azon kísérlet, melyet a prímás Titius Dávid
és Reiser Antal lelkészek megidézésével tett. Az említett
lelkészek megjelentek ugyan a primási rezidenciában, és
Szelepcsényi egyiküket testvérnek, másikát fiának szóli
totta, de a kulcsok hollétéről n e m szerezhetett biztos
értesítést. Február 3. az egész polgárságot közgyűlésre
hívták a városházára, mely alkalommal mint Szelepcsény
helytartó megbízottai jelen voltak: Gubasótzy váci püspök, Kálmáncsai és Szomolányi kanonokok,
Kerekes
mosonyi alispán, Bárson János királyi személynök, Mayláth királyi ügyész és még más urak kíséretükkel együtt.
A közgyűlésen latinul, magyarul és németül olvasták fel
II. Ferdinand királynak 1636-ban megjelent tiltó parancsát az evang. templom épitése tárgyában, úgy azonban,
mintha ez most megjelent királyi parancs lett volna. A
felolvasás után megkérdezték a közgyűlést, akar-e ezen
királyi parancsnak engedelmeskedni, mire a katholikus
polgárok mind hangos i g e n n e l válaszoltak, az evangélikusok pedig hallgattak. Következtek már most a fenyegetések és rábeszélések ; de midőn kitűnt, hogy a felolvasott parancs n e m a mostani királytól származik, az
evangelikus polgárok hangosan halasztást követeltek.
Ugyanezt tették a tanács evangelikus tagjai is, dacára
annak, hogy a főtéren császári katonaság állott teljes
harci készenlétben, sőt egyes polgárok dacosan állottak
a templom ajtai elé, mutatva, hogy készek azokat életükkel is megvédeni. Ugyanezen jelenetek ismétlődtek délután is. A polgárság egy bizalmi embere, Vittnyédy János,
a híres alországbiró Vittnyédy István fia, megkérdezte a
közgyűlést, óhajt-e mindenben ő felségéhez hű és enge-

delmes lenni? Erre az egész közgyűlés hangos igennel
fejezte ki minden gyanún felül álló alattvalói loyalitását.
Megkisérlették azután Vittnyédyt négyszemközt befolyásolni, de miután ez nem sikerült, a királyi ügyész
Vittyédynek szemére vetette atyja lázadó voltát és mindazokat, kik Vittnyédyvel tartanak, lázadóknak mondotta,
mire azt felelte Vittnyédy, hogy atyja eljárásáért ő felelős
nem lehet, a maga részéről ő becsületes polgár és ha ő
és a vele tartó polgárok rebellisek, minek hívták őket a
városházára. Szelepcsényi emberei tehát kénytelenek voltak eredmény nélkül távozni a városházáról. Még az nap
este öt óra tájban négy polgár indult meg a pozsonyi
evangelikus közönség megbízásából Bécs felé, hogy a
királynál könyörögve menthessék meg az evangelikus
templomot. E polgárok Tűmpfel György, Partonides Lajos,
Neckler és Vittnyédy a Duna jegén már megindultak volt
Bécs felé kocsin, midőn a várőrség parancsnoka 6 muskétást küldött elfogatásukra. Hogy el lehessen őket érni,
nem igen volt remény, miért is a kis különítmény
parancsnoka több izben tüzet vezényelt ellenük, de minden eredmény nélkül. Éjjel azonban Regelsbrunnban mégis
a császári őrség fogságába esnek, mely a következő napon
a Dunán át visszahozta őket. A parton hirtelen összeverődött polgárok, látva, hogy Vittnyédyt a várba akarják
hurcolni, a többieket pedig szabadon eresztik, rávetik
magukat az őrségre és Vittnyédyt erőszakkal kiszabadítják
a muskétások kezéből és behozzák a városházára,
ahol
a királyi ügyész parancsára azonnal vizsgálat alá vették.
Másnap pedig elfogták azokat, kik Vittnyédy erőszakos
kiszabadításában részt vettek, mig a Bécsbe küldött polgárok ismét elmehettek eredeti céljuk megvalósítására.
A Bécsbe küldött pozsonyi polgárok egyebet nem
értek el, mint hogy a király fogadta őket 7 én, meghallgatta szóbeli könyörgésüket, átvette irásba foglalt folyamodásukat és elbocsátotta őket azzal, hogy ügyüket meg

fogja vizsgáltatni. Közben a jezsuiták által nevelt katholikus fiatalság kísérletet tett az evangelikus iskolába való
behatolásra, Titius Dávid ev. lelkész pedig Balási Imre
házánál a királyi ügyész által ki hallgattatott, miközben
az evangelikus polgárok szorgosan őrizték a templomok
és az iskola kulcsait, bejáratait, nehogy valami meglepetésszerű támadás következtében veszítsék el templomaikat.
A következő napokon, február 9., 10. és 11-én Auer
Ernő felügyelőt és az evangelikus papokat hallgatják ki,
esküt véve tőlük arra, hogy minden kérdésre lelkiisme
retük szerint felelnek, csak az igazságot vallják és kihallgatásukról senkinek semmit el nem mondanak. A kihallgatás tárgya m á s n e m lehetett, mint azon kérdés, hol és
kinél vannak az evangelikus templomok kulcsai és
hogyan lehetne azokat megszerezni, úgyszintén az evangélikusok okmánytárát is. Minthogy pedig a pozsonyiak általában, még a legszélsőbbek is, mint Vittnyédy, Reszler, Tümpfel és Partonides is a király iránti
hűséget mindig hangoztatták és úgy vélekedtek, hogy a
templomok és iskola kulcsainak kiszolgáltatása n e m
l e h e t a király akarata, mert hiszen épen a király beleegyezésével jutottak templomaik és az iskola birtokába:
semmi okuk sincs feltenni úgy a felügyelőről, mint a
lelkészekről, hogy hamis esküt tettek, amikor azt mondták, hogy a kulcsok hollétéről mit sem tudnak. A helyzet fonáksága csakhamar nyilvánvalóvá lett: Szelepcsényi
primás és helytartó azon az alapon követeli a kulcsokat,
hogy a király 1638-ban és 1659-ben a templom épitését
betiltotta. A pozsonyiak pedig azon az alapon tagadják
azt meg, hogy a király azt megengedte. Minthogy pedig
a királyi hozzájárulás utóbb történt, mint a tilalom, az
utóbbi pedig az előbbit természetszerűleg kizárja: a
pozsonyi evangelikus közönség zöme ösztönszerűleg érezte,
hogy a saját jogi álláspontja a tények logikája szerint az
erősebb és rajta csakis önkénynyel és erőszakkal lehet

átgázolni. A Bécsbe küldött követségeknek a pozsonyi
evangélikusok részéről az volt célja, hogy a királyt
vagy nyíltan az erőszak, vagy nyíltan a törvény útjára
tereljék. Hogy a király nyiltan az erőszak terére nem
lép, az egészen bizonyos volt, mert ezen időben Leopold
császár szövetségese Angliának, Hollandnak és Brandenburgnak, a vezérlő protestáns hatalmasságoknak Európában és biztosan közbenjárásra vagy talán diplomáciai
bonyodalmakra vezetett volna a nyilt erőszak a protestánsok ellen. Másfelől pedig alattvalóival szemben sem
lehetett a császár egy nyiltan is erőszakos eljárásnak
köztudomású szentesitője, ragaszkodni kellett azon külsőségekhez, melyek a királyi akarat kifejezésekor abban
nyilvánultak, hogy a király alatvalóival szemben atyai
jóindulatot, természetszerű kegyességet, bűnbocsánatot,
elnézést gyakorol. Azután meg a bujdosók is megmozgattak mindent Erdélyben és Törökországban, csakhogy
a Habsburgok ellen meginduljon a világháború. Mindezen
körülmények összevettetvén Bécsben
azzal, hogy a
pozsonyi evangelikus polgárok királyi hűséget hangoztatnak és templomaik és iskoláik használatát a király nyiltan kifejezett és okmányilag megállapított akaratából kifolyónak állítják, Bécsből jött titkos utasítás 1 ) következtében
Szelepcsényi most meg akarta szerezni azon okmányokat,
melyek alapján az evangélikusok a templomokat és az
iskolákat használhatják. A dolgot szép szerével, erőszak
nélkül kellett volna végrehajtani. Ehhez képest Auer Ernő
felügyelőt Szelepcsényi lakomára hívta meg. Itt voltak a
királyi Ítélőszék emberei, néhány püspök, a káptalan, a
városi tanács, a várparancsnokság képviselői, és a házigazda valamint a vendégek is igen nyájasan beszélgettek
Auerrel, ő volt az általános figyelem tárgya. Lakoma
közben egyik áldomás a másikat követte, fogyott a tokaji
*) Brief des Erzbischofs Szelepcsényi an den Kaiser Leopold über den
Pressburger evang. Kirchenprozess. Pressburg, am 19. Februar 1672.
A Pozsonyi Evang. Egyház Története.
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és a spanyol bor is, úgy hogy Auer u r a m n a k mégis ártottak. Senki sem találta tehát feltűnőnek azt, hogy akadt
két jószívű úr, Kálmáncsay kanonok és Vattay városi tanácsos, akik az ingadozó járású inspectort a lakására
kisérték, ahol megint igen természetes dolog volt, hogy
a házigazda az érdeklődő vendégeknek megmutogatott
mindent, amit látni érdemes volt; többek között az evangelikus templomokra vonatkozó királyi leveleket is. Mielőtt azonban ezeknek Kálmáncsay és Vattay uraimék
jóvoltából lába kelhetett volna, berontottak a szobába a
pozsonyi polgárok, kik az egész gyanús dolgot aggódó
figyelemmel kisérték és maguk közé osztva el az okmányokat, épen úgy mint a templomkulcsokat most már
maguk őrizték.
Éktelen haragra gerjedt erre Szelepcsényi. Sem a
kulcsokat nem kaphatta meg, sem az okmányokat; a
polgárok éjjel-nappal őrzik az iskolát és a templomot,
még az asszonyokra is átragad az általános izgalom, ők
is részt vesznek az őrködésben, sőt a városkapitány élete
is veszedelemben van, midőn éjjel tesz kísérletet az
iskolaépületbe való behatolásra, Vattay városi tanácsost
pedig ugyancsak az asszonyok megverik és kidobják az
iskolából. Hiába próbálkozik Szelepcsényi azzal, hogy a
városházán leveleket olvastak fel, melyekben a Bécsben
időző Gubasótzy és Bársony püspökök, mintegy a király
nevében és megbízásából buzdítják Szelepcsényit a megkezdett irányban való továbbműködésre, hiába nyerte meg
Szelepcsényi a belső és a külső tanács néhány evang.
vallású emberét a maga számára, hiába volt az is, hogy
Spindler Kristóf evangelikus tanácsos szólította fel hitsorsosait arra, hogy adják elő a kulcsokat és okmányokat. Minden igéret, minden fenyegetés hiába való volt,
az evangelikus polgárság rendíthetetlenül maradt meg
azon elhatározása mellett, hogy csakis egyenes és hiteles
királyi parancsra fogja a kulcsokat kiszolgáltatni.

Kétségbeejtően szomorú napok virradtak most a pozsonyi
evangélikusokra. Pusztulás és zord elkeseredés mindenütt
az országban, a magyar alkotmány romjai m á r már
maguk alá temetik az evangélikusok vallásszabadságát is.
A rendiség zászlóvivőinek fejei porba hullottak, a vármegyei nemesség szóvivői a külföld börtöneiben sínylődtek, a protestáns egyházfők kettesével egymáshoz láncolva hurcoltattak a pozsonyi várba, az ország legfőbb
birósága a központi hatalom vak eszköze, a katholikus
egyház főm éltóságviselője erőszakos téritő! Ilyen viszonyok között kinek lett volna bátorsága, törvényre, igazságra hivatkozni? Az egyre fenyegetőbben gomolygó vészfelhők láttára a pozsonyi evangelikus polgárok hiába keresnek vezért, kinek bátor szózatára bátor és szilárd
ellenállást tanúsíthatnának. A vezérek elbuktak, félreállottak vagy az ellenséghez pártoltak, a derék Bürgler börtönben, az ingadozó Auer tehetetlen, az áruló Spindler az
ellenség táborában, s ha mégis helyt áll az evangelikus
polgárság zöme, élete árán védi templomát, iskoláját, rejtegeti okmányait, bízik királya igazságosságában, a saját ügye
szentségében, nem ebben kell-e látnunk a pozsonyi evang.
egyház későbbi feléledésének, ujraszületésének legbiztosabb
zálogát?
Bizonyára a vezéreitől megfosztott, rémes fenyegetésekkel meggyötört polgárság ellenálló ereje egyensúlyt
tartott a Szelepcsényiek, a Kálmáncsayak, Vattayak és
Spindlerek ravasz fondorlataival, körmön font beugratási
kísérleteikkel és brutális erőszakoskodásaival. Egész február hónapban egy lépéssel sem jutott az ügy tovább
annál, mint ahogy megindult; a kérdésre, szolgáltassátok
ki a templom kulcsait, a felelet még mindig az volt: nem
adjuk. Mintha csak megérezték volna a pozsonyi evangélikusok, hogy utódaikra nézve kedvezőbben alakul a
helyzet, ha c s a k a z e r ő s z a k n a k engednek, mintha önként hajolva meg az erőszak előtt, azt jogosnak elismerik.
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Hogy azonban magára Szelepcsényire nézve is válságos volt a dolognak ez a fordulata, arról meggyőződhetett azon hangulatból, mely akkor Bécsben széltében
el volt terjedve és mely első sorban épen Szelepcsényi
ellen irányult, vádolva őt azzal, hogy a pozsonyi evangélikusok elleni eljárást meggondolatlanul és könnyelműen
kezdte meg, úgy hogy most a király személye is oly
helyzetbe jutott, mely mindenképen tekintélyének csorbításával jár. Mert h a most a király a pozsonyi evangélikusoknak arra való hivatkozással, hogy ők 1659-ben a
királytól kapott engedély következtében bírják és használják templomaikat, tovább is megengedi a templomok
és harangok használatát, világos igazságtalanság esik meg
mindazokkal, akiktől már eddig a templomokat, haran
gokat, temetőket elvették, mint a nagyszombatiakkal,
szakolcaiakkal, besztercebányaiakkal, zsolnaiakkal. Ha
pedig engedi tovább haladni Szelepcsényit eljárásában,
ez nem történhetik meg most m á r annélkül, hogy a
királynak személye szerint is bele kellene avatkoznia,
mert a pozsonyiak kifejezetten azon az állásponton vannak, hogy csakis a királynak határozott és világos parancsára adják át a templomok és iskola kulcsait.
Ezen a prímásra, a királyra és a pozsonyiakra nézve
egyaránt nehéz válságban emlékiratban fejtette ki Szelepcsényi a további eljárás irányát, mialatt egyszersmind
eddigi eljárását is igazolni törekszik. 1 )
Bármennyire nem találhat méltánylást, az ellenreformáció minden törekvése alapeszméjénél és eszközeinél
fogva oly mű keretében, melynek célja egy a reformáció
eszméi szerint alakult egyházi intézmény fejlődésének jogos
és észszerű voltát nyomon kisérni: nem zárkózhatunk el
annak elismerése elől, hogy az akkor 77 éves aggastyán,
Szelepcsényi a királylyal, tanácsosaival és a pozsonyiakkal
*) Brief des Erzbischofs Szelepcsényi an den Kaiser Leopold über den
Pressburger evang. Kirchenprozess, Pressburg am 19. Februar 1672.

szemben is egy hosszú mult törekvései következtében
szenvedélylyé alakult érzülettel, semmi veszélytől vissza
nem riadó bátorsággal, a szükség által indokolt hypokrizissel, rabulisztikával és erőszakkal jár el, hogy megmentse és diadalra vigye a római katholikus egyháznak
már-már erősen ingadozó szervezetét Magyarországon.
Gyermekévei és ifjúsága azon időbe esnek, amikor mint
papnövendék iskoláiban csak a szenvedő, megalázott,
üldözött egyházról hallott, amikor a püspöki javak török
és világi kézen vannak, amidőn P á z m á n y érsek és
Balázsfi pozsonyi prépost számkivetésbe küldettek, amikor
a jezsuiták Magyarországon ingatlan javadalmakat nem
szerezhettek. Pázmány az ő minden akadályon keresztül
törő buzgalmával és alkut nem ismerő merevségével nem
csak elődje volt a primási széken, hanem követendő
példája is. Kisebb concepciójú tervező, de amannál szerencsésebb, ő aratta azt, aminek a magvát Pázmány
hintette el. Abban is különbözik Pázmánytól, hogy
ő már semmit sem tesz magyar fajszeretetből és magasabb fokú államférfiúi előrelátásból a magyar nemzeti
eszme szempontjából, mint amaz, aki a protestáns Erdély
ellenében az élethalálharc szükségét el nem ismerte. Átmenet ő Pázmánytól Kollonichhoz, aki már a magyar
nemzeti állam eszméjét az absolutismussal szövetkezett
klerikalizmusnak teljesen feláldozta.
E hatalmas klerikális vezérférfiú leveléből tudjuk
meg, hogy ő a pozsonyi evangélikusok elleni eljárásáért
a királyi fiskusra háritja a felelősséget, hogy ő sem az elsietés, sem a méltánytalanság vádjával nem illethető,
valamint a gyávaság és nevetséges meghátrálás szemrehányásával sem, ellenkezőleg minden tekintetben érett
megfontolás után és gondosan megválasztott módszer
szerint járt el. Amit tett, azt nem a saját egyéni elhatározása kifolyásaképen, h a n e m a királynak egyenes parancsara, a király magyar tanácsosainak buzditására, a

királyi magyar Ítélőtábla ajánlatára, a birodalmi miniszterek és egyháznagyok tudtával és beleegyezésével cselekedte. S bár az emiitett urak épen úgy mint a nagyszombatiakkal és szakolcaiakkal szemben a nyilt erőszakot
javasolták, ő, hogy a király személyét ne legyen kénytelen
belevonni a kényes természetű ügy lebonyolításába, jobbnak találta, ha a korábbi királyi tiltóparancsnak alapján
a királyi fiskusnál törvényes kereset útján intézi el a
dolgot. A királyi fiskus eljárása következtében a pozsonyi
városi tanács és külső tanács hajlandó is magát megadni
s nem követte néhány polgárnak, mint Vittnyédy, Ressler
és Nekler titkos bujtogatásait, sőt n e m ismerte el ezeket
ő felségéhez küldött követeinek, h a n e m az ellen óvást
emelve, az óvást nála letették és kérték őt, hogy ez alapon jelentse a királynál az ő alattvalói hűségüket. így
elérte azt, hogy az evangélikusok maguk is két pártra
szakadtak: az egyik minden áron — tehát a templomok
és iskola feláldozásával is — hü akart lenni a királyhoz,
a másik pedig minden áron meg akarta tartani a templomokat és iskolát, még h a lázadóvá is kellene lennie. Az
ügy fejlődésének ezen stádiumában kapta a királynak
azon levelét, mely szerint be kell szüntetni az egész eljárást, mint olyat, m e l y c é l r a n e m v e z e t é s r o s z s z u l v o l t e l ő k é s z í t v e . Hogy volna azonban célra
nem vezető és rosszul előkészítve az eljárás, midőn a
városi belső és külső tanács megidéztetve általa a király
nevében ismét helyt állott azon előbbi nyilatkozatáért,
mely szerint nem vállalnak közösséget a Vitnyédy-féle
szélső irányzattal és ő felségéhez feltétlenül hivek maradnak, csak Dörr tette még hozzá, »Bízik azonban ő felsége
kegyelmességében« ? Hogy volna tehát veszélyes az eljárás a királyra nézve, ha az evangélikusok tekintélyesebb
részének hűsége biztosítva v a n ? A közönségesebb elemek
ellenállása csak ideig óráig tarthat és következetes magatartás útján nem lesz nehéz azt megtörni. Beválik tehát

szerencsésen a »Divide et vinces« elve. De nem volna-e
sokkal nagyobb a veszedelem a királyra nézve, ha most
kellene abbahagyni az eljárást? Hiszen akkor Nagyszombat, Szakolca, Besztercebánya, Lőcse, Eperjes, Bártfa,
Kassa azonnal, hivatkozva a Pozsonynyal szemben tanusitott elnézésre, az előbbi állapot visszaállítását követelné.
De másfelől megfontolás tárgyává kell tenni azt is, hogy
Sziléziában, Csehországban, Morvában, a két Ausztriában
és Styriában még most is sok a titkos protestáns. Ezek
mind a magyar széleken levő Zsolna, Trencsén, Szakolca,
Pozsony és Sopronba tódulnak, ahol nemcsak ájtatosságukat végzik, hanem részt vesznek minden, ő felsége
ellen koholt összeesküvésben. Ha tehát nem akarjuk
nyitva tartani ő felsége ellenségei számára a boldogulás
útját, végre valahára az ezen határszéli városok üzelmeit
erővel is be kell szüntetni. Végül meg van győződve
Szelepcsényi, hogyha mindezen dolgokat szóval is a király
elé terjesztené, az ő javaslatai bizonyára meghallgatásra
találnak, mert megvallja, hogy nincs ugyan beavatva a külföldi ügyek titkaiba, de a magyar ügyeket alaposan ismeri.
E levél alapján, melyben a pozsonyi helyzetet teljes
mivoltában terjesztette a király elé, alaposan meghányták
vetették Bécsben a legközelebbi teendőket. A meggyőződés az volt, hogy abba hagyni a dolgot nem lehet; a
király személyének mint eddig is minden bonyodalmon
felül kell állania, a végső esetben a katonaság rendelkezésre áll. Szelepcsényi szellemében és terve szerint kell
ugyan folytatni az eljárást, de tekintettel agg korára, egy
ifjabb erő járjon el a végrehajtásban. Ez ifjabb erő: a
pozsonyi magyar kamara újonnan kinevezett elnöke Kollonich Leopold gróf. Ha azonban valami egyéb szerencsés véletlen idézheti elő a pozsonyiak ellenállásának
megtörését, annál jobb, akkor kisebb zajjal és feltűnéssel
lehet ugyanazon célt elérni. Hogy ez tervszerű megállapodás volt, ezt a következmények igazolták.

Mindenek előtt az aggressiv eljárásban némi szünet
állott be, az idézések, hihallgatások, városi közgyűlések
szünetelnek. Az evangélikusok feb. 21-én a király által
fogadtatnak és a királyi jóindulat szokott formálitásai között bocsáttatnak el. Biztatást egyáltalában nem hoznak
polgártársaiknak, kik azonban nem szűnnek meg a templomokat éjjel nappal őrizni, sőt meg vannak győződve,
hogy a február 24. Bán polgármester házánál keletkezett
tűz csak arra való volt, hogy az evangélikusok templomőrsége a veszély színhelyére sietvén, ez alkalmat fog
szolgáltatni a templomok szép szerével való elfoglalására;
erre vallott legalább azon körülmény, hogy a tűz épen
az ellenpárt egy vezérférfiának házánál, állítólag ismeretlen okból keletkezett, hogy továbbá a tűz színhelye a
külváros volt, jó messze azon helytől, melyről a figyelmet el akarták terelni és végül a tűz szélcsendes időben
keletkezett, nehogy a kelleténél nagyobb legyen a kár.
Az evangelikus templomok és iskola őrsége azonban
a tűz kitörésének első pillanatában megérezte, hogy neki
fontosabb teendője a rábízott feladat elvégzése, mint a
tűz oltására sietni: rendületlenül megmaradt őrhelyén és
távol tartott minden erőszakot. Néhány nappal később,
február 27-én vallatta Kálmáncsay kanonok újból Reiser
és Sutorius evangelikus lelkészeket a templom és iskolakulcsok hollétére vonatkozólag, eredménytelenül természetesen, mert a titkos helyre rejtett és jól megőrzött kulcsokról csak igen kevés beavatottnak lehetett
tudomása.
Március fele azzal telt el, hogy mind a két fél a
másiknak leszerelését várta, meglévén győződve az evangélikusok, hogy a saját igazságos ügyük kitartás és elszántság mellett végre is diadallal kell hogy végződjék,
viszont Szelepcsényi már megtette volt előkészületeit az
utolsó, erőszakos intézkedés megtételére. Ezt megelőzőleg
még néhány lépést kisértettek meg kisebb eszközökkel,

fortélylyal vagy az ellenfél éberségének kijátszásával az
immár szenvedélyesen óhajtott célt elérni, mert az ultima
ratio, a fegyveres hatalom alkalmazása nagy pénzáldozatokkal, európaszerte támadható feltűnéssel és nem egész
bizonyosra vehető sikerrel, tehát kockázattal járt. Március 14-én maga elé hivatta Szelepcsényi Auer felügyelőt és
azzal fenyegette, ha a templomok és iskolák kulcsainak a kiaa magyar
datásáról
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nélkül
trágyás
azonban,
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hogy a
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kulcsok
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Március 18-án pedig, mialatt a városi tanácsosok a
városházán megjelent Szelepcsényi előtt megjelentek,
Vattay katholikus városi tanácsos, csakúgy véletlenül,
jó indulatú, szomszédi érzületét hangoztatva betért az
evangelikus iskola épületébe s ott az egyházfi lakásául
szolgáló szobában azon kijelentéssel foglalt helyet, hogy ő

most a király nevében az evangelikus iskolát birtokába
vette. De vesztére. Szavai egy pillanatra megdöbbenést
okoztak, de már a következő percben köröskörül hangzottak az erélyes felszólítások, hogy azonnal hagyja el az
iskolát. Midőn pedig a szóra nem hallgatott és az asszonyok is körülvették, férfiak asszonyok vegyest n e m épen
gyengéden és megtisztelő kifejezések mellett kitették az
utcára, hol a nagyobb bajtól csak egy közkatona védelme
— ki aligha lehetett ott véletlenül — mentette meg. Az
egész jelenetet a városháza ablakából nézte végig Szelepcsényi, szintén aligha minden érdeklődés nélkül, mert
midőn az iskolaőrség a közkatona fellépése ellen Schütz
kapitányt a tett színhelyére hivta, ki a katonát elkergette, Szelepcsényi maga elé hivatván a kapitányt, lehordta,
hogy miért nem engedte, hogy a közlegény tovább is
»megvédje« Vattay-t, a király emberét, erre Schütz azt
felelte, hogy őneki császári parancs nélkül semmi köze
sincs sem a templomhoz sem az iskolához. 1 ) A város
birájának azonban megparancsolta Szelepcsényi, hogy
Büchler Orbán, Kácser Mátyás és Eisert Kristóf evangelikus polgárokat tartóztassa le.
Március 19-én pedig a külső tanács tagjai idéztettek
meg a városházára, ahol Spindler Kristóf, a Szelepcsényihez átpártolt evangelikus városi tanácsos kijelentette,
hogy a Vattayt ért sérelem tulajdonképen ő felsége személye ellen volt intézve, amiért is kemény büntetés éri
a polgárokat, mely azonnal végre fog hajtatni. A külső
tanács azonban azt felelte, hogy megbizottjaik ezt Bécsben majd elfogják intézni. Sőt nem respectálva a helytartó
parancsát a bebörtönzött Büchler, Kácser és Eisert polgárokkal együtt kivonultak az utcára, melyen épen akkor
l
) Liebergott. I. m. 51. o. Reimundus i. m. 44. Relatio sincera et fidelis, quomodo anno 1672. templa cum accessoriis Evangelicorum in Libéra
regiaque civitate Posoniensi per Catholicos sunt occupata Documenta archivi
ecclesiae A. C. Posoniensis. Tom. II. p. 1—7. A pozsonyi polgárok jelentése
a királynak. Reimundus i. művében. Littera E. p. 91—94.

hajtatott végig a templomból hazajövő Szelepcsényi. A
pozsonyi polgárok köszöntését barátságosan fogadva, egy
nyársára támaszkodó halászmestertől azt kérdezte hiányos
németségével «Nix Fisch«? Az iskola körül zajongó aszszönyok közül pedig felismervén a városkapitány feleségét,
pantomimikával mutatta, hogy majd leülteti a fejét, mire az
asszonyok valamennyien hangosan felkacagtak. Welligrand
tanácsosnak pedig megparancsolta, hogy kergettesse szét
az asszonyokat és az iskolát vizsgáltassa meg, mert hallotta, hogy ott fegyvert halmoznak fel.
A még márciusban bekövetkezett események mind
azon meggyőződésében erősítették meg Szelepcsényit, hogy
erőszak nélkül a pozsonyiak nem fognak engedelmeskedni.
21-én Kácser Mátyást ú j r a el akarták zárni, a polgárság
zöme azonban azt erővel akadályozta meg, kijelentve
hogy egyházi és lelkiismereti ügyekben mindnyájan azonosítják magukat Kácserrel. 22-én pedig ugyancsak erővel akadályozta meg a polgárság azon parancs végrehajtását, melyet Kollonich új kamaraelnök adott volt
Spindler Kristóf városi tanácsosnak, hogy t. i. a városi
polgárokat írják össze vallás szerint. Azon gyanú kisérte
ugyanis ezen eljárást, hogy az evangelikus polgárokat a
választásnál gyakorolt jogaikban akarják korlátozni. Erre
ezutal nem gondolt ugyan még Kollonich, de már egészen komolyan mérlegelték azon lehetőséget, hogy Pozsonyt
ostromállapotba, katonai parancsnokság alá helyezik, amikor is az elszállásolandó katonaság csakis az evangélikusok házaiban és költségére fog elhelyeztetni; ez is volt
részben oka annak, hogy a pozsonyi evangélikusok a
városi irodában megakadályozták az evangélikusok névlajstromának összeállítását. Maga a polgármester is tehetetlen volt ezen erőszakkal szemben. Március 23-án a
városházán megjelent polgárság jegyzőkönyvbe vétette,
hogy lelkiismereti és vallási ügyben senkit sem enged
bebörtönöztetni, hogy e tekintetben közösséget vállalnak

valamennyien; amennyiben azonban császári parancs
érkeznék, mely világosan meghagyja a pozsonyiaknak a
templomok és iskola kulcsainak átadását, ennek feltétlenül engedelmeskednek és a felségnél kegyelmet kérnek.
Ezen jegyzőkönyvi pontnak a szellemében kellett egy
felségfolyamodványt is szerkeszteni. Csakhogy Szelepcsényi
felfelé is, lefelé is az evangélikusokra nézve meg tudta
hiusitani ezen állásfoglalásuk várható jó hatását. A polgárságnak ugyanis kijelentette, hogy a közösség nem terjed ki az összes evangelikus polgárokra, mert a legelőbbkelő evangélikusok tiltakoztak a Vittnyédyvel való solidarités ellen, az udvarnál beterjesztendő emlékiratba pedig
olyan dolgokat is bevétetett a neki engedelmeskedő
városi tanácsosokkal, a mi a polgárok kompromittálására
alkalmas volt, és a mit Gondol városi irnok vallomása
után e tanácsosok szégyennel be is ismertek.
Közben a pozsonyi polgárság bécsi megbízottjai
szorgalmasan eljártak a magyar kancelláriába, hogy a
templomügyben a felségtől audienciát vagy Írásbeli határozatot kapjanak.*) Végre március 26-án azt a választ
kapták, hogy a pozsonyi templomok és iskola ügyében
Szelepcsényi teljes hatalommal
felruházott
m e g b í z o t t j a ő felségének, ő hozzá kell tehát fordulniok. Más szóval ki volt mondva, hogy a királytól hiába
várják a megváltó szót a pozsonyi evangélikusok. Szelepcsényi nemcsak a pert indittotta meg ellenök, h a n e m
itélőbirájuk is lesz, vagyis máris el vannak Ítélve templomaik és iskolájuk elvesztésére. Tudták azt a pozsonyi előkelő evangelikus családok s ezért a küzdelemből félreállanak, átengedik a tért a közép és alsóbbrendű polgároknak, a mesterembereknek és szőlőmíveseknek s ezzel
hozzájárultak a katasztrófa gyorsabb bekövetkezéséhez,
') Reimundus Rimando i. m. Függelék : a pozsonyi evang. polgárok
VI. Felségfolyamodványa a templomok és iskolák ügyében. 1672. március
26. litt. F.

bár magát a katasztrófát aligha tudták volna feltartóztatni.
Szelepcsényi tehát most azon feladat megoldásán
fáradozik, hogy a jogaihoz szivósan ragaszkodó, igazában
megbizó, vallásosságában tántorithatlan evang. közép és
alsó polgárság kemény ellenállását bármi eszközzel is
megtörje. Ez már katonai beavatkozás nélkül nem ment.
Eddig is volt ugyan császári katonaság a várban, sőt,
mint láttuk, a* városban is; erre azonban csekély számánál fogva nem lehetett minden körülmények között számítani. A helyzetet olyanul kellett tehát feltüntetni,
hogy egy ujabb és nagyobb katonai elszállásolás a világ
előtt megokoltnak tűnjék fel. Szelepcsényi, Kollonich,
Spindler e tekintetben nem szoktak zavarba jönni. A
Vittnyédy féle zavargás, a templomok és iskola kulcsai
kiadatásának megtagadása, Vattay tanácsosnak, mint a
királyi megbízottnak megrendszabályozása, a pozsonyi
polgárság március 23-iki határozata, hogy a bebörtönzött
Kácser Mátyással valamennyien közösséget vállalnak, voltak azon momentumok, melyek a világ előtt hivatva voltak a katonai erőszak alkalmazását megokolni.
A katonaság alkalmazása körül rendkívüli óvatossággal jártak el. Sok mindentől kellett ugyanis félni. Megtörténhetett volna ugyanis, hogy a lakosság a hatóság kezéből kiragadva a kezdeményezést, a kapukat elzárja a
katonaság elől és kiteszi magát egy ostrom eshetőségeinek, melynél a katonaság nem minden körülmények között biztosíthatja a maga számára a sikert. Ezért kellett
mindent jól előre megfontolni és nemcsak erővel, hanem fortélylyal is élni. így nyernek magyarázatot a katonaság megjelenését megelőző és kisérő események: mindenekelőtt április első napjaiban semmi sem történt a
helytartóság, a kamara vagy a városi hatóság részéről,
ami alkalmas lett volna a lakosság kedélyhangulatának
felizgatására, az optimisták m á r már azt gondolhatták,

hátha mégis csak elmarad az erőszak. Az ostromállapothoz
kirendelt csapatok minden előkészületet a legnagyobb
titokban tettek meg. N e m jöttek éjjel, mert ez esetben a
kapuőrség könnyen fellármázhatta volna a várost és a
katonaság künn reked, mint ahogy ez 1619-ben Tiefenbach
ezredes embereivel történt. 1 ) Nem jöhettek a Dunán, mert
ez esetben a Ilaubnerhegyről könnyen észrevehették volna
őket, nem jöhettek hétköznap, mert a mezőn dolgozó
polgárok észrevehették volna őket és a bejövetel elé akadályokat gördithetnek. Mindezeken kivül azon erkölcsi
hatást is belevették a számitásba, hogy a katonaság hirtelen, meglepő megjelenése a városban rémületet keltvén,
ennek a hatása alatt minden ellenállást könnyen el lehet
fojtani.
Mindez a császáriakra csakugyan szerencsésen be is
következett. April 10-én, épen virágvasárnap délután, mialatt az evangélikusok az istentiszteleten vettek részt,
érkezett a Mihálykapu elé a Pio őrgróf ezredének négy és a
Hermansteiner ezredének 2 százada Nigrelli Octavius alezredes vezénylete alatt, Összesen mintegy 1200 ember.
Dévényig dereglyéken jöttek, itt azonban kiszállottak és a
mélyút irányában nyomultak a Mihálykapu elé, melyet a
többi kapuval együtt azonnal megszállottak, a városi őrséget a kapuk mellől elparancsolták. Négy század azonnal készenlétben helyezkedett el a főtéren és Nigrelli értesitette a városi tanácsot, hogy császári parancsra kéri
a város összes kapuinak a kulcsait; a mire a tanácsnál
meg is volt a készség. A polgárság azonban, elkeseredve
a meglepetés és a tanács magatartása miatt, rohant a
kapukhoz és a Mihály- és a Lőrinckapunál csakugyan
magához ragadta a kulcsokat, mig a Halász- és Vödrickapunál Hangossy városkapitány átadta Nigrellinek a
kulcsokat. A császári had, egész éjjel harckészenlétben
1

) Magyar okmánytár 4, 160. o.

állott részben a Mihálykapu előtt, részint a Főtéren,
lovasság tartotta fenn az összeköttetést a pozsonyi őrség
és azon csapatok között, melyek ugyanakkor Sopron,
Modor, Bazin és Szent-György városokat tartották megszállva, nehogy ezek egymásnak segítségére jöhessenek
vagy valami külső ellenséggel szövetkezzenek, ami a
török és a bujdosók közelvolta miatt kizárva nem volt.
April 13-án jelenti Szelepcsényi az udvarnak, hogy
»kellő időben és szerencsésen megjelent a katonaság. 1 )
A primás gyönyörködhetett az evangélikusok első megdöbbenésén, amely azonban csakhamar az előbbi kemény
ellenállásnak adott helyet: a Mihálykapu őre nem árulta
el, kik vették el tőle a kulcsot, ezért bebörtönözték. A
polgárokat hiába idézte maga elé három izben is, keményen reájuk szólva, hogy a kapukulcsokat adják át Nigrellinek. Jobbnak tartották, hogy maguk közül Zehrer és
Resslert Bécsbe küldték a kulcsokkal, nehogy Bécsben
lázadásnak vegyék a kulcsok visszatartását. Már ezekkel
szemben is ajánlja a primás, hogy felségsértési perbe
fogassanak, és a város ősi szabadságai nyirbáltassanak
meg. így történik azután, hogy Leopold császártól leirat
érkezik a városi tanácshoz, melyszerint a Szent-György
napján tartatni szokott tisztújítás a rendkívüli állapotra
való tekintettel, ezúttal kesőbbre halasztatik. A pozsonyiaknak meg kellett érniök, hogy ápril 24-én, amikor máskor a legnagyobb élénkséggel kisérték figyelemmel a tisztviselők választását, katonai őrség tartotta megszállva a
városházát, és visszatartották a belépni akaró polgárokat.
De még mindez n e m törte meg a pozsonyi evangélikusok
ellenállását. Amit Szelepcsényi várt, hogy önként adják
majd át a kapuk és templomok kulcsait és a császártól
kegyelmet kérnek, csak nem akart sehogysem bekövetSzelepesényi's Bericht an den Kaiser Leopold über Nigrelli's Einrückung und die Verweigerung der Stadtschlüssel, fernere Rathschläge gegen
die evangelischen Ketzer, Presburg am 13. April 1672.
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kezni. Még erősebb
rendszabályokhoz kellett tehát
folyamodni.
Igy keletkezett már most azon szomorújáték eszméje
Szelepcsényi és Kollonich agyában, mely minden idők
igazságszolgáltatásának szégyenére a császári udvart, a
magyar bíróságot, de még a katonai nyers erőt is egy
féktelen klerikális hatalmi törekvés vak eszközévé lealacsonyította. Mindenek előtt Pozsonyban Nigrelli az összes
kapuőrségeket császári katonasággal látta el, az egyes
századok elfoglalták a várfalakon a számukra kijelölt
helyekét, a várművek kulcsait a császári főparancsnok
vette kezébe, a város sorsának intézése tehát teljesen
ki van véve a polgári hatóság kezéből. Ily körülmények között érkezik Pozsonyba azon idézés, melynek erejénél fogva
Pozsony város tanácsa, külső tanácsa, egyes megnevezett
polgárok és polgárnők május 27-én Nagyszombatban
megjelenni tartoznak, hogy helyt álljanak a következő
vádakkal szemben: 1) A pozsonyiak templomaikat a
királyi tiltakozás ellenére királyi tulajdont képező telken
építették. 2) A pozsonyi nép egy része a lázadó Vittnyédy
Jánost a császári őrség kezéből erőszakkal kiszabadította.
8) Pozsonyi polgárok és polgárnők Kálmáncsay kanonok
és Vattay városi tanácsos királyi kiküldötteket személyében
tettleg bántalmazták. Végül 4) Pozsonyi polgárok erőszakkal szabadítottak ki börtöneikből olyanokat, akik
lázadás és felségsértés miatt kerültek oda. 1 )
A pozsonyiak először Szelepcsényi helytartóhoz mentek panaszra, kérve őt, hasson oda, hogy Nagyszombatban megjelenniök ne kényszeríttessenek. Ezt Szelepcsényi
kereken megtagadta, ellenben megparancsolta, hogy mindazon okmányokat, melyekkel II. és III. Ferdinand királyok
a templomok építése ellen tiltakoztak, szolgáltassák ki
neki. Ezen közgyűlésen azt határozták a polgárok, hogy
*) A nagyszombati judicium delegatum idéző levele a pozsonyi káptalan másodlatában közölve Reimundus i. m. Függelék Lit. L. pag. 164.

ő felségéhez intéznek szó- és Írásbeli kérelmet, melynél
fogva kegyelemből engedje el a rendkívüli biróság előtti
megjelenést. E kérelem elintézése céljából már május 16án indul útnak egy 16 tagú küldöttség, mely néhány nap
múlva Laxenburgban nagynehezen nyerhet csak audienciát a királynál, de azon szomorú eredménynyel, hogy
az ügy Szelepcsényi helytartó kezében lévén, ahhoz forduljanak. Közben azonban Spindler tanácsos tudtára adja
a pozsonyiaknak, hogy aki közülök elmegy a helytartóhoz
és ott kijelenti, h o g y b e l e g y e z i k a z e v a n g . t e m p l o m o k és i s k o l a á t a d á s á b a , az fel v a n m e n t ve a n a g y s z o m b a t i b i r ó s á g e l ő t t v a l ó megj e l e n é s k ö t e l e z e t t s é g e alól.
Ezzel a nagyszombati birósági komédia végső és
tulajdonképeni célja világossá lőn. Tudták azt úgyis jól
a pozsonyi evangélikusok, csakhogy ők nem gondolták
azt, hogy a hatalom a végső következtetéseket is le fogja
vonni jelenlegi, reánézve kedvező helyzetéből. Azon rendkívüli törvényszék, mely elé Nagyszombatba a pozsonyiakat most idézték, azon különleges célnak köszönhette
létét, hogy legyen eszköz, a mivel a pozsonyiakat templomaik önkéntes átadására kényszerítsék. Szelepcsényi
és a mestert csakhamar felülmúló tanítvány Kollonich
ebben a tekintetben csak nem régen látták maguk előtt
példaként a Zrinyt, Nádasdyt halálra ítélő legfőbb császári
delegált bíróságot. Ezt követték a magát biztonságban
érző hatalom ugyanazon szemérmetlenségével és az álszenteskedő hipokrisis ugyanazon gyáva rabulisztikájával.
Mint királyi helytartó Szelepcsényi maga az elnöke a
bíróságnak, ő állítja össze tagjait, az ő intésére igazodik
a bírák lelkiismerete. Ez a biróság természetesen maga
szabta meg azon formákat, melyek között a védelem
mozoghatott, gondosan ügyelve arra, hogy a törvényesség látszata meg legyen óva; ügyvédet vallani szabad
volt. Borsiczky pozsonyi kanonok kiadta a szokásos
A Pozsonyi Evang. Egyház T ö r t é n e t e
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szabadalomlevelet, mely szerint a vádlottak mindegyike
védőről gondoskodhassék. Hogy vallási üldözésről szó ne
lehessen, Mayláth Miklós koronaügyész nem csak evangélikusokat, hanem ezeken kivül nagyobb számban
katholikusokat is beidéztetett. Félni lehetett ugyanis attól,
hogy ha a protestáns külföld: Anglia, Holland és Svédország, továbbá Németország evangelikus rendei, valamint
Erdély értesülnek Szelepcsényi és Kollonich leplezetlen
célzatáról, még mindig megtudták volna akadályozni a
legfőbbet, a templomok és iskola elvételét 1 ).
A négyszeres idézés tehát nem szólt egyenesen azon
evangelikus lelkészeknek és polgároknak, kiknek megsemmisitése tulajdonképen tervbe volt véve, hanem első sorban a városi hatóságnak, a tisztikarnak, belső, külsőtanácsnak és a városi közgyűlés tagjainak, végül külön
vannak megnevezve mind a négy idézőlevélben az akkori
evangelikus lelkészek, kiket jog szerint nem tekintettek
pozsonyi polgároknak úgy külföldi származásuknál, mint
papi állásuknál fogva. Az idéző levél a pozsonyi evang.
lelkészektől a papi címet és jelleget következetesen megtagadja, egyszerűen nevük szerint sorozva őket az idézettek lajstromába. Ez idő szerint m á r nem Schmidt Dániel
volt az esperes, ki 1660-ban elhúnyt, hanem a lelkészségben utóda, a derék és nagytudományu Titius Dávid,
lelkésztársai pedig Reiser Antal és Sutoris Bálint; segédlelkész Bieringer Keresztély.
Az idézettek összes száma 320 körül volt. A katholikus polgárok és azon evangélikusok is, akik a saját
személyes szabadságaik és előnyeik érdekében hajlandók
voltak engedni elveikből, nem is vették komolyan az
*) An die Röm. Kaiserliche Majestät v. S. Kuhrfürstlichen Durchlauchten
Brandenburg abgelassenes Schreiben. 24. Mai 1672. Reimundus Rimando I.
m. appendix lit. P. pag. 131. Szelepcsény's Brief an Michael Apaffy Fürst
von Siebenbürgen, dass die reformirten Prediger in Ungarn nicht wegen
Religion sondern wegen Rebellion gerichtet, verurtheilt und sehr mild behandelt worden sind. 17. Januar 1675. Liebergotts Tagebuch 121. o.

idézést. Hogy a városból úgyszólván minden számottevő
férfi hiányozzék akkor, mikor általános az izgalom, mikor
katonaság tartja megszállva a várost, majd négyszáz embert élelmezni és ellenőrizni, annyit jelentett volna, mint
az egész város lakosságát a kétségbeesésbe hajtani. A
bajon csakhamar segitett is Kollonich, amennyiben megengedte, hogy a katholikus polgároknak csak egy-egy
csekély tagú bizottsága kénytelen az idézésre megjelenni 1 ),
így akarták volna az evangélikusok is, amiért is gyűlést
tartottak a városházán, tárgyaltak a káptalannal és küldöttséget menesztettek Bécsbe. Mindenütt azt adták értésükre, hogy bár ügyvéd útján képviselve vannak, de azért
személyesen meg kell jelenniök. így történt azután, hogy
a Nagyszombatban megjelentek úgyszólván mind evangélikusok voltak. Miután a pozsonyi idézettek a nagyszombati várkapun át a városba jutottak, a polgári kapuőrséget Szelepcsényi parancsára katonasággal megerősítették és csak az utóbbi engedelmével lehetett a város
kapuin kimenni. A vádlottak e szerint már is megvoltak
fosztva személyes szabadságuktól. A következő napon
apr. 27. jelentkezvén Szelepcsényinél, halasztást kértek
azon célból, hogy a védőügyvéddel a védelemre nézve
megállapodásra jussanak és arra nézve is, hogy a közös
védő szólhat-e azon pozsonyi evangélikusok nevében is,
akik, bár megvoltak idézve, de nem jelenhettek meg személyesen a törvényszék előtt. Az erre vonatkozó kérelmet azonban a törvényszék kereken megtagadta, miután
kinyilatkoztatta, hogy magát megalakultnak és a pert
folyamatba hozottnak tekinti. Erre azonnal a vádlottak
egy része, a katholikusok és öt evangelikus polgár:
Spindler Kristóf, Neckler Dániel, Küllinger József, Klobusiczky János és Csiszár Ferenc nyilatkozatot tettek, hogy
l

) A pozsonyi ev. polgárok felségfolyamodványa, hogy ne legyenek
kénytelenek valamennyien megjelenni a nagyszombati idézésre. Reimundus
Rimando. I. m. Függelék. Lit. Qu. 127-131. o.

ők a maguk részéről beleegyeznek abba, hogy a per tárgyát képező vitás templom és iskolatelek a királyi fiscusnak mint annak jogos tulajdona átengedtessék. Ezek
azonnal szabadon mehettek vissza Pozsonyba, közülök
egy, Küllinger József át is tért a katholikus vallásra. E
szerint vádlottakul már csak azon evangelikus polgárok
maradtak, akiknek álláspontja az volt, hogy vagy mutassanak fel előttük egy hiteles királyi parancsot, mely a
templomok és iskola átadását világosan és minden kétségen kivül követeli, vagy pedig vegyék el őket tőlük erőszakkal, mert ők, még most birtokon belül törvényes
birtokosai templomaiknak és iskolájuknak.
Ezzel az álláspontjukkal elég kellemetlen helyzetbe
hozták Szelepcsényit: azok, akik a király világos parancsa
előtt meghajolni Ígérkeztek, n e m lehetnek lázadók; de a
királyt nem lehetett belevonni a döntésbe a külföld
miatt, igy azután a királyi ügyész és a vádlottak védője
Fodor ügyvéd szóbeli replikáira és duplikáira került a sor,
melyek természet szerint minden döntést kizártak. Azonnal Ítéletet mondani és pedig a királyi fiscus álláspontjáról
mégis merész dolog lett volna, annál is inkább, mert a
közvélemény — s ezúttal európai közvéleményről volt
szó — nem a paragrafusok szőrszálhasogató rabulisztikája szerint indult, hanem a tényállásokból, a felek érdekeiből és világos akaratnyilvánulásai alapján alkotta meg
a saját nézeteit. Már pedig a vád gyengeségeit sok helyen
semmiféle ékesszólás és jogászi éleselműség leplezni nem
volt képes, nevezetesen el akarják venni a templomokat
és iskolát most, mert a z e l ő t t 35 e s z t e n d ő v e l j á r t a k
e l a z e l ő d ö k á l l i t ó l a g a k i r á l y i p a r a n c s ell e n ; felségsértés és lázadásban akarják elmarasztalni az
összes evangelikus polgárokat,
a Vittnyédy-, a
Kácser- és a Vattay-féle esetekben, holott a büntettet
e g y e s e k követték el7 kiket a törvényszék ismer, s kik
tettüket nem tagadják. Hogy az aberratio iustitiae itt

minő világos volna a vádlottak elmarasztalása esetén, azt
maguk a szavazóbírák is érezték, a midőn a vádlottakat
arra törekedtek rávenni, hogy Írjanak alá elismervényt,
mely szerint ők magukat lázadóknak elismerik s ezért
kegyelmet kérnek ő felségétől, továbbá hogy templomaik és
iskolájuk telkeit önként átadják. Csakhogy a még megmaradt
vádlottakban, akik tudták, hogy a pozsonyi evangelikus egyház jövője az ő akaraterejüktől, hősiességüktől és hitérzületük őszintességétől függ, megvolt a büszkeség és bátorság
arra, hogy kinyilatkoztassák, mikép egy ilynemű elismervényt az ő részükről sem lelkiismeretükkel, sem a tényállással, sem az igazsággal összeegyeztetni n e m tudnak.
Tehát kereken visszautasítanak minden reversalist.
Csakhogy végre is ez volt az egyedüli útja annak,
hogy valami irányban tovább lehessen az ügyet vinni. A
királyi ügyész tehát tovább sürgeti a templomtelkek önként való cessióját, a pozsonyiak pedig az eredeti állásponthoz hiven a királyi parancstól teszik függővé további eljárásukat. Erre azon ajánlatot teszi a királyi tábla, ezúttal rendkívüli
törvényszék, hogy négyen a Nagyszombatban tartózkodó
pozsonyi polgárokból menjenek vissza Pozsonyba és az
ottani evangélikusokat bírják rá az önkéntes cessióra, a
mennyiben a Nagyszombatban lévők is ezt helyesnek
tartják. Számítottak itt a jó urak arra, hogy maguk a
vádlottak lesznek majd legjobban azon, hogy az otthon
levő hitsorsosaikat a templomkulcsok átadására rábírják.
Sőt Kollonich egy egész tervet főzött már ki, hogy fogja
az egész hadjárat sikerét a maga számára kihasználni.
Még mielőtt a négy kiszemelt férfiú Pozsonyba érkezett,
hirtelen Pozsonyban termett és magához hivatta az itt maradt
két lelkészt, mert az esperes, Titius, szintén Nagyszombatban
volt. Ezek, május 29-én reggel épen az istentiszteletet
végezték, és így két polgár ajánlkozott, hogy Kollonich
kamaraelnökhöz elmennek. A két evang. polgár a város
birájának társaságában megjelent Kollonichnál és meg-

lepetve hallgatták beszédét, mely szerint most m á r semmi
sincs hátra, mint a templomkulcsok átadása — mert hiszen hallhatták a pozsonyiak a Nagyszombatból hazakerült négy polgártársuktól, hogy ezek m á r ö n k é n t l e m o n d t a k templomaikról s m á r most a saját érdekükben
másként nem cselekedhetnek, mint hogy a megváltozhatlanba
belenyugosznak. A két polgár azt felelte, hogy eddig nem
beszéltek még senkivel a Nagyszombatból hazajöttek közül, mindenesetre azonban óhajtanak velük beszélni, mielőtt Kollonich követelésére vonatkozó érdemleges választ
adnak. Kollonich szivesen beleegyezett ebbe, csak figyelmeztette a két polgárt, hogy további csökönyösségükkel
biztosra vehetik, hogy polgártársaikat Nagyszombatban
elitélték és az Ítéletet végrehajtják. Zriny Péter és
Nádasdy Ferenc lefejeztetése a mult esztendőben, Bónis
F e r e n c és Drabicius halálos Ítéletének végrehajtása egész
Pozsonyban egy pillanatig sem engedett kétséget arra
vonatkozólág, hogy a Nagyszombatban fogságban tartott
pozsonyi evang. polgárság élete igenis veszedelemben forog.
A rémítő eljárás ezen hatására számított is Kollonich,
de másfelől a jóindulatú pártfogó szerepét is jónak látta
eljátszani, amidőn azt mondotta a két polgárnak, hogy
neki van tudomása arról, miszerint a lutheránusok m á r
napok óta titkon kihordják templomi kincseiket templomaikból, hogy legalább ezeket megmentsék. Ő tehát (Kollonich) szivesen rendelkezésükre bocsát nekik embereket,
kiknek a védelme alatt nyíltan is megtehetik ezen kihurcolkodást. A két polgárnak erről sem volt tudomása és
megköszönték Kollonich „jóindulatát".
Délután h á r o m órakor sürgősen egybehívták a városi közgyűlés evangélikus részét és itt Welligrand Pál,
városi tanácsos, a nagyszombati fogságban levők egyik
megbízottja csakugyan úgy adta elő a dolgot, hogy ők
Nagyszombatban tényleg átengedték a templomokat önként;
nincs tehát már ok, a miért itthon tovább is késnek a

a kulcsok átadásával. Mint tudjuk, ez a valóságnak nem
felelt ugyan meg, de Szelepcsényiék szentül meg voltak
győződve, hogy a nagyszombati fogság már annyira megviselte a pozsonyiakat, hogy ők maguk fognak most már
mindent elkövetni, hogy a nyomorúságnak, bizonytalanságnak s a rémületnek véget vessenek. Maga Kollonich
annyira biztosra vette a sikert, hogy már m á j u s 29-ére
minden előkészületet megtett volt, hogy fényes processióval vonuljon be a két lutheránus templomba. Még kissé
koraiak voltak ezen előkészületek. Mialatt türelmetlenül
várja a kulcsokat, a városi közgyűlés megbizásából küldöttség jelenik meg nála, kérve őt, hogy adjon meggondolási időt. Éktelen dühre gerjedve, csak 5 óráig ad haladékot azon fenyegetéssel, ha addig nála nem lesznek a
kulcsok, gyors futárt indít Nagyszombatba, hogy tekintettel a pozsonyiak tanúsított nyakasságára, mondják
ki a felségsértést a vádlottakra és hajtsák végre az Ítéletet.
Erre azt a feleletet kapta Kollonich, hogy a városi közgyűlés ő felségénél óhajt kegyelmet kérni ! Ezt n e m lehetett megakadályozni.
Welligrand és három társa e szerint célt n e m érve
tért vissza Nagyszombatba, hol Szelepcsényi Kollonich
utján már megtudta volt az eredményt és igy haragjában
maga elé sem bocsátotta őket, sőt rájuk fogták, hogy
útközben egy egy városban — tán Bazinban — áruló
módon tanácskoztak az ottani lutheránusokká!.
Szelepcsényi most már úgy bánt a Nagyszombatban
levő pozsonyiakkal, mint a kik tényleg belementek feltétlenül a cessióba, holott ez ahhoz volt kötve, hogy az otthon levők ehhez hozzá járulnak. Ezen utóbbiak kemény
magatartása azonban közönyössé tette a Nagyszombatban
valóktól kicsikart engedményeket. Ezért kellett Berényi
György táblai ülnököt, a rendkívüli törvényszék egyedüli
evangelikus tagját rábírni arra, hogy magánúton beszélje
reá a pozsonyiakat, érintkezzenek még egyszer polgár-

társaikkal, mielőtt a legszigorúbb elitéltetés veszedelmének
őket kitennék. A pozsonyi evangélikusok június 3-án tartott közgyűlésükön mégis hallgatták a Nagyszombatból
jött hat társukat, akik most m á r csakugyan olyan irányban törekedtek hatni, hogy a templomkulcsokat szolgáltassák ki. Ezúttal azonban kimondották közgyűlési határozatkép, hogy a mennyiben a Nagyszombatban fogságban levő polgárok, a megfélemlítés, kényszer és képmutatás hatása alatt állanak, ők (a Pozsonyban maradt
polgárok) tőlük fiüggetlenül járnak el és a templomok
átadásába bele n e m egyeznek és a mennyiben a Nagyszombatban levők erre nézve Ígéretet tettek volna, azzal
magukat nem azonosítják és ellene tiltakoznak. Ezen határozattól nem tántoríthatta el őket azon körülmény sem,
hogy a Nagyszombatból jöttek előmutatták
megbizóik
írásbeli cessióját, csakhogy egyik-másik aláírás valódisága
irányában kételyek merülvén fel, a pozsonyi evangélikusok
mindennemű cessióról még hallani sem akartak, még
akkor sem, midőn a kamaraelnök reáparancsolt a polgármesterre, hogy kérje ki m i n d e n e g y e s evangelikus
polgár erre vanatkozó véleményét. E parancsnak azonban
az evangélikusok, megfélemlítési eljárást látván benne,
egyszerűen nem engedelmeskedtek. 1 )
Ezzel Szelepcsényi és Kollonich nagy apparatussal,
költséggel, izgalommal és kockázattal végrehajtott merénylete az igazságszolgáltatás, a magyar alkotmány, a király
személyes igazságérzete és a tulajdonjog ellen már-már
ismét kudarcot vallott, mert a Nagyszombatban elfogottak
megfélemlítésével immár nem lehetett a most már szenvedélylyel óhajtott templomkulcsok birtokába jutni, ismét
szélesebbre és mélyebbre kellett az erőszakos eljárást
kiterjeszteni és kérdés volt, hogy a királyra gyakorolt
*) A Nagyszombatban fogságban tartott pozsonyi polgárok cessiója
templomaik és az iskolára vonatkozólag. Reimundus Rimando i. m. függelékében lit. P. pag. 126,

befolyás, a birák szolgalelkűsége, a külföld türelme elbirja-e
még a klerikalizmus ezen, Magyarországon eddig hallatlan
vakmerőségét. Hiszen maga Szelepcsényi egy pillanatig
sem lehetett kétségben azon alájarendelt birák igazi hangulata felől és bécsi ellenségei is kiaknázták az ujabb
kudarcot Szelepcsényi megbuktatására, de a pozsonyiak
is minden erejük megfeszítésével tették meg kísérleteiket
templomaik és az iskola megmentésére.
Ez időben történt, hogy Pálffy János gróf, nyitrai
pü?pök, kancellár, a rendkívüli törvényszék tagja, minden
utat módot felhasznált arra, hogy szabaduljon a hírhedt
törvényszéki ténykedésekben való részvételtől, sőt egyes
főurakkal együtt mindent elkövetett, hogy Szelepcsényi a
pozsonyiak ellen az Ítéletet meg ne hozhassa. Szelepcsényi
csak annak köszönhette további befolyását, hogy a jezsuiták részéről feltétlen támogatásban részesült, és hogy
Leopold király nem volt a heroikus elhatározások embere,
bár még igy is nem minden erőlködés nélkül tudta csak
magát a felszínen tartani. Azon levél, melyet május 23-án
ir a királynak Nagyszombatból, híven illusztrálja az összes
vonatkozó körülményeket. „Tegnap értesültem — írja
Szelepcsényi az emiitett levélben — a magyar kancellártól, *) hogy legközelebb egy rendelet fog megjelenni,
melynél fogva meg lesz tiltva nekem, hogy a pozsonyiak
ellen az Ítéletet meghozzam. Bizony h a ezt ők megtudják,
kárba veszett minden fáradságunk, mert bár eddig úgy
a hogy megalázták magukat, ennek hallatára kétségkívül
újból felemelik fejüket, sőt a beidézettek még csak meg
sem fognak jelenni a törvényszék előtt. Másfelöl a törvényszék biráit is bizonyos aggodalmak fogják eltölteni,
sőt elő fognak mozdítani oly törekvéseket, melyek nem
lesznek felséged érdekében és az én ínyemre.
*) Szelepcsényi ersucht den Kaiser, er möge dem ungarischen Kanzler
(Neitraer Bischof Thomas Pálffy) befehlen, am 23. Mai als Richter in Tyrnau
zu erscheinen, 1672. Mai. Lichner, Liebergotts Tagebuch 115. o.

Én a m a g a m részéről pontosan betartom azt,
az udvari kancellárnak ') megmondottam és semmit
fogok tenni Felséged tudta és előleges beleegyezése
kül, csak hogy ennek f e l t é t l e n ü l t i t o k b a n
maradnia.

amit
nem
nélkell

Tegnap az istentisztelet végeztével, épen mialatt a
székes egyházból kiléptem, jön velem szemközt a fennt
említett magyar kancellár 2) és a mikor meginvitáltam,
hogy üljön fel kocsimra, és reggelizzék velem, kimentette
magát azzal, hogy már megelőztek ebben Pálffy Miklós
és Ferdinand grófok, a kikkel csak az imént találkozott és
a kiknek a meghívását elfogadta. E sajátszerű mentség
után részt vett a lakomán és a mint hallom, négy óratájban kimentek Királyfára, a Pálffy urodalomba, majd
Szuhára, ahol Pálffy Ferdinándnak van kastélya, végül a
trencséni fürdőbe, ahol kétség kívül nem annyira az
egészség képezi gondjukat, hanem a mulatozás, zenehangversenyek és effélék. Jó Isten ! mire való ez a komédia,
hiszen maga a magyar kancellár sürgette a rendkívüli
törvényszékeket, melyeket Kollonich Ferdinand kedvéért,
Pálffy Miklóssal is egyetértve, c s á s z á r i p a r a n c s c s a l
tudott csak reám erőszakolni/
E leleplezések biztosítják ismét a túlsúlyt Szelepcsényinek. De ha már egy Pálffy Tamás, az udvari és egyházi ember sokallja meg Szelepcsényi túlkapásait, menynyivel inkább tehették ezt azok, kik mint jó magyarok
vagy világiak a jezsuita érdekkörön kívül estek. Ezek közé
sorozzuk Esterházy Pált, a későbbi nádort, aki bár feltétlenül aulikus, de a magyar intézmények lábbal taposását közönyösen nem nézhette, úgyszintén János, Zsigmond és Miklós unokatestvéreit is. Ide sorozhatjuk továbbá
Szécheny György győri püspököt és címzetes kalocsai
1

) Hocher.
) Pálffy Tamás gróf.
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érseket, kinek magyar hazafias érzülete minden kétségen
felül áll, Illésházy György grófot, a nagy Illésházy István
unokáját és végül Berényi Györgyöt, aki még hozzá evangelikus is volt *).
Ilyen körülmények között Szelepcsényinek és Kollonichnak nem maradt hátra más, mint megtenni az utolsó
lépést is, a pozsonyi polgárok felett a felségsértési Ítéletet
kimondani, ami — közbeesvén a pünkösdi ünnepek —
még csak június 13. következett be.
Az Ítélet szerint a z ö s s z e s e v a n g .
pozsonyi
p o l g á r o k , minthogy templomaikat királyi telken, a király tilalma ellenére építették fel, minthogy továbbá ezen
templomokban titkos összejöveteleket tartottak és ő felsége hűtlen alattvalóinak bizonyultak, ami nem csak a
királyi ügyész vádja alapján, hanem a vádlottak önvallom á s a utján is beigazolást nyert, a Corpus iuris II. r.
30. címe és az 1563. törvény 78. cikke alapján városi
polgári jogaik elvesztésében marasztaltatnak el.
Minthogy továbbá ő felsége őrsége ellenében nyilvánvaló hűtlenek és lázadókképen viselkedtek, a midőn annak kezéből a lázadás miatt letartóztatott Vittnyédy Jánost
*) A nagyszombati rendkívüli törvényszék tagjai a következők : Elnök
Szelepcsény György érsekprimás, Magyarország helytartója, Forgách Ádám
gróf, országbiróhelyettes, Széchény György, győri püspök, Pálffy Tamás,
kancellár, nyitrai püspök, Kollonich Lipót, gróf, kamaraelnök, neustadi püspök,
Esterházy Pál gróf, dunántúli főkapitány, Sopronmegye főispánja, Senyei
Albert, veszprémi püspök, Illésházy György gróf, Trencsén megye főispánja,
Bársony György, nagyváradi püspök, Pongrátz György váci püspök, Gubasóczi János pécsi püspök, Marcipodani Jácint csanádi püspök. Szászi
János szerémi püspök. Esterházy János gróf, győri alkapitány, Balassa
Bálint gróf, Maythéni János, királyi személynök, Báró Berényi György,
táblabíró, Esterházy Zsigmond, Bercheni Miklós, dunántúli és inneni alkapitány, Szili András címz. püspök, Balog Miklós apát, Szente Bálint alhelytartó,
Morocz István pozsoni alispán, Kerekes Menyhért mosoni alispán, Korompai
Péter apát, Mednyánszky János helytartósági jegyző, Pesti András bazini
főjegyző, Bársony János és Orbán Pál, a királyi személynök jegyzői, Maholáni János érsekségi jószágkormányzó, Labsánszky János jószágkormányzói
titkár, Nagy Ferenc semptei alkapitány, Török György nyitrai alispán, Vályi
János esztergomi káptalani jegyző, Rutkay Ferenc kúriai titkár.

erőszakkal kiragadták és neki védelmet nyújtottak, a mi a
vád utján kétségtelen beigazolást nyert, Zsigmond király
decretumának III. cikkében, a. IX. pont szerint örökös
hűtlenségben, összes ingó és ingatlan javaik elvesztésére
úgyszintén fejvesztésre Ítéltetnek és elmarasztaltatnak.
Ami a harmadik vádat illeti, hogy a király személyének képviselőjét és a pozsonyi káptalan egy tagját
tettleg bántalmazták ; a mennyiben úgy a királyi fiscus
vádelőterjesztése, mint a vádlottak önbeismerése és a
tanúvallomások utján is beigazolást nyert, hogy bizonyos
asszonyok előre megfontolt szándékkal emiitett férfiakat,
kik megbízatásokban eljártak, ütöttek, vertek, leköpdöstek
és kitaszigáltak és a pozsonyi polgárok nem engedték
meg, hogy e nők fogságba helyeztessenek, sőt kijelentették, hogy inkább meghalnak, semmint ezt megengednék
és igy azonosították magukat a hűtlenségi merénylettel,
mindezekért ugyancsak örökös hűtlenségben elmarasztaltatván jószág és fejvesztésre Ítéltetnek.
A katholikus
pozsonyi
polgárokat
illetőleg, a
mennyiben
ezek ő felsége parancsainak engedelmeskedtek és úgy a magyar királyi kamara, mint a pozsonyi
káptalan és a király elismerik, hogy nekik az ő felsége
ellen lázadókkal semmi közös érdekük nem volt s így
fejedelmük iránti hűségük és ártatlanságuk ez ügyben
teljesen világos, minden vád alól teljesen felmentetteknek
nyilváníttatnak.
Azon másodrendű vádlottak végül, akik időközben
ő felsége parancsaihoz alkalmazkodtak, és így a királyi
ügyész ellenük a törvényes eljárást beszüntette, erre
vonatkozólag hiteles igazolvánnyal ellátva, szabadon
bocsáttatnak.
E szerint az összes evangelikus polgárokat közön1

) Sententia Posoniensibus Evangelicis Tyrnaviae a regia tabula pronunciata et quantum ex publice facta eiusdem praelectione memoria potuit
retineri, fideliter calamo expressa.

séges gonosztevőknek tekintették, akik immár minden
jogukat az élethez, vagyonukhoz és a becsülethez elvesztették azért, mert hitükhöz ragaszkodtak. Az elvakult
szenvedély, a hatalmi érdek és a kapzsiság orgiái a sok
idegen invasió alatt nem mondhatók ritkáknak Magyarországon; de hogy magyar ember, mint Szelepcsényi,
szerezte meg magának azt a szomorú dicsőséget, hogy a
Castaldókkal, Caraffákkal, Kolonichokkal és — Batu khánnal egy sorban emlitsék, azt csakis a jezuitizmus démoni
hatalmának tulajdoníthatjuk.
Maguk a pozsonyi polgárok el voltak készülve a
legszigorúbb, a legkeményebb ítéletre. A valóság azonban,
a legsötétebb balsejtelmet is messze felülmulta. Nemcsak
egyesek és névszerint felsoroltak, hanem mindazok, akik magukat evangélikusoknak merik mondani, halálra vannak
ítélve, becstelenséget és szegénységet hagyva az özvegyeknek
és árváknak ! Megdöbbentő sors még a legedzettebb jellemű
férfiú számára is és mindez a hitérzület és lelkiismeret miatt !
Bármi keményen sújtotta is azonban a fékevesztett
hatalmi szenvedély derék elődeinket, a jajszónak, a zúgolódásnak, a megalázkodásnak a nyomait sem találjuk
azoknál, akik az Ítéletet meghallgatták és készen voltak
azt el is szenvedni. Az ítéletet egyébként nagy elővigyázati
óvrendszabályok mellett hirdették ki : a város kapuit
becsukták, az egész városi őrség tartotta megszállva a
városházát ; majd mikor már megtörtént a kihirdetés, a
város bírája és a főkapitány az összes elitélteket, akik
Nagyszombatban voltak, a városháza legnagyobb börtönhelyiségében zárta el, ahol úgy bántak velük, mint az
elfogott törökökkel volt szokás bánni. Vacsora idején
Szelepcsényi Titius Dávid evang. lelkészt elkülönitteti a
többitől — és az érseki udvar egy zúgában, bűzös, piszkos helyen őrizteti oly helyen, a hova csak létrán lehetett felkapaszkodni. Börtöne 4 lépés hosszú, 3 lépés széles, kis asztalka van benne, mellette árnyékszék.

Az elitélt pozsonyi polgárok között is különbséget
tettek a tekintélyesebbek, állhatatosabbak és azok között,
kik kevésbbé határozottan és elszántan viselkedtek. Az
utóbbiak némi kedvezményben részesültek, mig amazok
mindennemű megaláztatásnak, boszantásnak és kellemetlenségnek voltak kitéve ; sötét bűzös börtönhelyiséget
kaptak erős őrséggel, mindennemű megszorítással. Mint
hitük, meggyőződésük áldozatai megérdemlik, hogy az
utókor neveiket számon tartsa és emléküknek tisztelettel
és kegyelettel hódoljon. Köztük volt az evangélikusok főembere Auer János Ernő is és vele a következő pozsonyi
polgárok : Bürgler Gáspár, Gálfi Ádám, Reichard Lőrinc,
Zehrer Jakab, Gondol Mihály, Tander György, Attin
György, Weninger János, Reszler Farkas András, Peringer
Zakariás és Fischer Vilmos,
A Forgách Ádám és Esterházy Pál grófoknál tett
kísérletek, ügyük kedvezőbb elintézésére vonatkozólag, sikertelenek maradtak. Hasonló sors érte azon emlékiratot is,
melyet a nagyszombati fogságban levő pozsonyi polgárok
nejei és leányai ') nyújtottak át személyesen Bécsben a
A pozsonyi polgárok nejei a királyhoz folyamodnak Nagyszombatban
bebörtönzött férjeik szabadsága érdekében. Reimundus Rimando. Függelék,
lit. T. 137 - 139, : Absonderlich weil wir mit dem Allerhöchsten Gott, unsrem eignen guten Gewissen und Verantwortung dermaleins vor dem jüngsten
Gericht Jesu Christi, frei bezeugen können, dass unschuldig unsre Männer,
unschuldig wir Weiber, unschuldig unsre Kinder an allem demjenigen sein,
was uns bisher mit Gewalt und höchster Unwahrheit, entweder schrift- oder
mündlich, oder wie den 10 dito in einem Tyrnauer Extractschreiben öffentlich im Druck geschehen, hat wollen aufgebürdet werden.
Továbbá u. o. Gálfí Ádám leányának felségfolyamodványa, atyja
szabadságának kieszközlése végett 140—141. o. Lit, U: Ach so werften wir uns
sammentlich zu E. Kais, und Königl. Majest. Füssen in allertieffesten Demuth
auf die Erden nieder, schreyen und weinen, bitten und flehen um der Hochgelobten Heil, Jungfrau Maria eingebohrnen Sohnes willen : Ach E. Kais,
und Königl. Maj. erbarme sich über mich armen verlassenen Vatter- und
Mutterlosen Waisen, und über uns höchstbetrübte Herzensgeängstigte Schwestern und erzeige Gnade, ach Gnade, Güte und Barmherzigkeit mir ohne
Unterlasz weinenden Tochter und uns ohn aufhören klagenden Schwestern
und schenke uns unsern Vatter und entlasse uns unsern Bruder desz so harten Aresten !

királynak nagy siránkozás és könyhullatás mellett. Mindössze annyit emlit meg az egykorú krónikás, hogy a
polgárnők m a g y a r v i s e l e t e úgy ő felségeiknél, mint
az egész udvarnál nagy feltűnést keltett és Titius Dávid
esperes lelkész a primási könyvtárból néhány könyvet
kapott olvasás végeit ; egyébként pedig egyre jöttek a
fenyegetések, hogy nyugtalankodásuk esetén nemcsak
nehéz vasra verik őket, hanem fejüket is veszik.
Az utóbbi azonban csak fenyegetés volt, amint ezt
az udvari kancelláriánál panaszkodó pozsonyi küldöttségnek megmondották volt, mely még június utolsó
napjaiban is Bécsben mindent elkövetett, hogy a királyt
a valóságnak megfelelőleg informálja a pozsonyi polgárok
ügyében, hogy továbbá megcáfolja azon röpiratot, mely
június 10. Bécsben megjelent és a pozsonyiak viselt dolgait a lázadas és felségsértés szinében törekedett feltüntetni. Ennek az akkor már buzgó katholikus bécsiek feltétlenül hittek is, úgy hogy az ő részvétükre és a tőlük
kiinduló közvélemény nyomására semmit sem lehetett
számítani. De h a Bécsben az udvarnál és a városi lakosságnál ugy szintén az örökös tartományokban senkisem
akadt is, aki a vergődő pozsonyi evangélikusoknak segítséget nyújthatott volna '), a külföldi protestáns fejedelmek
nem csak figyelmesekké lettek a pozsonyi dolgokra, hanem
a körülmények szerint közbe is léptek 2). Nevezetesen a
Regensburgban képviselt római birodalmi fejedelmek és
rendek nem mulasztották el felhívni a császári kormány
figyelmét arra, hogy a tudomásukra jutott protestánsüldözéssel
a császár nemcsak
azokat
akadályozza
meg az államfő iránt való köteles hűség gyakorlásában,
akik tényleg megtagadták az engedelmességet,
hanem
1

) Reimundus Rimando. J. m. függ. 142—148 o. hit. V.
) Reimundus Rimando J. m. függ. 150 — 153. o. lit. X: Intercessionalschreiben an die Römische Kaiserliche Majestät von Evangelischen Churfürsten und Stände gesandten beym Reichstag zu Regensburg. 7. Juni 1672.
2

elkeseredést szül azoknál is, akik eddig mindig híven
kitartottak a Habsburgház mellett. A Regensburgban képviselt birodalmi rendek evangelikus része lelkiismeretében
kötelezve érzi magát rámutatni azon veszedelmekre, melyek abból származnak, hogy a császári kormány több
magyar városban megfosztja az evangélikusokat a régóta bírt és általuk épített templomoktól, iskoláktól és
jövedelmektől, megakadályozza a nyilvános vallásgyakorlatot ; hiszen ezen magyar evangélikusok is vérükkel és
vagyonukkal segítették még az utolsó török háborúban is
a keresztyénség ellenségét visszaverni és nem vettek részt
azon mozgalmakban, melyek csak az imént folytak le. A
Bécshez közel fekvő magyar városokban az evangelikus
nyilvános vallásgyakorlat beszüntetése vagy korlátozása
érinti a westfaliai béke azon határozmányait is, melyek
szerint a császári udvarhoz beosztott evang. birodalmi
méltóságviselők, ha Ő felségének kíséretében ezen városok
valamelyikében megfordulnak, résztvehetnek a nyilvános
istentiszteleten vagy ilyent tarthatnak. E szerint a jelen
üldözések ilyen szempontból is gondolkodóba ejtik a
birodalmi evangelikus rendeket és kérik a császári kormányt, hogy határozott állást foglaljon oly irányban, mely
szerint evangelikus templomok, iskolák, jövedelmek elfoglalása a jövőben beszüntettessék, a már elfoglaltak visszaadassanak. Ezáltal el fogja érni a császári kormány azt,
hogy az úgyis hűségben levő evangélikusok a trón és a
haza megmentésére nagyobb buzgalommal és áldozatkészséggel teszik meg kötelességüket.
Nem kételkedhetünk abban, hogy az evangelikus
birodalmi rendek ezen határozott beszéde nem tévesztette
el hatását Bécsben, nem ugyan a benne foglalt vallási türelem bölcs ajánlása következtében, hanem a brandenburgi
és szász választó fejedelem elkedvetlenedésével könnyen
megtörténhetett volna, hogy a császár a protestáns német
fejedelmek szenvedőleges magatartását idézi fel oly idő-

ben, a mikor jól tudták Bécsben, hogy a XIV. Lajossal
és a török birodalommal való élethalálharc minden pillanatban bekövetkezhetik. Komolyan kellett tehát venni
ezen közbenjárást mint egy végzetessé válható politikai
hiba kiinduló pontját és azok, kik tekintet nélkül az egyház érdekeire, a Habsburg dynasztia hatalmi törekvéseit
tartották szem előtt, tényleg oly irányban befolyásolták a
császárt, hogy az erőszakos egyházpolitika Magyarországon ez idő szerint nem helyén való s így azt teljesen
el kell ejteni. Csakhogy ezen irányzat teljes érvényesülése
a klérus hatalmas befolyásán szenvedett hajótörést :
Szelepcsényi és Kollonich sokkal hatalmasabb emberek
voltak, semhogy őket egyszerűen le lehetett volna szorítani a cselekvés szinteréről. Valami megkerülő eljárást
kellett tehát alkalmazni, miáltal a protestáns üldözés a
jogos és a szükség által parancsolt megtortó rendszabály
színében tűnhetett fel. A német evangelikus rendeket
tehát oly értelemben törekedtek megnyugtani, hogy a
magyarországi események tisztán a nyugtalan és kalandos
elemek megrendszabályozásával vannak összefüggésben, a
kormányzattól minden felekezetellenes magatartás távol áll.
A kiket büntetés ért törvényes Ítélet alapján, azok lázadók és hazaárulók.
Mindezen tényezők együttes hatása magyarázza meg
4
) Szelepcsényi schreibt an Michael Apaffy, Fürst von Siebenbürgen,
dass die reformirten Prediger in Ungarn nicht wegen Religion, sondern wegen
Rebellion gerichtet, verurtheilt und sehr mild behandelt worden sind, 17.
Januar 1675. Lichner Pál : Annales evangelicorum in Hungaria ad fidem
codicum bibliothecae evang. Posoniensis nunc primum typis excerptorum
121—122. o. Vettem a kegyelmed méltóságos levelét, melyben még reám is
neheztelni láttatik, mintha itten helvetika confession való prédikátorok vallásokért keményen traktáltatnának ; de abban, elhiheti kegyelmed semmi sincs,
nem is volt semmi religióválogatás, se őfelségétől a mi kegyelmes urunktól se
a nemes ország biráitól, hanem a ki a rebbellióban tapasztaltatott, ha szintén
hitünkön volt is, animadvertáltatott úgy is ellene, nem másképen, hanem a
törvényszerint, a midőn a íiscus áttal citáltatván vagy per contumaciam non
compareált, vagy ha compareált, légitima inquisitio és attestatio után, juxta
allegata et probata juris ordine convincáltatolt.
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azt, hogy miért Ítélték el Pozsony ö s s z e s polgárait, n e m
pedig csak az evangélikusokat, miért sorolják fel az elitélteknél azon cselekményeket, melyeket a corpus iuris büntetésre méltóknak ítél, ezért kellett egy ártatlan egyházfegyelmi esetet 1 ) titkos conveticulummá megtenni, melyben felségsértő célokat készítettek elő a pozsonyi evangélikusok; ezért kellett Vittnyédy esetét valóságos lázadásnak odaállítani s ezért kellett az asszonyoknak Vattayn
elkövetett tettlegességét felségsértésnek minősíteni. Ha tehát a protestáns külföld felvilágosítást óhajt, a tényleges
vallási üldözés annyira el volt leplezve mindennemű világi
deliktumok szövevényébe, és ezt jogászrabulisztikával oly
sokáig el lehetett húzni halasztani, hogy a külföldnek le
kellett mondani arról, miszerint az ultima ratio határain
innen e tekintetben célt érhetne.
A következmények megmutatták, hogy a furfangosan
kieszelt terv még sem vezetett az annyira óhajtott célra,
hanem, a mitől annyira féltek, az erőszaknak be kellett
következnie, ha a pozsonyi evang. templomok és iskola
birtokába akart jutni Szelepcsényi és Kollonich.

l

) Ein verhängniszvoller Fall der evangelischen Kirchenzucht
1670 und seine traurigen Folgen. Lichner Pál. J. m. 142—145 o.

im Jahr

X.

A katasztrófa.

z 1672. június 13. Nagyszombatban kihirdetett
rendkívüli törvényszéki Ítélet, mely szerint a fogságban levő és szabadlábra engedett ev. pozsonyi
polgárokat fej-, jószág-, és becsületvesztéssel sújtották, a
hatalom birtokosai részéről azon esetben lett volna értelemszerű, ha vagy végrehajtják a bármi kemény szentenciát, vagy pedig biztosra lehetett volna venni, hogy az
Ítélet puszta kimondása is oly rémületet fog kelteni az
elitéltek között, melynélfogva az életösztöntől vezetve
készségesen magadnak minden árt, melyet kegyelem
fejében a hatalom eléjük szab.
Hogy miért nem lehetett végrehajtani az Ítéletet, a
fenntebb vázolt körülményekből elegendőképen világos. A
további csalódás most már az Ítélet kihirdetésére bekövetkező rémület hatására vonatkozott. Ez sem hozta
meg a várt gyümölcsöt.
Állitani azt, hogy a nagyszombati fogságban sinlődő
polgárokra a fej- és vagyonvesztésre szóló Ítélet hatástalan lett volna, ellenkeznék nem csak az események és
dolgok természetes rendjével, hanem a reánk maradt,
hiteles adatokkal is : Tander György, egyike a legszigorúbb
körülmények között bebörtönzött pozsonyi polgároknak, az
izgalmak és kiáltott szenvedések következtében még a
fogság tartama alatt megbetegedett és szabadlábra helyeztetése után csakhamar meghalt, hulláját temetőn kivül
16*

földelték el.
Liebergott János pedig, egyike a kevésbbé
súlyos körülmények között bebörtönzötteknek igy kiált fel:
junius 13. olvasták fel előttünk az Ítéletet, mintha a legmegátalkodottabb gonosztevők lettünk volna ! A börtönben
sinylődők nejei és gyermekei is bizonyára véres könyeket
hallattak szeretteikért és mindent elkövettek kiszabadításukért : maguk az elitéltek azonban, bár meglepte őket a
kemény Ítélet és megdöbbentek az első pillanatban, csakhamar azonban erőt merítve ártatlanságuk tudatából
és a helyzet megfontolt mérlegeléséből, bátran, észszerűen
utasítottak vissza mindent, ami eddig vallott meggyőződésükkel ellenkezett volna. Kegyelmet nem kértek, bűnös
voltukat elismerő reverzálist nem adtak, otthon maradt
polgártársaikat a templomok átadására nem buzdították
és ők maguk is kereken megtagadták ezt. A mi pedig
Szelepcsényiék számára a fődolog lett volna : az evang.
templomok és iskola átadását, halálig ellenezték. Szelepcsényiék az otthon maradt pozsonyi polgárokra úgy akartak
hatni, hogy már julius 1-én elterjesztették a hírt, melynélfogva
az ítélet végrehajtatott, az elfogottak kivégeztettek. Más
alkalommal pedig azon hir terjedt el, hogy csak is Auert,
a pozsonyi evangélikusok főemberét, végezték ki. Voltak
azonban olyan hirek is, melyek a pozsonyi evang. polgárságot megerősitették azon eddig vallott meggyőződésükben, hogy a jámbor szivünek ismert Leopold király
sohasem fogja adni beleegyezését az evangelikus templomok elvételéhez, és vele született kegyessége nem fogja
a Nagyszombatban bebörtönzött pozsonyi polgárok ártatlan vérének kiontását eltűrni. Az Ítélet, a fenyegetés
ezúttal is Szelepcsényi és Kollonich műve, ezek pedig
erőszakot nem fognak merni alkalmazni azok ellen, akik
most is hirdetik, hogy ő felsége parancsára önként, minden legcsekélyebb ellenállás nélkül kiszolgáltalják ugy a
*) Reimundus Rimando. J. m. 68. o. Lichner Pál J. m. 61. o.

templomok, mint az iskola kulcsait is. Alkalmat ezen a
királynak a pozsonyiak iránti jóindulatát tanusitó híresztelésre az szolgáltatott, hogy állítólag egy katholikus udvari tanácsos ajánlotta volna neki, hogy csak egy pozsonyi
polgárnak a kivégeztetése is elég lesz a királyi tekintély
helyreállítása szempontjából, mire azt felelte volna Leopold, hogy neki nincsen kedve kezeit vérbe mártani. Bár
ily formában a valóságban a király alig nyilatkozott, de
ennek a híre is elég volt arra, hogy a pozsonyi evang.
polgárság optimizmusa belőle táplálkozzék és reményt
merítsen.
Reménységre, bizalomra azonban a válságnak az
evangélikusoknak kedvező módon való megoldására ezúttal már semmi ok nem volt.
A helyzet ez volt: Pozsonyban minden áron végét
kell vetni a nem katholikus egyházszervezkedésnek, ezt
csak is az evangelikus templomok és iskola elvételével,
az evang. lelkészek és tanilók eltávolításával lehet. A
pozsonyiak ehhez önként hozzá nem járulnak, tulajdonukhoz, szerzett jogaikhoz szívósan ragaszkodnak; de a felség
parancsa előtt meghajolnak. Ha már most, ezen rendkívül
finoman kieszelt diplomáciai álláspont feladására a pozsonyiakat a rendelkezésre álló békés eszközökkel kényszerileni nem lehet: akkor a pozsonyiak az egész vonalon győztek: megmaradnak templomaik, egyházvagyonuk
és szervezetük, nem szólva azen erkölcsi diadalról, mely
a jövőben arra fogja őket buzdítani, hogy hasonló körülmények között tán még nagyobb ellenállást fejtsenek ki.
A császári mindenhatóság nimbusa, a klerikális törekvéseknek az utolsó évtizedben elért rendkívüli nagy sikerei,
Szelepcsényi primás és Kollonich gróf kamaraelnök személyes reputációja oly csorbát szenvedtek volna, h a a
pozsonyi evang. polgárság szívósságával és ügyességével
diadalt ül, hogy lélektanilag teljesen indokoltnak láthatjuk
azon lépést, amelyre Kollonich és Szelepcsényi — az

u d v a r hozzájárulásával — most elszánták magukat. A
királynak ezúttal is háttérben kellett maradni, mert ezzel
a külföld érzékenysége lett volna felébresztve, másfelől
pedig az alattvalók a király igazságosságába vetett hite
rendült volna meg, s bizonyos tekintetben elégtételül
szolgált volna a pozsonyiaknak Kollonich és Szelepesényivel szemben; igy azután nem maradt egyéb hátra,
mint megtenni az intézkedéseket a templomok és iskola
erőszakos elfoglalásához és a lelkészek eltávolitásához.
A végrehajtás eszközei: négy század Nigrelli — és két
század Hermansteiner ezredbeli gyalogos, összesen 1200
ember Kollonich rendelkezésére állottak. Ne felejtsük el,
hogy Kollonich Leopold gróf, ezidő szerint wienerneustadti püspök és magyar kamaraelnök, császári és
magyar királyi főfőméltóságviselő valaha maga is katonatiszt volt, az erőszakos eljárástól tehát vissza nem riadt,
azonkivül a pápás renaissance ezen korában szenvedélyévé
fokozódik a vágy, egyházát minden ponton diadalra segíteni. Végül figyelemre méltó momentum, hogy eddigi sikertelen kísérletei elkeseredést keltettek benne a már-már
diadalmaskodó polgárok ellen.
Alkuról tehát szó sem lehetett többé. Julius első
felében egyáltalában semmiféle lépést nem tettek illetékes
helyről, hogy, mint eddig, a polgárságot engedékenységre
bírják és a míg a szegény polgárok egy királyi leiratot
vártak, melyben kegyelem és királyi jóindulat foglaltatik:
Kollonich és a császári tisztek, a kamaratisztek és a
rendkívüli törvényszék tagjai mindent a legapróbb részletekig megbeszéltek arra nézve, hogy július 18-án miként
fogják az ultima rátiót, a fegyveres hatalmat, az akadékoskodó pozsonyiakkal szemben érvényesíteni.
Mikor július 17-én este Kollonich lakása előtt egy
szépen festett, a lorettoi Máriát ábrázoló kép volt kitéve,
előtte pedig üveg alatt gyertya égett, a katholikus lakosság egy része már tudta, hogy más napra van tervezve az

evangelikus templomok elfoglalása, és midőn az evangélikusok ilyesmiről hallottak, a valót nem sejtve ügyet sem
vetettek az ilyen beszédre.
Julius 18-án végre, kora hajnalban — keveset aludhatott ezen éjszaka Kollonich — már a katonaság elhelyezésével volt elfoglalva; gondoskodni kellett arról, nehogy a külvárosi polgárság nagy tömegeivel eláraszsza a
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Az evang. magyar-tót templom elvétele.
Egykorú rajz.
egy Nignem
relli-féle század a Főtéren vett állást, arccal a „Grüne
Stübel" felé, a másik század arccal az Auer-féle
ház felé fordult felfejlődött vonalban, a harmadik a
városház felé, a negyedik pedig az evangelikus templomfelőli bejárókat zárta el. Végül a Schütz- és
Geymann-féle századok gondoskodtak, hogy ezen elzárt
négyszög véletlenségből a Mihály-utca és a Lőrincutca

felől se legyen meglepő torlódásnak kitéve, messzebbről,
mintegy második őv gyanánt a Lakatos-utcán és Búzapiacon (ma Orsolya-utca és Batthyány-tér) állva zárták el
a közlekedést. Minden ponton, ahol egyik utca a másikba
torkolt, egy-egy m u s k é t á s és pikás őr állott, kik ismét
egymással és a főtéri központi őrséggel járóőrök útján tartották fenn az összeköttetést. Még a házakból sem volt szabad kijönnie senkinek sem, a szükséges vásárlásra kimenő
cselédeket is puskatussal és meztelen karddal kergették
vissza. Különösen az evang. templom melletti lelkészlak
volt erősen megszállva, egy egész szakasz képezvén ott az
őrséget. 6 óra tájban a katholikus városi tanácsosok és
néhány katholikus polgár, kik m á r reggel 4 órakor jelentkeztek Kollonichnál, innét Pesty András, kúriai főjegyzővel a Grüne Stübelbe mentek. Egy negyed óra múlva
maga Kollonich is megjelent itt, a pozsonyi káptalan
kanonokjaitól és a magyar k a m a r a tisztjeitől környezve.
A Grüne Stübelben tartott rövid értekezlet után Pesty
kúriai főjegyző embere megjelent az ev. lelkészlakbari a
Pozsonyban levő két lelkésznél (Titius esperes még a
nagyszombati fogságban volt, Pihringer pedig a templom
melletti iskolaépületben lakott; ezúttal tehát csak Reiser
és Sutorius lelkészekről van szó) és a kúria és kamara
nevében a Grüne Stübelre idézte. A lelkészek minden
habozás nélkül az idézésnek eleget tettek és Kollonich
előtt megjelentek. Ismét félórai tárgyalás után 50 katona
kiséretében átmentek az evang. iskolaépülethez, melynek
első emeletéről az ablakon át magukhoz hivták Pihringer
Keresztély conrectort és segédlelkészt, a kivel együtt ismét
visszamentek katonakiséret mellett a Grüne Stübelbe. Ezúttal kemény fenyegetések között követelték tőlük a templomok és az iskola kulcsainak önkéntes átadását. Ezt a
lelkészek megtagadták, amint ez előre látható volt. Erre
a három lelkész, 50 katona, 4 lakatos és egy műgépész
szerszámaikkal Kollonich és kíséretétől követve a főtéren

át az evang. iskolaépülete elé mentek. Ezúttal a három
lelkésznek
kellett felszólítani az iskolaépületben lakó
sekrestyést, hogy az iskolát és templomot nyissa fel, mire
az utóbbi kinyilatkoztatta, hogy az egyház elöljáróinak
hozzájárulása nélkül e felszólításnak eleget nem tehet.
Rögtön hangzott most Kollonich püspök parancsa a Geymann század egy ácslegényéhez intézve, hogy császári
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oldalajtónak a lakatját leverték és igy a piac felé is felnyitották. A katonák Kollonich parancsára feltörték a
templomban levő perselyeket és ezek tartalmán osztozkodtak. Majd átmenve a templomon, a templomközön
(Kirchengässchen) át Kollonichcsal az élükön egy az evang.
magyar-tót templom tulajdonát képező telken végig haladva,
ezen templom ajtait is époly módon törték fel, mint a német temploméit.

Ezek után visszamentek a városházára, hol Kollonich
parancsára a három lelkész és az egyházi] a legundokabb
börtönbe, amelyet „Löwengrube"-nak neveztek, zárattak,
mely alkalommal Pihringer kezére lábára még nehéz
vasat is vertek. Pihringer úgy látszik Kollonich különös
haragját vonhatta magára, mert ezt igy szólitotta meg a
fogságban: „Und dich kleinen Schelmen will ich hencken
lassen, gewiss, ich verspreche dirs".
Ezzel egyelőre a király képviselőjének, a püspöknek
és a magyar kamara elnökének a szerepe véget ért:
lakására tért, a többit elvégezték nélküle is. A katonaság,
mint valami dicső győzelem után, síppal dobbal vonult
ismét tanyáira, csak őrséget hagyva mindenütt a templomokban. 11 óra felé pedig kinyitották az ámuló külvárosiak előtt a Halász- és Vödritzkaput.
Most következett a hirhedt nagyszombati Ítéletnek
végrehajtása is. Pesty kúriai főjegyző és kilenc embere
megjelentek mindazon pozsonyi polgárok házában, akik
ugyan még fogságban voltak Nagyszombatban, de névszerint voltak az ítéletben felsorolva és itt az ítéletet felolvasták. Ezen urak személyes biztonságára 80 katona
ügyelt. Az ítélet kihirdetése először a lelkészlak udvarában,
majd Auer, Welligrand, Bürgler és Burgstaller Kristóf
házánál ment végbe. Ha az utcán valahol két három ember megállott egymással beszélni, ezeket mint veszedelmes
lázadókat szidták és szétkergették. Végre az összes evangelikus polgárokat megidézték a Grüne Stübelbe, és mintegy 400 férfiúnak olvasták fel a nagyszombati ítéletet. A
most már fogságban sínylődő három lelkész nejeit kényszeritették. hogy az összes ezüstnemüt, bort és okmányaikat szolgáltassák ki, esküjöket véve, hogy semmit el
nem titkolnak 1 ).
*) Wahrhaftig und N o t w e n d i g e r Bericht der zu Pressburg anno 1672
den 18. Juli vom Ungr. Hn Kammerpraesidenten, Gräften Kollonichen, bey
zweyer Evangel. Kirchen und einer Schulen gewaltsamer Abnehmung vorge-

A templomok és iskolák erőszakos birtokba vétele
után, mint láttuk, a katonaság rendes tartózkodási helyeire
vonult az egyes polgárok házaiban, az elvett templomok
és a városháza mellett azonban, sőt a város kapui előtt
is erős kirendeltségek állottak. Ezen utóbbiak különösen
szükségeseknek mutatkoztak, mert a külvárosok evangelikus
lakossága, mihelyt az eseményekről tudomást szerzett,
azonnal a kapuk felé tódult, bebocsáttatást azonban nem
nyert. Mások még a délután folyamán Bécsbe siettek,
hogy ottani állandó megbizottjaikat a szomorú valóságról
értesitsék. Sebtében meg is szerkesztettek itt egy felségfolyamodványt, hogy azt még aznap a királynak átadják.
Azonban a király ezen napon Nikolsburgban volt és csak
másnap tért vissza és egy udvari testőr még a kocsijában
átadta a királynak a pozsonyiak kérelmét. Jellemző a
pozsonyiakra nézve, hogy ők még a nagy katasztrófa
bekövetkezte után is hivek maradtak eddigi álláspontjukhoz, hogy t. i. a templomok és az iskola erőszakos elvétele,
mely pedig Kollonich fellépése után ítélve, világosan a
király előleges tudtával és beleegyezésével történhetett
csak, nem lehetett a király akarata, mint ki valaha templomaik birtokában őket megerősítette, mint ki továbbá
alattvalóinak jóságos és igazságos atyja lehetett csak.
Ösztönszerűen érezték ugyanis, hogy csakis az ezen álláspontjukhoz való SZÍVÓS és következetes ragaszkodásuk
következtében lehet reménységük, hogy valaha még tán
viszzakaphalják templomaikat, melyekhez való jogaikról
soha le nem mondottak. Hogy őszinte vagy csak diplomáciai magatartás volt-e a pozsonyiak részéről az alattvalói rendületlen hűség hangoztatása a felségfolyamodványban, azt ezúttal eldönteni nem akarjuk, de bizonyos,
hogy az volt immár csak azon vékony fonál, melyen át

nommenen unbarmherzigen und kläglichen Action. R e i m u n d u s Rimando I. m.
XI. fej. 163. és kk. 1.

a pozsonyiaknál eddig fennálló virágzó evangelikus egyházszervezet életerejét meríthette. Csak egyetlenegy jelensége
a valóságos lázadásnak, a köteles alattvalói hódolat megtagadásának és nemcsak patakokban foly a vér Pozsony
utcáin, h a n e m valószínűleg mindenkorra vége szakad még
a reménysége is annak, hogy valaha újra feléledjen az, ami
most már romokban hevert.
A rémület ugyan megtette első hatását : bizonyosan
őrizkedtek az emberek a lándzsa és puskaerdő céltalan
áldozataivá lenni ; de csodálkozhatnánk-e azon, ha a
nagy izgalom által felidézett általános fejvesztettség alatt
a köznép tömegei első felháborodásukban puszta kézzel
rohanják meg a hatalom szolgáit, nem törődve a saját
életükkel és azon ügy sorsával, melynek esetleg vértannivá
lehettek volna. Az isteni gondviselés bölcseségét kell
dicsérnünk, mely úgy vezette a pozsonyiak elméjét, hogy
a nagy megpróbáltatás idején se tegyenek egyebet, mint
a mit az ésszerűség és férfias bátorság diktál. Eljárásukban a férfias bátorság ott nyer kifejezést, hogy vezető
férfiaik a jogtalan erőszakkal szemben nyiltan megtagadták az engedelmességet, ezért voltak most is a nagyszombati és pozsonyi börtönben ; de a hatalom eszközeivel szemben tartózkodtak minden tettlegességtől és
ezért nem lehetünk velük szemben eléggé hálásak.
A julius 19-én a királynak átadott kérvényükben
hangoztatják a pozsonyiak, hogy ők az eddig kiállott
hihetetlen keservek és megpróbáltatások után ő felségétől
könnyeik és siralmaik végét, kegyelmet és vigasztalást
várlak : és ime egészen máskép következett be minden.
„Eddigi reménységünk szerte foszlott" — irják — sőt
olyan eljárást tanúsítottak velünk megalázottakkal szemben, hogy nem csak embert, de még a követ is megindíthatta volna. Mert n e m szólva a m á r félév óta rajtunk
nyomorultakon és agyonkinzottakon végbevitt testi és
lelkiismereti sanyargatásokról, nem fojthatjuk el hangos

jajszónkat azon megdöbbentő' csapással szemben, mely
tegnap templomaink és iskolánk erőszakos elvételével bennünket ért, a midőn Kollonich gróf kamaraelnök a Pozsonyban elszállásolt katonaság segitségével lelkészeinket
fogságra hurcolta, sőt egyet közülök nehéz vasra is veretett.
Császár és királyi Felséged bizonyára tudomással bir
arról, hogy mi mindenkor dicsőemlékezetű elődei legkegyelmesebben megadott szabadalmaira, hiteles okleveleire
és törvényeire hivatkoztunk, úgyszintén csász. és királyi
Felséged legkegyelmesebb engedélyére is és nem akartunk
előbb eddigelé birtokunkban levő templomaink jogáról
lemondani, a mig Felséged hiteles parancsát arra nézve
meg nem kaptuk.
Minthogy tehát a fenntebbi erőszakos eljárás csász.
és királyi Felséged vele született és világszerte ismeretes
jóságával, kegyelmességével és irgalmasságával homlokegyenest ellenkezni látszik és mi szánandóan megkínzott
szegény pozsonyiak feleségeink és gyermekeink teljes
pusztulásával a legkeményebben szorongattatunk : ég felé
terjesztve karjainkat, térdre borulva sírunk és kiáltjuk a
legnagyobb alázattal : Oh csász. és kir. Felség ! a Krisztus
kínszenvedésére könyörgünk, segítsen rajtunk vérig kínzottakon és adja vissza erőszakosan elvett templomainkat
és iskolánkat, hogy a hajdani szeretettel, hűséggel és
hódolattal kereshessük és találhassuk meg kenyerünket
hathatós védelme alatt."
Ma, több mint két század után hallva elődeink ezen
velőkig ható jaj kiáltását, alig bírjuk felfogni, hogy lehetett
emberi érzéssel megáldott király, tanácsos, sőt még hozzá
főpap, hivatva a szeretet gyakorlására, hogy ezen mérhetetlen fájdalom ily közvetlenül való megnyilatkozásával
szemben rideg, visszautasító tudott lenni. Tudjuk I. Leopold királyról, hogy érzékenyszivű ember volt, egykorú tudósítások kiemelik, hogy Zriny, Nádasdy és Frangepan lefejeztetése előtt napokig imádkozott és lelkiísme-

relének megnyugtatása céljából a legerősebb penitenciatartásnak vetette magát alá: ismerjük azonban Müller
Fülöp, a jezsuita udvari gyóntató, és az ő útján a jezsuita
világszervezet korlátlan befolyását az ingadozó uralkodóra,
mely végre is minden önálló lelkiismereti elhatározását a
saját érdek szempontjai körébe tudta belevonni 1 ). A mi
Szelepcsényit illeti, akárhányszor könyekre fakadt, mikor
teljes meggyőződéséből kifolyólag szerinte is keményen
bánt a protestánsokkal 2 ); Kollonich is számos alkalommal
megmutatta, hogy hajlandó segíteni azokon, akik katholikusokká lettek. Azonban két dolgot kell szem előtt
tartanunk, amikor az akkori hatalomviselők eljárásának
mélyebb okait megfontolásunk tárgyává akarjuk tenni.
Egyfelől akkor érte el virágzása teljességét az Isten kegyelméből való uralkodó mindenhatóságáról szóló tan,
mely XIV. Lajos személyében nyert megtestesítést, másfelől akkor ért hazánkba a katholikus és protestáns ellentét európai válsága, amely Angol- és Franciaországban
csak úgy megkívánta a maga véres áldozatait, mint nálunk is. Stuart Mária tragédiájában ugyanazon erők mü1
) Szelepcsényi schildert dem Jesuiten Philipp Müller, Hofbeichtvater
die vermeintlichen Umtriebe der Protestanten. 5. Juni 1674. Lichner Pál. I.
m. 119. o.
2
) Johannes Burius: Micae Ilistoriae Evangelicorum in Hungaria. Ed.
Paulus Lichner. 29. lap. A pozsonyi rendkívüli törvényszék elé idézett ev.
lelkészekhez így szólt Szelepcsényi: Kedves barátaim! nekem nem telik örömöm a vérengzésben, hanem a béke barátja vagyok ; még a szakácsomat sem
szenvedhetem, mert valahányszor hallom, hogy csirkéket öl, sajnálom őket,
még a csirke halálát sem vagyok képes nézni. Csakhogy biró vagyok és
kénytelen vagyok végrehajtani azt, a mit ő felsége parancsol és a mi a legfőbb törvényszék akarata: azért jól gondoljátok meg dolgaitokat, alkalmazkodjatok, térjetek engedelmességre; amennyiben rajtam múlik, segitségtekre leszek. U. o. A már elitélt evang. lelkészekhez pedig így szólt: Kedves testvéreim! én kénytelen vagyok végrehajtani azt, amit a biróság kimondott:
legyetek katholikusok, maradjatok a hazában, én pártotokat fogom, értetek az
utolsó ingemet is odaadnám. Én vagyok az érsek: mindnyájunknak javát akar o m : tanácskozzatok a távollevőkkel és a napokban gondolkozzatok újra, jól
megfontolva, a mit tesztek. Ha nehezetekre esik megtérésteket személyesen
adni tudtomra, tehetitek egy második, sőt harmadik személy útján, én megfoglak benneteket hallgatni és támogatlak bennetek.

ködtek közre, mini amelyek a protestáns papokat a nápolyi
gályákra viszik, csakhogy amott a reformáció eszméje
kerekedett felül, mig nálunk a katholikus renaissance
aratta diadalait. Az emberi kultura szerves fejlődésében
a véres momentumok csak ugy voltak lehetségesek, hogy
az ellentétes, küzdő tényezők képviselői teljesen át voltak
hatva ügyük, álláspontjuk és meggyőződésük való igazságától.
As uralkodó és Szelepcsényi érzékeny szivére számítottak is a pozsonyi evangélikusok akkor, amikor nem
szűntek meg kiküldöttjeik utján felségfolyamodványaikkal
a király érzelmére hatni. Még július 28-án is utasították
megbízottjaikat, kik állandóan Bécsben
tartózkodtak,
hogy nyújtsanak be nevükben folyamodványt a királyhoz;
legalább azt szerették volna elérni, hogy Titius Dávid
esperesüket nehéz nagyszombati fogságából kibocsássák
és lelkésztársai mellé a pozsonyi „Löwengrube"be helyezzék el; de ezen szomorú eredménynyel végződött a folytonos sikertelen folyamodás, hogy a magyar kancellária
tisztviselői figyelmeztették végre a pozsonyi polgárokat,
ha nem lesz vége a sok folyamodással való alkalmatlankodásnak, a folyamodók is odakerülnek a börtönbe azok
mellé, akiknek érdekében fáradnak. így azután csakhamar
otthagyták Bécset a pozsonyiak küldöttjei és több kérvény
n e m került a király elé a bebörtönzött lelkészek és polgárok érdekében.
Ezzel bizonytalanná vált mindenek előtt a fogságban
sínylődő lelkészek sorsa, akik, mint többnyire külföldiek, erősek voltak ugyan hitükben, azonban nem éreztek magukban elég erőt ahhoz, hogy mint a magyar nemzeti eszme
vértanúi tovább is feláldozzák szabadságukat, melyet
külföldön még mindig érvényesíthettek vallásukért. El nem
vitathatjuk azonban azon érdemüket, hogy eddig tanúsított állhatatos maguktartásával, melylyel Pozsony városában az evangeliumi hitért megszenvedtek, csak az erő-

szak alkalmával engedték ellenfeleiket a protestáns intézmények birtokába jutni, amelyek most az ellenfél kezében
vannak ugyan, de az azokat létesítő szellem kedvezőbb
körülmények között való feléledése esetén csakhamar ú j r a
megalakulhatnak és felvirágozhatnak.
Julius 31. a pozsonyi fogságban levő lelkészek, Reiser, Sutorius és Pihringer magukhoz kérették a börtönbe
a rendkívüli törvényszék alügyészét és közölték vele azon
elhatározásukat, melynélfogva Magyarországot örök időkre
elhagyják; ezen elhatározást tette magáévá később a maga
részéről Titius Dávid esperes is.1) Ennek lett az eredménye, hogy az említett evang. lelkészek aug. 4. reggeli
három órakor Kollonich gróf messzemenő elővigyázati
intézkedései mellett, katonai fedezettel, császári útlevéllel
ellátva, elhagyták eddigi áldásos működésűk szinterét,
híveiktől el nem búcsúzva, családjaikat itt hagyva, lelkükben megrendülve és vagyonúkban megrongálva.
Miután igy a fődolog el volt érve azzal, hogy a
pozsonyi evangélikusokat erőszak alkalmazásával templomaiktól, iskolájuktól és lelkészeiktől megfosztották,
n e m volt értelme annak, hogy azok, a kik e tekintetben
akadályokat gördíthettek volna a hatalom elé, továbbra
is a nagyszombati börtönben maradjanak, amiért is megkezdődtek a tárgyalások azon célzattal, hogy a bebörtönzött pozsonyi polgárok téritvényt Írjanak alá, melyben
magukat bűnrészeseknek vallják felségsértésben és a reájuk kimondott ítélet törvényes voltát elismerik.
A tárgyalások aug. 23-ig húzódtak el és még ekkor
is akadt férfiú, Bürgler Gáspár, aki a reversalis aláírását
megtagadta. Ezt továbbra is a börtönben tartották. A
*) Wahrhaffter und eigentlicher Bericht, wie es nach Abnehmung der
evangelischen Kirchen und Schulen in Pressburg denen evangelischen Geistlichen daselbst in dem Gefängniss ergangen und was Gestalt sie ab, aus
und hinweggeschaffet werden, Reimundus Rimando. I. m. XII. caput.
1 7 1 - 1 9 6 . oldal.

többiek azonban, kiket a 13 heti ártatlan szenvedés testükben lelkükben megtört, családjaik és szabadságuk utáni
sóvárgásuktól ösztönöztetve, aláirtak az 1672. aug. 21-ről
keltezett hirhedt okmányt és már aug. 25-én jelentkezniök
kellett Kollonich kamaraelnöknél, mintegy rendőri felügyelet alatt állva, nehogy magukat teljesen szabadoknak
érezzék és készen legyenek arra, hogy a büntetést majd
végre fogják rajtuk hajtani. Hogy a rémület hatása alól
valahogy ne szabaduljanak, szeptember 3-án maga elé
idézte őket újból és ezúttal értésükre adta, hogy bár a
nagyszombati Ítélet következtében fej-, jószág- és becsületvesztésben vannak elmarasztalva, mindazáltal a császár
jóvoltából és kegyelméből életüket és vagyonukat megtarthatják, de büntetésből vagyonuk egy részét a királyi
fiscusnak
kénytelenek átengedni és nem valamennyien,
hanem csak ketten fognak életükkel lakolni. Az utóbbi
fogás arra volt jó, hogy ha netán valamelyik polgárnak
eszébe jutott volna a templomok, iskola és lelkészek
körüli eljárást szóbahozni és ellene mozgalmat indítani,
azt azonnal mint elitéltet és kegyelemből ideiglenesen szabadlábra helyezettet újra el lehessen fogni s a végső esetben
rajta a halálos Ítéletet végre is hajtani. Merő gúnynál
tehát nem volt egyéb Kollonich azon kijelentése, melyszerint ő felsége a jövőben nem fogja megengedni az
evangelikus vallásszabadságot, igéri azonban, hogy senki
vallása miatt háborgattatást nem szenved: a ki nem akar
katholikussá lenni, erre nézve teljes szabadsága van,
császárjához úgy is hú maradhat. Mindenesetre könnyen
észrevehető a hatalom birtokosainak azon számítása,
hogy templomok, iskolák, lelkészek és egyházszervezet nélkül az evangelikus egyház önönmagától lassankint meg
fog semmisülni. Csakhamar kezdetüket vették azon pénzbüntetések is, melyeket a nagyszombati elitéltekre kivetettek. Tudomásunk van a legkisebb ilyen pénzbirságról,
mely 150 forintot tett ki és elszenvedte Liebergott János,
A Pozsonyi Evung. Egyház Története.

in

egyszerű iparospolgár; de t u d o m á s u n k van a legnagyobb
birságról is, melyet Burgstaller Kristófon hajtottak be és
ez kitett 25000 forintot. E szerint a protestánsok üldözése nemcsak elvi, meggyőződésbeli okokra volt visszavihető, hanem szépen jövedelmezett a „non olet a elvénél
fogva a királyi kincstárnak is. Egyébiránt, hogy fogalmat
szerezzünk az akkori hatalombirtokosok jellembeli feddhetetlensége felől, meg kell említenünk, hogy Leopold császár mindenható minisztere Lobkovitz, XIV. Lajos királytól, az ellenséges hatalom fejétől, rendes évdijat húzott;
hogy I. Rákóczi Ferenc a jezsuiták közbenjárása következtében egy dominium átengedésével szabadulhatott csak
a hóhérbárd alól.
Mint egy századdal előbb Alba herceg a Németalföldön, ugy egyik hűséges tanítványa Kollonich is elmondhatta 1672-ben, hogy Magyarországon minden csendes:
a politikai zászlóvivők fejei porba hullottak, a számottevő középnemesség legjobbjai nehéz vasban az osztrák
tartományok kazamattáiban, vagy kibujdosva Erdélybe,
az itthon maradtak halálos rettegésben életükért, vagyonukért, családjaikért; haza,
alkotmány, evang. vallás
rongyokra tépve az orgiáit ülő klerikális reakció kezében!
Ilyenek voltak Magyarország és Pozsony állapotai, a
mikor Kollonich arra is elszánta magát, hogy a protestánsoktól elvett templomokat katholikus ritus szerint újra
felszenteltesse. Ezáltal legyen végleg eldöntve azon kérdés,
hogy a katholikus ritus szerint felszentelt templom
— történt legyen ez bármi körülmények között — elidegenithetlen, isteni jog alapján minden körülmények között
a katholikusokat illeti meg. Sietni kellett tehát ezen felszenteléssel, nehogy elmaradása esetén,
megváltozott
körülmények között a lutheránusoknak eszébe jusson
igényt emelni régi templomuk birtokára.
Miután szeptember elején néhány misét szolgáltattak
a volt német evang. templomban, szeptember 9-én lefolyt

ezen hirhedt újrabeszentelés. A rendkívüli törvényszék
tagjainak jelenlétében, kiknek testi épségére a sekrestyében és a szószék körül elhelyezett hajdúknak és sorkatonáknak kellett vigyázniok, Kollonich maga lépett a
szószékre és kezdett a nagyszámban megjelent templomi
közönség előtt a lutheránusok ellen menydörögni. A saját
nyugtalan lelkiismerete okozta-e, vagy komolyan félt-e
attól, hogy valami történhetik, annyi bizonyos, hogy
mindjárt az első bevezető mondatok után Bécsújhely
püspöke elsáppadt és csak hosszú szünet után tudott
ismét akadozva és megzavarodva néhány mondattal szónoklatának végére jutni 1 ). A jezsuiták növendékei is teljes
számban voltak a templomban. A katonaság pedig épen
úgy állott készenlétben, mint július 18-án: a kapuőrség
megszállotta a kapukat és csak egyenkint engedte be és
ki az embereket, a főközlekedési csomópontokat kirendeltség őrizte, ezeket pedig őrjáratok kötötték össze.
Magában a templomban mindössze annyi változás történt,
hogy a gróf Nádasdy-féle ezüst oltárt tették a régi helyébe,
a volt ezüst keresztelőmedencébe szentelt vizet öntöttek
és a templom pilléreire és oszlopaira veres kereszteket
alkalmaztak. Ezúttal azonban még az egyházi szertartásokra szükséges holmikat isteni tisztelet után régi helyeikre visszavitték. A templom felnyitását és bezárását a
várbeli kulcsárra bízták. Hogy még jobban biztosítva legyen
a templom birtoka, új nevet is kellett neki adni, olyant,
melyből a foglalók és új boldog birtokosok feltétlen loyalitására lehessen következtetni 2 ). Igy lett tehát az újonnan szerzett templom a felséges császárné, Margaretha
után, szent Margit templomnak elnevezve. Magától érte') Von derjenigen Einweihung, so die Catholiken in der abgenommenen Evangelischen Deutschen Kirche zu Pressburg vorgenommen und vollbracht haben. Extractschreiben aus Pressburg vom 9. September 1672.
Reimundus Rimando. I. m. XIII. fej. 196—198. o.
2
) Denkzettel der Katholischen Einweihung der Evangelischen Kirche
Anno 1672. die 8. mensis Septembris. Lichner Pál: Liebergott's Tagebuch 116. o.
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t ő d i k , h o g y költő is a k a d t , akit e z e n , az Isten n a g y o b b dicsős é g é r e e l k ö v e t e t t t e m p l o m s z e r z é s , h a n e m is r e m e k m ű v ű ,
de

mindenesetre olyan vers megirására

a k k o r i b a n sok

ezer

ember

mig talán ugyanannyiét

a

érzelmeit

késztetett,
híven

legmélyebben

fejezte

sértette,

is a k ö v e t k e z ő k b e n k ö z ö l j ü k i s :
Kommet her ihr recht Catholsche Leuth,
Und danket Gott dafür!
Dass n u n die Kirch ist eingeweiht,
Und offen steht die Thür:
Sit Deo Trino Gloria:
Ave Maria.
Jetzt ist der Luther abgethan,
Gewonnen ist das Spiel:
Ein jeder singe, was er kann,
Und bette, wass er will:
Sit sanctis cunctis Gloria:
Ave Maria.
Altar und Orgel, Stühl und Bank,
Stein, Cantzel, Leuchter, Wand,
Hat u n s gemacht ein gross Gestank,
Nun hat es All's ein End:
Sit Leopoldo Gloria:
Ave Maria.
Auff Paucken und Trompeten-Schall
Die Kirch ist auffgemacht
Kartaunen und auch Mörser Knall
Say rund gesund herum gebracht,
Sit Szelepcseno Gloria:
Ave Maria.
So laufft und hört der Predigt zu
Geht in die Heilig Mess !
Sonst habt ihr weder Rast noch Ruh,
Und kommt auff gutes böss,
Sit Kollonitscho Gloria:
Ave Maria.

mely
ki,

amiért

Bätt Pater noster jung und alt
Bätt Credo, Litaney !
Damit uns Gott die Kirch erhalt
Sampt unser Armetley
Sit Jesuitis Gloria:
Ave Maria 1 ).
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XI.

Egyházszervezet nélkül.
m a j d n e m egy évtizednyi időköz, mely a pozsonyi
evang. templomok és iskolák elvételétől a soproni
országgyűlésig lefolyt, nemcsak a pozsonyi egyház, hanem az alkotmányos Magyarország történetében is a legszomorúbb korszakot, a gyászévtizedet
alkotja. A pápás hierarchiával szövetkezett római császári
absolutismusnak tusájábanaprotestantismussal szövetkezett
magyar nemzeti állam ellen a diadal ez idő szerint aránylag csekély áldozatok mellett a hierarchiához és absolutismushoz szegődött. Az volt most már a kérdés, megvan-e a diadalmas félben a kellő bölcseség a harc szülte
elkeseredés megszüntetésére, a kedélyek természetes ingerültségének lecsillapitására, a lappangó ellenséges érzület teljes eloszlatására ; megvan-e továbbá a diadalt aratott harcifél oldalán azon erő, mely lassan, de biztosan,
megalkuvás nélkül és következetesen magába tudja olvasztani mindazon erőket,
a melyeket magára
nézve
károsoknak vélt és a melyek kiirtására törekedett? Ha
meglett volna ezen bölcseség és erő, akkor m a sem
magyar protestantismus, sem magyar nemzeti állam
hazánkban nem volna többé. A végzetes csapás, melyet
a protestantismus és a magyar nemzet 1672-ben szenvedett a győztes fél részéről, épen csak azért nem hozott
halált a magyar nemzetre és protestantismusra, mivel
ellenfeleiben hiányzott a győzelem kiaknázásában a bölcs
mérséklet, továbbá az erő és következetesség, melylyel
egy ily óriási feladat együtt járt. Ezek helyett a „vae

victis" elve szerint mohón élvezték a hatalmi túlsúly
végre elért mámorát és megfeledkeztek az emberi sors
ingatagságáról, a történelem tanulságairól és a saját erejük gyarlóságáról. E politikai hibák az ellenfél részéről
és a bekövetkezett históriai fejlemények képezték az alapot, melyen a lethargikus állapotba merült Protestantismus
és nemzeti állam egyideig csak épen életüket tartották
fenn, de csakhamar ébrenlétre, erőre és cselekvésre is
szert tudtak tenni.
Addig azonban sokat kellett még veszteni, sok megpróbáltatást kiállni, sok sanyargatást eltúrni úgy a nemzetnek, mint a magyar protestantismusnak is. E szenvedések színhelye nagyrészben Pozsony volt, ugy hogy
a protestáns Pozsony nemcsak a maga megaláztatását
szenvedte végig, hanem vérző szívvel tanuja volt az
országos protestantismusra mért csapásnak is. A Nagyszombatban oly „szép sikerrel" működött rendkívüli törvényszék áttette cselekvése szinterét Pozsonyba, és a mit
eddig csak Pozsonyra alkalmazott, az most az egész
királyi Magyarországra hatott ki. Az országos Protestantismus sorsával ezúttal e m ű tárgyánál fogva csak anynyiban foglalkozhatunk, a mennyiben annak keretében a
pozsonyi ev. egyház fejleményei helyet foglalnak és alkalmunk lesz meggyőződni arról, mennyi szívósságot, eleven
erőt képes kifejteni az immár központi szervezetét nélkülöző pozsonyi evangelikus közönség akkor, mikor a hatalom erőszakosságával szemben csakis az igazi vallásos
érzületre támaszkodhatik.
A Nagyszombatban elitélt pozsonyi evangelikus polgárok feltételes szabadlábra helyezése és a templomok
alakszerű birtokbavétele után Kollonich további eljárása
oda irányult, hogy a városi hivatalokból az összes protestánsok kizárassanak, hogy a köznép a katholikus
egyházszertartásokban való részvéte folytán katholikussá
legyen, hogy a más városokba evangelikus egyházszer-

tartásokban való részvétel céljából távozó polgárok ebben
megakadályoztassanak, hogy végül az evangelikus hithez
való ragaszkodás mentül több kellemetlenséggel és sanyargatással legyen egybekapcsolva.
E végett a kamaraelnök parancsára a városi tanács
Nüster György kórházi főorvost (Spitalmeister) megfosztotta hivatalától és helyét a katholikus Reckenzahn Farkassal töltötte be. 1673. augusztusában az összes evangelikus tanitók és tanitónők a városházára idéztettek,
hol 40 frtnyi pénzbirsággal fenyegették mindazokat, akik
továbbra is tanitani mernek. A környéken levő evangelikus templomokat erőszakkal elfoglalta és az evangelikus lelkészeket kényszeritette, hogy vagy ismerjék el,
hogy eddig folytatott hivatalos működésükben hamis
tanokat hirdettek és hiveiket elcsábitották, vagy hagyják el hivatalaikat és az országot. Ez történt Zurányban, Levélen, Somorján és Miklósfalván (Nikelsdorf),
Gálos-on, Óvárott és még 11 községben. E templomelvételeknél és lelkészelüzéseknél Kollonich többnyire személyesen volt jelen.
A mesterembereket tömegesen megidézték a városházára és ott egyenként vették őket kihallgatás alá arra
nézve, akarnak-e részt venni a kath. ünnepi körmenetekben és a nagymiséken a céheket képviselni. A mesteremberek, amint a dolog természete hozza magával,
anyagi érdekeiket látván veszélyben, mindjárt az első
nyomásnak engedtek. Voltak azonban olyanok, a jobbmóduak és elszántabb természetűek, akik egyenesen
kinyilatkoztatták, hogy sem körmenetben, sem misén
részt venni nem a k a r n a k ; ezeket azután azzal fenyegették, hogy a városi hatóság n e m enged nekik segédmunkásokat tartani. Mikor a fenyegetés magában véve
semmit sem használt, n e m csak ezen fenyegetést hajtották
végre, h a n e m egyáltalában megtiltották
mesterségük
további folytatását. Igaz ugyan, hogy nagy kérelemre

ismét folytathatták mesterségüket az evangélikusok, hanem
ezzel kezdetét vette azon eljárás, mely szerint egyes
céheknek katholikus jelleget lehetett adni s idővel ezekbe
evangelikus vallásút egyáltalában n e m vettek fel.
Sok kellemetlenséget lehetett okozni a katonasággal
is. Részint a pozsonyi templomok elvételéhez szükséges
katonai karhatalom, részint a felsőmagyarországi kurucmozgalmak szempontjából a katonaság úgyszólván állandó
volt Pozsonyban. A Pio és Nigrelli-féle hadakat 1672
októberben Marchese de Gran emberei váltották fel. Az
akkori kincstár a katonaságot nem fizette rendesen, hanem
még a 30 éves háború korszakából fenmaradt a condottieri elv, mely szerint a katona úgy és ott gondoskodik
ellátásáról, a hogy és a hol az épen lehetséges volt. A
beszállásolt katonának kijárt az ágy, fa, só, világitás,
bors, ecet, szerszám, azonkivül minden adóforint után
köteles volt a polgár 10 dénárt katonai adó cimén fizetni.
Liebergotthoz például egy káplárt, egy őrvezetőt és
közönséges muskétást szállásoltak be; mindegyiknek felesége, a káplárnak pedig még három apró gyermeke is
volt és 1672. májusától 1672. október 24-ig 13 frt. 87 V2
dénárt tett ki a költség az ellátáson kivül. Tekintetbe
véve most azt, hogy az akkori, hatóságilag megállapított
napszám 20 dénár volt és igy az akkori 10 dénárnak
vásárlási képessége egy mai koronának felel meg, egy
akkori közepes módú mesterember katona-elszállásolási
terhét — egyéb kellemetlenségekét tekintet nélkül hagyva
— évi 280 koronára becsülhetjük; ez a teher pedig az
1681. országgyűlésig első sorban az evang. polgárokra
nehezedett. Még 1672-ben történt, hogy Nigrelli ezredes
kijelentette a pozsonyi városi képviselet tagjai előtt, hogy
felsőbb parancsra Pozsonyból távozni fog, mely alkalom
mal a város részéről megkülönböztetett figyelemre számit
(értsd pénzbeli ajándékra). Mikor erre nézve a városi
képviselők Kollonich kamaraelnökkel tárgyalásokat foly-

tattak, ezeknek az lett az eredménye, hogy igenis, meg
kell adni Nigrellinek a kivánt pénzbeli ajándékot, ha azt
az evangelikus polgárokra ki lehet vetni és rajtuk behajtani. E sérelem orvoslása az udvari kancelláriánál nagyon
nehezen és a siker reménye nélkül folyt 1 ).
A nagyszombati Ítélet következtében kiszabott pénzbírság is olyan volt, hogy behajtása nemcsak fiscális
hasznot hozott, h a n e m annak révén mindig nyomást
lehetett gyakorolni az evangélikusokra olyan irányban,
hogy a fennálló vallási sérelmeikkel hallgassanak. Már
1672-ben kérték a pozsonyi evangelikus polgárok megbízottjai Bécsben a magyar kancelláriánál a büntetés
elengedését és Horváth György kancelláriai ülnök biztatta
is őket, miszerint az egész büntetésből úgy sem lesz
semmi. Csakhogy ugyanakkor a városi kamarás értesítést
kapott a polgármestertől, mely szerint utasítása van a
kamaraelnöktől kihirdettetni, hogy a kik október végéig
be nem szolgáltatják a kirótt büntetés harmadrészét, azoknak decemberben már az egészet kell lefizetni. Arról
ugyan nincs tudomásunk, hogy a fenyegetést a mulasztókon végrehajtották-e, de bizonyos, hogy a birságból
tetemes részt fizettek azok, akik erre képesek voltak,
csakhogy nagyobb kellemetlenségeket elkerüljenek. De
végre is a hallatlan nagy sarcot nem bírták minden erejük megfeszítése mellett sem megfizetni, még úgy sem,
hogy évekig tolták az újabb és újabb fizetési határidőket,
sőt félős volt, hogy a protestáns lakosságot anyagilag is
teljesen tönkre teszik. Szegény polgárok! elővették tehát
rejtekeikből a régi jó időkben megtakarított ezüst talléraikat,
ékszereiket, ezeket elzálogosították, pénzt vettek fel uzsor á r a ; de még így sem tudtak a kincstár követeléseinek
J
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eleget tenni. József trónörökös születésekor — 1678. szeptember 11. — remélték, hogy kegyelem útján szabadulnak meg a nagy tehertől; azonban — bár rablók, betörők,
gonosztevők a nagy nap emlékére kegyelemben részesültek, — a pozsonyi polgárok nyomasztó helyzetének
enyhítésére senki sem gondolt, pedig ők is ezen a napon
adták át a királynak erre vonatkozó kérvényüket Ebersdorf-ban. Végre azonban, midőn bádeni Hermann őrgróf,
Ampringen János Gáspárnak a magyarországi kormányzóságban utóda, a magyar kancellária, a pozsonyi kamara
hivatalosan és hitelt érdemlőleg kimutatták, hogy a
pozsonyi evang. polgárok fizetési képessége teljesen ki
van merítve, 1678. október 21-én a pozsonyi magyar
kamarához egy császári leirat érkezett, mely azon feltétel
alatt engedi el a pénzbírság hátralékos részét, hogy minden
császári parancsnak haladéktalanul engedelmeskednek. E
feltétlen engedelmesség m á s r a nem vonatkozhatott, mint
hogy eszébe se jusson a pozsonyi evangélikusoknak vallási és politikai jogaik gyakorlásának korlátozása miatt
panaszt emelni. A kamarától Bürgler Gáspár, Reichard
Lőrinc és Pauer Mátyás hozták meg a hirt december 6-án,
hogy a pénzbírság teljesen el van engedve.
Mikor az evang. istentiszteletnek vége
szakadt
Pozsonyban és ezzel megszűnt az evang. ritus szerint
való keresztelés, esketés és temetkezés is, a lakosság
azon része, mely szegénységénél, függő helyzeténél és
n e m önálló gondolkozása, valamint ingatag érzületénél
fogva a biztos jelent többre becsülte, mint a kockázatos
és szorongó küzdelmek á r á n elérendő bizonytalan jövőt,
a jezsuiták térítő buzgalmának első és természétes áldozata volt. Formális áttérésről szó sem volt, hanem, a
mint megszokták az emberi élet főbb eseményeinél az
egyház segítségét igénybe venni: kereszteléseiknél, esketéseiknél és temetkezéseiknél
épen úgy, mint 70 esztendővel előbb, azon egyház lelkészeihez fordultak, mely

segítségét m á s hiányában nagy készséggel felajánlotta.
A jezsuiták ezen a téren kipróbált mesterek voltak és
különben is Szelepcsényi és Kollonich számítása is az
evang. lelkészek elüzetésével azon alapult, ha nincs
templom és lelkész, magától szűnik meg az evangelikus
egyházszervezettel az evang. hitérzület is. Aki már most
mint evang. szülők gyermeke katholikus templomban
katholikus lelkész által megkereszteltetett, aki ugyanily
szertartás mellett lőn megesketve, azt a jezsuiták már
katholikusnak tekintették. A legtöbb esetben annyiból
méltán, hogy az erre hivatott tényezők hiányában nem
volt, aki az evang. hitérzület magvait a zsengekorú gyermek kedély világában elvesse és fejlődésre indítsa, nem
volt, aki az ingadozót támogassa, az elesettet felemelje,
így azután nem csodálkozhatunk azon, ha a jezsuiták
a térítés körül nagy sikerekkel dicsekedhettek 1 ). Mindjárt
az 1672. esztendőben 161 a katholizáltak száma, köztük
egy 86 éves aggastyán; 1673-ban 243, közöttük 21 olyan,
ki valaha katholikusból lett evangélikussá, továbbá 4
anabaptista, 3 zsidó és 1 m o h a m e d á n ; 1674-ben 254,
közöttük 16 lelkész és három anabaptista; 1677-ben végül
137 személy tért át Pozsonyban a katholikus vallásra;
összesen tehát 1672—1677-ig majdnem 800 személy, ami
a protestáns lakosság számán nagy csorbát ütött. Csakis
igy vált lehetővé az, hogy a város lakosságának a zöme
újra katholikussá lett, mert 1637—1672-ig a városi
tanácsban, a külső tanácsban, a városi közgyűlésen, a
külvárosok lakosságában mindenütt az evangélikusok domináltak úgy számra nézve, mint vagyonban, politikai
befolyásban és társadalmi tekintélyben is. Ezen helyzet
egy csapásra megváltozott az 1672 óta foganatosított
rendszabályok hatása alatt. Minthogy pedig a végcél az
4
) Geduly, Geschichtliche Daten über die Kirchengemeinde Pozsony.
Ev. lyceumij kézirattár 581. ktg. 12. sz. és a pozsonyi evangélikusok anyakönyvei 1606—1672-ig.

volt, hogy Pozsonyban is. éppen úgy, mint Bécsben és
az összes örökös tartományi városokban a protestantismusnak még a csirája is kipusztuljon, de azt egyszerre
és rövid idő alatt elérni nem lehetett, különben is ennek
nyilt hirdetése még a hatalom részéről sem volt opportunus dolog, olyan intézkedések szinébe volt burkolva
minden merénylet a lelkiismereti szabadság ellen, mintha
a közrend és biztonság fentartására szolgáló rendszabályokról lett volna szó! Minthogy ezen időben mindennemű
ragályos betegség volt elterjedve és mindjárt a Wesselényiféle összeesküvés után Felsőmagyarországon megkezdődtek a kuruc mozgalmak, azon ürügy alatt, hogy betegség
a városba be ne hurcoltassák és az ellenséggel való cimborálás meg legyen akadályozva, egy császári rendelet
1674. decemberében megtiltja azt, hogy a pozsonyiak
ezentúl is a Bécsben székelő svéd nagykövetség kápolnájában vegyék magukhoz az úrvacsorát. Erre azután
Sopronba kezdtek nagyobb számmal zarándokolni a pozsonyiak, a hol az evangélikusoknak a királyi fiscussal kötött szerződése alapján egy polgári házban és Eggenberg
hercegnő háza udvarában rendes evang. istentiszteletek
tartattak 1 ), ahol akárhányszor esőben és hózivalarban
szorongtak a messze földről Összesereglett hivek. Már
1676. febr. 20-án azonban a teljesen katholikussá lett
városi tanács, mely most m á r a kamara és kancellária
útján leérkezett császári parancsot vakon hajtja végre,
börtönbüntetéssel fenyegeti azon evang. polgárokat, akik
ezentúl Sopronba is mernek menni úrvacsorára vagy
istentiszteletre. Igy már most nem maradt egyéb hátra,
mint meghajolni a nyilt erőszak előtt és katholizálni,
vagy pedig titokban, pro foro interno, az evangelikus hit-

*) Matthias Müllner, Geschichte des evangelischen Gymnasiums zu
Oedenhurg 51. o. Ribiny Memorabilia Tom II. pag. 554, Liebergotts Tagebuch 1677.

érzületet megőrizni és a hitsorsosokkal való érintkezés
útján annak teljes megsemmisülését megakadályozni.
Ide a benső vallásos meggyőződés rejtekeibe már nem
tudott behatolni a hatalom, még azzal sem, hogy 1678.
nov. 23. kiadták azon hirhedt rendeletet, mely szerint
büntetendő cselekményt követnek el mindazok, akik
ketten vagy hárman az utcán beszélgetési folytatnak!
Már csak az volt hátra, hogy minden egyes evangelikus
polgár mögé áltítsanak egy fegyveres katonát. Nem tekintve
az ilyen erőszakos rendszabály eredménytelenségét, újra
végtelenségig ismétlődő, de a hatalom birtokosaitól soha
meg nem szívlelt fejlődési folyamat játszódott le, mely
abban mutatkozott, hogy a törzs ledöntésével a vékony
hajszálgyökerek vették át az életfejlesztő működés szerepét mindaddig, mig egy ú j tavaszi verőfény melege, ha
még oly szerény volt is, a felszínre csalhatta a jövő nagy
egyházszervezet gyenge hajtását. A magukra maradt, egymással nyilvánosan nem tanácskozó, a hatóságok kemény
nyomása alatt szabad mozgásukban korlátolt, sőt akaratukban teljesen megbénult evangelikus polgárok egyénenkint oly erőt fejtettek ki, hogy minden erőszak, minden
furfang és a jezsuiták minden ügyeskedése végre is kárba
veszett. Ha Szelepcsényi és Kollonich ökölcsapásai alatt
szilánkokra rongyolódott is szét a régi városi szervezettel
azonos communitas civium evangelicorum: a megvetett
és a teremtés műhelyében szertehullott élősejtek megtalálták egymáshoz az utat, hogy a rendőri szemnek észrevétlen módon, lassú közlekedéssel, biztos egyűvétartozással újra élő szervezetként váljanak ki a chaosból, új
élettől áthatva és a meglevő körülményekhez alkalmazkodva. így születhetett meg csak azon pozsonyi egyház,
mely a régi városi egyháztól teljesen független és a mai,
saját egyházi és vagyoni viszonyait önállóan adminisztráló, autonom evang. egyházközségnek csirája.
Közvetlenül

a

régi

egyház

megsemmisülése

után

azonban csak némi gyér életjelenség vonja magára figyelmünket, mely mint az egyénekben jelentkező hithûség és
szabadságvágy egyelőre félénken vonja meg magát a
hatalom szemétől távoleső zugokban, de minden jelenségre figyel, minden kis fordulatra szerencsét próbál és
az egyéni lét kockáztatásával tör utat, hogy egy szebb
jövőben, szerencsésebb körülmények között ismét hatalm a s szervezetté alakuljon. Igaz, hogy Kollonich a templomfoglaláskor rátette kezét a templom minden kincseire,
vagyonára, anyakönyveire, a lelkészek könyvtárára, a
temetőkre, harangokra, szóval mindenre, a mi a hatalom
keze által csak elérhető volt; igaz, a templomok ezután
is templomok maradtak, a harangok temetők, anyakönyvek ezután is régi rendeltetésüket teljesítették. Tudjuk,
hogy a lefoglalt anyakönyvekbe a plébánia továbbra is
bevezette a megkereszteltek és házasulandók névjegyzékét
és pedig valószínűleg, mert a felekezet sem 1672-ig, sem
azontúl kitüntetve nem volt, csakis az evangélikusokat,
mert ugyanazon nevekkel találkozunk az emiitett határidőn innen is, túl is'). Már most, ha az evangelikus polgár csak fájdalmat és keserűséget érzett is, mikor az ő
régi templomaiból a katholikus szertartás hangjait hallotta
ki az utcára, vagy megkondult a Szegnerharang templombahívó szózata, vagy katholikus ritus szerint temették el
halottját a régi evangelikus temetőbe, ez a fájdalom és
keserűségérzet sem engedte őt szívvel-lélekkel beleolvadni
a katholikus egyház szervezetébe. Kollonich azonban nem
a jelen nemzedék számára akarta megvalósítani híres
mondását: faciam Hungáriám primum captivam, postea
mendicam, denique catholicam (Magyarországot először
rabbá, azután koldussá, végre katholikussá teszem); úgy
volt meggyőződve, hogy a minden érzelgés nélkül végrehajtott kemény rendszabályok következtében a későbbi
*) A pozs. evangelikus egyház legrégibb anyakönyvei, 6 köt. a pozsonyi
káptalan könyvtárában.

Habsburgok egy alkotmányától megfosztott, szegénységben
alázatos és hitvallásában egységes birodalom tulajdonába
lépnek. Ha a mai kor embere ezen politikai irányt meghaladottnak tekinti is, ne feledkezzünk meg arról, hogy
a XVII. században még a protestáns I. Jakab angol
király és a XVIII. században I. Frigyes Vilmos porosz
király is igy gondolkoznak. A trónok körül csak III. Vilmos
angol király után kezd m á s szellő lengedezni, ez is
csak Angliában és mihozzánk csak Nagy Frigyes szelleme
közvetitésével II. József szakit — legalább az egyházpolitikában — a Kollonichok szellemével.
Az erőszakos nyomással szemben Pozsonyban csak
egy kicsiny és nem a mérvadó rész sülyedt apathikus
csüggetegségbe. Az evang. polgárság zöme titkos egyetértéssel, magában egyénenkint őrzött erős vallásos érzületével meg tudta teremteni a kapcsot, mely az evangelikus vallás végső lobbanását elháritotta. Ezt leginkább
abból láthatjuk, hogy midőn a Nagyszombatban elitélt
polgárok hazajöttek és aláirt téritvényeik miatt sok zaklatásnak voltak kitéve, sőt Pozsonyban a kamaránál és
Bécsben a kancelláriánál és az udvarnál olyan jelentőséget tulajdonitottak a reversalisoknak, mely szerint a
pozsonyiak önként mondottak le az evangelikus vallás
szabad gyakorlatának jogáról: a pozsonyi evangelikus
polgárokban oly erős közvélemény alakult ki, hogy a
reversalisták részéről felmerült annak szüksége, miszerint
magukra nézve a felelősséget elhárítsák 1 ).
Ezen iratukban, melynek szerzője éles jogügyi distinctiói után Ítélve, a később nagy hírnévre szert tett
Rössler F a r k a s András lehetett, kifejtik a reversalisták,
1
) Von derjenigen Schutzschrift, welche die
lang gefangene Pressburgerische Bürger, als sie
einige Reversalien von sich gegeben, und solches
ausgedeutet werden wollen, eilfertigst aufzusetzen
Reimundus Rimando, I. m. 200 —202. o.

zu Tyrnau in die 3 Monat
ihrer Entledigung halben
ihnen von vielen hat übel
sind gemüssiget worden

hogy miután mindegyik aláíró külön-külön állított ki egyegy reversalist, az abban foglalt kötelezettségek csak
magának az illetőnek a személyére, nem pedig az evangélikusok összességére vonatkozhatnak. Hibás és jogtalan
azon következtetés, mely szerint a reversalisták jogfeladása következtében a pozsonyi evangélikusok mondottak volna le szabad vallásgyakorlatukról és mindarról,
a mi ezzel összefüggésben van. De másfelől a Nagyszombatban elfogottak közül senki sem irt alá olyan
okiratot, melyben magát hitének megváltoztatására vagy
az addig birtokolt evang. templomok és iskolákról való
önkéntes lemondásra kötelezte volna. Kénytelenek voltak
aláírni a reversalist, mert már kezdettől fogva előnyökkel kecsegtetvén az aláírókat, az aláírás megtagadása
következtében hozzájárultak volna Titius Dávid esperes
fogságának meghosszabbításához. Az aláírás megtagadása
azonkívül makacsság színében tűnvén fel, ezen az alapon
a jog látszatával hozhattak volna ítéletet. A nyomorult
helyzet, melyben az elfogottak sinylődtek, különben sem
volt alkalmas arra, hogy az evangélikusok közösségének
valamit használhattak volna az aláírás megtagadásával.
Ha pedig nemcsak maguk tagadták volna meg az aláírást,
hanem másokat is erre erővel befolyásoltak volna, ezen
körülmény egyes ingatag jellemű embereket — a mint
már ez kezdetét is vette — áttérésre kényszerített volna.
Végül nem utolsó oka volt, a miért magukat az aláírásra elszánták, hogy a börtönben szenvedett bánásmód,
fenyegetés, gond, fájdalom, sőt kétségbeesés akaraterejüket lassankint felemésztette 1 ). A védőirat a mi szempontunkból n e m azért fontos, hogy mi volt az egyéni
indító ok a reversalis aláírására, hanem azért, mert látjuk, hogy az evangelikus közvélemény közvetlenül a
nagyszombati Ítélet és a templomok elvétele után oly erőt
Extract-Schreiben aus Pressburg vom 12. September 1672. Reimundus Rimando: I. m. 201. o.
A Pozsonyi Evang. Egyház Története.
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tudott kifejteni, melylyel szemben ilyen férfiak, mint
Burgstaller Kristóf, Roessler András és Bürgler Gáspár is
szükségét érezték az igazolásnak. A közvéleménynek épen
ezen nyomása okozta azt, hogy e férfiak mindent elkövettek, a mi a körülmények szerint lehetséges volt, csakhogy megszabaduljanak azon vádtól, mintha ők az evangélikusok közösségének ártalmára lettek volna. Erre a
jövőben, mint majd látni fogjuk, bőséges alkalmuk is volt.
Azon jelenetek, melyeknek színhelye 1673-ban és
1674-ben volt Pozsony — a midőn egész egyházkerületek, sőt az egész ország protestáns papságát idézték a
rendkívüli törvényszék elé, szorosan véve csak annyiban
tartoznak tárgyunk keretébe, a mennyiben e történelmi
események a pozsonyi evangélikusok sorsával függnek
össze. Az összefüggés első m o m e n t u m a mindenekelőtt
azon érdeklődés, melylyel a pozsonyi evangélikusok ez
eseményeket elejétől végig kisérték, és azon benyomás,
mely ez események nyomán emlékükben visszamaradt,
mely bizonyára nem csekély mértékben járult ahhoz, hogy
minden tapasztalt elnyomás, veszély és kétségbeesés közepette megőrizzék lelkiismeretük, hitük erejét, akárcsak
azon lelkészek, kiknek a szenvedéseit látták, kik hiterejükkel példákként hatottak reájuk, és kiket szóval, tettel
bátorítani, támogatni el nem mulasztották.
Még az 1673. esztendő aug. 25-én írta alá Szelepcsényi György esztergomi érsek azon hírhedt idézést,
melynek értelmében 1 ) szeptember 25-én Turóc , Zólyomés Liptómegyék evang. lelkészei az ő elnöklete alatt
Pozsonyban tartandó törvényszék előtt megjelenni tartoznak. Az idézésre megjelent 32 evangelikus és 1 református lelkész közül különösen Kaiinka Joachim és Tarnóczy Márton szuperintendensek, valamint Sinapius Dániel
x
) Citatío ad iudicium Posoniense anno 1673 Johannis Burii, Micae
Historicae Evangelicae Pannonicae ab anno'1673 ad 1688. ed. Paulus Lichner
I. m. p 1.

radványi és Burius János korponai lelkész iránt mutatkozott a pozsonyi evang. közönség körében nagyobb
érdeklődés. A mint a megidézettek a primási palotába
akartak lépni, hogy az ú. n. „ m a g a s " törvényszék előtt
(sedes excelsa) megjelenjenek, Rutkai és dr. Ivul jezsui-

ták odakiáltották a lelkészeknek: „Convertite! Convertite!"
(„áttérni ! áttérni!") Az utcán összeverődött közönségből
is csak kevesen és titkon merték az erőszak ez újabb
áldozatait rokonszenvükkel kisérni, bizony többnyire csak
kiváncsi bámészkodás és gúnyos élcelődés tárgyát képez18*

ték a szegény, elhagyatott evangelikus papok ! A jezsuiták ezen aggressiv magatartása és a közönség hideg, sőt
ellenséges indulatú viselkedése csak bevezetés volt ahhoz,
a mi bent az érseki palotában várakozott reájuk: akatholikus, dühöngő prédikálóknak neveztettek, kik az ördöggel és annak szellemével cimborálnak, ő felsége ellen
fellázadtak, a katholikusokat bálványimádóknak, pápista
kutyáknak nevezik, a katholikus hitvallásról, a szentekről, a Szűz Máriáról botrányos tanokat hirdetnek, a szent
feszület iránt tiszteletet nem. tanúsítanak, felségsértőkkel
és a haza ellenségeivel cimborálnak 1 ).
A farkas és a bárány régi meséje! A büszke államhatalom, mely ezúttal Szelepcsényi és Kollonich járszalagán mozog, egy egész testület ellen emel olyan vádat,
melyben legfeljebb egyesek lehetnek vétkesek, épen úgy,
mint a pozsonyi. polgárokat is valamennyit vétkesnek
nyilvánították, a miért egyesek tették meg a bűnkisérletet.
A mikor a szörnyűséges és képtelen vádaktól hemzsegő
ügyészi iratot a törvényszék előtt felolvasták, hirtelen
erős vihar zúgott végig azon a közön, a mely az érseki
palota és az elvett evangelikus templom között volt, megrázva
az érseki palota ablakait és a másik oldalon falrészeket sodorva
le a palota erkélyéről, nemcsak a vádlottakat töltve el rémülettel, h a n e m a leányai hirtelen halála miatt gyászruhát
öltött Mayláth Miklós királyi ügyészt és a törvényszék
elnökét is.
Már szeptember utolsó napjaiban és október elején
a pozsonyi evangélikusoknak általában tudomása volt az
érseki palotában történtekről. Látták is, a mint a papokat
egy-egy helyőrségi tiszt kiséri a Mihály-kapu melletti elég
tisztességes fogságukba, figyelemmel kisérték a súlyos
*) Exemplum actionis sive accusationis (omissa praefatione) in praedicantes acatholicos ad iudicium Posoniense anno 1678. citatos. Burius i. m.
5. Argutius enurnerat erimina idem secretarius Labsanszky, U. o. p. 7. Friedensbote, 1903. év f.

váddal terhelteket és hallották, miként beszélnek arról,
hogy egynémelyiküket lefejezik, másokat Olaszországba
küldenek a gályákra, végre megint másokat zárdákba fognak elhelyezni. Tudomásuk volt Roessler és Heissler
pozsonyi evangelikus ügyvédeknek arról is, hogy a vizsgálati fogságban sínylődő evangelikus lelkipásztorok törvényes védelmére nem mer vállalkozni senki sem, mert
élete és vagyona van kockán annak, a ki törvényes védőügyvédi szerepet mer vállalni. A kikkel tehát a saját
nemesi patronasaik nem mertek törődni, a pozsonyi evangelikus közönség dicséretére legyen mondva, azok ügyét
a tudós és bátor Roessler és Heissler ügyvédek magukévá
merték tenni. Azt is elgondolhatjuk, minő hálás érzelmekkel voltak a pozsonyiak iránt a meggyötört lelkészek,
mikor a mellettük elhaladó evangelikus polgárok szánakozó, könyes tekintetét észrevették 1 ).
A feladat, melyre az akkor még fiatal jogtudós
Roessler, Kácséri városi főjegyző veje, a Nagyszombatban
elítélt pozsonyi polgárok egyike, az ezen polgárok védőiratának szerzője, vállalkozott, nehéz, kényes és veszedelmes volt. Nehéz, mert védői eljárásában korlátozva
volt : nem engedtek neki betekintést a periratokba, nem
volt szabad érintkeznie, a mily mértékben szükséges lett
volna, védenceivel. Kényes volt a feladat, mert ő maga
is el volt marasztalva hasonló vádban, melylyel most a
lelkészeket illették és érzületi érdekeltségét a védelem
tárgyilagosságának rovására tudták be ; végül veszedelmes
azért volt az ifjú jogtudósra háramló feladat, mert egy
kis szókimondás, egy-egy őszintébb szó igen könnyen a
vádlottak padjára juttathatta volna. Dicséretére legyen
azonban mondva Roesslernek, feladatát oly fényesen
oldotta meg védőbeszédével, hogy nemcsak a vádlottak
*) Die 27. septembris iterum nos sistimus, tempore sueto et indicii
negotiis destinato, non sine incolarum et aliorum condolenter spectantium
lacrimis et suspiriis. Burius. J. m, 12.

voltak iránta nagy hálával, h a n e m az izgalom, harag és
elkeseredés, melyet az ügyésznél és a biráknál is felidézett beszédével, szolgáltatják a bizonyságát annak, hogy
fején találta a szöget, a vád alaptalan, elégtelen és törvénytelen mivoltát bebizonyítva 1 ) Más körülmények között
egy független, elfogulatlan és alkotmányos alapon álló
biróság a vádlottakat felmentette volna, sőt egyáltalában
törvény elé sem idézhette volna. Az adott körülmények
között azonban a vádlottak épp oly kevéssé kerülhették ki
elitéltetésüket, mint a pozsonyi polgárok Nagyszombatban.
Ezúttal is világos volt a cél : a törvényesség látszatával
ártalmatlanokká tenni a lelkészeket, kényszeríteni őket
hitük elhagyására, hivatalukról való lemondásra és számkivetésre. Tudták ezt nagyon jól a pozsonyi evang. polgárok. Egyebet azonban, mint önönmagukban sajnálni az
elítélteket, nem tehettek minden részvétük és fájdalmuk
mellett sem. Sokan közülök, midőn hallottak a lelkészek
ellen emelt vádakról, összegyülekeztek a primási palota
előtt és várták a dolgok lefolyását. Közben Hoffkirchner,
a császári helyőrség parancsnoka, a helytartóság intézkedése következtében feloldatott azon kötelezettsége alól,
hogy a vádlott lelkészeket a saját őrizete alatt tartsa.
Sokan ezt úgy magyarázták, hogy készakarva adtak alkalmat a vádlottaknak a szökésre. Ezek azonban, ártatlanságuk tudatában el voltak szánva fenékig üríteni a keserűségek poharát és n e m is gondoltak a szökésre. Sokkal
nagyobb baj volt azonban, hogy éjjeli szállásuk nem lévén
— október eleje volt már akkor — az utcákon lettek
volna kénytelenek az éjeket eltölteni. Ekkor lett köztudomású Szelepcsényi érsek intézkedése, melynél fogva
megvan engedve a lelkészeknek egyes polgári házakba
menni szállásra. Nem is kellett több a jámbor hitű
Schrembsernének, a jómódú pozsonyi polgárnőnek, ki sok
*) Roessler Farkas András
2 5 - 2 9 . o.

védőbeszéde kivonatban Buriusnál, i. m.

könyet hullatolt már a szegény lelkészek szomorú sorsa
miatt, azonnal küldte 12 éves fiát a lelkészekhez azon
tiszteletteljes meghívással, hogy szívesen látja őket házánál vendégeiül. A selmeci és besztercebányai lelkészek és
tanítók így Schrembserné házánál maradtak Pozsonyból
való távozásukig. Burins János, Lepinius Jeremiás lelkészek és a korponai orgonista pedig a főtéren találkoz
tak özv. Eichingerné polgárnő leányával, a ki édesanyja
nevében vendégeiül hívta meg őket a Mihály-utcában levő
Szegner-féle házba, a hol Hoffkirchner helyőrségparancsnok
is lakott. Burius és társai szívesen és hálával fogadták
el a meghívást. Mikor a Főtérről jövet a Mihály-utca
szögleténél befordultak a Szegnerféle ház irányában, a
kanyaradónál két jezsuita állott novitiusok kíséretében ;
meglepetve, majdnem ijedten, de alig palástolható kárörömmel is mutogattak az őket tudomásul venni nem
akaró lelkészekre ezen szóval : „Quid isti?" („Mit akarnak ezek?") Eichingerné és Schrembserné házához bőséggel özönlött egyéb evangelikus polgárok adománya. Legnagyobb jótétemény volt azonban a szegény lelkészekre
nézve, hogy bold. Eichinger szép könyvtárát használhatták, addig is felejtve jelen nyomorúságukat. Buriusnak
arra is volt ideje, hogy itt egy és más dolgot feljegyezzen.
Az egyetlen jóleső emlék a sokat üldözött papok részéről
tehát — a pozsonyi ev. polgárok vendégszeretete és
Roessler védőbeszéde volt ! Más polgárok, mint Liebergott
János, nemcsak az elítélt lelkészeket sajnálják, hanem
elhagyatott híveiket 1 ) is.
Tanúi voltak a pozsonyiak azon látványnak is, a
mikor 1673 október 4-én Szelepcsényi primás nevenapján,
maga a primás oldala mellé ültetve kocsijában vitte Suhajda
Máté evang. lelkészt, a ki áttért a katholikus vallásra és
„Gott helfe den bedrängten, ihrer Geistlichen beraubten, evangelischen
armen, sehr unschuldigen, geplagten Leuten ! Doch des Herrn Wille, der
geschehe". Igy kiált fel Liebergott naplójában. Lichner Pál i. m. 69. o.

most a franciskánusok templomában sajátkezűleg nyújtotta
neki — egy szín alatt — az úrvacsorát.
Október 6-án, Magyarország e gyásznapján állította
ki a pozsonyi kamara az elítélt lelkészek számára az
útleveleket ; hogy ezek előmutatása mellett háborítlanul
még egyszer hazamehessen mindenki híveihez és a családjához, 30 nap leforgása alatt pedig hagyja el hazáját.
A számkivetésre kényszerítettek még fokozottabb mértékben voltak a vendégszerető' pozsonyi evangélikusok figyelmének tárgyai. Özvegy Plankenauerné a legtöbbet ellátta
útravalóval és mikor feivirradt október 7-ike, a száműzöttek Isten áldásáért könyörögtek azok számára, a kik a
megpróbáltatás keserves napjaiban sem hagyták el őket,
hanem könyörületes szívvel voltak hozzájuk, különösen
megemlékezve Schrembserné, Eichingerné és Plankenauerné özvegyasszonyokról, végül Schirmer János Györgyről és családjáról, a kik külvárosi lakásukban szintén
vendégeikül fogadtak néhány evang. lelkészt.
Még ugyanez év december 1-én tanúi voltak a pozsonyiak annak, hogy német lovaskatonák egy trencsénmegyei
evang. tót lelkészt kisértek Pozsonyba a tanítóval együtt.
A bűne az volt, hogy, miután a Trencsén városától két
mértföldnyire fekvő község evang. templomát elf'oglalt'ák,
a lelkész híveivel együtt az erdőben tartotta meg az evang.
istentiszteletet. Csakhamar elárultatván azonban. Pozsonyba
fogságba hurcolták. Hoffkirchner, császári helyőrségi parancsnok azonban már december 4-én e szegény embereket
ellátva eleséggel a város kapuja elé vitette azon meghagyással, menjenek, a hová akarnak.
1674 j a n u á r és február hónapjaiban Sopron, Szentgyörgy, Bazin és Modor városok rekatholizálása következett.
Majd március 5-re Szelepcsényi Pozsonyba idézte a királyi,
sőt a hódoltsági Magyarország összes evangélikús s reform á t u s lelkészét és az anabaptistákat. A 730 megidézett
közül 336 (284 evangélikus és 52 református) jetent meg.

Szomorú látványt nyújtott,, mikor a messze vidékről sokszor gyalog jött szegény papok és tanitók fáradtan és az
éhségtől és a hidegtől kimerülve megérkeztek Pozsonyba.
Március 6-án felolvastatván a megjelentek nevei, a meg
nem jelentek úgy makacsoltattak el, hogy a hol találtatnak,
kezük, lábuk, és fejük levágassék és testük elégettessék.
Az eljárás ezúttal is az volt, a mi már az előző években
kipróbálva oly kitűnő szolgálatot tett a klerikalizmus ügyének. Az anabaptisták egyszerűen kiutasittattak az országból.
A pozsonyi polgároknál elszállásolt lelkészeket március
23-án éjjel megvizsgálták, nem végeznek-e a pozsonyi
polgárok körül evang. ritus szerint egyházi funkciókat.
Szerencsére azonban ilyesminek nyomára sehol sem akadtak. A per egészen m á j u s haváig húzódott el és azzal
végződött, hogy a kik át nem tértek s térítvényt alá nem
írtak, mely szerint hivatalukról lemondanak, vagy számkivetésbe mennek vagy fogságba vettetnek. Most mutatta
meg Kollonich, hogy végzetes egyházpolitikája utolsó
következményeitől sem riad vissza. Még ha egyszerűen
kivégeztette volna azokat, a kik a téritvényeket alá nem
irták, tán irgalmasabban cselekszik, mint azzal, hogy 92
lelkészt és tanítót, kiknek lelke sem a haláltól való félelem,
sem igéret, sem fenyegetés útján meg nem tört, mindennemű kínzásnak vetett alá. Sajnos, Pozsony nevéhez fűződik a magyarországi protestantismus szenvedéseinek ez
a betetőzése, egész Európa rémülettel és undorral, Magyarország kétségbeeséssel nézte a pozsonyi eseményeket. A
pozsonyiak pedig visszafojtott lélekzettel lesték, a mint
Kollonich a várban fogvatartott négy református lelkészt
és Lányi György korponai evang. tanítót vasra verve
vitette Berencs várába. Egy másik csoport Éberhardra,
egy harmadik Nagyszombatba, egy negyedik Németujvárra
küldetett katonai fedezet alatt. A Dunán dereglyén szállíttatott egy csoport Győrbe és Komáromba, végül az utolsó
csoport kocsin Schottwienbe. A pozsonyi lakosság szeme-

láttára fosztották meg a fedezetre kirendelt hajdúk e
szerencsétlen lelkészeket a náluk levő értékesebb holmijuktól. Még a következő napon is mentek el egyes csoportok
Kapuvárra és Sárvárra. Tanúi voltak a pozsonyiak annak
is, a mint az elitélt és várfogságra induló lelkészek
egymást bátorították és a távozó kocsiról és dunai dereglyéről egy-egy zsoltár vagy egyházi ének elenyésző hangját
hozta vissza a szellő, hirdetve a csüggedezőknek, hogy
az igaz vallásos érzületen semmi erőszaknak sincs hatalma.
Még igy is maradt vissza Pozsonyban néhány református
lelkész, kiket a „Schwarze Stube", „Löwengrube" és sótoronyba zártak el1), majd pedig Lipótvárra szállítottak. Az
evangélikus lelkészek ezen sanyargattatása minden emberiesen érző szívben részvétét keltett: a tömeg is kiérezte,
hogy itt nem gonosztevők megérdemlett büntetéséről van
szó, hanem a hitérzület üldözéséről és csak annál inkább
ragaszkodott a maga hitéhez. Ha pedig tehette, az üldözöttnek védelmére kelt, neki menedéket és táplálékot nyújtott. így tudjuk, hogy 1679 január 23-án a Négyvödörutcán lakó pékmester házánál napokig rejtőzködött egy
protestáns tót lelkész, mig végre elfogták és börtönbe
vetették.
A leghathatósabb eszközt azonban arra, hogy a pozsonyi evangélikus polgárságban minden szervezkedés
egyszersmindenkorra lehetetlenné legyen, abban látta Kolonich, hogy az evangélikus vallású polgárok aktiv és passzív
választási jogát megsemmisíti. Könnyű volt ez 1672-ben,
a midőn az evangélikus polgárok legnagyobb részben mint
vádlottak Nagyszombatban voltak kénytelenek lenni. 1678ban is még annyira az önkényuralom irányította a városi
közigazgatást, hogy a pozsonyi evangélikusok szóba sem
merték hozni az április 24-én, Szt-György napján gyakorlandó választási jogukat. 1674-ben csakis a katholikus
*) Liebergott's Tagebuch 73. o.

polgárok jelentek meg a városházán a választás megejtése
végett, az ezen alkalommal felolvasott császári rendelet,
mely szerint a választás elhalasztatik, annyiban szolgált
némi megnyugtatására az evangélikusoknak, hogy a katholikusok is megakadályoztattak joguk gyakorlásában 1 ). így
tartott ez az állapot 1678-ig. Ekkor megvolt ugyan engedve
a tisztújítás, h a n e m a káptalan és kamara két kiküldöttjének jelenlétében, a kiknek arra kellett ügyelniök, hogy
a királyi hatalomnak és klérusnak nem tetsző ember ne
kerüljön be a város tisztviselői közé. A protestánsok ezúttal
sem szerepelhettek még mint választók sem, annál kevésbbé
mint megválasztandók. Mindazáltal élénk figyelemmel kisérték a választási aktust. A hat év óta úgyszólván a
Kollonich önkénye révén hatalmát gyakorló városi tanács
és külső tanács, melyek tisztán katholikus elemekből állottak, annyira rosszul gazdálkodtak, hogy a kamara és
káptalan megbízottai részéről erős dorgálásban részesült
a városi közigazgatás és gazdálkodás, nem csekély elégtételére a kivül maradt protestánsoknak, a kik reámutathattak arra, hogy ime erre vezet a város polgárainak
megnyirbált választójoga és a protestáns elemnek kizárása
a város önkormányzatából. Ezen közhangulat azonban az
akkor még fennálló önkényuralom következtében semmiféle mozgalomban kifejezést n e m nyerhetett, mindössze
előre vetette árnyékát arra az időre, a midőn az önkény
megszűntével a polgárok ismét szabadságaikba visszahelyeztetnek.
Összefoglalva már most az itt mondottakat, a protestánsok helyzete a gyászévtizedben ez volt: lelkészeik
elűzetvén, sem nyilvános, sem magánistentiszteletekre
engedelmük nem volt; templomaiktól,
harangjaiktól,
temetőiktől megfosztatván, katholikus templomokban menProtocollum actionale. ddo 24. Április 1674 de eiectione et restauratione magistratus. Pozsony városi levéltár. Protocolla Tom. V. Pag. 287.
Pozs. evang. lyceumi értesítő 1901. 40. o.

tek végbe kereszteléseik, esketéseik; halottjaikat katholikus
temetőben katholikus lelkészek, leginkább jezsuiták temették, A köznép tömegesen olvad bele a katholikus
egyházszervezetbe; ellenállás csak a vagyönilag és műveltség tekintetében kiválóbbaknál észlelhető. Ezek egyideig a
szomszéd evang. községekben végzik legalább gyónásukat,
majd egymásután Bécsben a svéd követség kápolnájában,
végül Sopronban az Eggenberger-féle udvartemplomban
végzik ájtatosságukat. A nagyszombati felségsértési perben
elmarasztalva, a nagy birság és a katonabeszállásolás útján az anyagi tönk szélére jutva, polgári jogaikban is
korlátozva vannak; mint mesteremberek nem lehetnek a
céhek tagjai, nem tarthatnak segédeket, n e m kapnak
engedélyt mesterségük folytatására; Ígéretet kell tenniök,
hogy részt vesznek a katholikus egyházi szertartásokban
és hozzá kell járulniok a katholikus egyházszervezetek
fentartásához. Polgári jogokat nem gyakorolhattak: a
városházán, tisztújitó közgyűléseken meg sem jelenhetnek.
A virágzó főiskola a templomokkal együtt megszűnik, az
elemi iskolák bezáratnak, a tanitás bármely fokon szigorú
birság ellenében be van tiltva. Ezen állapot, ha egy
emberöltön át fennmaradhatott volna, a protestáns egyház szervezkedésének minden időkre végét szorította
volna.
A benső ellenállás azonban és a Thököly Imre-féle
szabadságharc a vallásszabadsággal együtt az ország
alkotmányát is megmentették!

XII.

A pozsonyi ev. egyházközség újraalakulása.

pozsonyi evangelikus egyházi élet ezen végleges
elsorvadását a külső események akadályozták
meg; a saját erejéből úgysem tudott volna azon
rendkívül nagy akadályok felett diadalmaskodni, melyek
újrafeléledése és szabad fejlődése elé gördüllek. Leopold,
mint római császár a francia királyság és török császárság részéről létérdekeiben fenyegetve, nem kockáztathatta azt, hogy az országaiban megengedett protestánsüldözések következtében a külső ellenség az elégületlen
belső ellenségben szövetségesre találjon, úgyszintén nem
volt szabad protestáns alattvalóinak üldözésével szövetségesei: az ugyancsak protestáns Anglia, Holland, Brandenburg és Szászország érzékenységét ingerelni. Bécsben a
császári titkos tanácsban mindinkább túlsúlyra vergődött
a katonapárt a jezsuita párttal szemben, melynek az volt
a politikája, hogy Magyarországban az alkotmány és
vallásszabadság helyreállításával a lakosságot békére kell
hangolni, nehogy egy bekövethezhető török invázió alkalmával a törökben szabaditóját lássa. A protestáns üldözésnek szerintök az az eredménye, hogy a Magyarországból Erdélybe menekült bujdosók, kik előbb Teleki Mihály,
majd Thököly Imre gróf vezérlete alatt török és francia
izgatásra és ezek pénzén betörtek a császári birtokokba,
Magyarországon a lakosság által tárt karokkal fogadtatnak,
mindenütt nemzeti és vallási szabadságukat várva a mozgalomtól. Ezen pártnak az előtérbe nyomulását Szelep-

csényi és Kollonich nem tudták megakadályozni. Hiába
irt Szelepcsényi Stettingernek 1 ), ki mint jezsuita császári udvari gyóntató volt, hatna oda a császárnál,
hogy a császári tábornokok eljárását az evangélikusok
irányában tanusitott engedményeikkel a császár helytelenítse, hiába mondta Szelepcsényi, hogy a tábornokoknak
nem szabad felhatalmazást adni egyházi ügyekben való
intézkedésekre, m á r 1680 végén meg volt Bécsben az
elhatározás, hogy az alkotmányos és vallási intézmények
helyreállításával Magyarországon a belsőbékét helyreállítják s ebből a célból 1681. m á j u s havára Sopronba ország
gyűlést hivtak egybe.
Ezen rendkívül nevezetes országgyűlés lett volna
hivatva az alkotmánytipró és erőszakosan katholizáló
Szelepcsényi- Kollonich-féle rendszernek végét szakítani.
Képviselve voltak itt mindazon tényezők, kik a régi magyar
alkotmány épsége idején jog szerint lehettek az országgyűlésen jelen. Az elégületlenek, a Thököly pártbeliek is
küldtek követeket. Pozsony városát a soproni országgyűlésen Kácséri Mihály és Armpruster Mihály képviselt é k M i n d k e t t ő protestáns ember és magyar nemes;
amaz 1672 előtt a város főjegyzője és apósa Roessler
János Farkasnak, a rettenthetlen védőügyvédnek a pozsonyi iudicium delegatum alkalmával, az utóbbi ivadéka
azon Armprustereknek, a kik a reformáció elején pártolták a protestantizmus terjesztőit és mint vagyonos városi
polgárok házukat engedték át az evangélikusoknak istentiszteleti célokra. Már ezen puszta tény mutatja, hogy az
első alkotmányos fordulat azonnal felszínre hozza Pozsonyban az el nem nyomható protestáns túlsúlyt, mely csak
*) Szelepcsényi an den Jesuiten Stettinger, Hofbeichtvater: ob die weggenommenen Kirchen den Ketzern zurückgegeben werden sollen, um Frieden
zu stiften. 17. Januar 1678. Appendix ad Annales Evangelicorum in Hungaria
1 2 4 - 1 2 5 . lap.
2
) Zsilinszky Mihály, a soproni országgyűlés története 1681. Ertekez.
a tud. köréből. XI. köt.

erőszakos eszközök útján volt ideig óráig korlátozható. A
legelőkelőbb pozsonyi evangelikus polgárok emlékiratot
dolgoztak ki és utasitották követeiket, hogy annak szellemében foglaljanak állást a soproni országgyűlésen, vállvetve
a többi városi és megyei protestáns rendekkel. Az emlékiratot aláirták és pecsétjükkel ellátták: Auer Ernő János,
Bürgler Gáspár, Kogl Gáspár, Purgstaller János Keresztély, Fischer Vilmos, Bauer Mátyás, Liebergott János,
Roessler Farkas András, Reichhárd Lőrinc 1 ). E férfiak és
velük együtt Pozsony egész évangelikus lakossága át voltak hatva a jövő rózsás reménységétől, nem kevesebbet
gondoltak kivihetőnek, mint hogy újra birtokába lépnek
majd a két templomnak, az iskoláknak, az egyházvagyonnak és a teljes vallásszabadságnak. Hanem a csalódás
csakhamar bekövetkezett. Baj volt, hogy az országgyűlésen a követek táblájánál is kisebbségben voltak a megyék és városok küldöttei, a mennyiben 82 katholikussal
52 protestáns követ állott szemben; baj volt továbbá,
hogy a főrendek közül már csak a Zay család és az
indigénatus révén magyar főrendi joggal biró Kollonich
család egy ága (Kollonich Ulrik) volt protestáns és végül
baj volt, hogy a vallás kérdését, a csakhamar felülkerekedett szenvedélyesség következtében higgadt megfontolással tárgyalni nem lehetett. A pártok egymás irányában
gyökeres átalakulást akartak megvalósitani, engedményekre
egyik párt részéről sem lehetett kilátás, úgy hogy, ha a
többségtől függött volna akkor a magyar protestantizmus
sorsa, a Szelepcsényi és Kollonich járszalagán induló
magyar főurak és főpapok a magyar protestantizmust
kíméletlenül megsemmisítik. Az egyedüli szerencse a magyar protestantizmusra, hogy a császári udvar politikai
okokból nem tehette magáévá a klérus álláspontját és
kénytelen volt egy compromissum létrejöttén fáradozni,
*) Markusovszky Sámuel, A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum
nete 105. o.

törté-

mely rendkívüli nehézségek n t á n az 1681. 25. és 26. törvénycikkben létre is jött 1 ). E törvénycikkek a kedélyek
megnyugtatása végett elvben a bécsi béke érvényét fenntartják ugyan, de az egyes kiegészítő pontok és magyarázatok elárulták m á r kezdetben is, hogy a bécsi, nikolsburgi és linzi békék jogállapotai elenyésztek: a protestantizmus mindenütt a törvény és az azt magyarázó
hatóságok korlátjaiba ütközhetik. A földesúri jog épségben
tartásával alig volt elképzelhető, hogy a katholikus főurak
protestáns jobbágyai megmaradhatnak hitük mellett. Azzal,
hogy a törvény kimondotta, miszerint csak azon templomok maradnak továbbra is a protestánsok kezében,
melyek 1679 óta megszakadás nélkül képezték birtokukat,
arra voltak kárhoztatva, hogy úgyszólván minden templomukat elveszítették, mert 1672-ben majd minden
templomot elfoglalt a katonaság, átadva azt a katholikus
papnak, ki azután katholikus rítussal beszentelte. E szerint a pozsonyi két evangelikus templomot is örök időkre
elveszettnek kellett tekinteniök az evangélikusoknak. Ami
még a pozsonyi evangélikusokra kihatással lehetett a
törvényben, arra vonatkozott, hogy a prédikátorok és
tanítók, akik akár számkivettettek, akár téritvényt adtak
arra nézve, hogy hazájukban nem lelkészkednek és n e m
tanítanak, szabadon visszatérhetnek hazájukba, szabadon
gyakorolhatják vallásukat, az akkori kötelezvény hatályon
kivül helyeztetvén. Az evangelikus országlakosok katholikus
szertartásokra n e m kötelezhetők. A pozsonyi templomokra
vonatkozólag a törvény igy intézkedett: In liberis vero civitatibus, utpote Posoniensi Augustanae confessioni Addictis, liceat aedificare suis sumptibus templum u n u m in
suburbio, in loco per eosdem Commissarios designando.
A mi a szabad királyi városokat illeti: a pozsonyi evangélikusoknak meg van engedve, hogy a saját költségükön
*) Kerékgyártó Árpád; Magyarország történetének kézikönyve. IV. rész
64 és 68. o.

egy templomot a külvárosban azon a helyen építhessenek fel, melyet e célból a királyi biztosok kijelölnek 1 ).
A nagy reménységek után bármennyire lehangolta is
a pozsonyi evangélikusok kedélyét a soproni országgyűlés
minimális eredménye, tagadni nem lehetett, hogy törvényes alapot, kiindulási pontot nyújtott a protestáns vallásos élet és egyházi szervezet újrakezdéséhez. A mennyiben azonban az evang. vallás szabad gyakorlásának elve
csak épen ki volt mondva a törvényben, másfelől pedig a
templomra vonatkozó rendelkezéssel nagyon is korlátozva
volt: előrelátható volt mindjárt, hogy a pozsonyi evangelikus polgároknak újra erős küzdelemre lesz szükségük,
ha csak némi maradványát is megakarják menteni annak
a fényes múltnak, melylyel még egy évtizedet megelőzőleg
is dicsekedhettek. Ezen fényes múltnak a tudata mig
egyfelől arra ösztönözte a pozsonyi evangélikusokat, hogy
minden erejüket összeszedjék az ú j állapotok megalkotása
körül, másfelől káros hatással volt annyiban, hogy nem
szabadulhatván a traditióktól, az új állapotok lényegét nem
ismerték fel s akárhányszor sok erőt pazaroltak olyanra,
a mit elérni vagy megmenteni lehetetlen volt. A jelszó
azonban akkor is az volt, kérni, követelni, sürgetni kell
a lehetetlent is, akkor elérjük a lehetségest. Arról azonban
kezdettói fogva le kellett mondani, hogy a város főtisztjeinek vezetése mellett a városi hatóság keretében intéztessenek el az evangélikusok ügyei, lévén a város összes
tisztviselői és tanácsosai római katholikusok és a törvény
december 80. szentesittetvén, szt. György napja még
messze volt, a melyen az evangélikusok a városházán
elveszített pozícióikért is készek lehettek síkra szállani.
Az 1681-iki memorandum aláírói, a Sopronban az országgyűlésen részt vett követek, a régibb, alkotmányos idők
ben városi és egyházi küldetetésben eljárt férfiak fára
1

) Extractus articulorum et diplomatum super religionis
inclyto regno Hungáriáé conditorum. pag. 20—23.
A Pozsonyi Evang. Egyház Története.
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doztak, gyűléseztek, eszmét cseréltek arra nézve, hogy a
jelen körülmények között mi a teendő. Auer Ernő, Burgstaller Kristóf, Roessler Farkas András, Dörr Mihály,
Wentler Mátyás, Mörle Jeromos, Kácser Sámuel, Schaffer
Dávid, Pfaffreutter Bertalan Bálint, Zapff Zakariás, Kegl
Gáspár, Dimpffel György, Láng István, Szegner József,
Fischer Vilmos és Reichard Lőrinc voltak ez időben a
mérvadó véleményű evangelikus polgárok Pozsonyban 1 ).
Ezen férfiak küzdelme 1682 januárjától fogva kellő irányban
indult meg, egyrészt ki akarták vinni, hogy mint városi
polgárok a szabad királyi város ősrégi szabadságainak
élvezetébe visszahelyeztessenek: hogy a városi tanács
tartsa kötelességének az alkotmány helyreállítása után a
városi polgárokat, h a evangélikusok is, szavazólap kézbesítésével a városházára meghívni és az evangélikusok is
bármely hivatalra megválaszthatok legyenek. A másik
irányú küzdelem arra vonatkozott, hogy a mennyiben a
városi szervezet keretében az evangelikus egyházi ügyeknek helye nincs és kilátás sem igen mutatkozik, hogy az
evangelikus polgárság régi, döntő befolyását a városi tanácsban és a közgyűlésen visszaszerezze, különben is nem
kívánatos a tisztán egyházi ügyeket a politikai küzdelmek
esélyeinek kitenni: arra határozták el magukat, hogy a
városi szervezettől egészen függetlenül alkotnak egy oly
közösséget, melyben minden egyes tag bizonyos minimális terhek mellett egyenlő jogokat gyakorol. Ezen közösség a különböző irányú tevékenység gyakorlására önmaga
szabja meg eljárásának szabályait, válassza meg állandó és
ideiglenes bizottságait, járjon el templom- és iskolaépítésben, lelkész- és tanitóválasztásban és ebben csak a
király és az országgyűlés által lehet korlátozva. íme tehát
ez volt ama históriai pillanat, melyben az önkormányzati
1
) A pozsonyi evang. egyház felügyelőjének és konventjének dicsérő
oklevele Burgstaller Kristóf gondnokhoz 1684. Pozs. ev. lyc. kézirattár 676
kg. 41. sz.

egyházközségnek meg kellett születnie. A pozsony városi
polgári rend, mint országos status az 1681. törvény 25.
és 26. cikkelyének keretében megalkotja autonom egyházközségi szervezetét. Autonom egyházi jobbágyközségről
annál kevésbbé lehet szó, mert a jobbágyok országos
statust nem képeztek, a törvény pedig a földesúri vagyis
patronatusi jogokat fenntarja. Még egy századnak kellett
lefolynia, hogy a modern egyházszervezkedés alapj a, a
szabad egyházgyülekezet megalakulhasson, a mi csak úgy
volt lehetséges, hogy a földesúri jog mindinkább lazult,
mig végre teljesen megszűnt.
Az 1682-iki autonom egyházszervezet mintája ott
volt a szabad királyi városok politikai szervezetében: a
polgármesteri, városbírói, árvagyámi, kamarási állásának,
továbbá a városi közgyűlés, külső és belső tanácsnak
megfelelőleg az egyházközségben (tota communitas civium
augustanae confessioni addictorum liberae ac regiae civitatis Posoniensis) volt conventus ecclesiae, mely a maga
kebeléből egy 25 tagból álló bizottságot választott, conventus interior, és az dolgozta ki a conventus ecclesiae
elé terjesztendő javaslatokat.
Csak midőn ezen új egyházszervezet alapjában készen
volt, láthatott hozzá a pozsonyi evang. egyház nagy feladata részletes kiviteléhez is. Kezdeni kellett ott, hol az
akadály legkisebb veit: az iskolánál. Az 1682. m á j u s
hó 24. Auer Ernő patrícius házánál tartott gyűlésükön
elhatározták, hogy mindenekelőtt iskolát teremtenek meg.
A buzgalom oly nagy volt, hogy az akkori kalaputcában
(piatea pileatorum) a Timpfl János tulajdonát képező
házban az új evang. iskola már julius 7. megnyitható
volt 1 ).
A következő lépés az evang. egyház újraszervezésénél a lelkészkérdés volt. Legtermészetesebb az lett volna,
1
) Markusovszky a Pozsonyi Ev. lyc. tört. 106. o. és Liebergott. i. m.
81. oldal.

hogy, miután arra a törvény is engedelmet adott, az
elűzött lelkészeket ismét visszahívják. Történtek is lépések
ez irányban, különösen Pühringer Keresztély és Sutorius
Jánosnál. Minthogy azonban mindaketten Németországban
igen szép állásra tettek szert és nem bíztak abban, hogy
a magyarországi állapotok végleg kedvezők maradnak az
evangelikus vallásszabadság tekintetében, a felajánlott
lelkészi állást nem fogadták el. Egyébként sem remélhették azt, hogy Németországból valaki jelentkezzék. Azok
az idők m á r elmultak, midőn Austria, Csehország, Szilézia és Styria szolgáltatta Nyugatmagyarország számára az
evang. lelkészeket. Az osztrák örökös tartományokban
legfölebb m á r csak néhány rejtett völgyben vagy valamely
protestáns hatalmasság követsége körül találkozik némi
szerény evangelikus egyházi élet. Magyarországon a török
hódoltsági és erdélyrészi vidékeken volt ugyan és pedig
helylyel-közzel magas színvonalú evang. egyházi élet,
de ez többnyire református és magyar volt. Nehéz volt
tehát lelkészt kapni. Ezért kellett azután Fischer Vilmos
és Burgstaller Kristóf polgároknak Sopronba utazniok,
hogy az ottani főemberektől kapott információk alapján
járhassanak el. Sopronban mint tudjuk teljesen sohasem
szünetelt az evang egyházi élet, mert az Eggenberger
hercegné házánál tartott isteni tiszteleten a hívek nemcsak
a városból, hanem az egész környékről nagy számban és
buzgón vettek részt. Az említett hercegné német összeköttetései révén, gondolták a pozsonyiak, fognak talán
alkalmas embert találni a lelkészségre. Azonban nem ezen
a hosszadalmas uton jutottak célhoz a pozsonyiak. Volt
azon időben Sopronban egy Vibegius nevű evang. lelkész,
ki az 1672. üldözések alkalmával nem irt alá' semmiféle
térítvényt, a miért is bujdosni volt kénytelen. Az akkori
viszonyok megengedték, hogy amely helyeken előzőleg
nagyobb számú evangelikus hivek voltak, ezek között
hirdethette az igét. Magát és családját nagy keservesen

tarthatta fenn, mindig kockáztatva, hogy valakinek íeladása
következtében császári katonák, Kollonich vagy Szelepcsényi emberei elfogják. Jellemzi azonban az akkori kort,
hogy Vibegius 10 évig tudott családjával az evangelikus
hivek között bujdosni, anélkül, hogy a hatalom tudomást
szerezhetett volna róla és rátehette volna kezét. Sok
evang. gyülekezet ilyen bujdosó lelkésznek köszönhette
azt, hogy vagy száz évig lappangjon, megőrizve evangelikus
hitérzületét.
Purgstaller és Fischer egy pillanatig sem hagyta kétségben a figyelmükbe ajánlott Vibegiust arra nézve, hogy
Pozsonyban ez időszerint rendszeresített lelkészi állás
nincs. Tisztességes megélhetéséről gondoskodva lesz ugyan,
azonban el kell készülve lennie, hogy sok kemény megpróbáltatáson kell majd keresztülmennie. Minthogy Vibegius
azon ember volt, aki a 10 éves bujdosás alatt megtanulhatta
a sors mostoha elbánása idején is rendületlenül megbizni
Isten bölcseségében, a pozsonyiak ajánlatát elfogadta és
már július 25. Pozsonyba érkezett, ahol Kegl Gáspár házánál, melyet a pozsonyi egyház ezen célra berendezett,
nyert elszállásolást.
A következő nagy kérdés volt, mi történjék az istentisztelettel, nevezetesen hol lehet azt megtartani. Ez rendkivüli
nehézségekkel járt. A soproni országgyűlés végzése, tehát a
törvény szerint egy királyi biztosság volt hivatva a külvárosban a templom számára telket jelölni ki. E végzés
rendkivül elkeseritette az evangelikus polgárok kedélyét,
a kik a restitutio in integrum álláspontjáról a régi kész
evang. templom visszaadását várták és törekedtek is ezt
az országgyűlésen kierőszakolni. A törvény intézkedése
következtében kérdesessé vált, szabad-e egyáltalában az
evangelikus lelkésznek a belvárosban laknia, egyházi
funkciókat végezni, sőt szabad-e evangelikus polgárnak a belvárosban laknia. Ha tehát bevárják a királyi
biztosság működését, a régi virágzó állapotokhoz fűződő

jogok nagy részét is koczkáztatják. Nagy és merész
lépésre határozták el tehát magukat : kibérelték Kegl
Gáspár evangelikus polgár házát és azt istentisztelettartás céljából hirtelen felszerelték oltárral, szószékkel,
padokkal. Az evangelikus lángoló hitbuzgalomnak ezúttal
is számos fényes jelét tapasztaljuk; a kőmives, asztalos,
lakatos számlákon mindenütt látjuk, hogy ezen mesteremberek is a nagy ügy érdekében megtiszteletésnek
tartották, ha valami ingyenmunkát végezhettek az egyházközség számára. Csak igy volt lehetséges, hogy már
julius 27-én a Kegl-féle házban tiz évi szünet után az
első evangelikus istentiszteletet meg lehetett tartani.
A felséges isten — irja naplójában Liebergott J á n o s
— az ő mindenhatóságában és csodálatos intézkedésével
szünetlen fohászkodásunkra és buzgó imánkra kegyesen
meghallgatott bennünket, úgy hogy ezen a napon újra megkezdhettük evangelikus szokás szerint a mi reggeli isteni
tiszteletünket !
A kik a megnyitó chorált énekelték: Ich dank dir
lieber Herre, majd Verleih'uns Frieden gnädiglich, és meghallgatták a bibliából, Mózes I. könyvének I. fejezetét,
nem csak örömtől, büszkeségtől és reménységtől voltak
áthatva, h a n e m a bizonytalan jövendőben reájuk várakozó
küzdelmek tudatától is. Nem volt ez félelem, hanem
inkább elszántság, hogy történjék bármi, az egyszer elfoglalt poziciót minden áron megtartják.
A helyzet az első pillanatban nem volt egészen tiszta.
A hatóság, legalább a városi tanács elég loyalisan fogadta
a bevégzett tényt. Ez még jul. 26-án, tehát az első istentisztelet előtt történt, a mikor Kácséri Sámuel és Fischer
Vilmos a pozsonyi evangelikus egyházközség nevében
bejelentették a város főbirájánál, hogy támaszkodva a
soproni országgyűlés azon elvi határozatára, mely szerint
az evang. vallás gyakorlata meg van engedve, ezen jog
élvezetébe óhajtanak lépni, a midőn másnap a Kegl-féle

házban az istentiszteletet megtartani szándékoznak. Erre
mondotta a város főbírája, a ki úgylátszik békés természetű. türelmes és loyalis katholikus ember volt, hogy ő
az evangélikusok vállalkozásához szerencsét kiván, magát
a bejelentést a városi tanács elé terjeszti és nem hiszi,
hogy a város részéről az evangélikusok szándékai elé akadályok gördülnének, h a c s a k f e l s ő b b h e l y r ő l n e m
t ö r t é n i k i l y e s m i . Az utóbbi kijelentése a városi főbírónak nem ok nélkül keltett aggodalmat az evangélikusoknál, mert már a következő napon, közvetlenül a reggeli könyörgés után a kir. kamara két küldöttje T r i b e i s z
I s t v á n és K a t t i k J á n o s megjelentek Kegl Gáspárnál,
a következő kérdéseket intézve hozzá : Hogyan és mi
okból merte házát evang. vallásgyakorlati célra átengedni? Ki volt ezen eljárás kezdeményezője és szerzője?
Végül megparancsolták, hogy házát többé hasonló célból
az evangélikusoknak nem szabad átengednie, és fenyegették, hogy ezzel nagy veszélynek teszi ki magát.
Kegl feleletében kifejtette, hogy ő házát az evangelikus egyházgyülekezet kérelmére, annak egyhangúlag
hozott határozására engedte át a törvényesen megengedett
célra, nincs tehát tudatában annak, hogy valami tiltott
cselekményt végzett volna.
Mikor pedig ugyancsak julius 27-én Kegl Gáspár és
Kácséri Sámuel a város birája által a városházára idéztetlek, itt ugyanazon férfiú, a ki még két nappal előbb
szerencsét kivánt az evangélikusoknak vállalkozásukhoz,
Szenczy István plébános jelenlétében figyelmeztette a két
emiitett evangelikus polgárt, hogy a magánháznál tartott
istenitisztelettel hagyjanak fel, várják be a soproni országgyűlésen kirendelt királyi biztosság megérkezését, ha pedig
ezen figyelmeztetésének nem lenne meg a kivánt eredménye, a karhatalom igénybevételét várhatják.
Szenczy plébános pedig hozzátette a városbiró kijelentéséhez, hogy ő a maga részéről tiltakozik mindennemű

evangelikus vallásgyakorlat ellen Pozsonyban, mire az
evangélikusok hivatkozva a királyi diplomára és
az
országgyűlési végzésekre, kijelentették, hogy ők az evangelikus vallás újonnan megkezdett nyilvános gyakorlatától,
mint joguktól semmi szín alatt el n e m állanak.
Annál is inkább jogosnak vélték ragaszkodásukat belvárosi istenitisztelethez a pozsonyi evangélikusok, minthogy a soproni országgyűlés tartama alatt erős volt a
meggyőződésük, hogy a restitutio in integrum az egész
vonalan be fog következni; gondolták, hogy az immár
katholikus ritus szerint felszentelt két evangelikus templomot és az iskolát is vissza fogják kapni 1 ) és a mire
különösen nagy súlyt fektettek, Pozsony város országrendiségének kérdése, mely az 1672 —81. tartó kényuralom
alatt sok csorbát szenvedett, az uj alkotmányos szellemnek megfelelő intézést fog nyerni'.
Midőn jul. 29. vége volt a reggeli könyörgésnek,
Bornemisza J á n o s , a kir. kamara helyettes titkára, puhítani akarva Kegl Gáspárt, csodálkozásának adott kifejezést a felett, hogy volt merészsége házát a jelen körülmények között átengedni az evang. vallásuaknak istentiszteleti célokra, mikor tudhatná, hogy ez az eljárás a
lázadással és lázitással egyértelmű, hogy ellene mint felségárulóval fognak eljárni és hogy a katonai karhatalom
nem sokára itt lesz, ha csak előzőleg a maga hatáskörében, mint házi úr nem intézkedik az evang. istenitiszteletek beszüntetése iránt.
*) Instantia civium Posoniensium fine restituendi oratorii et scholae sub
diéta exhibita 1681. Acta ecclesiastica antiqua. Pozs. ev. lyc. kézirattár 442.
kt
dignarentur (status et ordines) occasione modernarum publicarum consultationum publicis gravaminibus, nostrum quoque hocce gravamen, eo fine inserere et annectere, quo tali modo antelatus contra nos
institutus processus, cum suis universis, quocunque modo subsecutis accessoriis, articulariter a b o l e a t u r , templa et scholae nostrae cum praespecificatis nostris aliis beneficiis et pertinentiis praevio modo ademptis nobis
restituantur. Denique respectu status quoque Politici hactenus in praedeclarata

Kegl, ki mögött akkor az egész pozsonyi evang.
egyház állott, bár maga is szivvel lélekkel küzdött a vallás
szabadságért, alkotmányért, nem vehette az előzmények
után Bornemisza fenyegetéseit üres szavaknak. Ugy
szóval azonban, mint eljárásában is, egy hajszálnyira sem
engedett azon eredetileg is elfoglalt álláspontjából, hogy ő
házával tetszése szerint rendelkezhetik, ha épen evang.
egyházi célokra engedi át, ezzel törvényellenes dolgot
nem követ el. Királyának egyébként hű alattvalója.
A milyen szellem hatotta át az evangélikusok főembereit, ugyanaz a buzgalom, áldozatkészség észlelhető a
polgároknál is. Mindegyik örült, ha valami munkával
hozzájárulhatott a hirtelenében templommá átalakitott ház
felszereléséhez. Hamarosan kellett előteremteni padokat,
oltárt, szószéket, gyóntatószéket és megelégedni azzal, a
mi volt. Bár e derék mesteremberek igyekeztek, hogy a
mi munkát a templom számára elvállaltak, azt jól is
végezzék. Ne sajnáljuk e buzgó hitsorsosainktól az elismerés adóját ma sem, a midőn az akkori vezetők szellemi és jellembeli kiválósága előtt meghódolunk. Igy
Anderä János György, polgári szabómester nemcsak az
oltár, szószék és keresztelőmedence diszitési munkálatait
végezte, hanem a szükséges zöld posztó, tafota, karmasin,
selyem és bársonykelméket a magáéból adta. Számláján
azt mondja: fenntebbi munkálatokat isten dicsőségére
szentelem azon további ajánlattal, hogy a mi a jövőben
az isten háza körül szükséges lesz, mindenkor erőmhöz
képest készségesen elvállalom. Adja a menybéli Isten,
hogy a munkálatokat jámbor buzgalommal végezzük és
élvezzük 1 ). Hasonlókép vállalja Gorckner János a paszomántos munkálatokat, Dörr Mihály a lakatos munkákat,
confusione constituti iuxta modalitatem antea semper observari assolitam,
tamquam commembra realia redintegremur.
*) Verrechnete Auszüge zum Kegl'schen Haus. Lyc. kézirattár. XI.
k. 1. sz.

Müller János Sámuel, Engel Kilián és Prezermeyer Mátyás
a padlózat és padok elkészítését. Stadlhofer Farkas az
épületfaszállitást, Wieland t Farkas András a vaseszközöket, Rossbeintner György a kőműves és kőfaragó munkákat.
A királyi kamara, valamint Szenczy plebánus állásfoglalása következtében világossá lőn, hogy a pozsonyi
evangélikusok reményei, régi templomaik visszaszerzése
tekintetében, meg nem valósíthatók. Mert igaz ugyan,
hogy a soproni országgyűlésen 1681-ben hozott törvény
XXV. cikkelye szerint az evangélikusok vallásszabadsága
a bécsi béke és az 1608. k. e. I. törvénycikk alapján
elvben el van ismerve 1 ) és erre támaszkodtak a pozsonyiak; de másfelől van az 1681. törvényben két megszorító különös pont — és erre támaszkodott a kamara valamint Szenczy plebánus is, — mely szerint: A béke és köznyugalom tekintetéből, nehogy az országlakosok a templomok miatt egymással végnélkül perlekedjenek, rendeltetik, hogy a mely felekezet valamely templomot s egyházi jövedelmet 1670 óta birtokolt, azt ezentúl is birtokolja (7.). Továbbá: A pozsonyi ág. hitv. evangélikusok
saját költségükön, alkalmas helyen,
a fölség
által
kijelölendő külvárosban, szabadon építhetnek maguknak
templomot.
E két álláspont szembeállítása alkalmával lehetett
ugyan végnélkül vitatkozni annélkül, hogy bármely fél is

Extractus articulorum et diplomatum super religionis negotio in
inclyto regno Hungáriáé conditorum. Articulus XXV. Anni MDGLXXXI, Et
quia propter bonum Pacis, tranquillitatemque Regni publicam in negotio
religionis quoque sua Maiestas sese benigne resolvere dignata esset: Ideo
eandem etiam resolutionem Articulis Regni status et ordines inserunt; ac
imprimis quidem, cum liberum Religionis exercitium, idem in anno 1606.
vigore pacificationis Viennensis eoncessum his motibus a parte nonnullorum
interturbatum fuisset: ideo confirmato hoc loco articulo primo dictae pacificationis, idem exercitium omnibus et ubique per Regnum (salvo tarnen iure
Dominorum Terrestrium) iuxta Art. I. Anni 1608, ante Coronationem editum,
liberum permittitur. Zsilinszky Mihály: Az 1681. soproni országgyűlés történetéhez. Ért. a történelmi tudományok köréből. XI. köt. II. sz. 1888.

a másiknak igazat adott volna, mindazáltal az evangélikusok, ezúttal még álláspontjukból nem engedve, célszerűnek vélték, hogy Bécsben az udvarnál lépéseket tegyenek régi templomaik visszanyerése érdekében vagy, ha
azt el nem érhetik, legalább a belvárosból ne legyenek
kénytelenek valamelyik külvárosba menni templomukkal.
E célból Fischer Vilmos és Purgstaller Kristóf János polgártársaikat küldték volt Bécsbe, hogy a királynál és a
nádornál ügyük érdekében kedvező döntést nyerjenek. E
két férfiú, kik közül Purgstaller jómódú vaskereskedő,
előkelő polgár és városi kamarás 1 ), tehetségéhez képest
mindent elkövetett ugyan e Kegl-féle templom megmentése érdekében, de jó szónál egyebet sem az udvarnál,
sem a nádornál nem kapott. Mindkét helyen azzal biztatták őket, hogy vallásszabadságukban — a mint a törvény ezt meghagyja — sérelmet nem fognak szenvedni.
Ebből azonban azt is ki lehetett érezni, hogy a király és
a nádor a törvény szerint kiküldendő bizottság döntése
előtt nem akarnak az ügygyei érdem szerint foglalkozni,
és utasították a kamarát, hogy ezen bizottság működése
előtt ne engedjen az evangélikusoknak oly helyzetet
teremteni, mely előtt ennek talán meg kell majd hajolnia.
Csakis ilyetén utasítással hozhatjuk kapcsolatba azt, hogy
a kamara és a városbírói hivatal mindent elkövettek,
hogy a Kegl-féle házban tartandó istentisztelet elé minél
nagyobb akadályokat gördítsenek. Aug. 1. Várady és Kuttik
kamarabiztosok a városbiró elé idézett evang. egyházképviselőknek tudtul adták, hogy az evangélikusok a belvárosban istentiszteletet nem tarthatnak, hogy a Keglféle ház istentiszteleti célokra fel n e m használható, hogy
Vibegius törvényes lelkészül nem tehinthető 2 ). Ezzel
1
) Purgstaller Kristóf János eredeti elismerő levele a pozsonyi ev. egyház részéről 1684. mart. 17. Lyc. kézirattár 676 kg. 41. sz. Dankurkunde an
den Kirchenvater Johann Christoph Burgstaller. Paul Lichner: Annales Evangelicorum in Ilungaria. Vol. I. pag. 168.
2
) Markusovszky Sámuel, A pozsonyi lyceum története. 109. o.

szemben Auer Ernő, Roessler Farkas, Burgstaller Kristóf
kifejtették, hogy felfogásuk szerint a törvény szabad vallásgyakorlatot biztosítván, ez a belvárosban is megvan
engedve; a Kegl-féle házban tartott istentisztelet annak
természetes folyománya. Vallási ügyekben sem a kamara,
sem pedig a város bíráját illetékesnek a törvény magyarázata körül n e m tartják, minélfogva ők folytatni fogják
a Kegl-féle házban az evang. istentiszteletet. A következő napon, aug. 2-án csakugyan meg is tartották a
rendes prédikációt és szentirásmagyarázatot. Midőn látta
a kamara, hogy megfélemlitési eljárásával célt nem érhet,
legalább arra kérte fel Auer Ernő egyházgyülekezeti felügyelőt, eszközölné ki a saját hatáskörében, hogy az
evangelikus iskolásgyermekek, midőn a jezsuita- vagy
orsolya-iskolák mellett elmennek, minden megbotránkoztató magaviselettől tartózkodjanak. Az evangélikusok
hasonló kérelmére a jezsuiták is megtették a saját iskoláikban a szükséges intézkedéseket. Ilynemű súrlódások
ezen idő óta mindkét fél részéről elmaradtak.
A végleges döntés m á r most országgyűlésileg kirendelt királyi biztosság kezébe volt letéve, mely szeptember 20. érkezett meg Pozsonyba. Elnöke a biztosságnak
Trakostyáni Draskovich Miklós gróf országbíró, tagjai
Zichy István gróf, Szenthe Balint alnádor és Szapáry
Péter alországbiró. E biztosság maga elé idézvén a
pozsonyi evangélikusok megbízottjait, felolvastatta a királynak azon utasítását, mely szerint a belvárosban az evang.
istentiszteletet szüntettessék be és a biztosság által
kijelölt helyen építsenek maguknak új templomot és
iskolákat.
Az evangélikusok az ezen királyi parancsnak való
feltétlen engedelmesség által jogaikat sértve látták, mert
ezzel lemondottak volna arról, hogy a belvárosban a
liberum exercitium religionis fennáll, vagyis ezen esetben
lelkészük belvárosi betegeit meg nem látogathatja, nekik

úrvacsorát ki nem szolgáltathat, háznál functiót nem végezhet, veszedelem idején a belvárosban lelkészi tevékenységet ki nem fejthet. Igy kell magyaráznunk azon maguktartását, melyet a kir. biztossággal szemben tanúsítottak,
azzal, hogy hivatkoztak a törvény azon kifejezésére
»exercitium religionis omnibus et ubique per regnum
liberum permittitur« vagyis, hogy vallását mindenki bárhol gyakorolhatja.
Miután azonban a két álláspont békésen összeegyeztethető nem volt és a pozsonyi evangélikusok a Keglféle házban folytatták az evangelikus istentisztelet megtartását, a királyi biztosság erélyesebb rendszabályokhoz
nyúlt: fenyegetőzött, hogy a mely esetben a pozsonyi
evangélikusok a belvárosi istentisztelettel fel nem hagynak
és magukat nem kötelezik arra, hogy isteni tiszteleteiket
a külvárosban épitendő templomban tartják meg, felségsértésben elmarasztaltaknak fognak tekintetni és a város
közelében készenlétben álló szászlauenburgi ezred karhatalommal fog érvényt szerezni a királyi parancsnak.
Ezzel szemben már most a pozsonyiak sem tehettek
egyebet, mint az erőszak előtt meghajolni, úgy azonban,
hogy a jövőre nézve ne lehessen őket vádolni azzal, hogy
a nagy körültekintéssel és előrelátással szerzett jogokról lemondottak. A biztosság azon ajánlatát, hogy a külvárosban
épitendő templom költségeit a király teremtse elő, nem
fogadták el, arra való tekintettel, hogy a király mint
patrónus már az első templom építésekor is nagyon kétségessé tette az evangélikusok önrendelkezési jogát;
továbbá törvényes formában kifejezésre akarták juttatni
azt, hogy a külvárosba való kivonulással nem adták fel
azt a jogukat, hogy a belvárosban is szabadjon gyakorolni
vallásukat, nem akartak lemondani arról, hogy a külvárosban lakó evang. lelkészek jogosítva legyenek a belvárosban
híveiket meglátogatni, haldoklóknak az úrvacsorát kiszolgáltatni, veszedelem idején a belvárosba menekülni és itt

istentiszteletet tartani. Mindezen elővigyázati rendszabályokat az 1672-ben tett keserű tapasztalatok tették szükségesekké és, mint a jövő megmutatta, nem alaptalanul.
Elvben való abbeli beleegyezésüket tehát, hogy a külvárosba kivonultak, attól tették függővé, hogy a királyi biztosság respektálja, illetőleg elfogadja a fenntebbi feltételeket.
Miután most már a forma megállapítására került a tárgyalás sora és ezen a téren a biztosság meglehetős engedékenynek mutatkozott, Draskovich országbíró megírhatta tudósítását Bécsbe, mely szerint sikerült valahára
nagy nehézségek után a pozsonyiak ellenállását legyőzni').
Megállapodás a pozsonyi evang. egyház meghatalmazottjai és a királyi biztosság közt oly alakban jött létre,
hogy
a
pozsonyi
evangelikus
egyház
tiltakozását
(Protestatio solemnis) fejezi ki az ellen, hogy a külvárosban foganatosítandó templomépítéssel lemondott volna
azon jogairól, melyeket eddig törvények, királyi diplomák,
szerzett jogok, vagy ezek folyományai biztosítottak, vagy
a jövőben biztosítani fognak. Ezen protestatiót a királyi
biztosság nevében Draskovich országbíró tudomásul veszi
és erről országbírói pecséttel ellátott bizonyító okmányt
ad a pozsonyiaknak, melyben a protestatio egész szövegében bennfoglaltatik. Ezen okmány a pozsonyi evang.
egyház birtokában marad.
A pozsonyi evang. egyháznak ezen ünnepélyes formában történt protestatiója, illetőleg ennek tudomásulvétele és hasonló alakban való kiadatása az országbíró
részéről képezi a mai szervezetében fennálló pozsonyi
evang. egyház legrégibb hiteles okmányát' 2 ).
Draskovich Miklós országbíró jelentése a királyhoz a pozsonyi vallási viszonyokat illetőleg. Pozsony 1682. szept. 27. Ducumenta archivi ecclesiae ev. Posoniensis, Tom. II. pag. 1 7 5 - 7 7 . Stromp László, Magyar Prot.
Egyháztört. Adattár. III. évf. 160 -162. o.
3
) Draskovich Miklós országbíró a pozsonyi evangélikusok tiltakozó
nyilatkozatát kiadja. 1682. szeptember 27. Eredetije a Pozsonyi ev. lyc. kézirattárban. Documenta archivi ecclesiae ev. Posoniensis. Tom. II. pag. 173.
Stromp László, Magyar Prot. Egyháztört. Adattár III. évf. 162—164. o.

Ezen okmányon aláirókként szerepelnek gróf Draskovich Miklós országbiró és Rutlkay Ferenc titkár. Az
oklevél szövegében, mint a pozsonyi egyház nevében a
tiltakozást benyújtók Kácser Sámuel, Auer János Ernő
és Kegl Gáspár említtetnek. Benne kifejtik a pozsonyi
evangélikusok, hogy ők is, mint országos rend hozzájárultak a soproni országgyűlésen hozott és az evangélikusokra nézve sérelmes végzések elleni tiltakozáshoz, jogaik
fentartásával azonban a közelmúlt hetekben a belvárosban, magánházban, a saját költségükön létesített eszközökkel csendben és békésen, minden zavar, másokat sértő
botrány és jogfoszlás mellőzésével az 1608. I. tv.-cikk
alapján, a mint ez másutt az országban meg van engedve,
az evang. vallás szabad gyakorlatát érvényesítették. Csakhogy a királyi megbízottak a király haragjával és egyéb
reájuk háruló veszedelmekkel fenyegetvén őket, vallásuk
szabad gyakorlatában nemcsak megakadályoztattak, hanem
arra is kényszeríttetlek, hogy templomuk számára a külvárosban hasítsanak ki telket és ugyancsak a külvárosban
folytassák istentiszteletüket. Nehogy azonban nyilvánvalói g teljesen megfosztassanak vallásuk gyakorlásának jogától, kinyilatkoztatják,
hogy csakis a vallásgyakorlat
folytonosságának
fenntartása céljából
engedelmeskednek; óvást emelnek azonban az ellen, hogy engedékenységükkel és a templom helyének a külvárosban
való kijelölésével akár az ország evang. rendeivel, akár
a városi hatósággal szemben jogsérelmet követtek volna
el és felemelik szavukat az ellen, hogy
bármely
ürügy alatt a jövőben ezen eljárásuk jogfosztás vagy
jogkorlátozás kiinduló pontja lehessen. Remélik egyébként,
hogy szóbeli
kérelmeikkel járulva ő felsége
elé, jogos és törvényes óhajaik beteljesülését ott el fogják érni.
Az oklevél kiadatását megelőzött szóbeli értekezleten
megbeszélte a királyi biztosság az egyházi meghatalma-

zottakkal a templom számára kijelölendő telek és a temetők ügyét is.
E telek az akkoriban csak Nonnenbahnnak (Bél
Mályásutca) nevezett utcában volt, ahol jelenleg a magyartót templom áll és akkoriban a Böhm, Kueffstein és
Eibeswald-féle házak belsőségéhez tartozott 1 ). E telek a
rajta levő házakkal égyütt akkor már a pozsonyi evang.
egyház tulajdonát képezte. Az egyház pedig két előkelő
osztrák származású aristokrata nő ajándéka révén jutott a
rendkívül nagy értékű telkek és házak birtokába; ezek egyike
névszerint Kueffstein Judith grófnő, a másik pedig nemes
Eibeswald Salome, szül. Starhenberg grófnő. Auer már
16 esztendővel előbb engedte volt át házát a pozsonyi
evang. egyháznak, most azonban teljesen odaajándékozta;
Starhenberg grófnő pedig ingyen használatra engedte át házát
úgy, hogy hét év multán 826 írton végleg megvehette az egyház. A két házhoz belsőség, udvar és kert is tartozott.
A Kueffstein-féle házat lelkészlakásnak rendezték be, az
Eibeswald-féle házban pedig a lyceum talált otthont. A
mostani Eibeswald-féle házzal szemben (elemi leányiskola
1905-ben) tehát a Jókai- és Konventutca sarkán már a
régi evang. temető volt a jelenlegi Jókaiutca, trinitarius
templom és megyeház helyén; ebben a temetőben az u.
n. régi Mihály temetőben csakis evangélikusok temetkeztek; ezenkívül az országbíró elnöklete alatt működő
királyi biztosság még az új Mihálytemetőt is átengedte
az evangélikusoknak, ugy azonban, hogy abban a katholikusok is temetkezhetnek, mint azelőtt. Ez az u j Mihály') Predigt am festlichen Gedächtnistage des 250-jährigen Bestehens
der evangelischen Gemeinde in Pressburg. Gehalten am ersten Adventsonntage 1856 von Karl August Raabe. Erinnerung an das am ersten Adventsonnlage 1876 gefeierte 100-jährige Jubelfest der evangelichen deutschen Kirche
in Pressburg. Acta templorum et scholarum Posoniensium Aug. conf.
1727—1777. Pozsonyi evang. lyc. kézirattár 527. kt: Investigatoria relatio.
Nr I-o ad quam fit provocatio in praemissa informatione magistratuali.
Liebergott's Tagebuch. Ed. Lichner P. pag. 87.

Kriptasor az „Új Mihály" temetőben. Dr. Ortvay Tivadar, Pozsonyváros Története cimü
művéből. A cliché az I. Pozs. Takarékpénztár tulajdonában.
A Pozsonyi Eviing

Egyház Története.

20

temető a jelenlegi theologiai akadémia és Konventutca
helyén volt.
Még szeptember 27-én meg volt engedve, hogy a
Kegl-féle házban az utolsó istentiszteletet megtarthassák
az evangélikusok. Már szeptember 28. egy hétfői napon
a reggeli istentiszteletet az új Mihály temetőben Isten
szabad ege alatt kellett megtartani, még ugyanaz nap egy
kis gyermeket is temetlek az új Mihály temetőben, még
pedig az iskolás gyermekekkel és énekkel, a mi 1672 óta
ezúttal történt első izben.
Ez időtől fogva az istentisztelet napról-napra a temetőben, szabad ég alatt ment végbe mindaddig, mig az új
templom el nem készült. Tehát sietni kellett ezen templommal, egyrészt, hogy a zord idő beálltával már fedél
alatt lehessen az istentiszteletet megtartani, másfelől
mindig attól kellett félni, hogy minden törvény, irás,
szóbeli igéret mellett is a templom használata akadályba
fog ütközni, ha sokáig húzódik az építkezés, a mint ez
az első templom építése alkalmával történt. Még volt egy
ok, a miért csak szerény templomot lehetett építeni, nem
volt t. i. elég költség sem egy nagyobbszem templom
építésére; rövid idő alatt csak szerény anyagi eszközök
állottak rendelkezésre.
Már itt voltak az októberi és novemberi zivatarok,
a midőn kénytelenek voltak a hívek a csak részben
elkészült új templomban megtartani az istentiszteletet. Az
építkezés azonban oly sietséggel folyt, hogy már András
napján az esti istentiszteletet az oltárnál lehetett megtarlani,
advent első vasárnapján pedig már a szószékről lehetett
prédikálni; előzőleg ugyanis a templom egy ablakából
kellett megtartani a szentbeszédet.
Bár kevés költséggel (mindössze 2003 frtra utalnak
a számadások) épült az új templom és rövid idő alatt
kellelt elkészülnie, mégis nagyobb volt, mint a jelenlegi
magyar-tót templom, mert annak telkén kívül még a kert

felé eső udvart is magába foglalta. A 3 oldalfalon kivül a
tetőzet, oszlopok és boltozatok egészen fából épültek, a
kőfalak a Nonnenbahn, a templomudvar és a temetőutca
felül kerítették az epületet, a kert felé pedig, vagyis a
déli oldalon másfél láb átmérőjű faoszlopok voltak alkalmazva és e faoszlopok és keretek közé rakták a téglát és
köveket; az egész épület hossza 14 öl, 5 láb, 7 hüvelyk,
szélessége az Apácapálya felől 9 öl 5 láb és a kert felöl
9 öl 5 hüvelyk, a fal vastagsága pedig 16 1 / 2 hüvelyk
volt, de csak az utca felül, a többi oldalokon még
csekélyebb vastagságú volt. Minden gyarlósága mellett
is el volt látva chorussal is, a hova a már a Ivöglféle házban alkalmazott kis orgonát is elhozták. A földszinten és a karzaton levő ülőhelyeken összesen legfölebb
1200 ember fért el s ezzel a templom már nagysága
miatt sem felelhetett meg a kivánalmaknak, ha meggondoljuk, hogy a pozsonyi evangélikusok száma ezidőszerinl
legalább háromezer volt és a szomszédos vártelek-,
Zuckermandl, Ligetfalu, Főrév, Récse, Dévény, de még a
Csallóköz és a Nyulasok földjének evangelikus lakossága
is csakis e templomban gyakorolhatta nyilvánosan vallását.
Ezen szúk, az esztétikai és czélszerűségi szempontok
teljes mellőzésével hirtelen épült templom majdnem
száz esztendeig volt symboluma a protestáns szegénységnek, elnyomottságnak, üldöztetésnek, másfelöl pedig a
hatalmi elfogultságnak, vallási türelmetlenségnek és politikai
rövidlátásnak is. Hogy a messze vidékről idesereglő nép
nagytömege túlzsúfoltságot okoz a templomban és így
veszedelmes egészségügyi szempontból, továbbá hogy a
mindenünnen elzárt faalkotmány tüzrendészeti szempontból rejt magában állandó veszedelmet, arra csak akkor
gondoltak, mikor már roskadozni kezdett az épület.
Vigasztaló és felemelő tudat fűződik azonban ezen egyszerű fatemplom emlékéhez is, ha meggondoljuk, hogy
ezer meg ezer jámbor hívőben táplálta az élő evangéliumi
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vallásos érzület erejét, egységes erőt, reményt ébresztett
az elszórtak között, nem engedte összeroskadni és kétségbe
esni a csüggedezőket. és kishitüeket. Egy napi járó földről jöttek ide hóban, fagyban, sárban, nyári hőségben, a
katholikus községek lakosainak gúnyos szitkaitól, az ellenséges érzületű uralkodó egyház és állam gyanusitó éberségétől kisérve. Sokaktól akkoriban a puszta templomjárás is
már hősiesség számba ment. De felemelő tudat füz bennünket a templom emlékéhez azon körülményből kifolyólag is,
hogy ezen igénytelen imaház volt szinhelye a lánglelkű
Bél Mátyás, a nagytudományú Ribiny János és az áldott
emlékű Klein Mihály evang. lelkészek hatalmas, dicsőségteljes és áldásos tevékenységének.

Az új egyház szervezkedése és az evangélikusok
küzdelmei polgári egyenjogúsításukért.

időn 1682-ben bármi szegényesen is, de az adott
körülmények között egyedül lehetséges módon
az evang. vallás nyilvános gyakorlata foganatosíttatott, a lelkész, tanitó, egyházfi és iskolaszolgák állandó javadalmazásáról, az egyházgyülekezet
szervezéséről és végül arról is kellett gondoskodni, hogy
az evangélikusok mindazon jogokat visszanyerjék, melyeket
1672-ben a nagyszombati perben mint elmarasztalt felségárulók elveszítettek és a melyeket az 1681. országgyűlésen
hozott törvények jogerőre emelkedésével vissza kellett
immár nyerniök.
Egyelőre csak egy lelkészt voltak képesek javadalommal ellátni, Vibegius Jánost, iskolarectorúl pedig Lang
János Kristófot választották meg, melléje conrectorul
Weiszbeck Jánost, a ki Vibegius mellett lelkészi teendőket is végzett; a lelkész fizetése ekkor 150 ft volt, a
kántoré 50 ft, a másodtanitó, egyházfi és iskolaszolga
fizetése egyenkint 35 ft volt. Valamenyinek lakásáról azonban az egyház gondoskodott. Az egyház ügyeit az összes
evangelikus polgárokból alakult egyházi közgyűlés vezette
(conventus ecclesiae). A konventhez való tartozás feltétele
a nagykorúsághoz, a Pozsonyban való állandó lakáshoz
és ahhoz volt kötve, hogy az egyházi kiadásokhoz valamivel hozzájáruljon. A gyülekezet élén állott az egyházfelügyelő (inspector ecclesiae). A teljes convent egy állandó

bizottságot választott a maga kebeléből, mely 25 tagot
számlált és az iskola ügyeit vezette (conventus minor).
Pénztár kettő volt: az egyiket maga a felügyelő kezelte,
ebbe folytak be az egyháztagok járandóságai, a másikat
a kurátor (Kirchenvater) kezelte, mely a gazdasági ügyekből folyó jövedelemnek volt szánva. Az első pénztári zárlatot és vizsgálatot 1683 március 17-én tartották meg
azon konventi határozattal, hogy a felügyelő számadásai
rendben találtattak és tiszteletdíjul 65 frtot szavaztak meg
neki. Reichard Lőrinc kurátor számadása ellenben több tekintetben kifogás alá esvén, a pénztárnak tartozó 32 frt fizetése alól felmentették ugyan, de helyébe Burgstaller János
Kristóf választatott meg kuratornak.
Ugyanez év tavaszán helyreállították a dunai repülő
hidat az itt összpontosított császári sereg könnyebb elhelyezése céljából. Maga Leopold király is lejött Bécsből,
hanem a városban nem mutatkozott, az országútról a
várhegyen át vonult egyenesen a királyi várlakba. Májusban szemlét tartott a felség az Oroszvárig felállított nagy
birodalmi hadsereg felett. Már akkor kitört volt a 16
éves török háború és a Lothringern Károly fővezérlete
alatt álló birodalmi hadsereg a török nagyvezér megérkezte előtt el akarta foglalni a töröktől Esztergomot és
Érsekújvárt; ez azonban nem sikerülvén, a még májusban gyorsan Bécs alá visszatérő had láttára a pozsonyiak
nem nagy reménységgel néztek a jövő elé, különösen
midőn megtudták, hogy az Esterházy Pál nádor vezérlete
alatt a birodalmi hadhoz csatlakozott magyarság többizben
válságos helyzetében magára hagyatott 1 ).
Június 3-tól fogva az egész törökjárás idején az
evangélikusok templomában is tartottak könyörgést, hogy
fordítsa el isten a török veszedelmet s ezzel kapcsolatban
a gyülekezetben böjtöt és bünbánattartást is rendeltek el.
*) Liebergott's Tagebuch 154. 1.

Julius első napjaiban, mialatt a birodalmi had Németóvárnál foglalt állást, a török előhadak a fertővidéki falvakat pusztították egész Zurányig, melynek 200 lakosát
felkoncolták és másokat fogságba hurcoltak. A német had
tétlensége, majd visszavonulása Bruck felé, sőt erőszakossága
a keresztyén lakossággal szemben aggasztó érzést keltett
á pozsonyiakban a jövő iránt. A korona elvitele egyelőre
a morvamezei várak egyikébe csak fokozta ezen aggodalmat. Julius 11. Vitnyédi János, Pozsonyban lakó evangelikus nemes ember, kinek atyja a Zrinyi-féle összeesküvésben játszott nagy szerepet, 1672-ben pedig az
ő kiszabaditása volt kiindulása azon eseményeknek, melyek
a nagyszombati judicium delegatumra és az evangelikus
templomok elvételére vezettek, ezen Vitnyédi János tehát
150 huszárral átvonult a repülő hidon a Dunán és KÖpcsény előtt 400 törökkel találkozott, kik, úgy mint Mosony
megye többi helységei, ezt is fel akarták gyújtani. A reggeli
5 óra tájban kifejlődött harczban Vitnyédi elesik, a török
marlalócok fejét veszik; ezt azonban Vitnyédi huszárai el
keseredett viadal után még vissza tudták venni, majd
három török fejjel és 2 élve elfogott törökkel érkeznek
vissza Pozsonyba. Ugyanaznap estején már lángban áll
utóbbinak
Köpcsény, Farkasvölgy és Hainburg, mely
lakossága is nagyrészében kardélre hányatott. A következő
napon pedig a Bazinban tartott pozsonyvármegyei gyűlés
határozatakép egy követség indult Thökölyhez, mely a
megye részéről hódolatát neki, mint királyának bejelentette,
egyszersmind 1000 birodalmi tallért is felajánlva, hogy
a megyét töröktől, tatártól védje. Julius végén már egész
Pozsony megye — a pozsonyi királyi várat kivéve — a
kurucz király kezében van.
Julius 28 Thököly emberei gyújtották fel a külvárosokat, mely alkalommal a Széplakutca, a Dunautca és az
evangelikus Mihálytemető környéke is leégett; 29. pedig
Lothringern Károly foglalván el a várost, kevésbe mult,

hogy a belvárost is fel nem gyújtatta, okul azt hozván
fel, hogy Pozsony a lázadókkal tartott; a Dunán épült
híd azonban, úgyszintén a dunai malmok és a pozsonyi
szőlők a német hadak rombolási ösztönének estek áldozatul.
Miután az Apáczapályán épült evangélikus templom
is részben megrongálódott a tűzvész következtében, de
személy- és vagyonbiztonságról a külvárosokban szó sem
lehetett, az evangélikusok a mult évben biztosított jogaik
értelmében istentiszteletük színhelyét áttették a belvárosba,
a hol is Auer inspector házában 1 ) tartották Vibegius és
Weiszbeck felváltva az istentiszteleteket. Az idő nem volt
alkalmas arra, hogy ezúttal is nehézségek támasztassanak
az evangélikusok vallásgyakorlása körül. Katholikus és
evangélikus polgár egyaránt ki volt téve úgy a kurucz
király, mint a birodalmi had részéről minden képzelhető
veszedelemnek. Úgy látszik, lángok nem érték az evang.
imaházat, hanem az oltárt feldúlták, az oltárfalat lerombolták és az oltár egész környékét felhányták a kurucok,
rejtett kincsre áhítozva. Általában a pozsonyiaknak nem
volt okuk egyik hadakozó fél jövetelének sem örvendeni:
a kurucok németeket, labanczokat látván bennök, a mit
csak lehetett, elvittek; a császáriak a saját biztonságukat
hozva fel okul és azt, hogy előzőleg a kurucok barátságos
fogadtatásra találtak, elszállásolással, hadisarccal és fenyegetéseikkel rémítették a várost. A mi még nagy nehezen
a dunai ligetekben elrejtve, jószág, gabona megmaradt,
azt a Bécs felmentése után a Duna mentén levonuló
lengyelek teljesen elrabolták és sok pozsonyi polgárt a
kétségbeesés martalékává tettek. De azért elhangzott szeptember 19-én az evang. templomban is a hálaima a Bécs
alatti döntő ütközet szerencsés kimeneteléért, remélve, hogy
nemcsak töröktatár-, kuruc-, lengyel-, hanem a császári
hadaktól is egy időre megmenekültek. Az ellenség elvonu*) Később Edl-féle ház, jelenleg a Magyar leszámítoló- és pénzváltóbank' tulajdona.

lása után újra hozzáláttak az evangélikusok az apácza
pályái imaház restaurálásához, annál is inkább, mert az
Auer-féle belvárosi házban, a hol eddig ideiglenes istentiszteletet tartottak, egy császári tábornok szállott meg és
különben is sürgették őket, hogy a külvárosi imaházba
vonuljanak. Szeptember 27-én a reggeli istentisztelet még
az Auer-féle házban tartatott meg, mig az esteli ima ismét az apáczapályai imaházban; a következő napon pedig
rendes istentisztelet tartatott meg. Nevezetes, hogy ezidőben ismét zenés isteni tiszteleteket tartanak az evangélikusok, a mennyiben a főbeszéd előtt a glóriát és hozannát énekelték és zenével kisérték, másfelől azonban a
mindennapi estvéli imádság megszűnt és hetenkint —•
Vibegius lelkész rendelkezése alapján — csak kétszer lőn
megtartva.
Ennyi viszontagság után az evangélikusok istentiszteletét Pozsonyban külső erőszakos beavatkozás többé nem
gátolta, egész napjainkig szakadatlan láncolatát kisérhetjük
figyelemmel. Ha tehát az egyház története
pusztán
a külső erőszak elleni küzdelemben lelné főkifejezését,
tulaj donképen nem igen mutatna fel ez időtől fogva
kiváló históriai momentumot az egyház íejlődése. A
mennyiben azonban a biztosított kultusz mellett azt
is figyelemmel kell kisérnünk, minő körülmények között
alakult át az akkori egyház a vele szervileg együvé
tartozó állami, társadalmi és egyházi viszonyok keretében a mai egyházzá, érdeklődésünket mindenekelőtt
az evangélikus polgárság azon állásfoglalása köti le, melyet
a városi hatósággal szemben tanúsított.
Vége volt azon időknek, midőn a városházán a hatóság, a külső és belső tanács és a városi közgyűlés úgyszólván teljesen evangélikus hitérzületű férfiakból állott;
egy évszázados harc és külső események hatása alatt
azonban odáig jutott a dolog, hogy az evangélikusok
nemcsak a hatóságból és tanácsból szorultak ki, h a n e m

jóformán még legelemibb polgári jogaikat sem gyakorolhatták 1672 —1681-ig. A soproni országgyűlés azonban
legalább elvben meghozta a pozsonyi evangélikusoknak
is polgári jogaik gyakorlatát. Azonban ezúttal a polgári jogokba való visszahelyezés csaknem több nehézségbe ütközött, mint a templomépítés és istentisztelet
tartásának joga. A polgárság nagy tömegének szívóssága,
csüggedetlen kitartása, igazába vetett tántoríthatatlan hite
és a vezetők ügyessége és bátorsága azonban e téren is
lassan, de biztosan vezetett sikerre.
A soproni országgyűlésig mintegy 10 esztendeig a
városi törvényhatósági élet tulajdonkép csak látszólagos
volt. Kitűnik ez mindjárt abból, hogy 1674-ben, midőn
tehát még az evangélikus polgárokat a nagyszombati ítélet
minden polgári jogaiktól megfosztotta, a szentgyörgynapi választás alkalmából egy császári leirat olvastatott
fel, mely szerint a városi tisztségek új betöltése mindaddig
elhalasztatik, a mig az evangelikus polgárok által felidézett
zavargások véglegesen elintézést nem nyernek 1 ). Ugyanezen alkalommal a választási jegyzőkönyv hangsúlyozza,
hogy a császári parancs csakis a katholikus polgárok előtt
olvastatott fel vagyis evangelikus polgárok a tisztújítási
közgyűlésen jelen sem voltak. Ezen tisztán katholikus
polgárokból alakult városi közgyűlés már most tudomásul
veszi a császári leiratot és kijelenti, hogy a városi hatóságok választásától és a tisztujítástól ezúttal a legalázatosabban tartózkodik és azt bizonytalan időre elhalasztja.
Következménye ennek az lett, hogy a városi hatóság
a polgári közgyűlés ellenőrző tevékenységétől mit sem
tartván, csakis a kamara, káptalan és a bécsi összeköttetések kegyét kereste, önkényes eljárásával és rossz gazdálkodásával a város érdekeit szem elől tévesztette. Az evani

) Pozsonyvárosi levéltár: Actionale protocollum
Posoniensis 1674. pag. 287.

Lib. Reg. Civitatis

gelikusok tehát a közérdekre, a város privilégiumának
sérelmeire is hivatkoztak, a midőn polgárjogaik visszanyeréséért — egyelőre nagyon szerény körülmények közt
— a küzdelmet felvették. Csak erkölcsi igazságszolgáltatás volt tehát az evangélikusokra nézve, hogy 1678
szentgyörgynapján a „ s z a b a d " tisztviselőválasztást úgy
ejtették meg a városházán, hogy a k a m a r a és káptalan
két-két kiküldöttje jelenlétében az ugyancsak katholikusokból álló választópolgárgyűlés csakis olyanokat választhatott meg képviselőknek, a kik ellen az említett uraknak nem volt kifogásuk. Ugyanakkor a kamara és a
káptalan emberei a lelépett hatóságot és tanácsot annyira
megdorgálták rossz gazdálkodása miatt, hogy ilyesmi —
miként egy polgár magát kifejezte — nem történt még,
mióta a városháza áll 1 ).
Azon körülmény, hogy Leopold király 1678 októberében a helytartóság utján a városházára küldött leiratában
a pozsonyi evang. polgárokat, kiket a nagyszombati ítélet
nagy pénzbirsággal sújtott, ezen pénzbírság alól felmentette,
nem hozta még meg az evang. polgároknak a tisztviselőválasztásokon való részvétel jogát. Ezen jog lassú feléledését még csak az 1681. soproni törvények hozták meg.
Ezen országgyűlésen ugyanis kimondatott, hogy a
szabad királyi és bányavárosok hatóságai tartassanak meg 2 ).
A pozsonyi evangelikus polgárok, mint fentebb láttuk,
mindenek előtt a 26. törvénycikkben biztosított vallásszabadság megvalósításáért szállottak sikra s csak mikor
ez a körülményekhez képest sikerrel kecsegtetett, fejtettek ki ezzel párhuzamosan tevékenységet, hogy a polgári
életben is régi, elkobzott jogaikat visszaszerezzék. Már az
1682. tisztújítást megelőzőleg elhatározták az evangelikus
polgárok, hogy kérdést intéznek a tanácshoz, vájjon kap') Liebergott's Tagebuch. Ed. Lichner i. m. 75. o.
2
) 1681. törv. 41. czikk. Kerékgyártó Árpád. Magyarország történetének
kézikönyve IV. r. 70. o.
.
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nak-e a választások alkalmával meghívót a közgyűlésre
és hogy szavazataik érvényesek lesznek-e? A tanács
magatartása kitérő volt: szabott ugyan határidőt, melyen
belül a meghívót szét fogják küldeni, de e határidő
mindinkább el lett halasztva. Végre azt mondotta a tanács,
hogy az evangélikusokat felsőbb parancs nélkül nem hívhatja meg a tisztviselő választást megejtő közgyűlésre.
Erre Bürgler Gáspár és Fischer Vilmos evangelikus polgárok a nádorhoz mentek Kismartonba, a ki levélbeli
utasítással látta el őket, mely szerint a városi tanács
köteles az evangelikus polgárokat is ősi szokás szerint a
választó gyűlésre meghívni, a mint ezt a legutóbbi országgyűlés is elhatározta 1 ). Mikor ezen levelet a városházán
elolvasták, kijelentették, hogy nem találják benne, mi
szerint meghívót kellene az evangélikusok számára küldeni.
Csakhogy ezen rabulisztika nem kedvetlenítette el ez
az evangélikusokat, hanem Bürgler és Fischer azonnal
újra elmentek a nádorhoz, akitől azután oly utasítást
hoztak, hogy meghívót kell küldeni a pozsonyi evangelikus polgároknak. Az utasításban egész világosan, minden
félreértést kizáró módon meg van hagyva a tanácsnak:
„az régi szokás szerint az Evangelikus Statust is Schedula
által hínya". 2 ) De még így sem engedelmeskedtek a nádor
parancsának, mert az evangélikusoknak csak a felét hiv-

*) Panaszkodik felettébb az nemes kegyelmetek közt levő Evangelikus
Status, hogy szabadságában, in electione Magistratus impediáltatnék contra
manifestas leges et libertates. Minek okáért akaránk kegyelmeteket praesentibus requirálnunk és serio intenünk, s egyszersmind Palatinusi Tisztünk és
Authoritásunk szerint commoneálnunk, hogy kegyelmetek mindenekben az
Novella Constitutiókhoz conformálván magokat, ugy alkalmaztassa az dolgot,
hogy kegyelmetek közt az jó egység és szomszédság meg maradjon, melylyel
kegyelmetek sem a kegyelmes urunk ő felsége ellen, sem pedig országunk törvénye és szabadsága ellen vétt. Esterházy Pál nádor levele Pozsony városához 1682. ápril 19. Documenta archivi ecclesiae ev. Posoniensis Tom. IVpag. 19. Stromp László, Magyar protestáns egyh. tört. adattár, III. év f. 154. o.
2
) Esterházy Pál nádor levele a Pozsony városi tanácshoz, 1682. ápril.
22. Bécs. U. o. pag. 25.-ik 155. o.
.
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ták meg. A kik megjelenhettek a meghívásra, joggal lehettek azon véleményben, hogy evangélikusokat is be lehet
választani a tanácsba. Mekkora volt azonban az evangélikusok meglepődése, midőn a választást megelőzőleg,
a városháza kapujából kilép a városi jegyző és a piacon
egybegyűlt választó polgárok elé állva, felolvas egy császári
parancsot, mely szerint lutheránust semmiféle tisztségre
megválasztani nem szabad, az elöljáróságnak, külső és
belső tanácsnak csakis katholikusokból kell állania ! Az
evangélikusok szavazhatnak ugyan, de csakis katholikusokra !
E szerint nyugodtan parancsolhatta a nádor a tanácsnak, hogy a meghívókat vigyék el az evangélikusoknak,
a császári parancs — melyről a nádornak is kellett
tudnia — már kész volt, mely a „ s z a b a d " választást
nevetséges komédiává alacsonyította le. Mit volt mit
tenniök szegény evangélikusoknak, a választásnál jelenlevő kamarabiztosok, Erdődy gróf, Ghillány, Frühbeisz és
a város papja fenyegetvén őket, hogy új veszedelem éri
őket engedetlenségük esetén, kénytelen-kelletlen az eddigi
katholikus elöljáróságra szavaztak. Ügy látszik azonban,
nagyobb ellenszegülésre volt elkészülve a katholikus párt,
mert más napra új meghívásra ismét választottak; ezúttal
a két hegymesteri és a ligeti erdészi állás volt betöltendő.
Hogy pedig ne panaszkodhassanak
az evangélikusok
méltánytalanság és a páritás megsértése miatt, nagy kegyesen maguk a katholikusok is mind a három állásra evangelikus egyénekre szavaztak. Az így megválasztott Gabler
János, Wiesinger Illés hegymesterek, valamint Saller
György ligeti erdész legalább azt az elvet képviselték,
hogy evangélikusok a városi tisztikarban helyet foglalhattak és az evangélikusok is gyakorolhatták szavazati jogaikat. Nem volt ez megvetendő körülmény 1 Tanulságul
szolgált ez arra, hogy a legközelebbi tiszujitásnál jobb
előkészület mellett, nagyobb elszántsággal, több szerencsével nagyobb siker fogja törekvésüket koronázni.

Egy nagyobb megalázkodásnak is ki voltak téve ezen
választás alkalmával az evangélikusok. Kérelmezték ugyanis,
hogy néhány evangélikust válasszanak a külső tanácsba.
A felelet az volt, hogy erre nézve a kamarától nincs parancs,
hanem az ellen semmi kifogás nincsen, ha elmegy valamelyikük a k a m a r á b a s erre nézve utasitást. hoz. Ezen
gyanús készségre természetesen az evangélikusok közül
senki sem vállalkozott. Már most, hogy megmutassák a
hatalom birtokosai, mennyire respektálják a kisebbség
jogait, maguk küldtek el a kamarára két Írnokot. Ezek
azután fel is olvasták a kamara határozatát, mely szerint
a méltatlan lutheránusok semmiféle tanácsba nem választhatók, sőt a választó gyűlésen való további részvételtől is eltiltattak 1 )
Az 1683 szentgyőrgynapi választáskor már annyiban
jutottak az evangélikusok közelebb jogaik gyakorlásához,
hogy a közgyűlésre megkapták rendes meghívóikat. A
városháza előtti téren megjelenve, az adólajstrom szerint
felolvasták a választó polgárok névjegyzékét. Erre a régi
árvagyám Danninger bejelentette állásáról való lemondását.
A város kamarása most külön felolvasta az evangelikus
polgárok jegyzékét és őket a városi tanácsteremben külön
helyezte el. Szemben állott tehát egymással a két párt.
Jelöltekü! az evangélikusok részéről felállíttattak : Bürgler
Gáspár, Scheffer Dávid és Reichard Lőrinc, a katholikusok
részéről Zehrer és Göbel. Minthogy pedig az egyénenként
való leszavazás nem volt szokásban, hanem közfelkiáltással
döntöttek, az evangélikusok Scheffer-t, a katholikusok Zehrer-t kiáltottak, anélkül, hogy egyik párt a másiknak engedelt
volna. Könnyen elgondolható, hogy a pártoskodás következtében feltüzelt felek kölcsönös sértő szavakkal illették
egymást. Döntés éjfélig be nem következvén, törvényes
szokás szerint a választás eredménytelenül végződött. Űgy*) Liebergotts's Tagebuch. Ed. Lichner i. m. 83

84. o.

látszik azonban, a kamara és káptalan intézte el a dolgot
úgy, hogy a katholikus jelöltet tekintették megválasztott
fürmendernek (árvagyám).
Az országos törvények helyreállítása, a nádor állásfoglalása az evangélikusok érdekében, az eddig elért
kezdetleges sikerek nem engedték pihenni az evangélikusokat, és minden alkalmat megragadtak régi positiójuk
visszahódítására. Alkalom pedig volt erre akkor, midőn az
új evangelikus egyház Draskovich Miklós országbíróval a
templomra vonatkozó tárgyalásait befejezte. Ekkor az országbíró a királynak megküldött jelentése szerint 1 ) azon
kijelentést tette, hogy segédkezet fog nyújtani, miszerint
Ő felsége hozzájáruljon azon viszály kiegyenlítéséhez, mely
az evangélikus és katholikus pozsonyi polgárok között az
évenkénti tisztujitásokból kifolyólag fennforog: úgy a városi elöljáróság, mint a belső és külső tanács egy része
evangélikusokkal fog betöltetni és sem a kamara, sem a
káptalan részéről többé illetéktelen beavatkozás érvényesülni nem fog. Sajnos azonban az országbírónak ezen —
a maga részéről mindenesetre fenntartás nélkül tett Ígérete
csak erkölcsi és elvi alapot nyújtott az evangélikusok további küzdelmeiben, mert a kamara nem szűnt meg
továbbra is oly irányban befolyásolni a tisztújítást, hogy
evangélikusok ne jussanak tisztségekhez.
Az első nagyobb siker az evangélikusok kitartását az
1683 dec. 20. megejtett utólagos tisztújítás alkalmával
koronázta. Ekkor ugyanis Freund Henrik városi kamarás
és Egyedy István városi kórházi főorvos (Spitalmeiste?)
tisztségeikről lemondván a katholikus Eppelder György
főorvossá, az evangelikus P u r g s t a l l e r J á n o s K r i s t ó f
v a s k e r e s k e d ő pedig városi k a m a r á s s á válaszDraskovich Miklós országbíró jelentése a királyhoz a pozsonyi vallási viszonyokat illetőleg. Pozsony, 1G82 szept. 27. Documenta archivi ecclesiae
ev. Posoniensis, Tom. II. pag. 17. Stromp, Magy. Prot. egyh. tört. Adattár
161. III. évfolyam.

t á t o t t m e g . Esküjét Purgstaller is, mint a többi városi
tiszt a Szt. Mártonhoz címzett úgynevezett domtemplom
ban tette le 1684. j a n u á r 4-én 1 ),
Az 1684. április 24-én tartott tisztujitást megelőzőleg
az emiitett országbírói decretumot kivánták az evangélikusok
felolvastatni és pedig nemcsak az eredeti latin nyelven,
hanem magyarul és németül is. Ez megtörtént. A választási folyamat ezúttal is viharos volt: a végeredményt csak
nagy nehezen lehetett éjfélkor közzétenni. E szerint a
városbíró (Somogyi György), polgármester, (Cogniana Antal)
főjegyző (Szalay Jakab), árvagyám (Zehrer János) katholikusok voltak, az egy Scheffer Dávid főkapitány volt
evangelikus. A tíz városi tanácsos közül pedig csak négy
volt evangelikus. Minthogy azonban az evangélikusok csak
a béke és egyetértés kedvéért nyugodtak bele ezen reájuk
nézve kedvezőtlen arányába a felekezetükbeli tisztviselőknek, ünnepélyes tiltakozásukat kérték a választási okmányok mellé csatolni, hogy ezzel ők a jövőre nézve mindennemű jogaikat fenn kívánják tartani.
1685-ben a rendes választási napon azon célból, hogy
a viszályok, rendetlenségek és szenvedélyes párttusák elkerülhetők legyenek, a két párt egymással egyezségre lépett,
melynek eredménye a következő volt: 1) A rendes árvagyámi
tisztség ez időszerint a katholikusoknak átengedtetik, a
szokott két évleteltével azonban minden tárgyalás nélkül
evangélikus egyénnel töltendő be. Ezután felváltva töltendő
be katholikus és evangelikus egyénekkel. 2) A jelenleg üresedésben levő polgármesteri hivatal ezúttal szintén katholikus
egyénnel töltendő be, de két év multán itt is evangelikus
polgármesternek kell következni úgy, hogy azután felváltsák
egymást a két felekezetbeli egyének. 3) A városi főbíróság,
melyben jelenleg a katholikus Somogyi György ül, ezentiszt') Pozsony városi levéltár. Protocollum actionale. 1683—1687. pag. 85.
A pozsonyi ág. hitv. evang, liceum Értesítője 1901/1902. 39. o.
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ségében erősíttessék meg, egy év multán azonban adja át
helyét az evangelikus városi bírónak s e tisztségben is két
évenkint változás érvényesüljön a két felekezet között. 4)
Minthogy ez időben három városi tanácsosi állás van üresedésben, közülök kettő evangélikussal, a harmadik pedig
katholikussal töltessék be. Mindezen megállapodások pedig
sem Pozsony városának szabadalmait, sem az evangélikusok jogait a jövőben semmi tekintetben nem korlátozzák.
Ezt Zehrer J a k a b volt árvagyám a választó közgyűlés
előtt több izben kijelenteni tartozik, a városi tanács ehhez
hozzájárul és mind az evang. mind a katholikus városi
közönség tudomásul veszi és alkalmazkodni fog hozzá 1 ).
Ezen pártközi egyezség kedvező alap lett volna a
jövőben a békés, loyális együttműködésre, ha a káptalan,
klérus, kamara és a császári udvar újra meg nem zavarták volna a már megindult kibontakozást. 1686. április
24-én ugyanis a tisztújító városi közgyűlésen megjelentek
F r a n k János, magyar kamarai főszámvevő és tanácsos,
Szalay Jakab, számvevő és kijelentették, hogy előzőleg
császári parancs érkezett a kamarához, mely meghagyta,
hogy a kamara kiküldöttjei hívják fel a Pozsony városi
választóközgyülés figyelmét, hogy mindenben alkalmazkodjanak ő felsége akaratához és parancsához. Nagyobb
hatás okáért magyar és német nyelven felolvastatják a saját
megbízó leveleiket a kamarától, majd a császári parancsot
is ugyanazon nyelvekre lefordítva és bemutatják e parancs
hiteles aláírását és pecsétjét. Megjelent továbbá az esztergomi érseknek is két kiküldöttje: Krsnyovicz Gergely,
pozsonyi kanonok és Zurini N. érseki titkár, a kik óva
intették a városi tanácsot és a városi közgyűlést, hogy
szem előtt tartva a jelen válságos körülményeket, tekintsenek el a tisztujitástól és halaszszák el azt más, alkal-

Pozsony városi levéliár. Protocollum actionale 1683—1687 pag. 281.
A pozsonyi ág. hitv. evang. liceum Értesítője 1901/1902, 41 — 42. old.

masabb időre. Mostanában ugyanis egy ilyen választási
izgalom könnyen vezethet lázadásra, mint ahogy az a
soproni országgyűlés alkalmával történt és egyéb alkalmatlanságoknak és torzsalkodásoknak is lehet forrásává.
Fontolja meg tehát a városi elöljáróság, mielőtt hivatalát
leteszi és a közgyűlés, mielőtt választ, hogy máris voltak
Pozsonyban olyan jelenségek, melyekből a kedélyek nagyfokú izgatottságára lehet következtetni. Ilyen a napokban
kiütött tűz és az, hogy a Franciskánusok falai közelében
egyes kis házakat m á r is leromboltak. Egy a választás
eredményével elégületlen párt könnyen felhasználhatná
ezen alkalmat a megtorlásra. Az érseki megbizottak ezen
beszédében rejtett gyanusitás és fenyegetés is foglaltatott.
A gyújtogatás és házlerombolás gyanúja az evangélikusokra
hárittatott, de azon sorok közötti fenyegetéssel, hogy a
választások körüli erőszakoskodásaikért a katholikusok
boszuja nem fog elmaradni. Ő felsége akarata tehát —
mondták az érseki megbizottak — hogy a választás szabadsága elvben épségben maradván — ezúttal a régi
tisztikar maradjon meg, kivéve a két evangelikus vallású
városi tanácsost Purgstaller Kristófot és Roessler Farkas Andrást, a kiket semmiféle városi hivatalba megválasztani nem
szabad. Erre Roessler Farkas András úgy evangelikus polgártársainak, valamint a saját ártatlanságának védelmében
késznek nyilatkozott, bármely hazai biróság előtt, sőt a
mennyiben a saját személyéről van szó, a kamarai itélő
szék előtt is megjelenni, hogy ott ártatlanságát bebizonyítsa
és megvédje. Hasonlóképen nyilatkozott Purgstaller is.
Roessler még hozzá tette, hogy fonák és egyszersmind
veszedelmes eljárás, hogy őket meg nem hallgatva, ily
súlyos váddal illetik. Isten és ember előtt tiltakoznak tehát
ez ellen és fenntartják maguknak azon jogot, hogy erre
nézve maguk között tanácskozást folytathassanak; óhajtják
továbbá, hogy a jelenlevő kamarai és káptalani megbizottak
tiltakozásukat jelentéseikbe felvegyék. Ezt a biztosok meg
21*

is ígérik. A közgyűlés további folyamán mindenek előtt
az árvagyám megválasztatására kerül a sor. Egyszerűen
a régi árvagyám Epelle György erősíttetett meg. Most,
azonban az evangélikusok a maguk részéről kijelentették,
hogy a választói közgyűlés jogait a kamara és az érsek
biztosai jelenlétükkel n e m korlátozhatják s ezért remélik,
hogy semmi irányban a választást befolyásolni nem fogják.
A királyi leiratot azonban mellőzni egyik fél sem akarván,
a katholikusok ugy magyarázták annak erre vonatkozó
részét 1 ), hogy Roessler Farkas András és Purgstaller János
Kristóf semmiféle városi hivatalt ne viselhessenek, még
tanácsosságot sem, mig az evangélikusok véleménye az
volt, hogy a nevezettek, a kik eddig is benn voltak a
tanácsban, más elöljárói tisztségre ne legyenek választhatók.
A két álláspontot sokáig összeegyeztetni nem lehetett;
végül abban történt megállapodás, hogy — miként a császári leirat mondja — a tisztikar minden tekintetben a
régi maradjon. Tehát az evangelikus Roessler és Purgstaller
is maradjanak meg a tanácsosságban.
A fődolgot mindenesetre elérték a császári udvarral
összeköttetésben álló és a kamarától támogatott katholikus
pártbeliek, hogy t. i. megakadályozták, hogy az előző évben
kötött egyezség szerint a legmagasabb tisztségre evangelikus
választassák meg. A jogtudós Roessler lett volna az evangélikusok jelöltje a város főbirájának tisztségére, ez azonban, a választó közgyűlésen meggyanusíttatván és az evangelikus választó polgárság megfélemlíttetvén, még örülni
lehetett, hogy két evangelikus polgár a tanácsban is bennmaradhatott.
*) Mandaverat Sua Maiestas, quatenus libéra electione praeexistente et
apud communitatem praeter duos in Senatu existentes et Augustanae confessioni addiclos dominos, videlicet Wolfgangum Andreám Rössler et Ioannem
Christophorum Purgstaller in aliquod officium Magistratus acceptandos, permanente. Pozsony városi levéltár, Protocollum Actionale 1683 1687 p. 469.
A pozsonyi ev. lyceum 1901/1902. ért. 42—44. old.

Az 1687. tisztújító gyűlésen — miután a két évvel
ezelőtt kötött egyezséget a mult évi előzményeknél fogva a
katholikusok nem tartották magukra nézve kötelezőnek
— az evangélikusok arra törekedtek, hogy a katholikus
Epelle György fürmender helyére evangélikust válasszanak. A katholikus párt heves ellenzése következtében
az evangelikus párt a tanács támogatását akarta igénybe
venni, ez azonban arra hivatkozott, hogy a fennálló szokás
szerint a polgárok szabad a k a r a t nyilvánítását nem korlátozhatja, az evangélikusok kénytelenek voltak — jogaik
fenntartása mellett — belenyugodni abba, hogy a régi
katholikus fürmender megmaradjon 1 ).
Az 1688-iki választáson Várady László főellenőr és
Metts Márton Lipót titkár jelentek meg mint kamarabiztosok, előadva, hogy ezúttal is az az akarata ő felségének, hogy nemcsak a városi főtisztségekre, hanem
mindennemű városi hivatalra katholikus személyek választassanak és csakis a jólelkiismeretü és békés szándékú
elemek választhatnak, — nehogy ellenkező esetben a
kamarának joga legyen a polgárok esztelenségével szemben fellépni a királyi felség parancsára. Ez a városi tanács
előtt terjesztetvén elő, a külső tanács néhány előbbkelő
tagja részéről helyeseltetett; a tanács azonban csak annyit
nyilatkoztatott ki, hogy csak a megejtett választás ténye
után lehet Ítéletet mondani arra nézve, hogy ez megfelel-e Ő felsége akaratának vagy nem. Ezzel a kamarabiztosok visszavonultak, mint a kiknek, utasítások szerint,
több mondani valójuk nincsen. Majd választói igazolványaikat, a meghívókat — adták le a közgyűlés tagjai, szám
szerint 398-at; azután tárgyalta a közgyűlés a kamarabiztosok előterjesztését; ezen tárgyalás fotyamán az evangelikus választók kifogásolták a kamaraibiztosok eljárását,
mint a mely az 1681. soproni és 1687. pozsonyi ország1

) U. o. pag. 688.

gyűlés határozataival ellenkezik ; továbbá, a kamarabiztosok
nem mutatták be ő felsége írott parancsát eredetiben;
végül ő felsége nem kívánhatja azt, hogy valamely elhalt
evangelikus vallású tisztviselő helyébe katholikus vallású
választassék. A senatus csak annyit tett hozzá mindezekhez, hogy ez a közgyűlés szabad elhatározásának a dolga;
lássa a közgyűlés, hogy mit cselekszik. Most a városi
kamarás megejtette a fürmenderválasztást és kitűnt,
hogy a szavazatok nagyobbrésze Tallmayr Mátyásra esett,
bár a magyarok inkább szerették volna a régi fürmendert
megtartani. A senatus a választást megerősítette. A régi
fürmendert, Epelle Györgyöt pedig a megüresedett városi
tanácsosságra hozták javaslatba. Ezen városi tanácsosi
tisztségben előzőleg az elhalálozott Kácséry Sámuel volt,
ki evangelikus ember lévén az evang. polgárok szintén
evangélikussal szerelték volna az állást betölteni. Minthogy
azonban a katholikusok ezt ellenezték, úgy egyeztek meg,
hogy a tanácsosi állásra csakugyan evangelikus embert
választanak, de ha ez ő felsége akaratával ellenkeznék,
a választás semmisnek tekintessék és egy katholikus
legyen helyette megválasztandó 1 ).
E helyen kell megemlékeznünk a katholikus klérusnak azon eljárásáról, mely szerint az evang. vallás gyakorlatát csak azokon a helyeken volt hajlandó eltűrni, a hol
azt a törvény betűje megengedte. Azt nem tilthatta el
az evangelikus lelkészektől, hogy a belvárosba menjenek
veszedelem idején istentiszteletet tartani, sem azt, hogy
veszélytelen időben is betegeket gyóntassanak, látogassanak és halottat innét temessenek el ; de már a törvény
betűjébe ütközőnek vették azt, ha a pozsony városi lelkész a város határán kivül eső valamely urodalomban,
faluban vagy városban beteghez ment, gyóntatott, keresztelt vagy bármely egyházi functiót végzett. Tanúskodik
*) U. o. 1688-1698. pag. 61.

erről azon tiltakozás, melyet 1688. május 28. az esztergomi érsek megbízásából a Pozsony városi tanácsnál a
káptalan megbizottainak jelenlétében beadott.
Ezen tiltakozásában előadja az érsek, hogy biztos
forrásból tudomására jutott, hogy a közelmúltban a Pozsonyban tartózkodó evang. lelkészek, nem tudni minő vakmerőségtől indíttatva, a város területén kivül eső városokba,
mezővárosokba, falvakba, uradalmakba és magánházakba
mentek, ott egyházi szónoklatokat tartottak, gyónást végeztek, kereszteltek, temettek. Nehogy pedig ezen eljárásuk,
mint a mely ő felsége akaratával ellenkezik, az elhallgatás és tudomásul nem vétel következtében megengedettnek tűnjék fel s reá, mint megelőző esetre hivatkozni
lehessen, az érsek nemcsak a maga, h a n e m az egész
katholikus klérus nevében is ünnepélyes tiltakozást ad
ki, melynek hiteles példánya a pozsonyi káptalani levéltárban van letétben, hiteles másolata pedig a Pozsony
városi tanács elé terjesztetik oly célból, hogy ez a visszaélésről tudomást szerezve, a saját hatáskörében intézkedjék
annak megszüntetése és korlátozása céljából 1 ).
Hasonló figyelmet érdemel azon jelenség is, hogy
az evangélikusok kénytelenek voltak a városházán felszólalni az ellen, hogy a rézművesek céhszabályainak
V. pontja tiltja a lutheránus vallású mesterek felvételét
a céh kötelékébe. Ez akkoriban kenyérkérdés volt; a ki
nem volt tagja a céhnek, n e m folytathatta mesterségét
és kénytelen volt más városba menni vagy elhagyni a
vallását. A városi tanács először meg akart győződni a
valóságról és a rézműves céh vezetőségét megidéztette,
kérdést intézve hozzá ez ügyre vonatkozólag. A céh képviselete nem tagadta a kérdéses pont lételét, de azzal
*) Protestatio egregii domini Palugyay senatui Lib. Reg. Cittis Posoniensi
proposita in negotio puniendorum ministrorum evangelicorum, qui in territoria extra civitatem exivissent functionum sacrarum exigendarum gratia.
Pozs. vár. levéltár. Prot. act. 1688—93. p. 84.

mentette magát, hogy tudtán kivül került a szabályzatba.
Igy még ez idő szerint ezt a pontot létezőnek lehetett
tekinteni 1 ).
Az 1689. választási jegyzőkönyben csak annyit olvasunk, hogy a választás a két egyenjogú vallásfelekezet
jogos igényeinek méltányos tekintetbe vételével ment
végbe 2 ). Tudomásunk van arról is, hogy ezen alkalommal
Fiechtl János F a r k a s evangelikus ember választatott kórházi főorvossá (Spitalmeister), a miért is ez ellen az
esztergomi érsek december 25-én óvást jelentett be 3 ) ! A
tanács ezen tiltakozást kiadta véleményezés végett a külső
tanácsnak, mely erre vonatkozó felterjesztésében hangsúlyozta, hogy a szabályszerű választás eredménye e
tiltakozás következtében meg nem változtatható. Ezen
álláspontot a belső tanács is magáévá tette és erről az
érseket értesitették.
Az 1690,-iki választások alkalmával, midőn a katholikus Tallmayr Mátyás fürmender állásáról leköszönt, ismét heves párttusák szinhelye volt a városi közgyűlés,
mindkét felekezet a saját jelöltjét óhajtván megválasztatni.
Megegyezés nem történvén, a választás — miután a
törvényes idő éjféli 12 órával letelt — meddő maradt,
a mit a katholikusok egy a városi tanácshoz intézett
nyilatkozatukban az evangélikusok csökönyösségének tulajdonítottak. Erre az evangélikusok is nyújtottak be egy
ellentiltakozást 4 ). Ebben mindenek felett sajnálatuknak
adnak kifejezést a felett, hogy most ezen nehéz időkben,
midőn a városnak úgyis mindenfelé oly kevés jóakarója
van, még a belső viszály is hozzájárul a város érdekeinek hátráltatására és ezt a katholikus polgártársak nekik,
az evangélikusoknak tulajdonítják. Kötelességüknek ismerik
')
')
3
)
*)

Pozsonyvárosi levéltár. Protocollum actionale. 1688—1693. pag. 118.
U. o.
U. o. pag. 321.
U. o. pag. 370.

tehát, illő szerénységgel és alázattal, eljárásuk védelmére
a következőket hozni fel. Azon vádat illetőleg, hogy a
fiirmenderválasztást megakadályozták, előadják, hogy a
város kiváltságai, az ország törvényei és ő felsége akarata
megengedik, hogy saját felekezetükbeli egyént választhassanak városi tisztségre; a ki pedig jogával él, nem
csorbíthatja másnak a jogát (Nemini facit iniuriam, qui
suo iure utitur). Eddig is megakadályozták az evangélikusokat választó jogaik gyakorlatában, hogy bizonyos
kamarabiztosok olyan királyi parancsokra
hivatkoztak,
melyekről kitűnt, hogy ő felsége soha sem tudott róluk.
Az egyes evangelikus polgárokra vonatkozó vádakat illetőleg, melyekért az evangélikusok közönsége felelősséget
nem vállalhat, méltányos volna, azokat minden egyes
esetben hitelt érdemlőleg, az illető fél meghallgatásával
megállapítani és akkor bizonyára ki fogna tűnni, hogy több
túlkapás, visszaélés ezen az oldalon sincs, mint a katholikusok oldalán. Roessler felszólalása a választás alkalmával
az evangelikus jelölt érdekében, a mennyiben beszédében
égyáltalában nem lépet túl a szólásszabadság korlátain, kifogás alá nem eshetik, épen ugy nem, mint azoké a
katholikusoké sem, a kik ezen alkalommal szintén éltek
szólásszabadságukkal. Nem képzelhető ugyanis, hogy
csakis a katholikusok vannak jogosítva szót emelni és
a velük egyenlő jogú evangélikusok hallgatásra vannak
kárhoztatva. Hogy pedig az evangélikusok állást foglaltak
az evangelikus városi alkalmazottaknak a szolgálatból
való egyszerű elbocsáttatása ellen, okát abban találja,
hogy egyrészt ezen alkalmazottak szabályszerűen megválasztva lévén, csakis a választó közgyűlés határozata
alapján bocsáthatók el, a mint ezt az erre vonatkozó városi
szabadalom világosan megmondja'); másrészt- pedig áz
*) Servitores et officiâtes communi suffragio recepti non nisi communi
etiam consensu removeri possunt. Pozsony vár. levéltár. Prot. act. 1688—1693.
pag. 370.
U
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illető elbocsátottak becsületesen és hiven teljesítették
kötelességüket és ellenök sem a hivatalbeli hanyagság
vádja sem semmiféle más panasz el nem hangzott. Végül
azt állítják a katholikusok, hogy minden kárért, mely
abból kifolyólag éri a várost, hogy a fürmenderválasztás
megejthető nem volt, az evangélikusokat éri a felelősség;
erre m á s felelet nem lehet, mint az, hogy a nagyobb
hibát azok követték el, kik a másik félt jogaiktól meg
akarták fosztani, nem pedig azok, kik ezen jogfosztás
ellen védekeztek. Kijelentik tehát az evangélikusok, hogy
a történtekért felelősséget nem vállalnak; a pártoskodást,
gyűlöletet nem ők szítják és tartják fenn; remélik, hogy
ő felsége ez ügyben pártatlanul és igazságosan fog ítélni;
a városi tanács pedig ezen tiltakozásukat jegyzőkönyvbe
veszi.
Az 1691. választásnál a király megbizó levelével
ellátva megjelent Kisserich Horváth György udvari tanácsos,
kamaraigazgató és Bornemisza János, kamarai titkár,
úgyszintén Bégány Lénárt kamarai jegyző. A városi közgyűlést megnyitó beszéd után felolvastatott a királynak
a tisztújítás rendes megejtésére vonatkozó parancsa. A
tisztújítás a fürmenderválasztással kezdődött. Katholikus
jelölt volt h á r o m : Tallmayer Mátyás, Epelle György és
Mattkovics Mátyás. Evangelikus részről a három jelölt:
Kloss Menyhért, Reichard Lőrinc és Hauwald Kristóf
Erik. A választás most sem történt egyenkinti leszavazással, hanem mindegyik párt a saját jelöltjét kiáltotta ki, így a katholikusok Mattkovicsot, az evangélikusok pedig Klosst tekintették megválasztottnak. Miután
a királyi biztosoknak erről jelentést tettek, azzal, hogy a
katholikusok ragaszkodnak a saját jelöltjükhöz, de hajlandók lettek volna valamely üresedésben álló tanácsosi
állást juttatni az evangélikusoknak, a ki r ál y i b i z t o s o k
ezúttal
úgy döntöttek, hogy
az
árvagyámi
t i s z t s é g (fürmender) m a r a d j o n a z e v a n g é l i k u s o k

k e z é b e n é s a k a t h o l i k u s o k közül választassák meg
a jelenleg választás alá kerüliő tanácsos. Midőn ez a
választói közgyűlésen közzététetett
néhány katholikus
tiltakozása mellett, határozatként kimondatott. A városi
biróság, polgármesterség és a városi tanácsosok állásának
betöltésére kerülvén a sor, városi biróvá a katholikus
Strauss Miklós, polgármesterrré az evangélikusból kathokikussá lett Spindler Kristóf és városi tanácsossá az
evangelikus Wenzel Mátyás választatott meg.
A következő évi tisztújítási közgyűlésen (1692.) ismét
Bégány Lénárt kamarai jegyző jelent meg egy kamarai
leirat bemutatásával a választásra vonatkozólag. Majd
Kisserich Horváth György és Bornemisza János is megjelentek a kamara részéről, és most egyhangúlag kiáltották
ki újra a meglevő fürmendert Kloss Menyhértét ugyancsak
fürmenderré. Mikor a katholikus választó polgárságnak
ezen felemelő bizalma a kamarabiztosok és városi tanácsnak tudomására jutott, az öröm, a megelégedés itt is
lelkes kifejezésre talált, mert a végét jelentette ez azon
áldatlan harcnak, mely mesterségesen szitogatva minden
oldalról, nem a város polgárainak érdekeit, hanem egyes
osztályok, körök és személyek szűkkeblű, önző magánhasznát és fékezhetlen rosszindulatát hozta felszínre.
Mikor a pozsonyi polgárságban felülkerekedett ezen jobb,
magasztosabb emberi érzület, mely szerint nem tekintették
egymásban, mint a különböző vallásfelekezetek híveiben
az ellenséget, hanem az embert és polgártársat, a felebarátot — a testvért, akkor azután hiába való volt a
kamarabiztosoknak az a kijelentése, hogy ő felsége azt
óhajtja, miszerint a városi bíróságra és polgármesterségre
katholikus egyéneket óhajt megválasztatni. A városi polgárság egy ideális magaslatra emelkedett fel : nem hangzottak el többé egymást személyükben, vallásukban sértő
indulatos kitörések, gyanúsítások, rágalmak, nem folyamodtak a határozat hozatalát megakadályozó technikai fogások-

hoz, h a n e m a legnagyobb csendben, kölcsönös türelemmel és figyelemmel hallgatva meg egymás véleményét,
újra egyhangúlag állapodtak meg abban, h o g y a z e v a n gelikus Szegner Józsefet megteszik városbírón a k , a katholikus Spindler Kristófot pedig meghagyják
polgármesternek. A kamarabiztosok tiltakozásának
az
eredménye az volt, hogy a polgárság — mely megérezte
a pillanat fontosságát — nagy lelkesedéssel kisérte a
megválasztott polgári elüljáróságot a dómtemplomba, hol
is az esküt a város papjának a kezébe az evangelikus
tisztviselők is letették.
Ezzel meg volt törve a jég. Ügy mint a harminc
éves háború után a westfaliai külömböző
felekezetű
békebizottság tagjai a béke megkötésekor könyekig meghatva borultak egymás nyakába, harminc éves vérengzés
után azon eredményre jutott, hogy talán felesleges is volt
eme kölcsönös irtó harc, épúgy a pozsonyi katholikus és
evangelikus polgárság is, harminc esztendős ádáz versenyek, szenvedélyes párttusák után eljutott odáig, hogy
a lelkiismereti szabadság, az igazi, egyéni, belső vallásos
meggyőződés tiszteletben tartása mellett a különböző vallásfelekezetek polgársága egy lehet istenfélelemben, a haza
és város javának előmozdítására irányuló küzdelemben.
A míg Leopold király, Kollonich érsek éltek, nem hiányzott a felülről jövő kísérlet ezután sem a felekezeti béke
megbontására, de a polgárság már megtanulta a saját
kárán, hogy a felekezeti viszálykodással csak veszteni
valója van és idegen érdekek szolgálatába áll, midőn minden
ilyen kísérletnek tőle telhetőleg szilárdul és tapintatosan
ellene szegült. Az ezután bekövetkezett felekezeti békesség
ára és mondhatjuk, nem túlságos drága ára volt ama hosszas
küzdelem evangelikus és katholikus polgárok között, mely
majd egy évszázadig tartva lappangó kezdetét és észrevétlen elenyésztét tekintve, végre magasztosabb emberi
javakra való küzdelemre egyesítette a pártfeleket. Már az

1698. választásoknál "nyomát sem látjuk a felekezeti küzdelmeknek. Szegner József újra a város birájává választatott meg és a jelölteknek az evangelikus vagy katholikus
valláshoz való tartozása lassankint teljesen megszűnt szempont lenni annak megítélésénél, alkalmas-e valaki valamely
hivatalra vagy nem.
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keresztyénségnek, mint emberi szervezetnek a
pápaság állal egyoldalú irányban való fejlesztése,
ellentélbe jutva a keresztyén emberiség egy
részének azon hő óhajtásával, hogy az embernek vele született egyéni vallásos érzülete szabadon, emberi korlátok
nélkül nyilatkozhassék meg: ezen ellentét teremtette meg
a reformációt mindenütt, a hol csiráinak kisarjadását megfigyelhetjük
és a hol intézményeinek élő hatása ma is
érvényesül. Az ellentét világfelfogások, eszmék, intézmények,
fejedelmek, pártok, egyének küzdelmévé alakult át. A
küzdelem tartott mindaddig, mig az erők egyensúlya
más szempontok, más eszmék hatása alatt helyre nem
állott, hogy ú j küzdelem kiindulási ponljává legyen.
A reformáció óta a történelem tanúsága szerint sok
ujabb eszme hozta nagy küzdelembe az összemberiséget
és a reformáció által felidézett nagy küzdelmek sorsának
eldölése a legtöbb európai államban még a XVII. századra
esik; de azért senki sem tagadhatja, hogy a nagy küzdelem által felidézett erők végleges elhelyezkedése, vagy
felbomlása és átalakulása még napjainkban is, szemünk
előtt megy végbe. A jelen nagy nemzeti, társadalmi,
gazdasági és tudományos alakulások útvesztőiben a
figyelmes
szemlélő észreveheti még ma is a reformáció által keltett küzdelem egy-egy érdekes meg-

nyilatkozását. Nagyjából azonban a reformáció sorsa
eldőlt, Franciaországban a nantesi rendelet visszavonásával
(1685), Angliában a Déclaration of righte-el (1689). Németországban a Westfáliai békekötéssel, (1648); nálunk pedig
Magyarországon az 1687. XXI. törvénycikke], a midőn
Leopold király kegyelemből ugyan és ideiglenesen (adhuc),
de mégis csak elismeri az evangélikusok törvényes állapotát. Ezzel Magyarországon a protestánsoknak a létért
folytatott küzdelme megszűnt. Meglehetősen összeesik ezen
időpont azzal, midőn Pozsonyban is megszűnik az evangélikusok küzdelme oly irányban, mely szabad vallásgyakorlatukat és polgári egyenjogúsításukat hozta meg.
Küzdelem azonban minden életjelenség főfeltétele. A
pozsonyi evangélikusoknak is — miután küzdelmeik hosszú
során végig tekintettek és már azzal is dicsőséget szereztek maguknak, hogy puszta létüket meg tudták menteni,
ehhez híven és a Protestantismus igazi ideáljától áthatva oly célokat kellett volna jövendőbeli küzdelmeik
tárgyául kitűzni, melyeknél fogva szerény egyházszervezetüket kifejleszszék, polgári jogaikat megtartsák, erkölcsi
és anyagi erejüket gyarapítsák.
Sajnos azonban a legközelebbi jövőben a küzdelemnek ez a fenkölt jellege nem volt meg: erejük személyes
torzsalkodásokban forgácsolódik szét, tekintélyük kifelé
hanyatlik, ellenállásuk felfelé elvi álláspontjuk tisztaságát
elveszíti, intézményeik bomlanak, hitéletük meglazul.
Ezen jelenség nemcsak a pozsonyi evangélikusoknál
észlelhető, hanem a legtöbb magyarországi egyháznál is,
s részben országos, sőt egyetemes jelenségekkel hozható
kapcsolatba, de jórészben vádolnunk kell a pozsonyi
evangelikus vezető férfiak rövidlátóságát, szükkeblúségét
és kötelességmulasztását is.
A legfeltűnőbb módon mutatja ezen állapotot az u. n.
Krumbholz-féle per, melynek főszerepvivői Roessler Farkas
András és Krumbholz Keresztély voltak, a m a z a pozsonyi

egyházközségnek 1684-től fogva felügyelője, ez pedig 1690től fogva lelkésze 1 ).
À belső okok, melyek miatt a nagy szenvedélyességgel
folytatott viszálykodások kitörtek és kilenc éven át folytak,
azon körühnényekre vezethetők vissza, hogy a pozsonyi
ev. egyház világi főemberei az egyházi élet vezetését teljesen a magnk kezébe akarták ragadni és a lelkészeket
a saját akaratuk eszközévé tenni. Bizonyos kyriarchikus
törekvéseket látunk tehát Pozsonyban is, melyek nem
egyszer mutatkoztak ezután is több kevesebb nyíltsággal
egyházunkban. A lelkészek természetesen egy bizonyos
határig kénytelenek voltak a világi elem befolyását megszívlelni, de midőn ez odáig törekedett érvényesülni, hogy
bírálat tárgyává tették egyházi beszédeit a lelkésznek és
utasításokat adtak neki, mihez tartsa magát beszéde szellemének irányításában, a lelkészek ezzel szemben kemény
ellenállást fejtettek ki. Ezen elvi háttér mellett az alkalomnak csakhamar be kellett következnie, a midőn mindkét elvi álláspont egy egy vezető személyhez fűződve, az
egyházközség nem nagy dicsőségére belső viszálykodás
marcangolta az amúgyis sok vészt kiállott pozsonyi evang.
gyülekezetet.
Az alkalmat pedig Krumbholz Keresztély lelkész
egyházszónoklatai adták meg. Krumbholz nagytudományú,
ifjú, heves véralkatú és vélt igazához a végletekig ragaszkodó
férfiú volt 2 ). Mint kiváló szónok nagy népszerűségnek
örvendett a közép és alsóbb rendű polgároknál, különösen
a bűnök megbélyegezésénél ragadta el néha heve. Minthogy pedig a népnek megvan a hajlama a még oly általánosan tartott beszédekben is személyes vonatkozásokat
*) Excerpta ex notatis Egregii olim Davidis Klobusitzky. Documenta
archivi Ecclesiae A. Conf. Posoniensis. Tom. II. Acta 78.
2
) Ribiny Memorabilia Aug. Confessionis in Hungaria. Tom. II. pag.
125. Christiani Krumbholzi St. Th. Licentiat et ad D. Petri Hamb, vocati
j>astoris: Octo quaestiones theologico-practicae. Dresdae, 1701. Mr. Pierre
Bayle, Dictionaire historique et critique. Hagae, 1754.

keresni, a közvélemény egyrésze Krumbholz beszédeiben
támadást látott a vezető világi főemberek ellen s titkon
rokonszenvezett is e miatt Krumbholzzal. De e vezető
férfiaknak sem lehetett közönyös a dolgok ilyetén folyamata,
mert nem csak személyökben érezték magukat megbántva,
h a n e m nélkülözniök kellett azon tekintélyt is, melyre az
egyház ügyeinek vezetésében okvetlenül szükségük volt.
Minthogy azonban Krumbholz soha sem nevezett meg
beszédeiben senkit, s igy a támadást joggal magára vonatkoztatottnak sem állíthatta, nagy elővigyázattal kellett eljárni. Bizalmas összejövetelt tartott tehát Roessler felügyelő és néhány tagja a conventus minornak, a kik
ugyancsak sértve érezték magukat Krumbholz beszédei
által s abban állapodtak meg, hogy kérelmet intéznek a
konvent útján a lelkészekhez általában, mely szerint az
u. n. elenchus reálist egyáltalában szüntessék be egyházi
szónoklataikban 1 ). A lelkészek hivatkoztak arra, hogy az
elenchus reális, vagyis a bűnök ostorozása a bűnös
személy megnevezése nélkül, bizonyos mértékkel és a
körülmények bölcs tekintetbe vétele mellett az egyházi
szónoknak kötelessége, ebben pedig magukat a világi
férfiak részéről korlátozni nem engedik, mint akik
nem is tudják megítélni, mi a különbség elenchus reális
és elenchus nominális között. (Az utóbbi a bűn ostorozása
az egyházi szónok által a bűnös személy megnevezésével,
kiprédikálás). Miután pedig Roessler és társai kérelmüket
fenntartották és egy ujabb tárgyalás alkalmával Krumbholz lelkésztársának Vibegius J á n o s léikésznek ezt mondotta : Mi lelkészek nem engedhetjük, hogy szájkosarat
alkalmazzanak, hiszen az írás is megengedi a nyós tltyyov

V Species vera facti, was sich zu Pressburg in Hungarn zwischen
einestheils des ministerii und der meisten evangelischen Bürgerschaft, auch
anderntheils ihrer vier oder fünf, die sich Dominium absolutum in ecclessiasticis tum internis, tum externis, angemasset, zugetragen. Lis Krumbholz.
Pozsonyi ev. lyc. kézirattár. 456 kt.
A Pozsonyi lívang. Egyház Története.
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eljárást. Titusnak és Timotheusnak is megengedte Pál
apostol, hogy a gyülekezetben ellent
mondhassanak.
Inkább az Istenre és lelkiismeretünkre akarunk hallgatni,
mint az emberekre. Roessler azonban csak gúnyt űzött
e szavakból és hozzátette: „Mi feltétlenül ragaszkodunk
az elenchus kiküszöböléséhez". Erre Krumbholz tiltakozván, Roessler azt jegyezte meg, hogy nemcsak a hallgatóság botránkozik meg Krumbholz beszédein, hanem az ő
lelkésztársai is. Ekkor Krumbholz, lelkésztársához Vibegiushoz fordulva, nyilakozattételre kérte fel arra nézve, hogy
eddig tartott beszédei tartalmaznak-e olyasmit, a mi a szentirással, vagy az egyházi rendtartással, vagy a pozsonyi
evang. egyház érvénybenlevő statútumaival vagy egyéb
egyházi szokásokkal ellenkeznék ? Vibegius nyilatkozatában azt mondotta, hogy lelkésztársa beszédeiben kifogásolni valót nem talál és nem kételkedik, hogy Krumbholz
beszédei a hallgatóságra nézve is épületesek voltak. Ezen
nyilatkozathoz csatlakozott később az akkori konventen
jelen nem levő harmadik lelkész is, Weiszbeck János.
így most m á r Krumbholz azt követelte, hogy miután
Roessler állításai beigazolást nem nyertek, és a tanuk, a
kikre ő hivatkozott, állításainak éppen az ellenkezőjét
igazolták be: h a z u g s á g a i t v o n j a v i s s z a. Ezen mindenesetre a kelleténél erőteljesebb kifejezés annyira kihozta
Roesslert nyugalmából, hogy a tettlegesség csakis a jelenlevők közbevetése folytán maradt el, annál sűrűbben
hullottak azonban becsületsértő kifejezések Krumbholz
fejére.
Kezdődnek ekkor azon sérelmek mindkét részről,
melyeknél a személyes bosszuindulatnak szabad folyást
engedtek. Krumbholz néhány napra vidékre utazván, a
templomszolgát elküldte Roessler inspectorhoz, hogy ezt
neki bejelentse; az egyházi teendők végzésére lelkésztársait
felkérte. Visszajövetele után az első egyházi szolgálattételnél beront a szekreslyébe Roessler és indulatosan fenyegette

Krumbholzot azzal, hogy hivatalától felfüggeszti és ha
meg nem alázza magát, hivatalától el is mozdítja. Megtörtént már ezelőtt is, hogy Roessler azt izente az egyik lelkésznek, ha 24 óra alatt feleségével, gyermekeivel és minden
vagyonával össze nem szedelőzködik és el n e m távozik,
ő maga fogja a kocsit ajtaja elé küldeni. Egy másiknak
pedig értésére adatta, hogy tartson rövid beszédeket, mert
nem arra valók, hogy az ember őket sokáig hallgassa;
majd ráizent, hogy beszédének fogalmazványát közölje
előbb vele, hogy rajta módosításokat tehessen és midőn
ezt tenni vonakodott, azon fenyegetést kellett meghallgatnia, ne volna csak rajta papi palást, majd még máskép
beszélne vele. Ezt a szegény lelkészt a kellő előkészület
nélkül hivták meg, de mikor vele megelégedve nem voltak,
minden méltányos alakiság betartása nélkül bocsátották el
úgy, hogy még a szomszédos soproni egyházközség is
ezen szabálytalanság ellen felemelte szavát. Roessler és
pártja annyira mentek kyriarchikus eljárásukban, hogy
még a derék és már meglett korú Vibegius esperes ellen
is méltánytalan magatartást tanúsítottak. Az egészségét
féltő esperes ugyanis télen minden egyházi functiója alkalmával egy kis fekete sapkát viselt. Erre mondották
Roesslerék, hogy az úrvacsoránál ezen eljárás az alkalom
szentségével ellenkezik. A hivek nagyobb része ugyan a legtávolabbról sem botránkozott meg Vibegius eljárásán és
Roesslerék fellépését merő izgágaságnak és babonának
bélyegezte, a lelkészek azonban mégis kényszerítve érezték
magukat egy védőirat benyújtására a konventen, melyben
kimutatták, hogy az ily kicsiség, mint a főveg viselése, a
keresztyén szabadsággal együttjáró egyéni elbírálás alá esik.
Krumbholz arra számított, hogy Roessler indulatossága az idővel alább fog hagyni és azért egyideig nem is
jelent meg a konventeken, csakhogy Roessler ezt ujabb
kihívásnak vévén, a konventen indítványozta, hogy Krumbholzot nem szabad többé a szószékre engedni. Az indít22*

ványt azonban a konvent azon megokolással nem fogadta
el, hogy nem érzi magát illetékesnek a lelkészt a szószéktől eltiltani. Ha valamiben vétkes Krumbholz, azt valamely
illetékes hatóság állapítsa meg és e szerint vegye a vétkes
méltó büntetését, annál is inkább, minthogy Krumbholz
is késznek mondja magát, bármely hivatott bíróság Ítéletére bízni ügyét.
Így jutott az ügy a z e s z t e r g o m i é r s e k ítélő széke
elé, még pedig Roessler kezdeményezésére, aki már most
nem csak Krumbholz-zal szemben szeretett volna elégtételhez jutni, h a n e m boszút akart állani Krumbholz pártján is, mely a konvent többségét képezte és Roessler viselkedését elitélte.
De nem tekintve Roessler személyes álláspontját a
XVII. század végén, különösen a pozsonyi evang. egyházközség jog- és hatalomköre még annyira bizonytalan, még
annyira a régi egyház keretében mozog, legalább a külső
kényszer következtében, hogy a mai felfogásunk szerint
hallatlan eljárás valamely belső evang. egyházi ügyét az
esztergomi szentszék Ítéletére bízni, akkoriban különösen
katholikus egyházi körökben éppenséggel nem keltett visszatetszést; mert még II. Józsefig, sőt mai napig is nem ritka
az a felfogás, hogy a protestáns felekezetek , , j o b b m e g g y ő z ő d é s e " idővel visszahozza őket a katholikus egyház
kötelékébe.
Az érsekhez benyújtott vádirat nem kevesebbért vonta
felelősségre Krumbholzot, mint hogy beszédeivel a polgárságot hatóság elleni engedetlenségre izgatja, sőt az érsek
és a király személyét is megtámadja. Nemsokára két káptalanbeli jelent meg a konventen azon parancscsal, hogy
Krumbholz rövid idő alatt hagyja el a várost és az
országot, ellenkező esetben intézkedés fog történni, hogy
Krúmbholz elfogassék és bilincsre verve valamely várba
hurcoltassék. A konvent azonban nem ijedt meg, hanem
egy emlékirat szerkesztését határozta el, melyben bizonyít-

tátik, hogy a Krumbholz elleni vádak alaptalanok, a népet
hatósága ellen soha sem izgatta, sem az érsek sem a
király ellen soha sem prédikált. Ebben az esetben ők
maguk is hallgatásukkal bűnrészesek volnának. Csakhogy
szavahihető tanuk fogják egy esetleges vizsgálat során
bizonyítani, hogy Krumbholz az ellene emelt vádakkal
szemben ártatlan.
Ezzel az érsek a további eljárást a maga részéről
beszüntette. De nem nyugodott Roessler. Társaival együtt
Krumbholz ellen emelt vádjait eljuttatta a magyar cancelláriához Bécsbe. Csakhogy innét egyáltalában nem méltatták a vádiratot figyelemre.
A Roesslerpárt most minden erejét arra fordította,
hogy magában a konventben vergődvén többségre, ezen
az úton tehessék tönkre Krumbholzot. Mint a belső városi
tanácsnak tagja befolyását kedvező vagy kedvezőtlen
irányban sok polgár irányában éreztethette: az egyiknek
rokonát betették valami hivatalba, a másik ügyét kedvezően
elintézte, a harmadiknak a porció ügy elintézése körül
volt segítségére; ezen az úton ő és Purgstaller sok polgárt átvont a másik pártra. Ezek azután részint Roesslernél, részint Purgstallernál vagy Szegnernél jöttek össze
titkos konventikulnmokra és lestek minden alkalomra, a
mit Krumbholz ellen fel lehetett volna használni. Hangulatot
csináltak Krumbholz ellen azon birodalmi hadseregbeli
katonatiszteknél is, kik a török elleni hadjárat ideje alatt
Pozsonyban megfordultak; megbízottjaikkal — miután ők
maguk templomba nem jártak — figyelemmel kisértették
Krumbholz minden szavát, hogy esetleg fel lehessen
ellene használni.
Közben konventeket is tartottak, Roessler kifejezett
óhajtása szerint azért, hogy alkalom legyen a viszály
békés elintézésére, a valóságban azért, hogy kedvező
esetben, egy Krumbholzot sújtó konventhatározattal ellenfelét megsemmisíthesse. Minthogy pedig a polgárok több-

ségé rendületlenül állott Krumbholz és a lelkészek mellett,
a konventek eredménytelenül oszlottak szét.
Végre egy ujabb erőszakos lépésre szánták el magukat Roesslerék. Az egyik konventen Írásbeli indítványt
olvastattak fel, melynek értelme elég homályos volt és a
melynek elfogadását minden eszközzel
kierőszakolták.
Erre támaszkodva Roessler — ki ujabban polgármesterré
választatott meg — két katholikus urat küldött volt.
Krumbholz lakására, akik személyesen nem mertek Krumbholzzal érintkezni, hanem a fát vivő fiának egy iratot
tettek a vállára, hogy adja át atyjának. Ezen irat Krumbholz elbocsátó levele volt.
Krumbholz hivei, a polgárok többsége ekkor egy
alázatos hangon irt levelet 1 ) adott át Roesslernek, melyben
keresztyénies jóakaratára hivatkozva
kér tőle
kiméletet Krumbholz irányában. De Roessler elhatározásában megingathatlan maradt. Vibegiushoz fordultak tehát,
hogy az ügyet, a mennyire lehet, békésen intézze el. E
lépésnek sem volt sikere. Minthogy pedig Krumbholz az
elbocsátás ellen tiltakozott és a polgárság nagyobb részét
a pártján tudta, Roessler az egész ügyet a városházára
vitte, hogy a városi hatóság járjon el Krumbholz mint
lázadó ellen. A városi polgárok katholikus része sem a
városi közgyűlésen, sem a külső, sem a belső tanácsban
nem akart foglalkozni az ügygyei, mint a melynek elbírálására magát illetékesnek nem tartotta, de Roesslernek
az volt a szándéka, hogy az ügy ilyetén elmérgesitésével
az u d v a r figyelmét a pozsonyi polgárság viszálykodására
felhivja és igy beavatkozásra birja. Itt kezdődik már most
az a szerep, mely Roessler jellemén kitörölhetlen foltot
hagyott. Bármi érdemeket szerzett magának Roesler fiatal
ügyvéd korában, midőn bátran szembe szállott mint védő
*) A pozsonyi evangelikus polgárok kérvénye Roessler felügyelőhöz
dátum nélkül. A kérvényt 174 pozsonyi polgár irta alá. Lis Krumbholz. Act. 6.

a iudicium delegatum elé idezett evang. lelkészek érdekeben mondott beszédeivel még az esztergomi érsekkel is,
midőn továbbá a nagyszombati perben a pozsonyi evangélikusok érdekeit szabadsága vesztésével, élete kockáztatásával megvédte. A mennyit akkor épitett a közjón,
annyit, vagy tán többet rontott rajta most: ő mutatta
meg a katholikus egyházi hatóságnak, a városi hatóságnak az utat, miként lehet az evangélikusok belső ügyeibe
beleavatkozni, holott ezen beleavatkozás az egész evangelikus egyházszervezet teljes felbomlását idézhette volna
elő Pozsonyban. Roesslerben meglett volna a nagy értelmi
és akarati képesség a köznek kiváló szolgálatot tehetni,
de nem volt meg az ereje önnönmagát, szenvedélyeit,
indulatát megfékezni akkor, midőn a közjó ezt tőle
követelte. Hogy mennyi kárt okozott Roessler fékevesztett
indulata az egyháznak, megitélhető azon vádakból, melyeket a Krumbholzpárt emelt ellene. E vádak tán nem
igazolhatók be egészen, de valami alapjuk mégis bizonyosan
volt; annyit mindenesetre bizonyitanak, hogy az egyházi
élet rendes folyamában fel volt tartóztatva, sok időnek
kellett ismét elmúlnia, mig a békés munka ideje elkövetkezhetett és akkor is mennyi erőt kellett a romok eltakarítására forditani ! Roessler emléke — bár a másik
oldalon is vétettek a keresztyén szeretet, türelem és józanság ellen — minden időkre gyászos marad egyházunk
történetében; de ha tanulunk belőle és úgy látszik, két
századon át nem talált utánzóra, csakugyan megszívleltük
esetének tanulságait — akkor az isteni gondviselés oly
tényét kell benne látnunk, mely állandó forrása az utódok
boldogulásának.
A Roessler párt ellen emelt vádak a következőkben
csoportosíthatók. A konvent tisztviselőit önkényesen alkalmazzák, a lelkészeket a legfontosabb tanácskozásokból
kizárják, szavazattal nem biró fiatal embereknek a konventen való megjelenését megengedik, az idősebb, tapasz-

talt elemek érvényesülését megakadályozzák, az egyház
pénzével hűtlenül gazdálkodnak, érdemetleneknek 100—200
tallért is juttatnak, valódi szegények nyomorognak, az
ösztöndíj-alapítványok veszendőbe mennek, a külföldi
egyetemeken tanulmányaikat folytató ifjak támogatást n e m
kapnak, a saját állításuk szerint a Krumbholz-féle viszálykodások ideje alatt 1000 forintnál többet fordítottak költségekre, korteskedésre és megvesztegetésekre; az egyházi
szertartásokban való részvétel, különösen az urvacsorán,
általában csökkent; Bécsben ügynököt tartanak, aki a
pozsonyi egyház szomorú ügyeit célzatosan a legrosszabb
színben tünteti fel; évek óta nincsenek rendes számadások.
Mindezek alapján a Krumbholzpárt a konventen
Roesslernek az egyházfelügyelői állástól való elmozdítását
akarta keresztül vinni.
A pozsonyi polgárok nagyrésze rendületlenül kitartott
Krumbholz mellett Roessler minden cselszövénye, erőszakoskodása ellenére is. Mikor hetekig nem jelent meg sem
a szószéken, sem a konventen, bizonyítványt adtak neki
42 aláírással, melyszerint ez személyének biztonsága és
az egyház békéje szempontjából szükséges volt 1 ).
Majd magához Frigyes Ágost szász választó fejedelemhez fordulnak azon kérelemmel, hogy Krumbholz lelkészüket,
akit ő taníttatott és küldött Pozsonyba, hagyja meg továbbra is, mert, mint ezt még a katholikusok is elismerik,
derék lelkész, kiváló szónok. Minthogy azonban igazmondásával néhány előkelő egyháztag gyűlöletét vonta magára
és ezek most mindent elkövetnek, hogy szegény Krumbholzot becsületében, vagyonában, hivatásában tönkre tegyék,
azon kérelemmel fordulnak a választófejedelemhez, h a t n a
befolyásával oda, hogy az áldatlan állapotoknak vége szakít*) Testimoniales Herrn M. Christian Krumbholzen, von der löblichen
evangelischen Bürgerschaft, als er zu 2 mahlen der Kanzel sich enthalt zur
Rettung seiner Unschuld ertheillet worden ddo. 7. April 1694. Lis Krumbholz,
Acta 1 Lie. kézirattár 456. kt.

tassék, Krumbholz bántatlanul folytathassa lelkészi működését, egy harmadik lelkészt választhassanak, mert most
csak olyan lelkészt akarnak választani, aki megígéri, hogy
lelkésztársai ügyét magáévá teszi. Még az iskola igazgatója,
sőt a templomszolga is kénytelen megígérni a mostani
időben, hogy nem Krumbholz, h a n e m Roessler pártján van 1 ).
Ugyanazon időben a Roesslerpárt is adott át kérvényt
Frigyes Ágost szász választónak, ki akkor éppen Bécsben
időzött mint az összes császári hadaknak főparancsnoka,
hogy innét indítsa meg a török elleni hadjáratot. Roesslerék
pedig arra kérik a választót, hogy Krumbholzot, mint
békebontó, izgága rágalmazót, aki méltatlan a papi tisztség betöltésére, hivja ismét vissza Szászországba 2 ).
A szász választó ezen bonyodalmas és reá tulajdonképen nem tartozó ügyet rövidesen el nem intézhette,
hanem véleményadás és javaslattétel céljából a drezdai
Consistoriumhoz tette át.
A városi tanács részéről történt beavatkozással szemben is úgy Krumbholz maga, mint pártja is elég keményen
tartják magukat, visszautasítva azon ráfogást, hogy titkos
konventikulumokon a városi és országos hatóság ellen
összeesküvést támaszt 3 ).
1695. augusztusában a Roesslerpárt a lelkészek és
az egyháztagok többségének tudta és beleegyezése nélkül
összejövetelt tartott és itt határozatba ment, hogy egy
Bécsben, a követségeknél alkalmazott lelkészt fognak meghívni a Weiszbeck lelkész elhalálozása következtében megüresedett lelkészi állásra. Nemcsak Krumbholz, hanem
Vibegius esperes is ezen eljárást az eddigi szokásokba,
az egész evangelikus egyház közönség patronatusi jogaiba,
*) A pozsonyi evang. polgárok kérvénye Frigyes Ágost szász választó
fejedelemhez 1695. jul. 7. Lis Krumbholz Acta 2. U. 0.
2
) Ribiny, Memorabilia Aug. Confess. in Hung. tom. II. 124. o.
3
) Rechtmässige und abgenöttigte Protestation wider die vor etlichen
Tagen geschehenen Anklagen gegen etliche der Bürger dieser Stadt 1695. aug. 5.
Lis Krumbholz act. 3.

sőt az illető meghívandó lelkész egyéni érdekeibe ütköző
eljárásnak tekintették és Írásbeli tiltakozásukban óva intették a kisebbség jelöltjét, nehogy a hívásnak engedve,
az egyháznak különben is zilált viszonyait még inkább
összezavarja. Másfelől készeknek nyilatkoztak arra, hogy
ha a lelkészmeghivás az eddig szokásban levő próba
szónoklat, választás és beiktatás utján történik, a midőn
is a lelkészek és az egyházközönség nagyobb része jogai
gyakorlásában korlátozva nem lesz, a maguk részéről a
törvényes eljárás elé semmiféle akadályt gördíteni n e m
fognak
Vibegius esperes Krumbholz lelkésztársát azon vádakkal szemben is védelmébe vette, melyekkel az ellenpárt a
szász választó fejedelemnél törekedett Krumbholz visszahívását elérni. Hogy Krumbholz miatt a pozsonyi evang.
egyház a katholikusok részéről volna veszedelemben, hogy
Krumbholz élete és tanai nem volnának méltók egy evangelikus lelkészhez, ez csak arra vezethető vissza, hogy
Krumbholz, Roessler és Purgstaller irányában szókimondásával személyes viszályba keveredett. Az volna az igazságtalanság, h a Krumbholznak ezen két úr praepotens
eljárása következtében lenne kénytelen állását elhagyni.
Hogy a drezdai Consistorium egy németországi evang.
egyház lelkészi állására hivja Krumbholzot, azt úgy az
utóbbi maga, mint a pozsonyi evang. egyházközönség az
ellenpárt cselszövényének tudja be és azért nem is enged
a hívásnak' 2 ).
Ugyanazon alkalommal a pozsonyi evangelikus polgárok is kifejezték hálájukat a drezdai választófejedelmi
Consistorium irányában, a miért ezelőtt hatodfél eszten*) Vibegius esperes és Krumbholz lelkész tiltakozása a harmadik lelkész megválasztatása ellen, amennyiben ez a szokásos és törvényes előzmények nélkül történnék, 1695. szept. 2. Lis Krumbholz acta F.
2
) Vibegius esperes levele Carptovius D. szász választó fejedelmi udvari
lelkészhez 1695. szept. 12. Lis Krumbholz. Acta G.

dővel Krumbholz-ot nekik lelkészül ajánlotta és elküldötte,
mert benne derék, becsületes férfiút, hivatása magaslatán
álló lelkészt tanultak megismerni és becsülni. A jelen
szomorú viszonyok között semmi módon sem engedik,
hogy derék szeretett lelkészüket elveszitsék. 1 )
Az ügy ezen elmérgesedett stadiumában a soproni
evang. egyház, részint a saját felelősségére, részint pedig
mindazok felkérésére, a kik a pozsonyi egyház válságos
helyzetét őszintén sajnálták, rászánta magát arra, hogy
kisérletet tesz a pártviszályok megszüntetésére. Két nagytekintélyű polgárát, Preining Jakab Erhard
városbírói
és Dobner Ferdinand senatort küldte Pozsonyba, hogy
ezek tapintatos fellépésükkel, szeretetteljes rábeszéléssel
a pártokat kölcsönösen türelemre, engedékenységre bírják.
A kiküldöttek összesen nyolc napot töltöttek Pozsonyban
és mindent elkövettek, hogy a két pártvezért Krumbhoizot és Roesslert békés megegyezésre bírják. Krumbholzot
késznek is találták arra, hogy hívei kedélyének megnyugtatására, a rend és béke helyre állítására mindazon módozatoknak aláveti magát, melyek személyét és állását meg
nem alázzák. Ellenben Roesslernek magatartását Preining
és Dobner is olyannak találták, mint a mely nemcsak
Krumbholz kibékülését eleve kizárja, hanem jövőre nézve
nagy veszedelmet jelenthet az evangelikus egyházra is.
Ezért csakhamar fel kellett adni a teljes kibékülés reménységét; h a n e m egy, csak az egyik fél, a Krumbholzpárt
álláspontja felé hajló nyilatkozattal véltek legalább némileg segíthetni a bajon. Csak nehezen lehetett rábírni a
Roesslerpárt néhány főemberét, hogy e nyilatkozatot
aláírja. Roessler maga csak úgy akart megbékülni, ha
Krumbholz, Vibegius és a konvent az általa megszerkesz') Attestationschrift, so dem Herrn M. Ch. Krumbholzen von den
meisten Evangelischen in Pressburg ertheilet und nachher Dresden an das
Hochlöbliche Oberconsistorium überschicket. 1695. szept. 14. Lis Krumhholz
Acta L.

tett, Krumbholzot gyalázó nyilatkozatát a magáévá teszi
és igy ez a párt magát Roessler teljes önkényének feltétlenül kiszolgáltatja. Ezt nemcsak a konvent, a lelkészek,
h a n e m a soproni kiküldöttek is erkölcsi lehetetlenségnek
tartották*).
Körülbelül egy időben a soproni kiküldöttekkel fáradozott Sutorius Bálint, Römhildi superintendens is azon,
hogy a pozsonyi evang, egyházban kedvezőbb állapotokat
teremtsen meg. Sutorius valaha pozsonyi lelkész volt,
1672-ben megérte a templomok és iskolák elvételének
katasztrófáját. Kollonich által az országból kiutasittatván
Németországban keresett és talált menedéket és lelkészi
hivatásának u j tért. 1682-ben újra Pozsonyba hivatván
biztos és magas egyházi állását nem merte elhagyni a
a pozsonyi lelkészség kedvéért, melynek létküzdelmei még
egyszer kockára tehették egész jövőjét. A Krumbholzviszályok idején m á r Römhildtben találjuk őt mint egyházkerületének superintendensét 2 ). Valószinüleg a drezdai
Consistorium által felkérve, lehet azonban a saját jószántából is levelet intézett Vibegius espereshez, melyben, mint
a pozsonyi régi idők ismerője, a midőn legalább az egyház tagjai között viszálykodások nem voltak, szivére
beszél az esperesnek és általa Roesslernek is, hogy az
egyház és a magyarországi evangélikusok jó hirneve
érdekében szálljanak magukba és vessenek véget a szégyenletes állapotoknak. Nem hitte volna — ugy mond Sutorius
— hogy a midőn a lelkész kötelsségét teljesitve a bűnt
ostorozza, a miatt törvény elé állítják ; könnyen elképzelem,
mennyire örvendenek annak ellenségeink és mennyire
*) Testimonium exmissorum Soproniensium M. Ch. Krumbholzio dátum.
Actum Sopronii in conventu ecclesiastico evangelico an. 1695. die. 27. Sept.
Ribiny, Memorabilia Evang. Aug. Conf. etc. Tom. II. pag. 125—126. Lis
Krumbholz Acta L.
2
) Consilium und Gutachten Herrn M. Valentin Sutorii, Superintendenten
zu Römhildt und wie er sich über dieses negotium in einem Brief erkläret.
Lis Krumbholz. Litt. K.

keresik útját-módját annak, miként avatkozhatnának bele
belső ügyeinkbe. Tudom, mily nehéz a felelőssége a lelkésznek, ha bizonyos körülmények között és bizonyos
személyekkel szemben kimondja a szót, de akkor is, ha
hallgat. Én magam mindenkor nagy örömmel jelentem
meg az egyházi konventen, mikor még az öreg Szegner
András városbíró volt a konvent elnöke. Ügy ő, mint a
városi tanács egyéb tagjai is minden alkalommal megadták
nekünk lelkészeknek a minket megillető tiszteletet és tudtommal nem is volt soha viszály a lelkészek és a városi
tanács között. Ezen egyetértés sok üdvös dolgot létesített
az egyházban. Igaz, hogy a lelkészi kar részéről is arra
keli törekedni, hogy a bűnök megfeddésében egyik-másik
személyt, különösen tekintélyes hatósági férfiakat nem
szabad úgy feltüntetni az egyházi szónoklatban, hogy
egyik-másik hallgató mindjárt újjal mutathasson reá. Mert,
mint ezt a tapasztalat mutatja, az igy megbélyegzett
ember gyűlölettel fog viseltetni a lelkésznek nemcsak
személye irányában, h a n e m az egyházi intézmény ellen
is. H a . találkozik kollega úr Roessler úrral és vele beszélgetésbe bocsátkozik, kérem, szíveskedjék neki átadni
üdvözletemet és neki megmondani, hogy hallottam a közte
és Krumbholz lelkész között kitört viszályról, de Isten
szerelmére és a pozsonyi evang. egyház jóvoltára kéretem,
gondolna vissza az elmúlt időkre és inkább nyújtson
segítséget arra, miként lehetne lelkészeit ellenfeleinkkel
szemben megvédeni, mint őket gúny és üldöztetés tárgyaivá
tenni. Mennyire jól esnék nekem, ha az én, mint régi
pozsonyi egyházszolgának közbenjárását valamikép megszívlelné !
Kevéssel Sutorius és a soproniak sikertelen békítési
kísérletei után úgy a lelkészek, mint az egyháztagoknak
nagyrésze a harmadik lelkészi állás betöltését sürgették és
e végett felkérték Roesslert mint egyházi és iskolai felügyelőt, hogy a szükséges előkészítés céljából hívjon össze

rendes egyházi konventet. Roessler a kérelmet nem teljesítette, konventet össze nem hitt, sőt az a veszedelem
is bekövetkezhetett, hogy Krumbholz is elhagyja az egyházat, mert a szász Consistorium alkalmat nyújtott neki,
hogy tisztességgel Németországba távozhassék. Ekkor a
pozsonyiak a Bécsben tartózkodó szász választóhoz fordultak azon kérelemmel, hogy Krumbholzot nekik lelkészüknek továbbra is hagyja meg, ne hivják vissza Németországba, mert Pozsonyban való működésével nagy szolgálatot tehet az evangéliumnak. A választó fejedelem e
kérvényt a drezdai Consistoriumhoz küldötte, de a pozsonyiak reá választ n e m kaptak 1 ).
Nehéz is volt a szász egyházi hatóságnak, a drezdai
Consistoriumnak a pozsonyi evang. egyház benső ügyeibe
avatkozni. Nem csak azért, mert mint külföldi egyházi
hatóság semmiféle illetékességgel nem birt magyar egyházi
dolgokba ártani magát, hanem azért is, minthogy a szász
és bécsi udvar a lehető legbarátságosabb viszonyban voltak
egymással ezen időben, s igy ily aránylag kicsiny ügyben
egymás érzékenységét felkelteni egyik félnek sem állott
érdekében. Másfelől azonban tagadni nem lehetett, hogy
a szász Consistorium azzal, hogy a pozsonyiak az ő
ajánlatára választották meg Krumbholzot
lelkészökül,
bizonyos erkölcsi kötelezettséget érzett az immár válságosra fordult egyházi ügyek kedvezőbbé alakítására. így
kell magyaráznunk Sutorius közvetett békéltetési kisérletét Roesslerrel szemben, és a Krumbholznak irott meghivó levelet is valamely német egyházba. Roessler és
pártja azonban — és ez most m á r tisztán állott úgy a
szász Consistorium, mint a bécsi körök és Kollonich előtt
is — semmiféle körülmények között a válság oly meg-

') A pozsonyi evang. polgárok kérvénye a szász válaszló fejedelemhez,
hogy Krumbholz lelkészüket ne hivják vissza Némelországha. 1695. nov. 5.
Lis Krumbholz. Lit. P.

oldását, hogy Krumbholz állásában megmaradjon, elősegíteni hajlandó nem volt.
Közben mindkét párt részéről merültek fel oly jelenségek, melyekből következtetni lehetett, hogy mindkettő
annyira azonositja magát ügyével és kezdettől fogva elfoglalt álláspontjával, hogy kész a saját személyét, eddigi
meggyőződését, hitét, családját, mindenét a harc hevében
áldozatul dobni, mert mindkettő csakis a saját teljes diadalát, a másik teljes bukását óhajtotta az elvakult, pártos
szenvedély szomorú következetességével.
Mennyire mások lehettek volna ezen erőfeszítés gyümölcsei, ha e két férfiú, Krumbholz és Roessler vállvetve
egy táborban, egy elvért küzdhetett volna ! Egy félszázad
szenvedéseit enyhítették volna tán, vagy irányt adhattak
volna egy sötét korszak tévedései közepette és egy csüggedt nemzedék kísérletezéseiben. Így azonban testvér a
testvért marcangolta, pártok keletkeztek az egyházban,
avatatlan befolyásoknak tették ki egyházukat, a világi és
lelkészi vezetőség tekintélyét megrendítették és egy nemzedéket kényszeri tet tek arra, hogy egy előző áldatlan küzdelem romjait eltakarítsa.
Hogy mennyire végzetes, kellemetlen és izgató volt
az összes érdekeltekre nézve az állapot, tüstént szembeszökik, mihelyt meggondoljuk, hogy magában a pozsonyi
evang. egyházban még a harmadik lelkésznek a megválasztása is lehetetlenné vált; a katholikusok gúnyosan kérdezték
az evangélikusoktól, milyen párti vagy? Hie Roessler,
Hie Krumbholz! Krumbholz egy családnál ebédre volt
híva és ezen alkalommal az ott jelenlevő brandenburgi
és szász tisztek előtt, kik a török elleni hadjáratban vettek részt, Roesslert, Purgstaller polgármestert és Szegnert
gazembereknek nevezte, és midőn a tisztek ezen megbotránkoztak, Krumholz még nagyobb indulatosággal fakadt
ki nevezettek ellen, sőt kijelentette, hogy neki épen az a
célja, hogy sértő elnevezései Roesslerék fülébe jussanak.

Roessler és társai a Krumbholzpártiakat összeverődött
csőcseléknek nevezték. Hire volt annak is, hogy a pozsonyi
evang. családok előbbkelői áttérnek a katholikus vallásra.
A drezdai Consistorium kezébe is akarta venni a
dolgot és informáltatta magát arra nézve, hogy kik választják meg, kik tehetik le a lelkészt, minő a viszony az
egyházközönség és a városi hatóság között, ki gyakorolja a patronatusjogot? Van-e Magyarországon egyházi
hatóság, mely illetékességénél fogva sikerrel avatkozhatnék
a válság elintézésébe 1 ).
Sajnos azonban, Magyarországon ezen időben m á r
nem és még n e m volt egyházi hatóság, melynek illetékességét a pozsonyiak elismerhették volna. A felső vidéki
superintendencia, mely a valóságban fennállása korában
sem nagyon avatkozott Pozsony egyházi ügyeibe, mert a
zsolnai zsinattól fogva a pozsonyi esperesség a saját külön
kánonjait alakitotta meg és erősittette meg a nádor által.
Ezen kánonok semmi olyan rendelkezést nem tartalmaztak, melyeket a jelen esetben alkalmazni lehetett volna.
Különben is
felső magyarországi superintendens ez
időben nem volt és mikor a XVIII. század első tizedében
ú j r a feléled a szepesváraljai zsinaton Kermann Dániellel,
a pozsonyiak, mint a királynak hú alattvalói a forradalmi
zsinat határozatait magukra kötelezőknek el nem ismerték. Az 1681. és 1687. törvények az evangélikusok vallásszabadságát még elvben sem állították vissza, sőt az
artikularis gyülekezetek felállításánál éppen az új szervezkedésnek akarták elejét venni, úgy hogy az egyes
gyülekezetekre szorítkozott szabad vallásgyakorlat a vidékre
kiterjeszthető n e m lévén, a magukra maradt gyülekezetek
a reájuk súlyosan nehezedő államhatalom nyomását el
nem fogják m a j d birni. Kollonich mint esztergomi érsek

*) Mit nachstehenden Brief an J. Carpovius sint nachfolgende quaestiones
mitgesandt worden. Lis Krumbholz. Utolsó acta.

egyházhatósága révén nem igen avatkozhatott az ügybe,
annál kevésbbé, mert Roessler felkérésére egy izben, amidőn erre hajlandóságot mutatott, a tényállást n e m találta
megfelelőnek és alkalmasnak a beavatkozásra. Akkor
ugyanis arról volt szó, hogy Krumbholz Kollonich és a
király ellen is kikelt prédikációiban. Most azonban, hogy
kiderült, mikép sem a szász Consistorium erkölcsi befolyása, sem a viszálykodó felek belátása a viszály végét
nem szakítják, Roessler és társai pedig minden úton-módon
törekedtek rábírni Kollonich-ot, hogy Krumbholz-ot, ha kell,
erőszakkal is távolítsa el Pozsonyból, valahára megindultak Bécs, Drezda és Sopron között az üzenetváltások
Krumbholz eltávolítására vonatkozólag. Kollonichnak még
emlékezetében volt az 1672. évi izgalom, midőn az evangélikusoktól a templomokat elvette és lelkészeiket a nagyszombati fogságba hurcoltatta, majd végleg száműzte. A
viszonyok ezúttal lényegesen mások voltak. Akkor a
Wesselényi-féle összeesküvés után császári önkényuralom
volt Magyarországon és ennek eszköze Kollonich, most
esztergomi érsek, formailag legalább nem járhatott el a
magyar országgyűlések végzései ellen. Tehát semmi kedvet sem mutatott arra, hogy ő távolítsa el Krumbholzot
lelkészi állásából. Annyit azonban megtett, hogy mint
királyi helytartó — előre megbeszélve ezt a szász választó fejedelemmel — felszólította Krumbholz-ot, hogy
Sopronban a szász választófejedelemnél jelenjen meg.
Krumbholz engedelmeskedett és n e m tért többé vissza
Pozsonyba.
Krumbholz nem mint vádlott és bűnös jelent meg a
szász választófejedelem magyarországi ideiglenes tartózkodása színhelyén, Sopronban, h a n e m önérzetesen, bizonyos elvek képviselőjeként és papi valamint egyéni reputációjának teljes fenntartásával. Nehéz volt őt lebeszélni
azon szándékáról, hogy Pozsonyba visszamenjen. Végre
azonban a hamburgi lelkészi állás biztosításával és repuA Pozsonyi Evatig. Egyház Története.
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tációjának csorbittatlan fenntartásával sikerült őt Németországba visszaküldeni.
Nem jelentett ez győzedelmet Roesslerre nézve sem.
Kollonichnak ugyanis alkalmat szolgáltatott arra, hogy
evangelikus papnak sorsával rendelkezzék, erkölcsi elégtételt
szolgáltatott neki az 1672. és 1673. szerepléséhez, de
másíelől igen veszedelmes előző esetet teremtett a jövőre is,
jogot adva arra az esztergomi érseknek, hogy más alkalommal is kéretlenül avatkozzék az evangélikusok benső
ügyeibe, a minthogy sajnos épen Pozsonyban az eset
csakugyan meg is ismétlődik.
Korunkban, a midőn intézmények állják útját a személyes és elvi ellentétek ily mérvű elmérgesedésének,
még mindig sok tanulság vonható le a fentebb vázolt
eseményekből és még mindig meg kell szívlelnünk azt,
hogy nem következett még be az idő, a mikor egymást megértve, türelemmel, szeretettel, jóakarattal nézzük egymás
törekvéseit, még ha tiszta, jó és önzetlen forrásból fakadtak is. Oportet, ut fiant scandala! .

XVI.

A pozsonyi ev. egyház Bél Mátyás korában.
z 1682-ki ünnepélyes reprotestátióban megállapító U irányzat egy századnál tovább volt alapja
azon viszonynak, mely a pozsonyi evang. egyház
és a királyi udvar között fennállott. Nemzet és
király szemben állottak ugyan ezentúl is úgy a csatatéren,
mint a törvényhozás
és
törvénymagyarázat
alkalmával, de egyik tényező sem tudott magának oly
nagy előnyt biztositani, hogy a vallásra vonatkozó elvi
álláspontját a gyakorlatban is gyökeresen megvalósithatta
volna. A Karloviczi békesség 1699-ben tulajdonkép csak
igen rövid ideig volt képes a hazának az oly hőn óhajtott békét megadni. Kollonich békeprogrammja pedig legalább a magyar nemzetre nézve a dicstelen beolvasztást,
a megsemmisülést jelentette. A magyar nemzetnek ösztönszerű, elszánt és tettleges ellenállása ezen kísérlet
ellen létesíti a II. Rákóczi Ferencz-féle szabadságharcot,
mely 1703—1711-ig folyik le. A király és a nemzet eme
nagy konfliktusában Pozsony városa az egész idő alatt a
király pártján volt; de ezen célszerűségi eljárásból csak
azon kényszerítő helyzetre kell következtetnünk, hogy
másként a saját érdekei megóvása szempontjából nem
járhatott el. Igaz ugyan, hogy a kuruczhadak Pozsonyon
túl is akárhányszor betörtek Morvába, Ausztriába, a Csallóközt, a pozsonyi szőlőket is gyakran elpusztították, a
pozsonyi evangelikus egyházban pedig imádságokat mon23*

dottak a császári fegyverek diadaláért 1 ), de semmi kétség
abban nem lehet, hogy, ha ugy, mint Bethlen Gábor korában, a nemzeti ügy diadalt ül, a pozsonyiak épen oly
lelkes hivei lettek volna Rákóczi Ferencz fejedelemnek,
mint akár az eperjesiek, lőcseiek vagy debreceniek. A
város falai, a császári őrség, a polgárok érdekei azonban
megengedték a pozsonyiaknak, hogy maguktartását az eseményektől tegyék függővé.
A királyhoz való ragaszkodásukat az evangélikusok
különösen még azzal is kifejezésre juttatták, hogy a
rózsahegyi forradalmi zsinatra képviselőket nem küldtek,
annak kánonait magukra kötelezőknek el nem ismerték:
Kerman Dániel superintendens, ki Rákóczi Ferencz hadizászlóit megáldotta, egyházi fenhatóságát el nem ismerték, az ellen ünnepélyes óvást emeltek 2 ) Ezen hűséget
az uralkodó család irányában Bécsben nem igen jutalmazták meg, mert midőn 1710-ben az egyházban Szegner
Ádám lelkész űrnapja alkalmával kikelt a római katholikusok ellen, egyházi hatóság pedig nem volt, mely a részben
a lelkészekkel szemben illetékesen el tudott volna járni, e
császári legfőbb hatóság egyszerűen megparancsolta, hogy
Szegner lelkész 4 8 óra alatt hagyja el lelkészi állását és
távozzék Pozsonyból. A parancsot ismét az esztergomi érsek,
Keresztély Ágost, Szász-Saitzi herceg, bibornok hajtotta
végre, kinek legfelsőbb egyházi joghatóságát a király és
a katholikusok legalább elvben még mindig fenntartandónak vélték 3 ). Csak nagy nehezen tudták Szegner jó barátai
kieszközölni, hogy legalább dolgai végleges rendbehozatala
végett nyolc napi helyben tartózkodási engedélyt kaphasson. Ezen az időn belül ezután a konvent tisztességes
1
) Excerpta ex notatis Egregii olim Davidis Klobusitzky. Documenta
Arch. eccl. Ev. Pos. Tom. II. Pos. Ev. lie. kézirattár 24. kt. 469. o.
2
) Zsilinszky Mihály, Egy forradalmi zsinat története. (1707—1715.)
Protestáns Szemle I. évf.
s
) Ribiny, Memorabilia Aug. Conf. in Hung. Pars II. pag. 353.

elbocsátási oklevelet is állitott ki a bujdosni induló lelkésze számára 1 ). A Pozsonyból számkivetett Szegner Szászországban kapott azután lelkészi állást, azonban sectarius
irányban kezdvén működni, csakhamar itt is fegyelmi
eljárást volt kénytelen elszenvedni és hivatalától megfosztatott. Hazajővén ismét Magyarországba, itt egészen
1741-ig élt, egyházi szertartás nélkül temettetvén el.
Nem sokkal ezután 1715-ben a trinitariusok rendje
telepedvén meg Pozsonyban, ezeknek felépitendő templomuk számára alkalmas telekre volt szükségük. Ezen célból a pozsonyi evang. egyházzal léptek érintkezésbe és
szabályszerű adásvételi szerződés alapján a trinitariusok
a régi Mihálytemetőt az evangélikusoktól átvették; viszont
az evangélikusok az u. n. u j Mihály temetőt használhatták közösen a katholikusokkal. Az u j temetőhöz való
jogot tulajdonkép már az 1682-iki megállapodás is elismeri, ugy hogy ez most csak megerősittetett; de még a
következő időben is többször merültek fel súrlódások ezen
temető miatt 2 ).
1714-től fogva a pozsonyi evang. gyülekezetben
mindinkább érezhetővé válik a később európai hírnévre
szert tett tudósnak, Bél Mátyásnak a működése. Született
1684. március hó 24. Ocsován, Zólyom megyében. Különböző magániskolákban tanulva Losonczon, Káinon, Stregován, végül Besztercebányára került, hol Pilarik János
conrector lett először figyelmes Bél Mátyás kiváló
szellemi tehetségeire. A humaniorákat már Pozsonyban
sajátította el Bél és különösen Weiszbeck János és Ehrenreich conrectorral való személyes érintkezésének köszönhette
úgy tudományos képzettségének alapját, mint a német

*) Excerpta ex notatis Egregii olim Davidis Klobusitzky. Documenta
Arch. eccl. Ev. Pos. Tom. II. Pozsonyi Ev. lyc. kézirattár 24 kt. 471. o.
3
) Contractus inter conventum ordinis discalceatorum et universitatem
civium Posoniensium Aug. Conf. addíctorum negotio coemeterii ante portám
Sti Michaelis siti. 1715. Pozs. ev. lyc. kézirattár, 602 kt. XXIX. Karton, 3. sz.

nyelvben való jártasságát is. Majd mint egy dunántuli
előkelő család sarjának nevelője hosszabb időt töltött
Veszprémben és Pápán, hol is a magyar nyelvet sajátitotta
el tökéletesen. 1702-ben újra Besztercebányán látjuk Bélt,
Burius és Pilarik oldalán különösen héber
nyelvvel,
természettudományokkal, rhetorikával, történelemmel és
földrajzzal foglalkozva. Az 1703-ban bekövetkezett Rákócziféle mozgalmak idején egyideig szülőföldjén foglalkozik
tudományos önműveléssel, majd a következő esztendőben
már Breslauban, Leipzigben és Halle-ban sajátítja el kora
legkiválóbb német tudósainak oldalán theologiai és liumanistikus ismereteit 1 ). Halléban különösen Francke Ágost
Hermann volt nagy befolyással Bél Mátyás pietisztikus
irányú theologiai érzületének megalapításában. Bél nemcsak tanárát tisztelte Franckeban, hanem jóltevőjét és
atyai barátját, kinek gyermekeit nevelte és kinek ajánlatára
a hírneves Francke-féle árvaházban tanári állást is kapott.
1707-ben Bergenben (Magdeburg mellett) iskolaigazgató és
lelkészhelyettes, 1708-ban pedig Besztercebányán conrector és felszentelt lelkész, 1709-ben Pilarik János halála
után rector. Itten mint igazgató a besztercebányai iskolát
fáradhatatlan buzgalmával, nagy tudományosságával, tanítási ügyességével és szervező képességével nemcsak a
besztercebányaiak lelkes szeretetét nyerte meg, hanem
mint nagy szabású tudós, egyházi szónok és tanférfiu
egész Felsőmagyarországon szép hirnévre tett szert. E
hírnevének köszönhette Bél, hogy Rabacher András János
pozsonyi lelkész 1714-ben gyülekezete figyelmét reá irányította, mint kire az a feladat várt, hogy a hanyatlásnak indult
pozsonyi iskolát régi hírnevére ismét méltóvá tegye. Öt
esztendei ernyedetlen tevékenységének sikerült is az új
rectornak nemcsak új szellemet önteni a pozsonyi főiskola
tanáraiba és tanulóiba, hanem időközönkinti szereplésével
*) Haan Lajos, Bél Mátyás. 15. és kk. o.

a templomi szószéken a gyülekezet tagjainak bizalmát is
annyira megnyerni, hogy midőn Mirus János Keresztély
lelkész 1719-ben elhányt, az egyházgyülekezet közfelkiáltással őt választotta meg lelkészévé 1 ). Ezután majd
egy emberöltőnyi időig volt a pozsonyi evang. egyháznak
minden időkre leghirnevesebb lelkésze. Tudományos munkái,
melyek történelmi, földrajzi, nyelvészeti és bölcseleti
tartalma úgy belső értékükre, mint külső kiállításukra
nézve nemcsak saját korában képezték bámulat tárgyát,
hanem napjainkban is sok tekintetben mint forrásmüvek
nélkülözhetetlenek a szaktudós előtt. Az egyházi szószéken
erőteljes lelkes buzditóként véste egyéniségét az útókor
emlékébe 2 ), bár sokan nem tartották jónak, hogy beszédeiben sok a latin klasszikusokból vett idézet, hogy a kötelességek ajánlásában akárhányszor szem elől tévesztette
a keresztyén szelídséget, és a hívek dorgálásában nem
riadt vissza bűneik olyatén felsorolásától, melyet ma kipredikálásnak szoktak nevezni, akkoriban pedig mint u. n.
elenchus reális épenséggel nem tartatott a megvetett épületességi eszközök közé.
Bél Mátyásnak mint lelkésznek mindjárt hivatalba
lépésekor sok gondot okozott az a körülmény, hogy tőle
a nagy historikustól és buzgó egyházi férfiútól kértek
tanácsot azok, a kik az evangélikusok részéről meg voltak
biz va a magyar protestánsok sérelmeinek összeírásával.
Tudnunk kell ugyanis, hogy a szatmári béke óta oly
megállapodás vagy jogállapot, mely a protestánsokat a
törvények szerint megillette volna, létre jönni nem tudott.
Maga a szatmári béke nem foglal magában elég garanciát
a vallásügynek a protestánsok számára való kedvező meg-

*) Vocatoriae admodum reverendi domini Matthiae Bél september 4.
die 1719. Doc. Arch. Eccl. Pos. Tom. VI. Pozsonyi ev. lyc. kézirattár, 28 kt.
427. o.
2
) Tekusch, Vorrede zu Johann Jakob Werners Predigten, 1790.

oldására nézve. Azt m o n d j a ugyanis ezen egyezség 1 ), hogy
ő felsége a vallásügyet alkotmányosan fogja kezelni és a
vallás szabad gyakorlatát az országos törvények keretében
úgy Magyarországon mint Erdélyben meg fogja engedni,
el nem záratván annak az útja, hogy az ő felsége hűségére
térők úgy ő felsége előtt, mint az országgyűlés előtt sérelmeiket előterjeszszék. Módosítja, sőt a protestánsok hátrányára magyarázza ezen különben is tág értelmű királyi
állásfoglalást Eleonora Magdalena Terezia özvegy királynénak 1711 szept. 28-kiadott rendelete 2 ) mely szerint, ha
valakinek valamely templomra, felsőbb tanintézetre, papi
lakásra, iskolára vagy egyházi jövedelemre nézve, de akár a
vallás szabad gyakorlat tárgyában is külön jogos kívánsága volna, a szatmári egyezség értelmében azt akár a
király elé is terjesztheti, ú g y a z o n b a n , h o g y e s e t r ő l e s e t r e e g y e d ü l a s a j á t , n e m p e d i g m á s o k megb í z á s á b ó l k e r e s h e t j o g o r v o s l á s t és n y ú j t h a t
b e k é r v é n y t , akár pedig tetszése szerint a megtartandó
országgyűlés határozataitól várhatja ügye elintézését. Ezt
a rendeletet Károly király a maga részéről is megerősítette
és úgy Magyarországon, mint Erdélyben is kihirdettette.
Midőn az 1712. országgyűlés tárgyalta a vallásügyeket, a protestánsok már előzőleg az utrechti kongresszuson
lépéseket tettek, hogy Anglia, Holland és Poroszország a
magyar királyt a vallásgyakorlatnak a bécsi béke értelmében való helyreállítására bírják reá és mindjárt Károly
koronáztatása után adtak be kérvényt az uralkodóhoz
kérve őt, hogy az 1681. XXVI. törvénycikk módosításához
adja hozzájárulását oly alakban, hogy mindkét evangelikus
felekezet az ország területén mindenütt szabadon gyakorolhassa vallását, a földes urak többé ne kényszeríthessék
jobbágyaikat valamely vallásfelekezethez való tartozásra, a
1
) Gompositio Szatmariensis; p. 3. Ribiny, Memorabilia Aug. Conf. in
Hung. P. U. pag. 175.
2
) Ribiny, Memorabilia Aug. Conf. in Hung. Pos. II. pag. 177.

vallásügy rendezésére kiküldött királyi biztosok munkálatai pedig vétessenek revisio alá 1 ).
III. Károly király azonban csak annyit igért meg a
protestánsoknak, hogy a soproni és pozsonyi országgyűlések végzései pontosan meg fognak tartatni és hogy a királyi
biztosok fogják sérelmeiket elintézni.
Az 1712-ben Pozsonyban is kitört kórvész arra kényszeritette az itt összegyülekezett rendeket, hogy az országgyűlést elhalasszák. Az országgyűlés szünetelése idején a
magyar nemzetellenes, labancpárti főnemesség és szabadság
ellenző udvari párt, melyhez a magyar és osztrák klérus
is csatlakozott, a protestánsokat az udvarnál bepanaszolták,
hogy az 1681. XXVI. t.-cikk ellenére a protestánsok oly helyeken is gyakorolják vallásukat, tartanak iskolákat, tanítókat,
melyekről a törvény emlitést nem tesz. Kifogásolták még,
hogy a protestáns nemesek udvaraikban istentiszteletet
tartanak és ezekre meghivják a szomszéd helységek jobbágyait, hogy több papot tartanak az artikuláris helyeken,
mint a mennyi meg van engedve, ezek pedig általában bejárják a szomszéd falvakat és egyházi szolgálatokat teljesítvén a kath. lelkészek jövedelmeit csorbítják; iskoláikat
bölcsészeti és hittudományi intézetekkel is szaporítják; a
kath. egyház alapitványait erőszakkal lefoglalják; a törvényesen elrendelt ünnepeket meg nem tartják; menyegzőt a
nagyböjtben is tartanak; stb. Mindezekkel szemben Károly
1714. április 28-án kelt rendeletében meghagyja a protestánsoknak, hogy hasonló kihágásoktól óvakodjanak, tartsák
magukat a pozsonyi és soproni törvényekhez, mert ellenkező esetben »példás és önkényes büntetéssel« fognak
sújtatni. Különben is várják be az országgyülésileg kiküldendő bizottságot. Ezen királyi rendelet épenséggel nem
tudta megnyugtatni az országgyűlés protestáns rendeit,
kiknek vezérszónokai Okolicsányi Pál, Ráday Pál, Szirmay
') Kerékgyártó Árpád, Magyarország történetének kézikönyve III. k. 6. o.

Miklós és Vay László nem szűntek meg az alkotmányos,
törvényes jogalapon a klérus és az udvar szandékait meghiúsítani. Az akkori körülmények között azonban nagyon
kevés kilátás volt a sikerre, mert itthon a Rákóczi-féle
ellenzék letörésével semmisem gátolta az aulikus és klerikális törekvéseket; a protestáns hatalmak pedig már a
rastadti kongresszuson magukra hagyták volt a magyarországi protestánsokat. Egyedül Savoyai Jenő herceg
emelt szót politikai okokból a protestánsok mellett, ugy
okoskodván, hogy az ezen irányból származható elégületlenség megszüntetése is csak jótékonyan gyarapíthatja a
dynasztia amúgy is szétszórt erejét.
Az 1712 —15. országgyűlésen hozott XXX. törvénycikk,
mely szerint ő felsége a király a protestánsok vallásgyakorlatáról szóló 1681. 25. és 26. úgyszintén az 1688.
XXI. törvénycikkeket k e g y e l e m b ő l m é g fentartandónak
Ítélte, a protestánsok reménységét egy jobb jövőben irgalom nélkül megsemmisítette. Ezzel az alkotmányos és
törvényes alap, a bécsi, nikolsburgi, linci békekötések és
törvénykönyvbe cikkelyezett jogok eszméje és betűje is
nem létezőnek lőn tekintve; egy új, alkotmánytalan jogforrás nyert szentesítést, midőn a királyi kegyelem feltételesen engedélyezi a protestánsoknak az őket jogosan
megillető polgári szabadságok árnyékát! A csalódás, el
kedvetlenedés, sőt elkeseredés oly nagy volt, hogy
kedvező alkalom esetén a protestánsok a végső ellenállásra is el lettek volna szánva. E helyett kénytelenek voltak szorítkozni arra, a mi az adott körülmények között az ügynek leginkább volt javára: az illetékes tényezők helyesebb informálása útján, a törvényes
és alkotmányos eszközök szünet nélküli, szívós és
lankadatlan alkalmazásával, igazságaikba vetett törhetetlen
hittel minden legcsekélyebb hadiállást a végsőig megvédeni, kiismerni és felhasználni az ellenfél éberségének
legcsekélyesebb lankadását, a felismert résen át azonnal

előrenyomulni és igy legalább a végső megsemmisüléstől
menekülni.
Lázasan dolgoztak minden megyében, szabad királyt
városban a sérelmek összeírása, csoportosítása körül;
szorgosan előkészítették a felterjesztést, hogy az előfordult sérelmek bebizonyítása alkalmával semmiféle alaki
vagy tárgyi hiba elő ne fordulhasson, mert az a reménység élt a szegény protestánsokban, hogy igazaik kellőkép
terjesztetvén a királyi biztosok elé, ezeknek méltányos
véleményadása alapján a király hozzájárulásával oly
törvény készül majd a legközelebbi országgyűlésen, mely
az általános csüggetegségnek véget fog vetni. Pozsony
városában Bél Mátyás bízatott meg a helyi sérelmek öszszeirásával. A helyi sérelmeken kivül felvették a mosonyi
evangélikusokéit is, mert ők a pozsonyiakkal együtt szándékoztak felhatalmazottat küldeni a Pest városában ülésező bizottságba.
Azon utasítás tervezetben 1 ), melyet ifj. Purgstaller
Kristóf egyházfelügyelő útján a konvent elé terjesztett,
nyíltan bevallja Bél, hogy az összes sérelmek gyökeres
orvoslása a jelen körülmények között nem várható ugyan,
de a fennálló jogviszonyok keretében is a pozsonyi evangélikusok ragaszkodtak mindazon jogaikhoz, melyeket a
jelenben ugyan nem gyakorolhatnak a vis major-ral szemben, de az ezen állapot elleni tiltakozással fenntartják
reményüket, hogy a jövőben, kedvezőbb körülmények
között újra megérhetik méltányos kívánságaik teljesülését.
Igy a kiküldendő meghatalmazottnak érvényre kell juttatnia
azt is, hogy a p o z s o n y i a k m é g m i n d i g n e m m o n d o t t a k le a z 1672-ben e l v e t t n é m e t és t ó t t e m p l o m o k b i r t o k j o g á r ó l , sőt remélik, hogy egy e
célból kijelölendő bíróság mint jogos tulajdont csakis az

*) Mea tenuis opinio, quoad instructionem Domino Deputato
Pozs. lie. kézirattár: Doc. arch. eccl. A. Conf. Tom. II. p. 477.

dandum

evangélikusoknak Ítélheti oda. Azonkívül orvoslását óhajtják a pozsonyiak azon sérelmüknek, hogy az evangelikus
lelkészt nem engedik he a börtönökben sinylődő híveikhez; nem mehetnek továbbá a kórházakba evangelikus betegeik látogatására. Az evangélikusok Pozsonyban
is kényszeríttettek vallásukkal meg nem egyező szertartásokra, ünnepeken, körmeneteken való részvételre, katholikus egyházi célokra szolgáló alamizsnaadásra. Evangelikus mesteremberek kizárattak a céhekből. A vegyesházasságban élőknél az evangelikus fél sok zaklatásnak
volt kitéve. Az új szent Mihály temető használata körül
is sokféle kellemetlenségnek voltak kitéve. A pozsonyi
evangelikus lelkészeket a városi plebánusok egyházi hatósága alá akarták rendelni. A jezsuita atyák és egyéb
rendbeli szerzetesek is nyilvános egyházi beszédeikben
sértő módon emlékeznek meg az evangélikusokról. Az
evangelikus lelkésznek legyen joga előre nem látott szerencsétlenségek, tűzvész, ragályos betegségek, ellenséges
megszállás esetén a belvárosban is lakni. Legyen joga az
evangélikusoknak leányiskolát a belvárosban is felállítani 1 ).
Magától értetődik, hogy a pozsonyi meghatalmazott
arra is nyert utasítást, hogy a felsorolt helyi jellegű sérelmek orvoslásán kivül az összes magyarországi protestánsokra vonatkozó sérelmek tekintetében a többi kiküldöttel előre megbeszélendő eljárás alapján fejtsen ki tevékenységet, nevezetesen sürgessék meg az evangélikusok
egyházi törvényszékeinek
felállítását, nehogy egyházi
ügyekben akár világi, akár egyházi katholikus hatóság
illetékességet követeljen protestáns autonom ügyekbe való
avatkozásra. Tiltakozzanak az ellen, hogy szokássá vált
úgy a városi mint a megyei tisztségek betöltése körül az
arravaló evangélikusokat pusztán vallásuk miatt mellőzni.
*) Sciagraphia gravaminum apud excelsam commissionem regiam
praesentandorum. Pozs. lie. kézirattár. Doc. arch. eccl. A. Conf. Tom. II.
pag. 481.

Nem járja továbbá az sem, hogy a nem artikuláris gyülekezetben levőket megakadályozták az artikuláris helyen
tartandó istentiszteletben való részvételben. Fontos és
nagy sérelem volt végül az is, hogy a külföldi egyetemekre menő tanuló ifjakat e szándékuk kivitelében minden eszközzel megakadályozni törekedtek.
Az evangélikusoknál nagy reményeket keltő bizottságba a pozsonyi evang. egyház részéről Bohus Sámuel,
Skaricza Gábor, Mikos Mihály és Hueber Sámuel küldettek ki 1 ). 1721. március 15-ére volt összehiva Pest városába. Azonban a reményteljes várakozásoknak csakhamar
vége szakadt. Az evangélikusok ugyanis, már csak az időfecsérlés elkerülése végett is, sérelmeiket nem akarták
részletesen a bizottság elé terjeszteni; mig viszont a
katholikusok azt kívánták, hogy minden általánosan íelemlitett sérelmet a részletesen elősorolt egyes esetekkel
kell megokolni. Majd mikor észrevették, hogy az evangélikusok összes jogaikat a bécsi békére és az 1608. k. e. .
t. törv. cikkre alapítják, mindenkép arra törekedtek,
hogy a bécsi béke törvényes mivoltát semmisnek tüntessék fel, arravaló hivatkozással, hogy annak idején a klérus,
mint az ország első rendje a bécsi béke ellen ünnepélyesen óvást emelt és érvényét el nem ismerte. A klérus
eme váratlan állásfoglalása kezdetben zavarba ejtette az
evangélikusokat. Nekik tehát azt a kérdést kellett most a
vita anyagába belevinni, hogy a klérus ellenmondása
mennyiben módosítja valamely törvény érvényét. E végett
követelték a bécsi béke ellen beadott óvástétel eredetijének
bemutatását. Midőn ezt a katholikusok ellenezték, magához a királyhoz folyamodtak, ki a kérelem méltányos
voltát elismervén, a klérus annak idején történt óvástételét a bizottság elé való terjesztését elrendelte. Kiderült
') Crcdentionales eines löbl. Evangelischen Kirchenconvenls zu Pressburg, so denen zu der Pesterischen Religionscommission Anno 1721. deputirten Agenten ertheilet worden.

már most, hogy az óvástétel okmánya, a mennyiben épen
a lényeges aláírások hiányoztak, továbbá a pecsét és dátum
szempontjából is kifogás alá esett, tehát alakilag sem
bir mindazon kellékekkel, melyeknél fogva a reávaló
hivatkozással a törvénybe iktatott bécsi béke érvénye még
csak kétségbe vonható is volna. A király pedig a bizottság tagjainak megegyező álláspontra jutását nem remélve,
az 1721. aug. 10. kelt leiratával a bizottságot elnapolta,
elrendelve, hogy mindaddig, mig királyi teljhatalmával
máskép nem intézkedik, minden a vallásra vonatkozó
jogállapot a régiben maradjon 1 ).
Még a pesti bizottság üléseinek idején elrendelte
Pálffy Miklós gróf nádor, hogy Szluha Ferenc királyi
tábla itélőmester adjon helyet a pozsonyi evangélikusok
azon kérelmének, mely szerint tanúkihallgatások és a
vonatkozó okiratok alapján állapittassék meg a volt német
és magyar tót evangelikus templomok
birtokkérdése,
hogy a pesti bizottság ezen illetékes birói állásfoglaláshoz
adhassa a saját Ítéletét 2 ).
A hatósági tanúkihallgatás alkalmával 72 katholikus
és evangelikus tanút hallgattak ki. Közöttük a híres
templomépitő Szegner Andrásnak az unokáit is látjuk,
az akkor 29 éves, ugyancsak Szegner Andrást és a 33
éves Károlyt 3 ). Az utóbbi tanúvallomásából volt megállapítható, hogy az evangelikus lelkészek épen annyi jövedelmet kaptak a várostól, mint a városi plébános egy magában, t. i. 800 ft-ot és a failletményt. A nevezetesebb
kérdések, melyekre a, tanuknak meg kellett felelniök, a
következők voltak: Mikor, ki által, kinek a költségén és
1
) Ribiny. Memorabilia, Aug. Conf. in Hung. pars. II. pag. 187. Payr
Sándor, Telekesi Török István, Protestáns szemle, 1895. évf. II.
2
) Lichner Pál, a magyarországi evangélikusok történelmi emlékei.
Der Kirchenschatz und sonstiges Kirchengut.
,<!
) Series examinandorum testium catholicorum et evangelicorum in
causa Aug. Conf. addictorum Posoniensium respectu templi ad Salvatorem
vocati an. 1721.

kinek a beleegyezésével épültek a főtéri és orsolyatemplomok? Minő volt az egyház állapota az épitkezés idején,
hány lelkésze volt az egyháznak? Mennyi volt a főiskolán
az osztályok és a tanárok száma? Minő templomi kincsek
képezték az egyház tulajdonát, minő és hány kehely,
ostyatál, arany és ezüst kanna volt, minő volt a könyvtár?
Hova lett a templomi k i n c s ? A vallásszabadság helyreállítása után vissza került-e az evangélikusok birtokába?
A templom haszonélvezeti jogaihoz tartoztak-e szántóföldek
és szőlők? Kaptak-e az evangélikusok kárpótlást a régi
Mihály temető átengedéséért a Trinitariusok számára 1 )?
A legtöbb tanú lelkesedéssel emlékezett vissza úgy
az egyház, mint a főiskola nagy virágzásáról ; volt benne
6 osztály, két előkészítő osztály és 8 tanár. Vitatkozások,
szónoki gyakorlatok iskolai drámák meghívott közönség
előtt folytak le és akárhányszor bizonyultak szűkeknek
ilyenkor a különben tágas iskolahelyiségek. Danninger
Kristóf egyházfi a könyvtárat végtelen nagybecsú'nek és
pótolhatatlannak mondja.
Schreck János tanú a tulajdonképeni arany és ezüst
templomi kincsnek értékét 24000 forintra teszi; csak a
nagy ezüst keresztelő medencze is megért 300 ft-ot.
Geramb Farkas 70 db. arany- és ezüst oltáredényről tesz
említést, melyek közül csak kettőt lehetett megmenteni.
Emiitettek továbbá a tanuk egy arany hímzésű és rojtos
oltár- és szószéktakarót, melyek a jezsuiták birtokába jutott a k ^ többi terítő az orsolyák kezébe került. Reichard Erzsébet tanú szerint az egyháznak a pozsonyi, dévényi, récsei,
szentgyörgyi és vajnori határban 12 —14 szőleje volt,
melyek évenkint átlagos becslés szerint 200 — 300 akó
*) Pro parte et ad instantiam egregiorum, nobilium etixnobilium aug.
conf. addictorum in libéra regiaque civitate Posoniensi etis tentium de et
super intus uberius denotatae inquisitionis testiiumque fassionum serie
relatoriae testimoniales. Pozs. ev. liyc, kézirattár; Doc. arch. eccl. Aug. Conf.
Poson. Tom. II pag. 3 1 9 - 4 0 7 .

bort jövedelmeztek. Vagy 100 akó jutott deputatumként
a lelkészeknek és tanítóknak. Ezen szőlőknek egy nagy
része még 1721-ben is gazdátlan lévén, teljesen el volt
hanyagolva ; a legjobban termők a jezsuiták birtokát
képezik. A Magasúton levő allodiumot- a gazdasági épületekkel együtt a kamara foglalta le a maga számára.
A t a n ú vallomások természetesen nem eredményezhették a templomok visszaadását, egyrészt, mert a pesti
commisióban a pozsonyi templomok ügyének a tárgyalására már nem került a sor, másrészt pedig félszázaddal
a birtok-változás után az elévülésnek kellett bekövetkeznie,
végül pedig a király semmi körülmények között nem
adhatta volna hozzájárulását ahhoz, hogy a jezsuitáknak
tett donatiója és az 1672-ben meghozott királyi törvényszéki ítélet érvénytelen legyen.
A következő 1722-ik esztendőben a vallásügyi bizottság Pozsonyban tartotta üléseit, de ezúttal is minden
gyakorlati eredmény nélkül, mert a király miheztartás
végett az 1691. explanatiót ajánlotta a bizottság figyelmébe. A katholikus biztosok ezt el is fogadták, mig a
protestánsok lehetetlennek állították azt, hogy az 1691.
álláspont lenne a mérvadó, hiszen akkor az 1681. soproni
és 1687. pozsonyi törvénycikkek is már ki lennének forgatva érvényükből. A vallásügyi kérdések békés megoldása tehát ezúttal sem sikerült. Ugyanezen esztendőben
az országgyűlésen a protestánsok sérelmei a 27. pont
alá voltak foglalva; azonban a katholikusokból álló többség
ezeket egyszerűen kihagyta, sőt a püspöki székhelyek
helyreállításának kérdésénél arra történt hivatkozás, hogy
a kath. hitet és vallást az 1550. 12. t. c. értelmében
az országban mindenütt helyre kell állítani. A protestánsoknak tehát egyéb nem maradt hátra, mint magához a
királyhoz folyamodni, a ki nem annyira a saját érzülete
kifolyásaképen, hanem a protestáns hatalmak által kény.
szerhelyzetbe hozatva 1722. nov. 1. kelt leiratban meg-

hagyta, hogy a protestánsok panaszai az országgyűlésen
a többi sérelmekkel együtt tárgyaltassanak. A kath. többség a vallásügy tárgyalásának mellőzésére most nem
látott más módot, mint hogy a vallásügyi bizottság munkálatait bevégezze s azt a király elé terjeszsze, n e m kételkedvén, hogy Károly inkább a katholikus, mint a protestáns
egyház érdekeit fogja pártolni. Miután Savoyai J e n ő hg.
is pártját fogta a protestánsoknak, Németországban pedig
csaknem forradalomtól lehetett tartani vallási viszályok
miatt, 1723. jun. 12. kelt rendeletében a király meghagyta a vármegyéknek, hogy a protestánsoknak a vallási
bizottság munkálataira kiadandó határozatáig is elégtételt
szolgáltassanak. Csakhogy a főpapok és katholikus világi
főurak úgy intézkedtek, hogy e rendelet egyáltalán el nem
küldetett és ki nem hirdettetett, sőt a főpapok a protestánsoknak tett kedvezmények miatt még óvást is emeltek a
nádori szék előtt. Miután tehát ki volt zárva, hogy a
klérus ellenállása következtében bármi csekély engedményben részesüljenek a protestánsok, a királynak pedig
érdekében volt, hogy a protestáns külső hatalmasságokra
való tekintettel valamely, a protestánsok létét csak látszólag is biztosító törvényes rendelkezés létrejöjjön, a magyar alkotmány világos sérelmével oly testület lőn megbízva az evangélikusok jogait szabályozó rendelet kidolgozásával, melynek tagjai az egy Batthyányi Lajos kancellár
kivételével mind külföldiek voltak. így jött létre a hírKárolyféle rendelet
1731.
hedt Resolutio Carolina,
március 21. Ennek a pozsonyi evangélikusok szempontjából is különösen sérelmes pontjai a következők : a
protestánsok a katholikusok ünnepeit külsőleg megtartani
kötelesek; a protestáns céhbeliek a katholikus ünnepi
menetekben részt vesznek. Az esküt a tisztviselők és ügyvédek a törvényes esküforma szerint teszik le, vagyis meg kell
esküdniök a szentekre és a szűz Máriára is. Katholikus
főesperesek vizsgálják meg az evang. lelkészek képességeit.
A P o z s o n y i Eyang. Egyház T ö r t é n e t e .
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Hogy minő volt az evangélikusok helyzete, leginkább
az bizonyítja, hogy Allhan Mihály Frigyes bibornok váczi
püspök még a Carolina Resolutióban foglalt szánalmas engedményeket is oly szerelmeseknek találta a katholikusokra
nézve, hogy ellenük Pest vármegye gyűlésén ünnepélyes
óvást emelt és kijelentette, hogy e rendeletet érvénytelennek tekinti és a pápához megföllebbezi. Csak az angol,
porosz, dán és svéd követek fellépése után határozta el
magát a király arra, hogy Althant Bécsbe idézze és miután
ez nem jelent meg, óvástételét a közgyűlésben való szétszaggatás végett a pestvármegyei közgyűlésnek leküldötte,
javait pedig zár alá vétetni rendelte 1 ).

*) Kerékgyártó Árpád, Magyarország történetének kézikönyve III. K. 57. o.

A királyi kormányhatóságok önkénykedései.

z

1731-ben megjelent Károly-féle rendelettel a
pozsonyi Protestantismus életében is új korszak
nyílik. Nem oly zivatoros ugyan, mint az előző
válságok idejebeli, h a n e m a maga lappangó veszedelmeivel, burkolt, altató, a klérus beavatkozásának tért
nyitó rendszerével,
az
evangelikus
egyházszervezetet
gyökerében kikezdő irányzatával veszedelmesebb
volt
minden előzőnél. Csakis a n n a k volt köszönhető a magyar
Protestantismus megmenekülése, hogy a II. József császár
által kiadott türelmi rendelet szabad levegőhöz juttatta
a fojtogatott lelkiismereti szabadságot és hosszas tespedés után fejlődésének elemi feltételeit ú j r a megtalálhatta.
E korszakban nem a nyilt arctámadás volt a Protestantismus ellenségeinek jelszava, h a n e m a kifárasztás, kiéheztetés ; a helyi körülményekhez mért, apróbb eredményekhez vezető kisszerű küzdelmek végtelen a sorozata.
Midőn egyházunknál ezeket részleteikben is figyelemmel kisérjük, nem mulaszthatjuk el reámutatni azon
levelezésre, mely Mária Terézia királynő és gróf Barkóczy
F e r e n c esztergomi érsek között a magyarhoni protestánsokká! szemben követendő eljárás tárgyában folyt'). Az
*) Die Kaiserin Mária Theresia verlangt von dem Graner Erzbischof
Graf Franz Barkóczy ein Gutachten, wie sie den röm. kath. Glauben in
Ungarn besser befördern könnte. Wien, am 6. April, 1763. Der Primas
Barkóczy, erteilt Ratschläge, wie die Protestanten künftighin behandelt
werden sollen. Pressburg, am 20. April, 1763. Annales Evangelicorum in
Hungaria ad fidem codicum bibliothecae evang. Posonien, etc. ed. Paulus
Lichner. Pozsony, Wigand Károly, 1861. 126—142. o.

ez évi húsvéti ájtatos magambaszállás alkalmával (1763,
marc. 31. hirdették ki az In coena Domini pápai bullát,
mely kemény átokkal sújtja az eretnekeket) — igy szól
az igazán vallásos érzületű királynő' — azon tépelődtem,
nem mulasztottam-e el valamit az igaz hit ügyének
előmozditása körül és n e m tehettem volna-e többet e
téren. Kérem tehát kedveltségedet, hogy e tekintetben
tanácsával és útbaigazításával segítségemre lenni szíveskednék. Lelkem nyugalmához hathatósan hozzá járulna
kedveltséged jámbor és bölcs tanácsa, melyet óhajtva
várok, királyi kegyelmemet mint eddig, a jövőben is
rendelkezésre bocsátva.
E kegy- és bizalomteljes felszólítás nem maradt
hatás nélkül Barkóczy érsekre. Kicsordult könyei hullottak az elolvasott levélre. Isteni szózatot vélt hallani a
pusztából, mely immár a hét esztendeig dúló harc után
a béke üdvös műveit fogja megtermékenyíteni. Minthogy
pedig el vagyok szánva — így szól — hogy őszintén
megmondjam véleményemet a királynő előtt, kénytelen
vagyok kinyilatkoztatni, hogy lanyhán jártak el az igaz
hit érdekében és eredményesebb buzgalommal lehetett
volna működni. Ez a tény tette számomra nehézzé az
érseki tisztség elvállalását, ez tart vissza sok katholikust
attól, hogy még csak reá is mutasson a katholikus egyház számos sebeire, melyek a haza különböző vidékén
fenyegetik, ezért van halomszámra a helytartó tanácsban
a sok elintézetlen beadvány, melyek a vallásra vonatkoznak. Jobb szeretik ugyanis a jó katholikusok az ezen
állapotok feletti fájdalmukat eltitkolni, semmint az óhajtott
orvosság helyett megrovásban részesülni. Az utóbbi ugyanis
nyilvánosan n e m lévén megtorolható, sőt a vallást szabályzó
királyi rendeletek még önkényesebben lévén magyarázhatók, még többeknek szolgálhatnak ösztönzésül merényleteik elkövetésére, és az üdvös rendszabályok megakadályozására. Azon véleményben vagyok, hogy a sok

veszedelem, válság és megpróbáltatás, mely hazánkat
Felséged megkoronáztatása óta érte, legelső sorban annak
tulajdonítható; hogy a felséges ausztriai ház a sz. Mária
apostoli birodalmában az eretnekséget eltűrte; de a maI

Jeszenák János arcképe, a pozs. liceum birtokában levő eredeti olajfestmény
után.

gyarságnak is minden veszedelme onnét származik, még
a török uralom is, hogy a hitszakadás h a z á n k b a is befészkelhette magát. A jövőben is azért kell félnünk, mert
a nem katholikus felekezetek | korlátozása körül nagyon

kevés, kiirtása körül pedig semmi sem történik. Hiszen
magában véve már az is botrány, hogy nálunk a nem
katholikus felekezetek az imádásra kitett szentséget kigúnyolják és bennünket, a kik azt lélekben és igazságban
imádjuk, képimádóknak mernek csúfolni. E fajta szavak
hangzanak el nyilvánosan minden iskolájukban és a legnagyobb vakmerőséggel kiabálnak ; ily fajta szavakkal
van teli száz meg száz papocskájuk istenkáromló szája,
igy szól rólunk és szentségeinkről a köznép sok ezre.
Mindazáltal az e dögleletes portékát árulók boltjait nem
csak hogy fel nem dúlják, h a n e m még meg is védik a
lelkes katholikusok támadásától az állam tekintélyével. A
midőn mindezeket szemlélem, akárhányszor jut eszembe,
hogy a felséged édes atyja korabeli békességre, mely
alkalmas lett volna a Krisztus birodalmának a gyarapítására, talán épen azért következett az örökösödési és a
hét éves háború veszedelme, minthogy a nem katholikus
felekezetek visszaéléseit eltűrték. Nem győzöm tehát
eléggé áldani az isteni gondviselést, hogy most az új
béke idején vetette fel felséged azt a kérdést, mit lehetne
egyházunk jóvoltáért tennünk. Legyen meggyőződve a
felséges asszony és szolgáljon vigasztalására, hogy mostani
felbuzdulása azon isteni akarat eredménye, melynek célja
lesz a felséged és uralkodó családjának érdekeit örökké
megvalósítani. Figyelmeztetem felségedet, hogy erősítse
meg szivét ama hidegszivü politikusok támadásaival szemben is, a kik arra törekednek, hogy a felséged érzületében elrejtett isteni mag életre kelését megakadályozzák.
Az ily politikusok vallásos hidegségét is a hiányzó vagy
lagymatag keresztyén hit okozza. Ha ugyanis erősen meg
volnának győződve arról, hogy hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek és hogy ugyancsak egy az Isten, egy a
keresztség, egy a hit, hogy továbbá minden egyes emberre
reá hárul a kötelesség gondoskodni a saját lelki üdvösségéről úgy, hogy a reábizottak lelki üdvösségét lehetővé

teszi : alig hiszem, hogy közönyös szemmel néznék annyi
ezer, a Krisztus vérével megváltott lélek örök veszedelmét; minthogy azonban az isteni vallás dogmáit nem
követik, sőt megvetik és az emberi ész alkotásának tartják: épen nem lehet csodálni, ha az ilyeneket az elkárhozottak végveszedelme nem érinti, h a az ilyeneket az
örökké valók és lelkiismeretben dolgok gondozása nem
bántja, ha ideig óráig tartó és külső dolgok után vetik
magukat és még ezen külső dolgokat is a saját gyarló
eszük szerint akarják megvalósitani. Ám az e fajta emberek nyilt támadásával szemben felséged nem szorul az
én védelmemre, mert éjjeli lepkék módjára nappal rejtőzködnek, másfelől pedig felségednek az anyatejjel magába
szítt keresztyén hitelvei, melyeket a buzgóság, gyakorlás
és isteni kegyelem még növel is, erős védő pajzsul szolgálnak az ily támadások ellen. Inkább arra fordítom
figyelmemet, hogy felséged felismerje az ilyen madarakat hangjukról, mindenféle tanácsadásukból, bármiként
törekedjenek is ezeket ravaszul az államraison leplébe
burkolni, a midőn a megfélemlített lelkiismeretet megkörnyékezik és ez nem elég elővigyázatos fondorlataik
ellenében. Főbb ürügyeik, melyekkel a jelen állapotok
fenntartását tanácsolni szokták, a kővetkezők :
1) A királyi esküt még az ellenséggel szemben is
meg kell tartani. Minthogy pedig hazai törvényünk az új
felekezeteket tűri, a törvény megtartására pedig a király
koronázási esküjével kötelezi magát: esküszegés, hitszegés
és jogsérelem nélkül nincs mód ama törvények kikerülésére.
2) Ha pedig a nem katholikusokat kivesszük a törvények és rendeletek hatálya alól, a királyi kormányhatóságoknak nem lesz meg a biztos alapjuk, mely szerint
a keletkezett ellentéteket kiegyenlítsék, és ennek az lesz
a következménye, hogy a királyi udvart állandóan fogják
panaszaikkal és sérelmeikkel zaklatni.
3) Az a veszedelem áll elő, hogy a protestáns alatt-

Pozsony a XVII. sz.-ban. Ortvay „Pozsony város történt

müvéből. A cliehé a Pozsonyi I. Takarékpénztár tulajdona.

valók elkeserednek és elégületlenség, lázadásra való hajlandóság üt tanyát közöttük.
4) Vigyáznunk kell, nehogy a protestánsok üldözésével a szomszéd protestáns fejedelmek haragját és ellenséges indulatát zúditsuk magunkra.
5) Egyikök másikuk, a kik azt akarják, hogy a theologiai tudományban járatosaknak tartsák őket, azt tanácsolják, hogy a protestánsok megtérítését csakis az Istenre
kell bizni, az ő ajándéka legyen az igaz hit.
6) Ismét mások az egész vallásügyet csakis a papokra
akarják bizni, mert a hit hallás útján jön létre, az isten
igéjének hallása útján, melyet a papok hirdetnek.
Azt a véleményt, hogy a sokféle vallás azért jó
Magyarországon, mert azáltal a sokfelé húzódó pártok
között a kormány a békitő szerepét játszhatja, nem tartom
cáfolatra érdemesnek.
A mi azt illeti, hogy a király köteles megtartani
esküje alapján a törvényt: a jó érzelmű katholikus sohasem fogja a királynak szemére hányni, ha a hit védelmére olyasmit tesz, a mi csak l á t s z ó l a g ellenkezik a
törvénynyel; a ki pedig a törvény betűjére hivatkozik,
midőn a király a hit védelmére látszólag ellenkezésbe
jut a törvénynyel, az a hitetlenség fia. A jó katholikus
előtt az eretnekség épen oly bűn, mint az istenkáromlás,
tolvajlás, rablás. A midőn tehát az utóbbiak korlátozására törvényt hoznak, semmi esetre sem lehet azt
mondani, hogy ezeket helyeslik és gyarapodásukat helyeslik,
h a n e m egy bizonyos fokon túl visszaszorítani nem birták.
Az eretnekség is csak annak köszönheti lételét, hogy teljes kiirtása vagy lehetetlen volt, vagy a meglevőnél még
nagyobb bajt okozott volna. Mihelyt azonban kedvező az
alkalom és az eretnekség nagyobbfokú korlátozása vagy
teljes megszüntetése lehetséges, ez a törvénynek és a
törvény őrének, a királynak egyenesen kötelessége. Hogy
Magyarországon az eretnekség fennállását megengedő tör-

vényeket ez a szellem hatj a át, azt a törvény szövegezése
világosan kifejezi, a midőn azt mondja, hogy a nem katholikusok vallásgyakorlatát a k i r á l y k e g y e l e m b ő l
m é g e z i d ő s z e r i n t ( a d h u c ) t ü r i . Ezzel tehát a király
világosan kötelezi magát arra, hogy, amennyiben csak ez
időszerint türi az eretnekséget, midőn t. i. a körülmények
erre kényszeritették, jobban korlátozza vagy teljesen meg
is szüntesse az eretnekséget, ha a körülmények ime kedvezők. Hiába törekesznek tehát a király lelkiismeretében
aggályokat támasztani a miniszterek a törvény szellemére
és betűjére hivatkozva: a törvények szelleme és betűje
is egyaránt kötelességévé teszi a királynak az eretnekség
korlátozását, a mily mértékben csak lehet.
A nem katholikusokat illető törvények fenntartásával
elejét venni annak, hogy sérelmeikkel és panaszaikkal az
udvart zaklassák: ez a rosszul palástolt kényelmi szempont. Itt mindenek előtt az lesz kötelessége a királyi kormányhatóságnak, hogy a mit a nem katholikusok kérnek,
benne van-e valami törvényben, vagy kir. rendeletben
vagy nincs. Az utóbbi esetben minden hosszas vizsgálgatás nélkül és a királyi kegyelem mellőzésével (mert a
kegyelemnek csak jó dolgokban van helye) kereken meg
kell tagadni. Ha a kért dolog nincs benne kifejezetten a
törvényben vagy rendeletben, h a n e m belőle kimagyarázható, akkor a kormányhatóság kötelessége annak minden
körülményét és következményét jól meggondolni, és ha
csak lehetősége van annak, hogy a kedvező elintézés
utján valami kár érné a kath. egyházat, szintén kereken
elutasitandó. Ha így kezelik a kormányhatóságok következetesen a n e m katholikusok ügyeit, el fog menni a
kedvük minden csekélységért az udvarhoz fordulni.
A nem katholikusok lázongási hajlandósága tekintetében: az eretnekség magában véve a léleknek súlyos
betegsége, tehát, miként a beteg ember panaszát és elkedvetlenedését, az eretnekségben szenvedőnek sem keli

komolyan venni a folytonos zsémbeléseit. A testileg gyenge
embernek sem esik jól az orvosság, vagy teher reá nézve
az egeszségét helyreállító életmód és bizonyos dolgoktól
való tartózkodás és épen abban mutatkozik az orvosság
jó hatása, ha szervezetében bizonyos, egyéni jó érzetének
rovására végbemenő változás áll be. A kiket láz gyötör,
m a g u k sem tudják, hogy betegek és kemény ellentállást
fejtenek ki az orvossal szemben; de azért az orvost vagy
a jó barátot semmi sem akadályozza meg abban, hogy
a keserű orvosságot a beteggel bevétessék. A nem katholikusoknak ilyetén elkedvetlenedéséből az ő lázadásukra
következtetni vagy az államot megrázkódtató körülményektől rettegni, teljesen elhibázott és meg nem okolt eljárás.
Hatással volnának az efféle jajgatások, ha az eretnekek a
legtöbb helyen számban és tekintélyben a vezérlő szerepet vinnék, vagy pedig, ha az országban sehol sem volna
katonaság. Igy azonban, a midőn hála Istennek a katholikusok túlnyomó számban vannak, a midőn a hatóságok
úgyszólván tisztán katholikusok, a midőn a külső béke
iménti helyreállása következtében a katonaság nagy része
az országban van, a mikor a nem katolikus lakosságnak
nincs egyetlen egy vezérlő férfia sem, a ki lázadás esetén
az elégületlenek élére állhatna: nincs az a mozgalom,
melyet csirájában el ne lehetne fojtani. Ellenkezőleg a
nagyobb erejű katholikus lakosság lázadásától kell tartani,
ha oly törvények és rendeletek látnak napvilágot, melyek
a katholikusok sérelmével a n e m katholikus lakosságnak
kedveznek. Ha a n e m katholikusok lázonganak, ez az ő
sajátszerű természetük és a királynak méltóságán alul van,
az ilyen alattvalókat országában megtűrni.
A szomszéd n e m katholikus fejedelmekre való tekintetet illetőleg, mellőzve Krisztus ama m o n d á s á t : Ne húzzatok a hitetlenekkel egy igát, arra szorítkozom csak,
mind e politikai eszélyesség mellett sem tudta elérni a
kormány, hogy akár az orosz vagy angol, akár pedig a
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porosz király állandóan megmaradt volna hü szövetségesnek, noha a n e m katholikusok ügyében kiadott vallási
rendeletekben ez a körülmény mint vezérelve van hangsúlyozva. A mennyiben pedig az idegen nem katholikus
fejedelmek ő felségére való tekintetből egyáltalában nem
bánnak jól a saját országaikban katholikus alattvalóikkal,
még az államérdek és a királyi udvar jó hírnevének rovására is van, ha egész Európa azt látja, hogy felséged
a saját igaz hitét kevésbbé jól gondozza, mint a nem
katholikus szomszéd fejedelmek a magukét és nem meri
a saját alattvalóinak a lelkiismeretét előmozdítani attól
való féltében, hogy ezáltal a szomszéd fejedelmeket megsértheti.
Ami azt illeti, hogy hagyjuk az eretnekek megtérítését magára az Istenre: ne várjuk mindig, hogy Isten a
mi lanyhaságunk kedvéért csodákat tegyen. Ha mindent
csak Istentől várnak a tanácsadók, tanácsolják azt is,
hogy a hadviseléshez nem kell előkészíteni semmit, győzni
Isten segítségével fogunk; ne együnk és ne igyunk semmit,
éhségünket és szomjuságunkat eloltja Isten. Ám Isten
csakis az ő segítségét igéri és megtagadja ott, a hol az
ember a saját kötelességét n e m teljesiti.
Végül, hogy bízzuk a papokra az eretnekek megtérítését. Hiszen igaz, hogy a tolvajokat, rablókat és istenkáromlókat, valamint mindenfajta gonosztevőt a papok
prédikációi, intelmei és lelkészi munkássága szokta bűnbánatra téríteni, csakhogy azért a fejedelem nem törli el
a büntetéseket végrehajtó hatóságokat. Ügy az egyházi,
mint a polgári hatóság arra van rendelve Istentől, hogy
az egyházat gondozza, hogy egymást kölcsönösen segítse
és a mire a pap predikálással és tanítással nem képes,
azt végezze a polgári hatóság, a midőn az engedetleneket
érzékeny büntetéssel sújtja. Miként a lélek rászorul a
testi szervezetre, ugy az egyházi hatalom a világi hatalom támogatása nélkül hasztalan munkát végez, különösen

olyan embereknél, a kik a mennyei dolgokkal nem törődnek és érzékiségbe merültek, a kikre csakis a testi gyönyörök és kínok hatnak. Az ezekkel való rendelkezés
joga pedig a polgári hatóságot illeti meg. Hiába prédikál,
int, fedd, tanít a pap, ha a világi hatóság előzőleg meg
nem teszi a kötelességét; hiába vetjük el a magot a jó
földbe, ha előzőleg nem gondoskodunk a gaz, tövis és az
azt elhintő kéz eltávolításáról. Az amugyis romlott léleknek az anyatejjel magábaszítt tévelygéseit nem egykönnyen
lehet eltávolítani; de ha magára hagyjuk, még gyarapítjuk.
Ha tehát nem irtjuk a sok hamis tanítót, a jó pásztorok,
intézményeivel vajmi kevés eredményt fogunk elérni. A
dögvészes tanszékek eltörlése és a tanulók számának
csökkentése nem annyira a papok, mint inkább a fejedelem
hatáskörébe vág.
Miután felsoroltam a lanyha vagy álkatholikusok célra
nem vezető javaslatait, áttérek azon eszközökre, melyek
alkalmazásától a szent feladat megvalósítása körül a
legtöbbet várom. A magam részéről nem vagyok rideg
szivű ember, hogy, mielőtt az első kísérletet megtettük
volna, mindjárt tűzzel, vassal és gyökeres eljárással kívánjam a betegség gyógyítását. Elfog a keresztyén irgalmasság és bár tévelygőkről van szó, jobb szeretném őket
megtéríteni, mint kiirtani. Azért megkisérlendőnek vélem
ama szelídebb eljárást, melyet a törvény is megenged és
akár egyszerre, akár egymásután való megvalósításra a
következőket ajánlom:
1. A külföldi eretnek könyvek behozatala szigorúan
tiltassék el, és előzetes könyvcenzura állilassék fel.
2. Az eretnek iskolák csak a grammatikai fokig
engedélyezendők és csak 14 éves korukig mehetnek a
saját iskoláikba; ha pedig valaki tovább akar tanulni,
katholikus iskolába mehessen, de csakis olyan helyeken,
a hol a nem katholikus vallásuaknak nyilvános egyházi élete
nincsen. Azt gondolom, igy sokan áttérnének az igaz

hitre, ők maguk pedig jogosan nem panaszkodhatnának,
hogy elzárták őket a tanulás lehetőségétől. Ezzel n e m
kényszerítenők őket a vallásukkal ellenkező szertartásokra,
a mit a szerencsétlen időben hozott törvény tilt. A szókötéstan, költészet, szónoklattan, logika, metafizika, történelem, természettan, mennyiségtan és egyéb tudományok
egyáltalában n e m ellenkeznek az augsburgi vagy helvét
hitvallással; az sem lesz baj, ha ezen az úton bőséges
alkalmuk lesz arra, hogy a katholikus vallás kipróbált
igazságait hallják; tanitani és ajánlani még nem annyi,
mint kényszeriteni. Ha azonban egészen komolyan akarunk hozzáfogni az ő megtérítésükhöz az igazság meghallgatása útján, nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy
alkalmas prédikátoraik legyenek. A kik náluk lelkészségre
készülnek, külön kiképeztetésre nem szorulnak. A saját
hitelveik szerint ugyanis egész vallásuk alapja a szentírás,
a mely, miután a saját tanaik szerint tiszta és világos,
semmiféle tekintély útján való magyarázatra nem szorul, elegendő az ő lelkészi kiképeztetésükhöz. A kik
tehát tudnak olvasni, a szentírást vagy legfelebb a postillákat a saját és hallgatóik igényeinek megfelelőleg felolvashatják és ezt elvégezhetik azok is, a kik a mi iskoláinkban végezték tanulmányaikat. A lelkészkedés egyéb
részeit illetőleg bizonyára semmi különleges előkészület
és tanulmány n e m szükséges; miután Ők tagadják a papnak azt a hatalmát, hogy feloldjon és megkössön és tagadják az egyházi rend hatalmát egyáltalában, az úrvacsoránál kioszthatják a kenyeret és kijelenthetik általánosságban, hogy mindnyájunk bűnösök vagyunk. A bűnök
bocsánatát is bárki hirdetheti, a ki a rendes formákat
emlékezetében megtartani képes vagy az agendából ki
tudja olvasni. Ha pedig ez mégis túlságosan merész elj á r á s volna, bár elveikkel ez megegyezik, egy-egy helyet
ki lehetne jelölni, úgy az ágostai, mint a helvét hitvallásuak számára, a hol épen csak azok képeztetnének ki, a

kik lelkészségre készülnek. Az ilyen iskolába azonban
csakis olyanok volnának felvehetők, a kik hiteles bizonyitványnyal ki tudják mutatni, hogy a syntaxistól a philosophiáig a mi iskoláinkba jártak. Ez az eljárás rendkívül
csökkentené lelkészeik számát, a mi magában is előmozdítaná közöttük a katholikus hit elterjedését. A kik pedig
csökönyösen megmaradnának hitökben, szelídebbek és méltányosabbak volnának a katholikusok iránt.
3) Minthogy hitelveik az államra nézve is veszedelmesek, ki kell mondani, hogy mindkét felekezetnél lelkészségre alkalmatlanok azok, a kik külföldön végezték
tanulmányaikat; ezáltal minden nehézség nélkül eleje
volna vehető annak, hogy lelkészjelöltjeik külföldi főiskolákat látogatnak.
4) Minthogy pedig n e m elegendő csak elvenni a nem
katholikusok papjait, gondoskodnunk kell arról, hogy
legyen alkalmuk az igaz tanokat hirdető papokat meghallgatni. Ezért mondja ki az apostoli királyi felség, ki a
saját alattvalóinak lelki üdvösségéről gondoskodni tartozik,
hogy az összes nem katholikusok az országban csak
akkor mehessenek a saját templomaikba, ha előzőleg már
a katholikus templomban voltak; ezt igy csinálta egy
boldog emlékű lengyel királynő a saját hatáskörébe tartozó
szepesi kormányzóságban. De lelkiismereti kényszerről itt
sem lehetne szó, mert hiszen a prédikáció csak tanít és
int. Ha ezt a király kegyelmesen elfogadná, én majd
tanácskoznám magyarországi püspöktestvéreimmel, minő
utasításokat kellene adni a papoknak azon beszédekre
vonatkozólag, melyeket ilyen alkalmakkor tartani kellene.
Hogy azon intézkedésnek nagyobb legyen a foganatja,
mondassék ki a nem katholikus vallásgyakorlat elvonásának terhe alatt és a pap hivatalvesztése mellett, hogy
az eretnek papok ne merjenek egyházi szónoklataikban
a katkolikus dogmák ellen kikelni, azokat támadni vagy
cáfolgatni, a katholikusokat bírálat vagy gúny tárgyává
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tenni, hallgatóikat arra buzdítani, hogy velük bizalmasan
érintkezzenek. Erre hatalmat a törvény sehol sem ad
nekik, csakis vallásuk szabad gyakorlatát biztositja szám u k r a még pedig a római katholikus vallás sérelme
nélkül. Ha pedig nem szűnnének meg továbbra is támadni
és gáncsolni a római katholikus vallást: még a prédikációtól is el kell tiltani lelkészeiket az egész országban.
5) Sok hódoltsági helyen és végvárban, melyek az
1681. törvényben mint ártikuláris helyek nincsenek felsorolva, de jelenleg nem katholikus egyházi életet folytatnak, a tényleg gyakorolt nem katholikus vallás beszüntetendő.
6) A jövőben, ha elhal egy nem katholikus lelkész,
utódja csakis a királynak kifejezett engedélyével választható meg. Hogy pedig a király elbírálhassa azt, egyik
vagy másik helyen megengedhető-e a nyilvános vallásgyakorlat, a folyamodók köteleztessenek annak kimutatására, vájjon az illető hely mely törvény vagy királyi rendelet alapján nevezhető ártikulárisnak. Ha n e m birják ezt
világosan kimutatni, vagy a kimutatáshoz kétség fér,
vagy végül célirányosnak mutatkozik n e m a törvény
szerint járni el, a vallásgyakorlatot n e m szabad engedélyezni. De h a rendben van is az ártikuláris hely kérdése,
megszüntethető a szabad vallásgyakorlat akkor is, ha
egy órányi távolságban nyilvánosan gyakorolhatják vallásukat. E miatt n e m igen panaszkodhatnak, mert hiszen az
uralkodó valláshoz tartozó sok katholikus is távol lehet
papjától egy órányira, pedig a mi hitelveink szerint a
pap hivatása fontosabb mint az eretnekeknél.
7) Azon templomokat, melyek h a j d a n á b a n a római
katholikusok birtokában voltak, vissza kell szerezni, valamint azon földeket és jövedelmeket is, melyek valaha
katholikus templomokhoz és iskolákhoz tartoztak. A
templomok, fundusok és jövedelmek ezen visszavétele
vagy egyszerre történhetik, vagy részletenkint. a hogy

ezt a törvény is megengedi, mert szerinte ezek nem
uradalom tartozékai, hanem ideiglenes használatra vannak
a nem katholikusok számára átadva.
8) J ó szolgálatot tehetne az eretnekség csökkentése
körül annak kimondása, hogy senkit sem engednek az
országban birói, ülnöki, tanácsosi álláshoz jutni, hacsak
előbb a törvényes esküt a boldogságos szűz Máriára és
minden szentekre le nem teszi.
9) Ezután a királyi kancelláriánál, a királyi táblánál
és a kerületi tábláknál más, mint katholikus ügyvéd nem
járhat el peres ügyekben.
10) Némely szabad királyi városban a szerencsétlen
időszakban szokássá vált, hogy bizonyos főhivatalok felváltva és a városi tanácsosi állások fele részben nem
katholikusok kezében legyenek. Ezt a római katholikus
vallás javára meg kell szüntetni vagy legalább jobban
korlátozni. Annál könnyebben és a királynak annyival
nagyobb kötelezettségével történhetik mindez, mert a
szabad királyi városok a királyok tulajdonai és a tisztujitások vezetésére mindig ki lehet küldeni a kamarának
valamely lelkes katholikus tagját.
11) A mestercéheknek egyáltalában meg lehetne parancsolni, hogy valláskülönbség
nélkül kötelesek jelen
lenni a katholikus istentiszteleten, körmeneteken, vallási
szertartásokon, melyeket a céhszabályok maguk is megkövetelnek; a ki pedig makacsúl távol tartja magát tőlük,
az két izben pénzbirságban ma.rasztaltassék el, harmadízben pedig végérvényesen a céhből kizárassék, mesterségét pedig nem folytathatja.
12) Lassan lassan Isten segítségével megfogyatkozván
a nem katholikusok száma, különösen a lutheránusoké,
a kik már most a külföldről bevándorlottak részéről jutnak szaporulathoz, holott a mi türelmi törvényeink csakis
a magyarok számára hozattak : vallásunk nagy előnyére
kimondható volna, hogy ezentúl egy nem katholikus sem
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szerezhet városi polgárjogot, mestercéhbeli tagságot, sőt
házasságot sem köthet, ha hitelt érdemlőleg ki nem matatja,
hogy Magyarországon született.
13) Őrködni kell a felett, hogy a katonaságnál nem
katholikusok magasabb tiszti állásokra ne léphessenek elő.
14) Minthogy pedig törvényeket hiába hozunk, ha
nem gondoskodunk azok pontos végrehajtásáról, megállapítandó, hogy a nem katholikusok, a mennyiben az
1715. 30. t. c. ellen vétenek, pusztán ez által is vallásuk szabad gyakorlásának jogát elveszítik; a hatóságok
pedig, melyek a királyi rendeleteket lanyhán vagy egyáltalán nem hajtják végre, az 1725-iki helytartósági rendeletben megszabott büntetésben marasztaltassanak el.
15) A nem katholikusok ügynökségeit a magyar
királyi kancelláriánál be kell szüntetni. Minthogy ugyanis
az 1715. 30. törvénycikk tiltja a nem katholikusoknak
bármit is a közösség nevében a király elé terjeszteni,
ezen ügynökségek egyébre sem valók, mint e törvény kijátszására. Bár ugyanis beadványaikra a magán panaszos
nevét teszik, a valóságban mindazáltal a közösség nevében járnak el és közköltségen tartatnak.
16) A különböző vallású jegyesek házassága egyszerűen tiltassék el, különösen, ha a menyasszony katholikus. Ez utóbbi lévén ugyanis a gyengébb fél, ő és
gyermekei a római katholikus vallásra nézve elvesztek.
Mindezen javaslataimból mit, mikor, miként és milyen
mértékben kell megvalósítani, az Felséged bölcs belátásától és elhatározásától függ. Ha szükség lesz bővebb felvilágosításra vagy részletesebb előterjesztésre, készségesen
állok rendelkezésre bármikor. Csak arra bátorkodom még
felhívni Felséged figyelmét, hogy a törvények és rendedeletek magyarázatánál mindig azt az értelmet kell a
gyakorlatban érvényesíteni, a mely a katholikus vallásnak
nincs kárára. Erre pedig a törvényszöveg kétértelműsége
következtében bőséges alkalom van különösen az ,,Adhuc"
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szócska révén, továbbá a következő kifejezéseknél : A
római katholikus vallás sérelme nélkül (Absque praejudicio
romano-catholicae religionis), a földesúri jog épségben
tartásával (Salvo iure dominorum terrestriam) a királyi
rendeletek magyarázata értelmében (secundum explanationes regias) midenkor érvényben lévén az erre vonatkozó országos törvények, melyek királyi rendelettel vannak megerősitve (Salvis Semper eatenus legibus regni
diplomate régis firmatis; ne kényszeríttessenek az ágostai
vagy helvét hitvallással ellenkező szertartásokra (Ne compellantur ad caerimonias augustanae et helveticae confessioni contrarias): a templomokat csakis a valóságos
birtokosok használhatják (Templa u s u a n d a relicta sunt
pro actualibus eorum possessoribus); a béke kedvéért,
hogy t. i. nyugalomban és békében élhessenek (propter
b o n u m pacis, ut nimirum quiete et pacifice vivant).
Mindezen törvényes záradékban a hány a szó, annyi
az alkalom az eretnekség korlátozására.
Barkóczy Ferenc primás ezen kivonatosan ismertetett
emlékirata a legrendszeresebb, legkimeritőbb és legőszintébb összefoglalása a magyar protestánsok megsemmisítésére törekvő irányzat érveinek: számol egyszersmind
azon körülménynyel, hogy az uralkodó nő, jámbor, hivő,
a római kath. egyház őszinte tiszteletétől és szeretetétől
születésénél, neveltetésénél és életkörülményeinél fogva
át van hatva. A katholikus érdekek feltétlen érvényesítése
mellett a protestánsoknak az egész vonalon megüzeni a
harcot és nem akar megmaradni az elvi álláspont mellett,
h a n e m gyakorlati eredményül a protestánsok teljes megsemmisülését tartja szem előtt. Barkóczy a francia forradalom, a Josephinismus, a német kulturkampf és a
francia congregaciótörvény előtt irta meg memorandumát, mi pedig ezen események ismeretével Barkóczy
eget ostromló klerikalizmusát tán a komikumig egyoldalúnak gondolhatjuk. Az ő korában azonban, Magyarország

prímásának személyében testet öltve ez a klerikalizmus
súlyos teherként nehezedett milliók lelkiismereti szabadságára, erkölcsi és anyagi boldogulására. Nem egészen
érte el célját Barkóczy. Mária Terézia nem mindenben
járt el az ő szellemében, sok tekintetben azonban felismerhetjük az ő sugallatát az udvar és kormányhatóságok
magatartásában. A hol pedig nem a kormányhatóság
döntött, hanem a katholikus lelkész állásfoglalásától függött
a protestáns személyek vagy intézmények sorsa, a Barkóczy
szellemének hatása alatt a vallási türelemre számitani
semmiképen sem lehetett. A kormányhatóságok: helytartótanács, kancellária, kamara végtelen számban ontotta úgy
az elvi jelentőségű körleveleket az illető hatóságokhoz,
mint a különös esetekből felmerült rendeleteket. És ezek
ellen nem volt jogorvoslat. Csak midőn már a protestánsok is mindennemű eszközt vettek igénybe érdekeik megóvása céljából, sikerült az ellenfél hiúságait, önzését,
hibáit számításba véve, egyházszervezetüket és vallásos
érzületüket megmenteni a teljes pusztulástól.
A pozsonyi evang. egyháznak is bőségesen kijutott
ebből az önkényből, a mint ezt a következő esetek bizonyítják. 1733. március 3. egy császári és királyi rendelet
megparancsolja a pozsonyvárosi tanácsnak, hogy intézkedjék, miszerint a város kötelékébe vagy alsóbbfokú
tisztségeibe felvett polgárok kivétel nélkül esküt tegyenek
le, melyben kifejezetten a szűz Máriára és minden szentekre történjék hivatkozás és minden egyes esetben erről
a helytartótanács értesítendő 1 ).
Ugyanez év dec. 16. a pozsonyi evangélikusokat eltiltják attól, hogy iskoláikban a grammatikai fokon túl is

*) Intimatum Cancellariae regiae ad civitatem Posoniensem emanatum,
1733. 3. iMart. Index tarn Rerum, quam B. Resolutionum Regiarum in tentamine Juris ecclesiastici evangelicorum in Hungaria existcntium. Lyceumi kézirattár 522. k.
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taníthassanak tanítóik, hacsak egy külön császári szabadalomlevél ezt nekik újra meg nem engedi 1 ).
1734. január 8. egy királyi rendelet utasítja a királyi
helytartótanácsot, hogy terjeszszén fel a királyi udvarhoz
véleményes jelentést arra nézve, a jelenlegi körülmények
figyelembevételével
megengedhető-e a pozsonyi evangélikusoknak, miszerint iskoláikban a grammatikai fokon túl
egyéb tárgyakat is tanítsanak és melyek ezen tárgyak.
Mig e tárgyban intézkedés történik illetékes helyen, a
korábbi állapot fennmarad 2 ).
1738. nov. 28. Körrendelet érkezett a pozsonyi evang.
egyház elöljáróságához, mely kötelezi az evang. iskolák
igazgatóit, hogy a szomszédos vidékről jövő azon tanulókat, kik nem tudnak kimutatni hatósági bizonyítványt
az illető vidék egészségi állapotát illetőleg, az iskolába fel
nem vehetik; a kik pedig messzebb vidékről jönnek, egyáltalában fel nem vehetők és pedig a pestistől való védelmi rendszabály czimén 3 ).
1742. dec. 24. Mária Terézia királynő decretuma
megerősíti mindenben az 1731. ápr. 6. kelt Károly-féle
rendeletet 4 ).
1743. január 11. a királyi kancellária leir az illetékes
hatóságoknak, hogy a külföldi akadémiák látogatására
csak olyanok mehetnek, a kiknek erre királyi engedélyük
és útlevelük van 5 ).
1743. dec. 20. A királyi kancellária megújítja a dekretalis esküre vonatkozó azon intézkedését, mely a vá-

*) Intimalum Cancellariae Regiae 1733. dec. 16. Viennae emanatum U. o.
2

) Mandatum Regium ddto. 1734. jan. 8. Viennae U. o.

3

) lntimatam Cancellariae Regiae circulare, dátum Viennae, 1738. nov.
28. U. o.
4

) Decretum Mariae Theresiae, ddto. 24. december 1742. Resolutionem
Carolinam anno 1731. die 6. apr. emanatam confirmans U. o.
s

) Intimatum Cancellariae Regiae dtto. 1743. Jan. 11. Viennae U. o.

rosi polgári jog és kisebb városi hivatalok elnyerése alkalmával szokásos volt 1 ).
1756. ang. 5. megparancsolja egy kancelláriai leirat,
hogy úgy azon szülők, kik egészen katholikusok, mint
azok is, kik vegyes vallásúak és gyermekeiket n e m a
katholikus vallásban nevelik, a királyi ügyésznek adassanak át és büntettessenek. Ezeknek a gyermekei, ha a szülők
csak részben katholikusok, szelidebb eszközökkel, ha pedig tisztán katholikusok, keményebb eszközökkel is áthozandók a katholikus hitre. A világi hatóság ilyen esetekben a plébánosoknak segitségére legyen. Az ily szülők
hatósági karhatalommal akadályozandók meg abban, hogy
gyermekeiket nem katholikus imaházakba vigyék 2 ).
1759. sep. 17. meghagyja a kancellária, hogy a
nem katholikus lelkészek a házassági ügyekben, nevezetesen a rokonsági fokozat elbirálása körül, valamint a házastársak elválasztásánál, különösen pedig a háromszori kihirdetéseknél és bármi házassági akadály fenforgásának
hiányáról kiadatni szokott bizonyítvány tekintetében, nem
különben a stóla kiszolgáltatásában, az illetékes plébánosnak, a püspöki helynök joghatósága alá tartozván, ha
ezen esetek valamelyikében mulasztást követnének el,
ezen püspöki helynökök hatósága elé idézendők és a meg
nem jelenők makacsságilag elitélhetők, jogorvoslat pedig
csak a világi törvényhatóság utján áll számukra nyitva 3 ).
1761. aug. 17. megparancsolja egy királyi rendelet,
hogy azon pozsonyi mesteremberek, a kik az úrnapi
körmenetben részt venni nem akarnak, a céhből kizárassanak és a céhbe csakis katholikus mesteremberek veendők fel 4 ).
')' Intimatum Cancellariae Regiae ad Civitatem Posoniensem emanatum,
quo intimatum anni 1733. die 3. Mart. publicatum confirmatur. Viennae, 1743.
dec. 20. U. o.
2
) Intimatum Cancellariae Regiae, dátum Viennae 1756. aug. 5. U. o.
Intimatum Cancellariae Regiae dátum Viennae 1759. sept. 17. U. o.
*) Intimatum Cancellariae Regiae ddto 17. aug. 1761. Viennae. U. o.

1767. szept. 3. elrendeli egy királyi leirat, hogy
csavargók és idegen honosok házasságkötése csak úgy
mehet végbe a nem katholikus lelkész előtt, ha a házasságra lépni akarók az illetékes plébános házassági engedélyét előmutatják. Az enélkül kötött házasság esetén
az eskető n e m katholikus lelkész hivatalát vesziti 1 ).
1769. marc. 20. A bábák köteleztetnek szükség esetén
a keresztelés végrehajtására 2 ).
1770. ápril 2. Templomra vagy egyházi célokra létesítendő intézményre gyűjteni csakis királyi engedélylyel
lehet.
1771. máj. 6. A n e m katholikus lelkészek még a
saját vallásukbeli egyének házassági ügyeiben sem mondhatnak ítéletet.
1774. m á j u s 24. megengedtetik a pozsonyiaknak,
hogy a régi imaház helyébe ujat állithatnak fel más helyen 3 ).
1775. szeptember 9. kelt azon kancellariai rendelet,
mely szerint azon evangelikus szülők gyermekei, kik
esketésük alkalmával
reversalist adtak, gyermekeiket
minden körülmények között a katholikus vallásban kötélesek nevelni 4 ).
1778. marc. 9-ről való azon kancellariai rendelet,
mely kizárja az evangélikusokat mindazon bizottságokból,
melyeknek kötelessége vallási ügyekben eljárni 5 ).
Ugyanaz évi május 19. kancelláriai rendelet így rendelkezik: Az evangelikus lelkészek megjelenése a leányegyházban nemcsak tilos, hanem úgy értelmezendő, hogy
tilos egyházlátogatás számba megyen az is, ha valamely

*)
)
3
)
*)
5
)
2

Intimatum
Int. Canc.
Int. Canc.
Intimatum
Int. Canc.

Canc. Reg. ddto szept. 3. 1767. Viennae. U. o.
Reg. ddto 1769. mart. 20. U. o.
Reg. ddto 1774. m á j u s 24. Viennae. U. o.
Canc. Reg. ddto 1775. szept. 9. U. o.
Reg. ddto 1778. mart. 9. U. o.

evangelikus lelkész a szomszéd evangelikus lelkész távolléte vagy betegsége alatt helyettesíti szomszédját; ugyancsak tilos az iskolamestereknek az egyházi szószékről
prédikálni; a nagy héten eltiltatnak a harangozástól és
általában egész kifejezetten az evangélikusok romlott hitüeknek (malae fidei) és gonosz indulatuaknak mondatnak
(pravae intentionis l ).

l

) int. Canc. Reg. ddto 1778. maji 19. U. o.

xviir.
Új templomok.
királyi kormányhatósági rendeletek betűje rideg
volt és áthatva azon törekvéstől, hogy Magyarországon a protestantizmus teljesen megszűnjék.
A gyakorlatban azonban, a mikor emberies érzületű és művelt, akár világi, akár egyházi férfiak jártak el
e rideg ulasitások végrehajtásában, többé kevésbbé a
formának tettek eleget és csak ritkán került a sor embertelen, nyers erőszakoskodásra. Pozsonyban az utóbbira
egyáltalán nem volt eset. Oka ennek az, hogy Pozsonynak egyházi és világi elüljárói nagytudományú, tekintélyes,
nagyvagyonú férfiak voltak, részben magyar nemesek is,
a kiknek felfelé befolyásos összeköttetéseik voltak és lefelé
minden olyan nyilatkozatot, eljárást megtudtak akadályozni,
mely alkalmas lehetett arra, hogy a katholikus polgárok
felekezeti érzékenysége csorbát szenvedhetett volna vagy
pedig a hatóságnak a közbelépésre alkalma lett volna.
Mindent jól megfontoltak, előkészítettek, a törvényeket
jól ismerték, a lehetetlenségek ellen nem tüntettek; de
mihelyt észrevették, hogy a törvényben biztosított jog,
az udvar hangulata, összeköttetéseik érvényesülése lehetővé
teszi szerény intézményeik kifejlesztését, munkát, utánjárást, megalázkodást nem restelve serényen hozzáláttak
egyházi életük gyarapításához a mostoha válságok között is.
Hogy mily tapintatosan viselkedtek a pozsonyi evang.
egyház vezető férfiai és aránylag mennyi emberiességgel
jártak el hálátlan szerepükben a hatalom megbízottjai,
arról jellemző tanúságot tesz azon egyházlátogatás, melyet
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1755. júniusában az esztergomi érsek nevében Szentillonay
József, Arbei cimzetes püspök, pankotai apát, szt. györgyi
prépost és esztergomi kanonok a pozsonyi evang. egyháznál végzett. — A primás ez időben még gróf Csáky
Miklós volt. A katholikus egyházfők kanonika vizitációját evangelikus egyházaknál a királyi rendeletek nemcsak
megengedték, h a n e m el is rendelték. Szentillonay püspök
azonban úgy látszik mint nagyszombati plebánus személyes
ismerőse is lehetett egyik másik előbbkelő pozsonyi evangelikus egyháztagnak.
Szentillonay püspök június 19-én érkezett Pozsonyba
mint Spatz J á n o s prépost, olvasókanonok és Pozsony város
papjának vendége. Már idevaló megérkezésekor üdvözölte
őt a pozsonyi evang. egyház nevében Málik Krisztóf, pozsonyi polgármester, a pozsonyi evang. egyházközség egyházi és iskolai felügyelője, Gombos Mihály városi aljegyző
kiséretében. Az egyházlátogató püspök igen barátságosan
fogadta az egyház kiküldötteit és kijelentette, hogy azt
hiszi, mikép ama pontok, melyekre majd ő kegyelmessége a hercegprimás utasitása szerint az evangélikus
lelkészeknek felelniök kell, m á r közöltettek az evangélikusokkal s minthogy ezek először is a szent keresztség
kezelésére vonatkoznak, ő pontosan ehhez fogja magát tartani és egyébbe n e m fog beleavatkozni, hanem rövid idő
alatt fog mindennel végezni. Mikor megkérdezték, hol
fogja a vizsgálatot megtartani, azt felelte, hogy annak az
ágostai evangélikusok imaházában kell megtörténnie, mert
a lelkészek a kánoni szabályok szerint más helyen n e m
kötelezhetők feleletre. Megjelenésének idejét ezúttal nem
tudja ugyan meghatározni, de lesz reá gondja, hogy ez
az illetékes személyeknek megfelelő időben tudomására
hozassék. Egyelőre tehát a káptalanban és a hozzátartozó
egyházi helyeken végzett egyházlátogatást. Végre június
hó 27-én estefelé izenetet küldött az egyházi és iskolai
felügyelőnek, hogy más nap délelőtti 10 órakor fog az

imaházban megjelenni. Ezen a napon a jelzett időben a
pozsonyi prépost társaságában csakugyan mégis érkezett
hintón az imaház előtt, két fiatalabb egyházrendbeli férfiú
pedig kevéssel utóbb gyalog érkezett ugyanoda. A négy
pozsonyi evang. lelkész: Serpilius Sámuel Vilmos, Miletz
Illés, Beer Frigyes Vilmos és Kéler Zsigmond, Málik Kristóf polgármester és felügyelő, Wieland Mihály városi tanácsos, Gombos Mihály városi aljegyző, Schütz Boldizsár
ügyvéd, Teutsch Tamás egyházgondnok kíséretében várakozott a német templom bejáratánál az érkező püspökre
és Serpilius, mint legidősebb lelkész, néhány üdvözlő szót
intézett hozzá, a mit az egyházlátogató szívélyesen megköszönt. Ezután bemenve a templomba, egyenesen az
oltár felé tartott, mely| előtt a keresztelő medence közelében
egy kis asztal volt elhelyezve. Ehhez a pozsonyi prépost
és egyik kisérő titkára társaságában leült. Intésére a négy
pozsonyi evang. lelkész is helyet foglalt azon székeken,
melyek a kis asztal előtt voltak elhelyezve. A többi jelenlevő a templomszékbe ült. Majd igy szólt: Isten akarja,
a törvény parancsolja, a királynő megengedi, a hercegprímás ő kegyelmessége elrendeli, hogy az egyházközségek
megvizsgáltassanak és hogy e helyen is, különösen a keresztség szentségét illetőleg, történjék vizsgálat. Szólt azután néhány szót a keresztségről általánosan, hogy minő
nagy szükség van ezen szentségre a mennybeli üdvösség
szempontjából, végül néhány kérdést intézett az evangelikus papokhoz, nevezetesen: mi a keresztség? miként
megy az végbe? vajon a szorosabb értelemben vett keresztségi formát szokták-e betartani vagy pedig beérik
azzal, mely az apostolok cselekedeteinek II. rész 38. versének a szövegén alapszik és a Krisztus nevében keresztelnek-e? Ami a keresztség anyagi megnyilvánulását illeti,
szükség esetén, a mikor víz nincs kéznél, megvan-e engedve valami más folyadékot, például sört használni? A
feltételes keresztelésre vonatkozólag, amikor például szörnyA Pozsonyi Evang. Egyház T ö r t é n e t e .
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szülöttről van szó és részben emberhez, részben állathoz
hasonlít, szabad-e keresztelni? vagy pedig, ha kétséges,
hogy a megkeresztelendő rendes emberi lélek birtokában
van-e, lehet-e azt feltételesen megkeresztelni, például ilyen
formán, ha ember vagy, megkeresztellek? stb. Ha a magzatnak egy feje és egyébként négy keze, négy lába van,
vagy megfordítva két feje és két-két] keze lába van, egy
embert vagy kettőt kell-e keresztelni? arról, hogy mi történjék akkor, h a a gyermek csak részben született meg,
nem szólt semmit, pedig rendesen ezzel szokták az evangélikusokat szorongatni, miután egy királyi rendelet e
tekintetben az evangelikus álláspont ellen döntött. Mindezen kérdésekre lelkészeink az evangelikus dogmák szerint
feleltek meg, ügy, hogy az egyházlátogató püspök a feleletekkel megelégedettnek látszott és miután a kikérdezés
körülbelül egy órán át folyt, a vizsgálat véget ért. Végül
az egyházlátogató püspök a következő szavakat intézte
lelkészeinkhez: »Dicsérettel emlékezem meg tisztelendő
uraságtokról, amennyiben, amint látom, a szent keresztséget n e m szokták elhalogatni, hanem, amennyire csak
lehet, azonnal szokták végrehajtani. Intem azért uraságtokat, hogy a jövőben is, mellőzve a különböző álláspontokat, azt a szent cselekedetet • siettessék, mivelhogy
az, aki egy gyermek keresztelését elmulasztotta, súlyos
felelősséget vesz egykor magára az Isten előtt. Intem továbbá
uraságtokat, hogy kiválóan törekedjenek a békességre,
mert ahol békesség van, ott van az Isten, a békesség
szerzője, és aki békességre nem törekszik, az nem lehet
keresztyén. Maradjanak meg továbbá a királyi rendeletek
által előirt korlátok között, melyek, gondolom, szintén ismeretesek uraságtok előtt ; kihágásokat ne kövessenek el,
nehogy szükség legyen a felsőbb hatóságok beavatkozásának felidézésére. Tartsák szem előtt, hogy Pozsony szabad
királyi város területe, mint artikuláris hely, nem foglalja
magában a váralját (Zuckermantl), Ligetfalvát és Főrévet.

Ezeket a helyeket ne látogassák, hiszen a Leopoldféle
királyi rendelet alapján amugyis meg van engedve, hogy
ezen helyek evangelikus lakossága Pozsonyba mint artikuláris helyre jöjjön, ahol kereszteléseiket, esketéseiket a
helybeli plébános jogainak épségben tartásával elvégeztethetik. É n m a g a m i s k ö z r e f o g o k m ű k ö d n i , h o g y
uraságtok
kellemetlenségeknek
kitéve
ne
legyenek.
Ezt mondván, valamennyien felkeltek. Az evangélikusok
részéről Serpilius, mint legidősebb lelkész mondott köszönetet a püspöknek az ünnepélyes aktusnál tanúsított szívességéért és jóindulatáért, majd valamennyien a templom
kijárásához kisérték az ott várakozó kocsiig, melyen a
vendégek békében távoztak 1 ).
Azon kérdések, melyeket Szentillonay írásban adatott
át a pozsonyi evangelikus lelkészeknek, hogy az ezekre
adandó válaszokra készüljenek, a következők voltak: 1.
Vájjon Pozsony artikuláris gyülekezet-e? 2. A pozsonyi
evangelikus lelkészek alkalmas egyének-e a szent szertartások végrehajtására? 3. Helyesen hajtják-e végre á szent szertartásokat és az általuk végzett keresztelés érvényes-e?
4. Nem járnak-e ki evang. vallású szertartások végzésére
oly helyekre, melyeken ez nekik a törvény szerint tilos?
5. Azok, akiknek katholikus cselédjeik vannak, nem akadályozzák-e meg őket abban, hogy vallásuk szerint élhessenek és hogy nem tesznek-e kísérletet ezeknek az
evangelikus vallásra való áttérítésére ?
Miután a három első kérdésre adott válasz lényegében ugyanaz volt, mint amit szóbelileg a templomban
fejtettek ki, ezúttal csak a 4. és 5. kérdésre adott választ
említjük meg 2 ).
1
) Relatio de visitatione archiepiscopali, apud Evangelicos Posonienses
anno 1755, die 28 junii peracta. Manuscriptum inclyti conventus Posoniensis.
Ev. Tom. VII. pag. 91. 92. 101. 102. Pozs. ev. lie. kézirattár 320 kt.
*) Visitatio archiepiscopalis, quantum inaudivimus, super sequentia

Mi m e g m a r a d u n k a törvényszabta korlátok között,
lelkészi teendőket csakis Pozsony szabad királyi város
területén végzünk. Azelőtt mindig szabadságunkban állott
a várnak a város felőli részében hitsorsosainkat meglátogatni
és nekik lelki vigaszszal szolgálni; midőn azonban 1737.
december 10. a pozsonyvármegyei közgyűlés határozata
alapján a szolgabiró végleg betiltotta ezen egyházlátogatásokat azon királyi parancs értelmében, melyet a helytartótanács a megyegyűlésen kihirdettetett: ezen királyi parancs
előtt meghajolva, soha többé a mondott időtől fogva itt
evang. szertartásokat n e m végeztünk.
A m á s vallású cselédeket illetőleg pedig azt felelték
az evang. lelkészek, hogy ezeknek vallási befolyásolásától
minden időben távol tartottak magunkat, sőt hallgatóságunkat mindenkor figyelmeztetjük, hogy ha vannak szolgálatukban katholikusok, őket vallási szertartásaik gyakorlatában és vallásos érzületeikben ne zavarják és ne akadályozzák. Bár a mi vallásunkon levő cselédek a római
katholikusok részéről hasonló méltányosságot tapasztalnának és ne kényszeríttetnének a vallásukkal ellenkező
szertartások elvégzésére!
Bármennyire vált is azonban bizonytalanná az evangélikusok helyzete az országban s igy Pozsonyban is : a
törvény önkényes magyarázata következtében
beállott
számos jogsérelem, a királyi hatalom és az uralkodó egyház részéről tapasztalt bőséges illetéktelen beavatkozás és
erőszak n e m eredményezte az oly hőn ohajtott végső cél
beteljesülését, a protestantizmus teljes anyagi és erkölcsi
romlását. Az egész vonalon mutatkozó türelmetlenség,
gyűlölet, hatalmi gőg és nyers erőszak arra ösztönözte a
protestánsokat Pozsonyban is, hogy a külvilág elől gondosan elrejtett benső vallásos életet éljenek, melynek nem
a dogma adott erőt, hanem a lelkiismeret jogosságába
potissimum instituetur puncta. Manuscriptum inclyti conventus Pos. Ev. Tom.
VII. pag. 93.—100. Pozs. ev. lie. kézirattár 320. kt.

vetett hit. Ez tette őket alázatosságukban is szilárdakká,
szegénységükben is erősekké, elhagyatottságukban is reménykedőkké.
Vezető férfiaik most is megtalálták a küzdelem eszközeit a hivek vallásos buzgalmának ébrentartásában és
az erre szükséges intézmények szellemi és anyagi
erőkkel való létesitésében és fejlesztésében. Érezte a
pozsonyi egyház azt is, hogy múltjánál, helyzeténél és
erejénél fogva nem csak a saját jóvoltáért kell megküzdenie,
hanem a válságok közötti diadala vagy bukása az ország egész
északnyugati részében, a mai egész dunáninneni kerületben
menti meg vagy hagyja veszni a protestantizmust. Mint ezen
vidék evangélikus társadalmának jóformán szellemi központja, nemcsak neveli a protestáns ifjúságot az elemi, közép és
akadémiai fokon, hanem stipendiumaival lehetővé teszi,
hogy az itt végzett theologusok a külföldi egyetemeket
is látogathassák, sőt a pozsonyi és bécsi ágensek állandó
támogatásával ezen iíjak útleveléről is gondoskodik. Évente
10 — 15 theologiai ifjú között körülbelül 1000 ftot oszt
ki, a mi azon időben tekintélyes összeg volt, ha meggonduljuk, hogy a pozsonyi egyház rendes szükségleteinek fedezésére 7000 ft-nál többet nem igen forditott és
egy-egy ifjúnak egy évi német országi tartózkodása 60
fttal lehetővé vált. Azt a magatartását a pozsonyi evang.
egyháznak alig veheti valaki rossz néven, hogy az ilyen
theologusokat arra kötelezte, hogy visszatérésükkor a
pozsonyi egyház meghívása elől valamely tanári vagy
lelkészi állásra ki nem térhetnek; így biztosította magát
mindig, hogy kellő számú jó erők kerüljenek szolgálatába.
De másfelöl alig volt az országban evangelikus egyház,
mely templom- vagy iskolaépítésnél, tűzvész vagy más
szerencsétlenség alkalmával a pozsonyi egyházat kérésével fel nem kereste volna és sohasem eredménytelenül.
1744-ben Kuntz Jakab ágens számára a pozsonyi polgárokra kirótt decretális eskü elengedése körül kifejtett sikeres

eljárásáért 12 körmöci arany tiszteletdijat szavazott meg.
Később a Bécsben, Pozsonyban és Pesten állandósított
ágensek állandó fizetéséhez évenkint megállapított összeggel járult. Malik Kristóf polgármester és egyházi és iskolai
felügyelőnek, a miért a decretalis esküt nem tette le, a
saját és családja számára ingyen kriptát adományozott.
A belső vallásos élet fejlesztése céljából kimondotta
az egyházi konvent, hogy nemcsak minden csütörtökön,
hanem a hét minden napján kell reggeli istentiszteletet
tartani, de különösen akkor, midőn katholikus ünnep
van, hogy igy nehezebben lehessen a céhbelieket a
katholikus ünnepen való részvételre kényszeríteni 1 ). A
következő (1746.) év május 3. pedig azon határozatot
hozta, hogy a cselédek, mesterinasok és idegenek ideszakadt gyermekei számára külön kathechizáló istentiszteleteket tartat és a mennyiben a lelkészek egyéb elfoglaltságuk miatt ezeket nem végezhetik, theologusokat
alkalmaznak, kik is a Jeszenák János tanácsos által felajánlott 1000 ft-nak a kamatjait fogják kapni. Az 1747.
szept. 24. közgyűlés megszabadította a líceumi igazgatót
az alumneumi pénzkezeléstől és ezt évi 24 ft tiszteletdíj
mellett egy külön ephorusra bízta. 1762-ben ideiglenes
minőségben Jeszenák János volt az egyház felügyelője és
az ez évi nov. 25. egyházi közgyűlésen bejelentette, hogy
a temető és a Kochmeister-féle telek között fekvő Schusterféle kertet megvette oly célból, hogy azt az egyház rendelkezésére bocsássa. Szükség pedig erre azért volt, mert
a régi temető szűknek bizonyult és a Schuster-féle kerttel tetemesen nagyobbítható volt. Az egyház pedig hálából a Jeszenák család számára a Kuefstein-féle sirboltot
engedte át. Ezzel azonban még nem ér véget Jeszenák
János érdemeinek sorozata, mert 1767-ben azon házát a
Nonnenbahnon (ma Bél Mátyás-útca), mely a FriedhofEvangelisches Deutsches Bethaus
25. tartott konventi jegyzőkönyve.

Protokoll 1783—1804. 1744, nov.

gasse-be a (mai Liceumutcába) szögellett be és melyet
előzőleg a Laban Ferenc mészáros mestertől vett házért
becserélt, az egyház számára átengedte. Az 1769. júl.
26. tartott egyházi konventen pedig bejelentette, hogy
konviktistái számára a licenmi épület alkalmas részében
egy külön tractust akar épiteni a saját költségén, hogy zavartalanabban és jobb körülmények között tanulhassanak.
Az épitendő német templom céljaira 1000 darab körmöci
aranyat ajánlott fel 1774-ben. Mikor pedig 1776. íeb. 1.
meghalt, az ugyanezen napon közzétett végrendelet szerint
még három egyházi célra tett nagyszabású alapitványt és
pedig 16600 ft-nyi tőkét hagyományozott oly célból, hogy
annak kamataiból a Bécsben és Pozsonyban székelő
evang. vallású ágensek illetményei gyarapodjanak, 10000
ft-nyi tőkének a kamatai az általa 1751-bén alapitott
convictus minor tiz tanulójának ellátására forditandók;
15000 ftnyi tőkét pedig oly célzattal hagyományozott
végrendeletileg, hogy kamatai arra érdemes egyházak,
egyházi intézmények, lelkészek, tanitók és tanulók segélyezésére forditandók. Idősb Jeszenák János, a későbbi báró
Jeszenák család megalapitój a, az Esterházy kath. főúri
család protestáns jogügyi főtanácsosa, ki tekintélyét, vagyonát a saját bölcseségének, ernyedetlen szorgalmának
köszönhette, ezen, azon idők mértéke szerint óriási alapitványaival beirta nevét azok sorában elsőnek, kiknek
a pozsonyi evang. egyház fennállása körül döntő érdem
jutott osztályrészül. Nem felejtkezhetünk meg azonban
e helyen azon bölcs, tapintatos, mindazáltal határozott
és gyakran veszedelmes, legalább állást és vagyont kockáztató vezetésről sem, melylyel a pozsonyi egyház számára
akárhányszor megtudta mutatni a sok válságból kivezető
utat. Emléke megérdemli, hogy a pozsonyi egyház örök
kegyeletének tárgya maradjon 1 ).

») Deutsches Bethaus. Protokoll 1740—1784. 618. o.

E helyütt teszünk mindjárt emlitést azon szerényebb
hagyományokról, melyeket a vallásuk iránt épenúgy lelkesedő hivek egyházuk gyarapítására tettek.
Mikulay István nógrádmegyei birtokos 1000 forintot
küldött a pozsonyi egyház elöljáróságához, hogy ennek
kamataiból évenkint a körülményekhez képest három vagy
négy családjabeli ifjú, ezek nem létében nógrádmegyeiek,
illetőleg más megyebeliek is, ha ág. hitv. evangélikusok,
alumneumi ellátásban részesüljenek 1 ).
1771. mart. 21-én kelt feltételes adománylevelével
Pillerné Fuchsecker Zsuzsánna, győri lakos oly feltétel
alatt juttat 1000 rajnai forintot a pozsonyi evang. egyháznak, hogy annak kamataival rendelkezhessék az egyház
a saját belátása szerint; ha azonban Győr szabad királyi
város ismét azon helyzetbe jutna, hogy imaházat építhetne,
a tőke tulajdonjoga a győri evang. egyházközséget illeti meg 2 ).
Bohus J á n o s hírneves besztercebányai ügyvéd és
több megye táblabírája 1759. nov. 29-én kelt végrendeletében 4000 forintot hagy a pozsonyi evang. egyháznak,
a kamatok szabad élvezeti jogával; ha azonban az evang.
vallásgyakorlat Pozsonyban megszűnnék, Bohus János és
Dániel, illetőleg ezek örökösei kapják meg a tőkét 3 ).
Würth J á n o s Theofil győri kereskedő 1771. június
14*én kelt és 1774. m á j u s 26. kihirdetett végakarata
szerint 20000 forintot hagyományozott a pozsonyi evang.
egyháznak, hogy a tőke kamataiból szegény evangelikus
gyermekek a kereskedelmi vagy iparos pályára neveltessenek 4 ).
*) Mikulay István alapitó levele 1770. m a r t . 19. lemásolva a Deutsches
Bethaus Protokoll 1740-1784. 464. o.
2
) Pillerné szül. Fuchsecker Zsuzsánna feltételes adomány-levelének
mása a Deutsches Bethaus Protokoll 1740-1784. 478. o.
3
) Bohus János végrendeletének codicillusa másolatban a Deutsches
Bethaus Protokoll 1740-1784. 360. o.
4
) Würth János Theofil végrendeletének másolata a Deutsches Bethaus
Protokoll 1740—1784. 543. o.

Attin Mátyás pozsonyi polgár 1766. okt. 17-én kelt
végrendeletével 10000 forintot hagyományozott, melyből
6000 forintnyi tőke árvaház alapítására, 4000 forint pedig
az alumneum alaptőkéjének gyarapítására íordíttatott 1 )Mária Terézia korából származnak továbbá még: a
Valaszky-féle 200-, a Bender-féle 300-, a Bano-féle 100,
a Vitzián-féle 1000, a Burgstaller-féle 200, az Egerlandin
Zsuzsánna-féle 600, a Ferber-féle 4000, a Goldner-féle
300, a Graf-féle 300, a Gstettner Borbála-féle 5000, a
Hayn-féle 200, a Schultz-féle 200,j a Pribis-féle 200, a
Han Erzsébet-féle 200, a Lang-féle 300, a Pesko-féle 3352,
a Palm-féle 8000, a Skarica Zsófia-féle 10000, a Teutschféle 200, a Wohlgemuth Dániel-féle 100 forintos hagyatékok.
E szerint a pozsonyi egyház ezen időben legalább is
100000 forintnyi alapítványi tőkével rendelkezik, ami a
pénz mai vásárlási értékének megfelelőleg egy millió koronánál többnek felelne meg.
Az egyház nagy benső, erkölcsi erejét azonban az
mutatja leginkább, hogy úgy német, mint magyar-tót
templomát oly időben építette meg, a mikor még a Szelepcsényi-Kollonich-Barkóczy rendszer fennállott, a mikor
a hivatalos zord idő dacára egyes védettebb helyeken a
jövő tavaszi élet tör elő, reménységet ébresztve a tél
sanyaruságától meggyötört emberek számára. Már a hatvanas évek elején kezdték beszélni Pozsonyban, hogy az
idő már sötét gyászát levetette, hogy Bécsben sem úgy
van már, mint ahogy régen vólt, József trónörökös a
felekezeties ellentétből táplálkozó bajokat gyökeres átalakulást célzó befolyásával akarta beszüntetni. Az öreg
Mária Terézia nem szűnt meg ugyan egész haláláig azon
meggyőződésben élni, hogy neki uralkodó kötelessége volna
a birodalmában lakó eretnekek lelki üdvösségét az ő akaratuk ellenére is előmozdítani: a szabadabb életfelfogás,
*) Konventhatározat Attin Mátyás hagyatékára vonatkozólag. Deutsches
Bethaus Protokoll 1740-1784. 414. o.

vallási türelem, felekezeti békesség, felvilágosodás, a személyes szabadság kiterjesztésének kérdése a francia encyclopaedistákban, a felvilágosodott abszolutistáknál, a magyar
»aufklaristáknál«, miként Kazinczy nevezte őket, kezdett
ideál lenni, melynek megvalósításáért küzdeni a legjobbaknál életcél, a hétköznapi lelkeknél divat volt. Csak az
érdek és elfogultság volt kénytelen szándékait és munkáját
a napvilág elől elzárni. Pozsonyban is ez időben a szellemi élet új friss megnyilatkozása a nagy európai áramlat
érvényesülésének tudható be. A latinul szerkesztett és
tisztán csak tudományos célt szolgáló »Nova Posoniensia«
cimü újságot felváltotta a »Pressburger Zeitung«, melynek
létesitésében és irányításában egy oly férfiú vett részt,
ki az evangelikus egyház ügyeinek is buzgó előmozditója
volt: Windisch Károly Gottlieb, városi tanácsos. Az a
jámbor szándék, hogy az ideiglenes fatemplom helyébe
egy az egyházhoz méltó kőtemplomot építsenek, már
azonnal a fatemplom épitése után kezdődött és közel volt
ahhoz, hogy egy évszázadot megérjen. Az I. Leopold,
I. József, III. Károly és részben Mária Terézia alatti viszonyok éppenséggel nem voltak alkalmasak arra, hogy a
jámbor szándék megvalósuljon. Most is 1772-ben nagyon
is meg kellett gondolni minden egyes lépés jelentőségét,
melyet a cél érdekében tenni akartak, nehogy még azt
is elveszítsék, ami a mult romjaiból fennmaradt. Okultak
azonban a korábbi templomépitések tanulságaiból, és a
mostani hatalmi erejük szerénységéből, hogy kerülniök
kell mindennemű összeütközést, kihívást. Csak mikor az
összes eshetőségeket mérlegelték, vették fontolóra azt, ami
napjainkban a főkérdés volna, a pénzt. A hivek vallásos
érzületén alapuló áldozatkészség elég bőséges forrásnak
ígérkezett a vállalat kiviteléhez. Az 1774. évi február
havában tartott közgyűlés tehát elhatározta, hogy felségfolyamodványban kéri meg Mária Terézia királynét, hogy
adna engedélyt a kilencven év óta használt, kezdetben is

ideiglenes minőségben épült, azóta roskadozó állapotba jutott
és a hallgatóság testi épségét a legnagyobb mértékben
fenyegető, német evang. templom célszerű k i j a v i t á s á r a . Erre egy ugyanazon évi március 7. kelt helytartósági leirat felhívja a Pozsony városi tanácsot, hogy az
érseki helynök (homo dioecesanus), a város megbizottjai
és hites szakértők állapitsák meg: olyan állapotban van-e
a régi imaház, hogy céljainak többé meg nem felel, lehetséges-e ennek célszerű kijavítása, hány hallgató számára
van benne hely, minő telket akarnak a kibővitésnel felhasználni? A városi tanács e megbízatásnak megfelelve,
jelentésében kinyilatkoztatta, hogy a fatemplom egyáltalában nem alkalmas arra, hogy célszerű átalakítás utján
a kívánalmaknak megfelelő kőépületté átalakítható volna,
a kibővítés pedig azért lehetetlen, mert a keskeny épület
a Friedhofgasse és a Kuefstein-féle épület közé szorulván,
szélesebbre ki nem bővíthető; a hosszanti kibővítés pedig
az amúgyis aránytalanul hosszú épületet még hosszabbá
tenné. E vélemény az egyházi közgyűlésen tudomásul
vétetvén, Karner Ferdinand városi tanácsos és Stettner
József jegyző felkérettek, hogy egy megfelelőbb telekre
nézve tegyenek javaslatot. A javaslat már néhány nap
múlva megvolt és alkalmas telekül a Stein-féle ház kertjének egy részét jelölte meg. Ehhez az egyház hozzájárulván, felkérte a Barinyay István kanonok pozsonyi plebánus
homo dioecesanus elnöklete alatt működő helytartósági
bizottságot, hogy ujabb helyszíni szemlét tartson véleményes
jelentése megtétele előtt. Az utóbbi kapcsán azután, miután a helyszíni szemle alapján az egyházi kiküldöttek
által az összes kérdőpontokra nézve felvilágosítást kapott,
felterjesztést tett a bizottság, hogy a jelenlegi imaházat
nem lehet átalakítani és kibővíteni, tehát más alkalmas
helyen okvetlenül újat kell építeni. A pozsonyi evangélikusok száma 5000 körül járván, az új imaház nagyságának ezen körülmény nyel számolni kell. Az egyháznak

magának 7000 frtnyi tőkéje van k a m a t r a kiadva a pozsonyi
polgároknál, mely nem lévén alapítványi tőke, templomépitési alapul szolgálhat. Eddig is Jeszenák János 1000
db. körmöci aranyat és Adonyi György egyháztag 1000
ftot ajánlottak fel az u j templom céljaira. A költségek
egyéb része a pozsonyi és egyéb hitsorsosok önkéntes
adományaiból ezek megerőltetése nélkül lehetséges. Miután
az 1682-ben Draskovich Miklós országbíró elnöklete alatt
működő királyi biztosság a pozsonyi evang. imaház számára az Eibeswald, Kuefstein és Stein-féle házak belsőségén hasítottak ki telket, az újonnan építendő imaház mostani telke is ezen a belsőségen javasoltatik oly formán,
hogy a Stein-féle ház tartozékát alkotó lelkészkert volna
rá legalkalmasabb, mert úgy a leányiskola, mint a líceum
felőli bejárat útján nemcsak a Nonnenbahn, h a n e m a
Schulgasse felől is meg volna közelíthető és a lelkészek
is a Kuefstein-féle házból könnyen hozzájutnának, mindazáltal a közforgalmat nem akadályozza és a város nyilt
terén n e m áll. Az épitendő imaház 18 öl, 8 láb hosszúra
és 15 öl, három hüvelyk szélesre van tervezve. Ezen
felterjesztés aláírói között szerepel Barinyay István Pozsony városi plébános is, amivel igaz nemes keresztyénies
érzületének adta kifejezését.
A mig ezen felterjesztés a helytartó tanácsot járta
meg, a konvent Gombos Mihály felügyelőt és Geletneky
Frigyes egyháztagot küldte fel Bécsbe az udvarhoz az
új templom építését kérő felségfolyamodványnyal. Ápril
20. értesítik a helytartóságot ezen folyamodványról, mire
a június 4. tartott egyházi konvent m á r tudomásul vehette
azt, hogy a királyi engedély az új templom építésére az
óhajtott módozatok között a helytartótanács utján m á r
leérkezett a városi tanácshoz.
A királyi engedély különösen hangsúlyozta, hogy a
folyamodványban megjelölt mértéken túl nem szabad
épitkezniök és minden fény és pompa elkerülendő.

Most tehát hozzá lehetett fogni az épitkezéshez is.
A lelkesedés, melylyel ez végbement, nem volt kisebb,
mint 1634-ben és 1657-ben az akkori templomok épitése
alkalmával. 1774. június 26. tették le az alapkövet.
Ettől fogva serényen folyt a munka, melynek tetemes
részét a hivek ingyen végezték. Az adakozók hosszú
sora pedig tanúskodik a hivek áldozatkészségéről. Jeszenák és Adonyi ajándékán kivül említsük meg, hogy a
kereskedő ifjak testületileg 150 ftot, Zetter Mária cselédleány 5 ftot, Zsitkovszky és Zechmeister vaskereskedők külön-külön 80 mázsa vasat, Geletneky Frigyes
30000 db., Kochmeister András pedig 20000 db téglát
adományoztak.
Az építkezés 1775. szept. 7-ig már annyira jutott,
hogy eznap estéjén a hamburgi ácsmester, a ki a ma
is csodált tetőgerendázatot rakta fel a falakra, a tető
legmagasabb pontjáról éltethette Mária Terézia királynét,
József császárt, Albert herceget, a magyar királyi helytartót, a Pozsony városi tanácsot, a pozsonyi evang.
lelkészeket és az egyházi
elüljárókat, végül
mind
azokat, a kik a templom építkezésénél közre munkálódtak.
Egy évet vett igénybe a zsindelyezés, az asztalos
munka, a kikövezés, a festés és diszités, valamint az
orgona felállítása. 1776. november 30. szombati napon
Dobay Sámuel lelkész a régi fatemplomban tartotta még
meg az imát, délután pedig Klein Mihály lelkész már
az ú j templomban az első istentiszteletet. A következő
napon, dec. 1. a tulaj donképeni felavatási ünnepen
Ribiny J á n o s espereslelkész tartotta a felavató imát és
az ünnepi szent beszédet. Ez alkalommal 36 hangszer
kíséretében az énnekkar Strecsko Sámuel líceumi igazgató
alkalmi énekét adta elő.
A mint az elszámolás mutatta, az immár közhaszná-

latnak átadott német templom összesen 46546 ft és 42
kr-ba került 1 ).
Még mialatt a német templom épült, felmerült a kérdés, hogy a helytartósági parancs megállapodása szerint
a régi fatemplom lebontandó lévén, a közvetlenül hozzá
épített kis magyar tót templom sem állhat fel magában,
ezt is vagy újra kell építeni más helyen, vagy a saját
helyén gyökeres javításokkal helyreállítani. Legtermészetesebb megoldásúi kínálkozott, hogy a régi német fatemplom alakittassék át magyar tót templommá ; a volt magyar
tót templom pedig romboltassák le. A nehézség abban
volt, hogy a korábbi felségfolyamodvány szerint sem a
hely nem alkalmas imaházra, sem a templomot nem
lehet átalakítani: ezen ellenmondás a helytartótanács
részéről kihasználható lévén, az engedély
megadása
veszélyeztetve lehetett. Innét van az új kérvénynek rendkívül alázatos hangja és rendkívül bő megokolása, mely
az akkori helyzetet éles megvilágításban mutatja be.
„Legszentségesebb Felségednek megbecsülhetetlen királyi és anyai kegyelmességét irántunk, hű alattvalói
iránt, melyet azzal méltóztatott tanúsítani, hogy nekünk
a legalázatosabb kérelmünkre jóságosan megengedni kegyeskedett, hogy a régi roskatag német imaház helyett egy
újat építsünk, a legmélységesebb alázattal tartjuk tiszteletben és becsüljük meg mindnyájan és azért nem is mulasztjuk el alázatos könyörgésünket a felséges ausztriai ház
szerencsés uralkodásáért Istenhez felemelni és utódaink
sem fogják elmulasztani ezen imát, mert mi beléjük
akarjuk oltani ezen hálaérzetet a legszentebb Felségednek
*) Acta templorum et scholariim. Pozs. ev. líceumi kézirattár
Deutsches Betnaus-Protokoll 1724—1784. A pozs. ev. egyházi levéltárban.
Erinnerung an das am ersten Adventsonntage (3. December) 1876 gefeierte
100 jährige Jubelfest der evangelischen deutschen Kirche. Meinen Dienst
und Grusz etc. (Az épitő mester felköszöntője 1775. szept. 7.) Pozs. ev. lie.
kézirattár 681. kg. 26. sz. Emlék feliratok a pozs. ev. német templom falaiban. Baurechnung der evang. deutschen Kirche 1776. Lie. kézirattár.

irántunk tanusitott bőséges kegyelmességéért," így kezdik
felségfolyamodványukat a pozsonyiak
a magyar tót
templom épitéséért. A megokolásban elmondják, hogy a
mostani magyar tót imaház époly régi, mint a volt német
imaház, mert ez is a Draskovich-féle országos bizottság
közreműködésével kijelölt telken a némettel egy időben
és ugyanazon körülmények között épült. Már eredetileg
is sötét és alacsony épület volt, ujabban azonban veszedelmes repedések keletkeztek rajta. Szűk volta miatt a
magyar és tót istentiszteleteket váltakozva kellett benne
megtartani, de ez is lehetetlenné vált ezen lakosság megnövekedése következtében. Ezenkívül a környékbeli magyar
és tót lakosság is itt végzi ájtatosságát, valamint a helybeli tanulóifjúság is, melynek, javarésze magyar és tót.
Mesteremberek, mesterlegények és inasok is szép számmal
vannak Pozsonyban, kik ezen imaházba szoktak járni.
A cselédségnek is tetemes része magyar és tót lévén,
ezek istentisztéletéről is gondoskodni kell. Különösen
szűknek bizonyul azonban az imaház nyári időben, midőn
az itt időző környékbeli tót szőlőmunkások teljesen megtöltik. Még az is figyelembe veendő, hogy országgyűlések
alkalmával az evangelikus és református követek, főrendek,
bizottságok és ezek hozzátartozói csak ezen helyen vehetnek részt vallásuknak megfelelő istentiszteleten. Nem
hagyhatók említés nélkül azok sem, akik azért kénytelenek
huzamosabb ideig Pozsonyban tartózkodni, mert ügyeik
elintézése valamely kormányhatóságnál, a királyi helytartótanácsnál vagy kamaránál ezt szükségessé teszi. Van azonkívül sok evangelikus katona is a helyőrségben, kiknek
egy része a magyar vagy tót istentiszteleten vesz részt.
Előfordul, hogy ezen elemek valamenyien kivánnak részt
venni az evang. istentiszteleten és olyankor megesik, hogy
vagy nem férnek az imaházba vagy pedig egymást zavarva,
ájtatosságukat nem végezhetik 1 ).
*) A pozsonyi evang. egyház felségfolyamodványa a magyar-tót imaház

Az eljárás itt is oly hosszadalmas volt ugyan, mint
a német templomnál, csakhogy az épitkezés engedélye elvben meg volt adva a helytartó tanács 1776. júl. 18. leiratával, melyet nem sokára a német templom felavatása
után a régi fatemplom és régi magyar-tót templom lerontása követett. 1777. nov. 8. avatták fel az uj magyar-tót
templomot is Torkos Mihály modori lelkész superintendens
magyar-, Mossóczy-Institoris Mihály pozsonyi magyar-tót
lelkész tót felavató beszédével, amidőn a Ribiny János
pozsonyi lelkész végezte az oltári szolgálatot.
A két templom felépítésére adott engedély tette Mária
Terézia emlékét a pozsonyi evangélikusoknak rokonszenvessé, bár egyébként eleget kellett nekik tűrniök. Ez a
rokonszenv és egyéb tekintetben szerzett általános népszerűsége különösen az 1780-ban bekövetkezett halála
alkalmával rendezett gyászünnepkor jutott kifejezésre.
Konventhatározat következtében ugyanis a nagy templomot
fekete drapériákkal vonták be. Ribiny János gyászbeszédében nem feledkezett meg arról, hogy a pozsonyiak mennyivel tartoznak neki. A gyászistentisztelethez a fekete posztót Batthyányi bíboros, esztergomi érsekprimás szívességéből kapta az evang. egyház').
Volt azonban elég oka a magyarországi evangélikusoknak most már reménységgel nézni a jövőbe.

építésének engedélyéért 1776. m á j u s 15. Deutsches Evang.. Bethaus Protokoll,
1724-1784. 586—592. o.
*) Und dieweilenihre Eminenz Herr Cardinal und Erzbischoff vonBatthyán
gnädigst verwilliget, dass man von dem schwarzen Tuch aus der Stadtpfarrkirchen auch im Bethause Gebrauch machen könne, also wurde verordnet,
Seiner Eminenz vor diese Gnade Dank abzustatten, dessen Tapezierer aber,
welcher das schwarze Tuch aufgeschlagen, ein Geschenk von 3 Dukaten gemacht und auch denen Musicis zur Erkenntlichkeit eine Mahlzeit durch den
Cantor Thomászy gegeben werden soll. Deutsches Bethaus Protokoll 1724 —
1784. 631. o.
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zok a remények, melyek II. József
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hez protestáns részről fűződtek, vagy egyáltalában
nem vagy csak igen csekély mértékben teljesültek. Ennek leginkább az volt az oka, hogy a protestánsok
a tettvágyó trónörökös elejtett szavaiból, egyes reávonatkozó ellenőrizetlen adomából, általánosan elismert emberies
érzületéből azt következtették, hogy a katholikus hittételetekkel és egyházszervezettel szemben inkább a protestánsokhoz vonzódik. A valóság azonban az volt, hogy
II. József, bár emberies érzülete mélyebb és őszintébb mint
mintaképe II. Frigyes porosz királyé, vallásos érzületét és
világnézetét minden felekezettől egyenlő távolságra bölcsészeti alapon, erős egyéni vonásokkal az állam boldogulásának szempontjából alapitotta meg. Dicsősége és tragikuma
is az volt, hogy nagy álmait megvalósithatóknak vélte,
hogy egyetlen ember elszánt tevékenységétől oly eredményeket várt, melyek többet jelentettek volna, mint a minőt világforradalmak, nagy hóditók, elemi csapások valaha is el tudtak
volna érni. Vallásos világnézete és közkormányzati elvei szembe helyezték ugyan a katholicizmussal és így a protestánsokat
megszabadította az őket eddig szorongató klerikalizmustól,
másfelül azonban a protestánsok hitéletét és történeti
fejlődését is tisztán a felvilágosodott absolutizmus álláspontjáról ítélve meg és kezelve, arra kényszeritette őket,
hogy a klerikalizmussal vállvetve a nemzeti eszme jelszavával küzdjenek meg legalább az abszolutizmussal.
A P o z s o n y i Evang. Egyház T ö r t é n e t e .
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II. József türelmi rendelete elvben ugyan sok korlátját rombolta le a magyar protestantizmus fejlődésének,
a gyakorlatban azonban, különösen Pozsonyt illetőleg,
annyira csekély jelentőségű, hogy még csak egy jegyzőkönyvi pontra sem adott alkalmat. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a mi benne a legnagyobb jelentőségű, hogy
t. i. a protestánsok anyagi erejők korlátjain belül építhetnek maguknak imaházat, iskolát, paplakot, tanitó-lakást:
azt m á r a pozsonyiak a korábbi mostoha körülmények
között a saját erejükkel elérték. Mindössze abban mutatkozik némi haladás, hogy a türelmi rendelet következtében megszűnt annak akadálya, mely szerint a pozsonyi
lelkészek a Vártelek, Ligetfalva és Főrév területén levő
hitsorsosaikat lelki gondozásban részesíthessék. Némi
könnyebbülés volt az is, hogy az evangélikusoknak nem
kellett megtartani a katholikus ünnepeket, sőt ezeket nem
is kellett, mint eddig, a szószékről kihirdetni. Egy császári
rendelet azonban az illetékes hatóságok révén figyelmezteti a nem katholikus lakosságot, hogy a felekezetközi
jó viszony fenntartása céljából a nem katholikusok tartózkodjanak a katholikus ünnepen oly munka végzésétől,
mely a katholikusok megbotránkozására adhatna alkalmat 1 ).
Még jobban sértették a protestánsok elvi önkormányzatát azon császári intézkedések, melyek az egyház vagyonának kezelését és igy az egyház alkalmazottjainak anyagi
érdekeit érintették, bár tagadni nem lehet, hogy II. Józsefet
itt is tiszta emberies érzület vezette. Igy elrendelte, hogy
a szegény embereket ingyen kell eltemetni és a szegény
ember gyermekét dijtalanul kell a lelkésznek keresztelnie.
Miután pedig a katholikusoknál a temetések körül felmerült fényűzést előbb császári rendeletek korlátozták,
oly panaszok hallatszottak, hogy most már az evangelikus
temetések mennek végbe nagyobb fényűzéssel mint a
1

) Protocollum conventus rei evangelicae Posoniensis 1784—1804. A
pozsonyi evang. egyház 1737. ápr. 10. tartott konventjének jegyzőkönyve.

katholikusok. Ehhez képest a konvent megállapította a
háromféle fokozat szerint végbemenő temetések szertartásait és költségeit s ezeket tudomás vétel végett a budai
helytartósághoz felterjesztette 1 ).
Nem ment azonban oly simán a dolog a keresztelésekért járó dijak eltörlésénél. Itt ugyanis a leikészek arra
hivatkoztak, hogy a rendelet következtében elesnek a
hiványilag biztosított lelkészi jövedelem egy részétől, a
miért tehát nekik a gyülekezet kárpótlással tartozik. Az
egyházi konvent úgy akart segíteni a dolgon, hogy hat
évre visszamenőleg megállapította a keresztelések útján
befolyt lelkészjövedelmet és ennek átlagát vagy valamely tőke kamataiból vagy valamely biztos és állandó
jövedelmi forrásból kívánta fedezni. Az előmunkálatok
befejezésekor azonban kitűnt, hogy a pozsonyi egyház
az alapítványi tőkék lekötöttsége miatt sem az egyik sem
a másik eljárással nem oldhatja meg a fennforgó kérdést,
miért is felségfolyamodással a korábbi állapot fenntartását kérte. A mit hallgatagon meg is kapott' 2 ).
A leginkább életbevágó császári intézkedés azonban
az volt, mely elrendelte, hogy az egyház gondjaira bizott
alapítványi tőkék egy részét, a mennyiben ezek kórházak
fenntartását, betegek ápolását, szegények gyámolitását
árvák nevelését, lelencek gondozását, őrültek gyógyítását
és elaggottak segelyezését célozzák, az egyház szabályszerű és hiteles elszámolás mellett szolgáltassa be a központi állami hitelintézetbe, mely ezentúl maga fogja az
örökhagyók akaratát végrehajtani. Bizalmatlanság volt ez
az állam részéről a kezelés tisztasága szempontjából, melyhez a pozsonyi egyház esetében — semmiféle különös
eset fel nem merülvén — az államnak semmi köze sem
volt. Erőszakos Önkény is egyszersmind, mert a végrendelkezők épen a pozsonyi egyház által kívánták a jótékonyProt. conv. r. ev. Pos. 1784. nov. 25. konv. jegyzőkönyv.
) Prot. conv. r. ev. Pos. 1787. aug. 30. konv. jegyzőkönyv.
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ságot gyakorolni. De a gyakorlatban azzal járt volna,
hogy a künn levő tőkéket, melyek 5 százalékot jövedelmeztek, többnyire birói úton kellett volna behajtani. Ez
magában azzal járt volna m á r , hogy az eredeti tőkéknek
csak bizonyos hányada folyt volna be, mert az ingatlan
értéke — többnyire házak — csökkent és a birói eljárás
költségeit a tőkékből kellett volna levonni. Hozzávéve
még azt is, hogy sok család jutott volna koldusbotra és
az özvegyek, árvák, betegek, szegények és elaggottak a
kisebb tőkéknek csak 3 százalékát kaphatták volna az
állam pénztárából, a pozsonyi egyház meglevő humanitárius
intézményei: alumneum, konviktus, árvaház a legsúlyosabb
anyagi válságba sodortattak volna. Mindezeket az érveket a legrészletesebben felterjesztették a pozsonyiak felségfolyamodványukban, kérve a császárt, hogy az alapitványi
tőkéket ezentúl is az egyház kezelésében hagyná meg. Az
ezen időben egyházfelügyelőnek megválasztott Windisch
Károly Gottlieb minden buzgalma és az egyháznak minden
kérelme hiába való lett volna II. József ismert hajthatatlanságánál fogva, ha az utóbbi figyelmét az akkor már
kitört török h á b o r ú másfelé nem irányozza 1 ). De a császár
1790-ben bekövetkezett halála következtében is az ügy
sok egyébbel egyetemben lekerült a napi rendről.
II. József testvére és két éven át utóda már belátta
a Josephinizmnus név alatt ismert egyházpolitika gyakorlati kivitelének nehézségeit. Az evangélikusok vallásszabadságát alkotmányos úton biztositotta és midőn az erre
vonatkozó törvény elfogadás végett a főrendek táblája elé
került, az ez alkalommal kifejlődött vita egyik hallgatója,
Crudy Dániel pozs. ev. lelkész azon csodálkozott leginkább,
hogy a klérus bejelentett tiltakozása ellen épen katholikus
főurak szállottak sikra, a Protestantismus alkotmányos és
törvényes védelme elől a főakadályt elhárítva.
A magyar kir. helytartóság 1789. évi 10309. sz. a. kelt rendelete. A
pozs. ev. egyház 1789. évi ápril 29. tartott közgyűlésének jegyzökönyvében.

A protestáns vallásszabadság e törvényes szentesítésének következménye volt, hogy úgy az ág. hitvallásuak
mint az evang.. reformátusok Pesten zsinatot tartottak,
melyre a pozsonyi egyház a saját képviseletére Crudy
Dániel espereslelkészét és Hrabovszky József ügyvédet
küldötte ki 1 ). Sajnos azonban, ezen zsinat határozatai II.
Leopold királynak 1792-ben bekövetkezett halála és Ferenc
király kormányzása alatt felmerült súlyos válságok miatt
királyi szentesítést soha sem nyertek.
I. Ferenc kormányzatára és a magyarországi protestantizmushoz való viszonyra vonatkozólag általában azt
mondhatjuk, hogy bár II. József türelmi rendelete és az
1790/91. országgyűlés törvényei kedvezőbb helyzetet teremtettek az evangélikusok számára elvben, az uralkodó
egyénisége, az őt környező államférfiak Thuguttól Metternichig, a lassanként újra érvényesülő klerikális-konservativ
irányzat nem engedték meg, hogy a hozott törvények
szelleme a gyakorlatban is megvalósuljon. Matatják ezt
azon sérelmek, melyeket a pozsonyi ev. egyház az 1801ben Pesten tartott egyetemes konvent elé terjesztett további eljárás végett. Ez alkalommal Lehotzky György
képviselte az egyházat. A sérelmek között első helyen az
a körülmény szerepel, hogy míg Pozsony városa házi
pénztárából a római katholikus egyház és iskola évi 5000
frt.-nyi hozzájárulást élvez, az evangélikusok semmit sem
kapnak. Továbbá a pozsonyi irgalmasok kórházában ápolt
evangelikus betegekhez evangelikus lelkészeket nem engednek úrvacsora vagy lelki vigasz nyuitása végett, pedig az
összes bécsi szerzetesi kórházakban az evangelikus lelkészek
akadály nélkül látogathatják híveiket. A legtöbb baj van
azonban a vegyes házasságok körül. Ha a jegyesek egyike
evangelikus, csak úgy esketi meg a házaspárt a katholikus
lelkész, ha téritvényt ad, melyben kötelezi magát, hogy
*) Prot. conv. rei ev. Pos. Az 1791. szept. 5. tartott egyházi konv. jegyzőkönyv.

a születendő gyermekek mind a katholikus vallásban
fognak neveltetni. Különösen az evangelikus vallású
atyát kényszeritik ilyen téritvény adásra. Ha evangelikus
vallású özvegy asszony, kinek első férje evangelikus
volt és igy a gyermekek minden törvényes alap szerint
evangélikusok, másodizben katholikus emberhez megy
nőül, oly téritvény aláirására van kötelezve, mely szerint
az első házasságából született gyermekeit is katholikus
vallásuaknak fogja nevelni, azon megokolással, hogy ezen
gyermekek is a katholikus családfenntartó kenyerét eszik.
Végül n e m csekély sérelem volt az sem, hogy a Pozsonyban lakó censor külföldi hittani könyvek behozatalát és
kinyomatását nem engedte meg, holott a bécsi censornak
ez ellen semmi kifogása sem volt 1 ).
Az 1802. január 13. és 14. tartott dunáninneni kerületi
gyűlésen azon megtiszteltetés érte a pozsonyi evang. egyházat, hogy espereslelkészét Crudy Dánielt a dunáninneni
egyházkerület püspökévé választotta meg. Crudynak nemcsak a pozsonyi egyház körül voltak nagy érdemei, hanem
a protestáns egyházjogban való nagy jártassága és ernyedetlen munkássága következtében a kerületi és egyetemes
gyűléseken szava mindenkor döntő hatású volt a szőnyegre
került ügyek tárgyalásakor.
A külföldön és hazánkban elterjedt szabadelvű eszmék okozták, hogy az 1682-ben megállapított egyházközségi szervezet módosítását találták a pozsonyi egyház
vezető körei szükségesnek. Az eddigi szűkebb és általános
konvent helyébe egyetlen egy, a gyülekezet minden tagját
magába foglaló közgyűlés lépett, mely az egyes bizottságok
által előterjesztett folyó ügyek sorsát eldöntötte. Az 1806.
ápril 22. tartott egyházi konvent elfogadván az ezen
célból kiküldött bizottság javaslatát az egyházközségi szervezet lényegében a következő volt:
') Prot. conv. rei. Pos. Az 1801. aug. 9. tartott egyb. konv, jegyzőkönyv.

1) A mit eddig az u. n. conventus minor, a kis
konvent végzett, ezután egy egyházi közgyűlési választmány hatáskörébe tétetik át (Ausschuss, Deputatio conventualis).
2) Miként eddig a szokásnak megfelelőleg, ezután
szabályrendeletileg Pozsony városának mindenkori birája
vagy polgármestere gyakorolja az egyház felügyeletét
és viseli az elnöki tisztet az egyházi közgyűlésen.
3) A gazdasági választmány az ő elnökét az u. n. honoratiorok sorából választja meg, a kik a városi tanácsban
benn vannak és a kiknek további bennmaradása a tisztujitások alkalmával a konvent magatartásától függ. Első
elnökül Szkaricza Gábort választották meg.
4) A gazdasági választmány tagjai:
a) az egyház mindenkori levéltárnoka
b) esetről esetre, ha paedagogiai vagy irodalmi
ügyek tárgyaltatnak, a lyceum igazgatója.
c) a mindenkori két egyházgondnok és az
egyházi közgyűlés által választottak, még pedig négy a
honoratiorok, nyolc a külső tanácsból és nyolc a polgárok közül, a kik közül három szőlőműves legyen.
5) A választmányi elnök az egyházi felügyelő tudtával havonkint legalább egyszer összehívja a választmányt.
Szükség esetén az elnök rendkívüli választmányi gyűlést
is hívhat össze. A meghívókat az egyházfi viszi szét
és ezért a választmány tagjainak névjegyzéke számára
leírandó. A választmányi elnöknek joga van azon tagok
helyett, kik elmaradásukat bejelentteték nem tagokat is
meghívni a választmányi gyűlésbe. A választmány az egyház pénz- és gazdasági ügyeiben, a templomszékek kiadása
tárgyában határoz, valamint felülbírálja az összes számadásokat, ellenőrzi az alapítványok kezelését, véleményt mond
az elnök, egyházfelügyelő vagy a közgyűlés által jelentéstétel végett hozzáutalt kérdésekben.

6) A választmány tanácskozásairól jegyzőkönyv vezetendő, melynek bevezetésében név szerint vannak felsorolva a jelenlevők. A jegyzőkönyv minden következő
gyűlésen felolvastatik; elfogadtatása vagy módositása esetén
az elnök, két idősebb választmányi tag és a jegyző által
aláirva az egyházfelügyelőnek adatik át, a ki további
eljárás végett a közgyűlés elé terjeszti.
7) Az egyházi konvent az egyházi felügyelőből, az
evangelikus városi tanácsosokból, az egyház összes lelkészeiből, tanáraiból, a honoratiorokból és az egyház fenntartásához hozzájáruló összes polgárokból áll és évenkint
négyizben hivandó össze 1 ).
A mint e szervezetből látjuk, még mindig magán
viseli az evang. egyház a városi jelleget, melyből eredetileg kiindult: a város főtisztviselői, a belső és külső tanács
tagjai benne is úgy vannak szerephez juttatva, mint a
város közigazgatásában.
Vessünk azonban még egy tekintetet az egyház anyagi
helyzetének kifejlődésére a Mária Terézia királynő elhalálozása után bekövetkezett időszakban. Mint ott láttuk, az
akkori önkényes kormányrendszer nem tudta megbénítani
a pozsonyi ev. egyház kedvező fejlődését, a mi főleg a
két új templom felépítésében jut kifejezésre. Ennek nem
utolsó oka volt a pozsonyi polgárok munkássága, gondossága
és józan élete folytán beállott anyagi jóléte, melyet szerencsés
külső körülmények is előmozdítottak. A hétéves háború
következtében drágán adhatta el borát és olcsón beszerzett nyers terményeit annélkül, hogy a háború veszélyei
közvetlenül érintették volna. A termény- és nemes fém
gazdálkodás ezen korszakában a pozsonyi polgár az
ország legjobbmódú lakosai közül való volt.
Ha első sorban a pozsonyi egyház anyagi felvirágzásának az volt is az oka, hogy polgárai munkás, józan
*) Protocollum rei evangelicae Posoniensis ab anno 1806. usque 1813
pag. 7 - 9 .

életű és jól gazdálkodó szerzők voltak, tagadni nem lehet,
hogy az egyház helyzete is nagyban hozzájárult a gyüle-

Windisch Károly Gottlieb, a pozsonyi ev. egyház felügyelője. (L. 410. o.)

kezet vagyonának emeléséhez. Mert az egész országban
el volt terjedve az a meggyőződés, hogy a pozsonyi egy-

ház a magyarországi evangelikusság legszilárdabb központja, ez tesz legtöbbet a vallásszabadság megóvásáért
folytatott küzdelmekben, ez hozza a legnagyobb áldozatokat az ifjúságnak protestáns szellemben való felnevelésére,
ifjaknak német egyetemekre való kiküldésére, a valláságensek fizetésére, betegek és szegények gyámolitására.
Azért nem is késtek az ország bármely részén lakó
evangélikusok hagyományaikkal a pozsonyi egyház ily
irányú törekvéseit gyámolitani. A legtöbb végrendelkező
nyilatkozatában azonban megtaláljuk azon záradékot,
hogy azon esetben, h a Pozsonyban az ág. hitv. evang.
vallás szabad gyakorlata megszűnnék, mi történjék a
hagyomnáyozott alapitványnyal. Mikor a türelmi rendelet
következtében sok egyház újra feléledt, sok alapitvány
— a hagyományozó végakarata szerint — az illető egyházak birtokába és kezelésébe ment át. Ezekkel nem
sokat veszitett az egyház, mert rendesen csak a kezelés
terhétől szabadult meg, lévén az illető hagyaték annyira
helyi és különleges, sokszor tisztán családi érdekkörben mozgó feltételhez kötve, hogy maga a pozsonyi
egyház hasznukat alig látta. Még úgy sem igen volt közvetett haszna a pozsonyi egyház tagjainak a felhalmozott
alapitványtőkékből, hogy kölcsönkép vehették volna fel,
mert a személyi hitel nem volt elég biztositék és nagy
összegekben kellett a tőkéket kamatra kiadni. Rendesen
valamely főúr vette ki az alapítványi tőkéket kölcsönkép,
igy látjuk a Pálffy, a Nyáry, Erdődy, Csáky, Zichy grófi,
Esterházy hercegi, a Luzsénszky bárói családokat is,
mint a pozsonyi ev. egyház adósait.
Bármennyire gyarapodott is fel az alapitványtőke, a
lelkészek, tanárok és tanitók fizetése, a templomok és
iskolák jó karban tartása még is mindenkor a hivek
hozzájárulásaiból nyert fedezetet. Ez nem volt épen nagy
és Mária Terézia meg II. József korából alig hallatszik e
miatt panasz. Annál kevésbbé, mert az egyháznak a teme-

tésekből, a templomszékek kiadásából, a perselyből és
offertoriumokból is nem csekély jövedelme volt. Igaz
ugyan, hogy ezen jövedelemből viszont a temető költségeit kellett fedeznie, melyek 1783 óta, a mikor a
kecskekapui temetőhöz először vásárolt telket, mindinkább
szaporodtak. A régi kripták tulajdonosai számára ugyanis
u j kriptákat kellett berendezni, az új temetőt fallal kellett
bekeríteni és minthogy rnár kezdettől fogva szűknek
bizonyult, mindig nagyobbodó árban kellett a szomszéd
telkeket megvásárolni 1 ). Az 1778-ban megkezdett u. n.
fehérkereszt temető a Virágvölgyben szintén tetemes
költségeket okozott az egyháznak 2 ).
Már mikor II. József 1789-ben hozzá akart nyúlni
az egyház egyes alapjaihoz, szükségesnek mutatkozott
ezen alapítványok pontos összeírása, mert az 1785-iki
összeírás sok tekintetben meghaladottnak mutatkozott.
1785-ben az egyház alapitványtőkéi 114210 frt-ot tettek ki
és bár Graeven Márton altábornagy 1790-ben 36000 frt-nyi
alapítványt tesz az alumneum, ösztöndijak, és szegények
számára és kis részben az egyház szabad rendelkezésére
is 3 ), még is, midőn az alapítványokra vonatkozólag az
1799. dec. 27. konventen előterjesztés tétetett, az összes
alapítványok összege csak 139000 frtot tett ki, mert időközben egyes alapítványokat, melyeket feléledő gyülekezetek tagjai a saját céljaikra tettek le a konventnél, az
illető gyülekezeteknek visszaszolgáltatott a konvent.
Az egyház anyagi állapotának hanyatlása szoros
kapcsolatban van az állam pénzügyi zavaraival, melyek
már II. József uralkodása végével veszik kezdetüket, a
mikor a császár az orosz cárnővel, II. Katalinnal szövetkezve háborút indított a török ellen. Növelték a zavarokat a II. Leopold és I. Ferenc korabeli francia háborúk,
Protocoll. conv. rei ev. Pos. 1801. jul. 3. jk.
) Protocoll. convent. rei evang. Pos. 1778. március 23 j. k.
3
) Az 1890. aug. 14. tartott egyh. konvent j. k.
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a mikor a kormány és az országlakosok arany és ezüst
pénze nagyrészben a külföldi pénzpiacra vándorolt, az
egyedül szabadalmazott bécsi bank papirjai pedig a hiányzó
ércalap dacára hihetetlen mértékben
megszaporodtak.
Már ekkor kezdetét vette a bécsi bankócédala nagy értékingadozása, a mindennapi életre szükséges élelmi cikkek
ára már-már az előzőhöz képest a duplájára emelkedett.
A kormány az 1793-ban kitört francia háború költségeit
az állam rendes jövedelmeiből, miután külföldi hitele is
nagy rázkódtatáson ment át és az angol segélypénzek elégtelenek voltak, nem volt képes többé előteremteni. Ezért
az alattvalókhoz fordult önként felajánlott segélyért vagy
kölcsönért. így jutott a pozsonyi evang. egyház is azon
helyzetbe, hogy a kormány részére önkéntes hadi járulékot gyűjtsön. A gyűjtés eredménye 1416 frt volt, mely
összeg az egyház pénztárából 1500 ftra egészittetett ki
és 334 körmöci aranyra váltatván be, az állampénztárnak Bécsben átadatott 1 ).
Már mikor 1799-ben az alapítványtőkék
összege
139000 frtban volt megállapítva, kitűnik, hogy a tulajdonképeni egyházi célokra csak 5000 ftnak a kamatját lehet
felhasználni, a többi mind különböző célokra le van kötve.
Minthogy pedig akkor a Campo Formióban megkötött
x
) A 334 körmöci arany számára Türtsch Mihály pozsonyi ötvös diszes
ezüst tokot készített a következő felirattal:
Für Menschenwohl
Und wider Fürsten Feinde
Bringt ehrfurchtsvoll
Dies Opfer die Gemeinde
der Augsburgischen Confessionsverwandten
in Pressburg.
E loyalis feliratú, pengő pénzbeli ajándékot természetesen szivesen fogadták
Bécsben és Crudy Dániel pozsonyi esperes, Czechmeister Adám és Forster
Kristóf egyháztagok, kik az ajándékot az egyház nevében átnyújtották, először csak szóbeli köszönetét hozták az illetékes hatóságoknak, 1794. aug. 6.
pedig a konventen fel is olvasták a királyi helytartótanács köszönő iratát.
Prot. conv. rei ev. Poson. 1784—1807. Az 1794 évi március 5. és aug. 6.
konv. jk.

béke után csakhamar kitört a második francia háború s
rendkivüli drágaság uralkodott, mely különösen a pénzbeli jövedelemükből élő lelkészeket, tanárokat és tanítókat sújtotta, továbbá az alumneum, konviktus, árvaház
fenntartása is válságossá vált, mindezen alkalmazottak
és intézmények a konventet ostromolták, hogy helyzetükön
javítson. A konvent azonban a meglévő segélyforrásokból nem tudta a szükséges anyagi segélyt előteremteni.
Nem maradt tehát egyéb hátra, mint vagy redukálni a
meglévő állásokat, vagy ú j segélyforrásokat teremteni. A
konvent a maga részéről az 1799. december 27-én tartott
közgyűlésén arra határozta el magát, hogy egy oly alapítványtőkét teremt, melynek kamataiból jobban javadalmazhassa alkalmazottjait. Ivet köröztek mindjárt a konventben,
melynek aláírásával ki ki egy évre annyi önkéntes pénzbeli hozzájárulásra kötelezte magát, a mennyit anyagi
helyzete kinek-kinek megengedett (Subscriptionsbeitrag 1 ).
Amikor meglévő állások megszüntetésére gondoltak,
első sorban a magyar-tót lelkészi állás tűnhetett fel olyannak, hogy az a három lelkészi állással egyesíthető lévén,
esetleg magyarul és tótul tudó káplán útján tölthető be s
igy annak kisebb javadalmazása útján az egyház szabadulna személykiadásainak egy részétől.
Ezen körülmények indították a pozsonyi lelkészikar
egy kiválóan lelkes és hazafias tagját, Institoris Mossótzy
Mihályt arra, hogy a saját vagyonával egyszersmindenkorra megmentse a magyar-tót lelkészi állást a m a veszedelemtől, hogy anyagi erők hiánya következtében be kell
szüntetni. Megható őszinteséggel mondja el ajándéklevelében 2 ), mennyire rosszabbra fordultak a pozsonyi egyház
anyagi viszonyai azon negyven esztendő alatt, hogy lel*) Az 1799. dec. 27. tartott konvent ülés jk.
z
) Institoris Mossótzy Mihály ajándéklevele, mely szerint a pozsonyi
ev. egyháznak 8000 frtot adományoz a magyar-tót lelkészi állással egybekapcsolt negyedik főiskolai tanári szék megalapítására. 1800 május 26. j. k.

késznek megválasztották. A jelen körülmények között a
konventtől nem várható a magyar-tót lelkészi állás nagyobb
javadalomban való részesítése. Sokat ártott különösen a
magyar egyháznak, hogy a magyar királyi helytartótanácsot Budára helyezték át és Pozsony környékén több
magyar egyház ú j r a éledt, minek következtében nincs
meg már korábbi jelentősége. A magyar istentiszteleten
sokkal kevesebben vesznek részt, mint a németen. Félni
lehet attól, hogy az ideszakadt magyarság magyar istentisztelettől is megfosztva, teljesen elnémetesedik. A magyartót lelkésznek a jövedelme az egyháztól kapott 200 frton
felül alig tesz ki még 200 frtot. Ebből ő (Institoris Mossótzy) mint legény ember megtudott ugyan élni, de mi
lesz azon utódjával, ki ugyanezen jövedelemből családdal
együtt kénytelen élni. Mindezekre való tekintettel 8000
frtot. adományoz a pozsonyi egyháznak oly feltétellel, hogy
annak 5 százalékos kamatából 200 irtot kapjon Bilnitza
Pál lelkészjelölt, a miért e lyceumnál mint negyedik theológiai tanár heti 10 órában theologiai tantárgyakat ad elő
s ezzel kapcsolatban halála után az egyház ' őt utódává
megválasztja. Az utóbbi esetben az adományozott összeg
összes kamatait, tehát 400 frtot élvez a magyar-tót lelkész
hiványilag biztositott egyéb járandóságain kivül.
Már azzal, hogy Institoris Mossótzy a magyar-tót
lelkészi állást így biztosította, a negyedik theologiai tanszéket megalapította és Bilnitza személyében derék utódról gondoskodott, örök hálára kötelezte a pozsonyi egyházat.
Még nagyobb és mondhatni az egyház történetében
páratlanul álló lelkes gondoskodást tanúsított Institoris
Mossótzy a pozsonyi ev. gyülekezet irányában: az 1803.
október 7. bekövetkezett halála után kihirdetett végrendeletében egész vagyonát, mely körülbelül 40000 forintot
tett ki, az egyházra hagyta, hogy különböző jótékony célokat
valósíthasson meg. így a m á r említett 8000 frton kivül

4000 frtot hagyott a magyar-tót egyházra, 2000 frtot az
egyház szabad rendelkezésére, a szegényeknek 1900 frtot.
Nem feledkezett meg a lyceumi ifjúságról, a könyvtárról,
levéltárról, árvaházról sem. Ezen lelkes gondoskodása
Institoris Mossótzynak egyházáról minden emlékkőnél,
minden emlékbeszédnél közvetlenebbül hirdeti egy hőn
érző, magasztosan gondolkodó, valóban kiváló ember elévülhetetlen érdemeit 1 ).
Ugyanazon esztendőben, melyben Institoris Mossótzy,
egy másik nagylelkű egyháztag, Czechmeister Ádám is
20000 frtos alapítványt tett le leányárvaház alapítására' 2 ).
1808-ban tették közzé Kivay Mihály pozsonyi polgár
végrendeletét, ki körülbelül 11000 frtot hagyományozott
oly célból, hogy a tőke kamatai beteg iparoslegények és
cselédleányok ápolására fordíttassanak. 1809-ben pedig
hirdették ki Szeleczky Pál, szentgyörgyi polgármester
végrendeletét, ki a pozsonyi tanárok fizetésének javitására,
az alumneumra, kórházra, a Pozsonyban felállítandó ev.
theol. akadémiára és a pozsonyi ev. egyház céljaira
összesen 8000 frtnyi alapítványt tett.
Mint láttuk tehát, a Graeven-, Institoris-Mossótzy-,
Czechmeister-, Kivay- és Szeleczky-féle alapítványok maguk
többet tesznek ki, mint a mekkora alapitványtőkével a
pozsonyi egyház 1785-ben rendelkezett. Az önkéntes
járulékokból is folyt be már segély, sőt elérték 1810-ben
a pozsonyi evangélikusok azt is, hogy a városi pénztár
összesen 820 frttal járult az evang. lelkészek és tanárok
fizetéséhez s igy azt kellene gondolnunk, hogy az egyház
és alkalmazottainak anyagi helyzete fényesebb volt, mint
valaha. Rendes körülmények között bizonyára így is
lett volna. Azonban az 1805. és 1809. ki francia háborúk
1

) Institoris Mossótzy Mihály emléktáblája a pozsonyi magyar templom
falában. Szűts Gábor VIII. o. tanuló emlékbeszéde Institoris Mossótzy felett
1900 november 30 án.
2
) Protocollum conv. rei ev. Pos. 1784-1804. 1803. szept. 3. konv. jk.

végleg a tönk szélére sodorták az állam pénzügyeit.
1809-ben pedig a francia háború veszedelme közvetlenül
érte Pozsony városát és kárt okozott az evang. egyháznak is. Mig ugyanis J á n o s főherceg a győri csata után
a pozsonyi hidfőt védte Davoust francia marechall ellen,
Beauharnais Jenő, olasz alkirály Győr alól Bécs irányában vonult el Pozsony mellett, a királyi várat és sok
házat lövetve rommá. A konvent házai közül is néhányat
ú j r a kellett épiteni a háború után. Mindez azonban könynyen kiheverhető baj lett volna. A főbaj a kormány kimerült hitele következtében a papírpénz értékingadozása
volt, a mindennapi élet szükségletei pedig hallatlanul
magas árakon voltak csak megszerezhetők. Az 1811. márc.
15. kimondott államtönk végül meghozta a teljes katasztrófát, a mennyiben az ezévi szeptemberi császári pátens
elrendelte, hogy az állampapírok az állampénztáraknál
névértékük csak ötödrészéig váltatnak be, vagyis a papirpénz értékének négyötödrészét elveszítette. Sok egyénre,
családra jelentette e rendelkezés a koldusbotot, sok intézményre a tönkrejutást, az összlakosságra minden esetre
a nyomort és a szenvedést. A napszámos és m u n k á s
ember nem igen érezte a változást, mert most ,,pengő"
pénzben kellett kifizetni őket. A kik a saját nyers terményeikből éltek, még szintén valahogy csak megvoltak, valamint
azok is, a kik nyers terményeiket piacra vihették, mert
a külföld jó pénzzel fizetett. Leginkább azokra sújtott le
a devalvátió, a kik tőkéik kamataiból vagy készpénzfizetésükből éltek. A pozsonyi konventre nézve tehát azt
jelentette ezen államtönk, hogy negyedmillió forintnyi
alapitványtőkéje most m á r csak 150000 forintot ért
vagyis az alumneum, konviktus, árvaházak, kórházak
csakis ezen devalvált tőke kamatai után adhattak ellátást
s így mindenütt csökkenteni kellett a felveendők számát.
A külföldi ösztöndijakat szintén össze kellett vonni és
kevesebb ifjú mehetett külföldre. A lelkészek, tanárok és

tanítók helyzete pedig egyenesen szánandó volt. A kinek
1000 ft volt a fizetése, az ötödére leolvadt érték és kétszeres
élelmiszerár mellett kénytelen volt úgy élni, mintha
azelőtt csak 100 ft-ja lett volna. A konvent minden
lehetőt megtett, hogy alkalmazottai mostoha sorsán
segítsen, a persely-offertorinm és önkéntes járulékból
drágasági pótlékot szavazott meg, a hol tehette, a lakást
természetben adta, gondoskodott, hogy élelmi szert, fát,
bort a híveknél és a városnál a papírpénz oly hányadáért kapjanak, mely valamivel magasabb volt, mint az
államilag megállapított érték, sőt a választmányban Önkéntes járulékot is javasoltak 1 ). Azon veszedelemnek volt
ugyanis kitéve az egyház, hogy alkalmazottjai bármely
falusi egyházban jobban láthatták biztosítva anyagi megélhetésüket, ha termesztményben kapják fizetésüket, mint
a devalvált papírpénzzel fizető Pozsonyban.
A pozsonyi egyház tőkéinek pontos vesztesége az
államtönk után 96410 ft-ot és 59 kr-t tett ki. E veszteség azonban nem egyenlő arányban érte az alapokat.
Legtöbbet szenvedett az alumneumi és konviktusi alapítvány, mint a melyek már a tönk előtt sem tudtak megfelelni a követelményeknek; az ösztöndijalap látszólag
nem veszített ugyan sokat tőkében, azonban a kötvények
oly rosszul voltak elhelyezve, hogy a névleges érték csak
2'/ 2 százalékot hozott. Az árvaházi és a Zechmeister1812. okt. 4. választmányi ülés jk. Hogy mennyire a helyzet magaslatán állott a választmány ezen alkalommal, mutatja a javaslat indokolása:
Geschieht dies nicht (die Aufbesserung der Pfarrer-, Professoren- und Lehrergehalte im Wege des Subscriptionsbeitrages), so sind unsere Prediger und
Schullehrer die erste beste Vocation, die ihnen angetragen werden wird,
anzunehmen nothgedrungen und die Gemeinde in der Gefahr, keinen Anspruch
auf ausgezeichnete Subjecte machen zu können ; ihr Gottesdienst wird in
Abnahme gerathen und selbst die Religion mit der Gefahr der Verfinsterung
bedroht werden. Welch trauriges Resultat für unsere ansehnliche und in
Ungarn erste Gemeinde, wenn uns das Unglück treffen sollte unsere Kirchenund Schullehrer nicht nach Billigkeit und Gerechtigkeit zahlen zu können.
276. o.
A Pozsonyi Evang. Egyház T ö r t é n e t e .
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féle leányárvaházi alap annyit veszilettek, hogy a fiúés leányárvák számát csökkenteni kellett.
Legtöbbet szenvedett azonban azon alapitvány, melyet
Jeszenák J á n o s a vallás-ágensek fizetésének emelésére
tett; ez ugyanis 16600 ftról 4 6 8 9 ftra olvadt le, mig
aránylag a templom- és iskolaalap, a lelkészi, tanári és
tanitói fizetések főforrása, 26675 ft-ról 18097-re redukálva,
nem túlságosan sokat veszitett 1 ).
A pozsonyi egyház minden tényezője egyesitette
erejét, hogy az anyagi fennállást alapjában megrendítő
pénzügyi államtönk következményei mentül kevesebbet
ártsanak az egyháznak: lelkészek, tanárok és tanítók nem
sietnek vidékre, hogy jobban biztosítsák maguknak anyagi
fennmaradásukat; túlságos, az egyház erejét felül haladó
követeléseket nem támasztanak, megbíznak az egyház
jóindulatában és erejének visszatérésében. Az egyház
vezetői pedig azt a nagy feladatot oldották meg, hogy a
meglévő alapok értékeinek pontos meghatározásával, biztos
elhelyezésével, szigorúan pontos és lelkiismeretes kezelésével az alapokat a teljes megsemmisüléstől megmentették,
ú j segédforrások előteremtésével és jó gazdálkodással
nemcsak az alkalmazottak és a hívek bizalmát nyerték
vissza, h a n e m megerősítették azon országszerte meggyökeresedett meggyőződést, hogy a pozsonyi egyház
javára hozott áldozattal az egész magyarországi Protestantismus erősödik meg. Ez pedig az idők folyamán
abban nyert kifejezést, hogy intézményei egyre nagyobb
és nagyobb
testületek
szerveivé lettek,
a
kezdeményezés és mostoha körülmények között való fenntartás
dicsősége azonban minden időkre a pozsonyi egyházat
illeti meg. Igy mindjárt a vallási ügynökség kérdése az
egyetemes egyház ügyévé lett a devalváció következté*) Geletneky János Károly egyházgondnok jelentése az egyház tőkéinek állásáról az 1813. évi június 7. tartott ülésen. Protocoll. generalis conv.
ddo. 7o aug. 1813.

ben. A pozsonyi egyház ugyanis Nisnyánszky helytartósági ágensnek a redukált tőke után járó kamatokat küldte
el, mig az az eredeti tőke utáni kamatokat követelte az
egyháztól. Az egyház az ügyet a kerület utján az egyetemhez tette át, mely sok viszontagság után a négy egyházkerületre kirótt járulékból látta el az udvari ágenst 1 ).
A szintén válságba sodort alumneum és Jeszenákféle konviktus további fennállását Skaricza Gábor, Pozsonymegye táblabírája és választmányi elnök azzal biztosította,
hogy 1816. szept. 26. kelt végrendeletével a pozsonyi
egyházat tette meg általános örökösévé úgy, hogy az
örökségből egyes részörökösöket kielégítve, a vagyon megmaradt nagyobb részét a líceumi alumneum számára
hagyományozta oly módon, a hogy a végrendelet végrehajtója Scultety Pál ügyvéd és a pozsonyi egyház elüljárósága a cél érdekében megfelelő megállapodásra fognak jutni 2 ).
Hozzá is láttak az egyházban egy az egész alumneumot ujjá szervező javaslat kidolgozásához, de mivel
Skaricza rokonai perrel támadták meg a végrendeletet,
ennek végrehajtása némi késedelmet szenvedett 3 ). Csak
1820-tól fogva érvényesül a most már újra biztositott
alumneum áldásos működése, a hogy azt Skaricza Gábor
végrendelete lehetségessé tette 4 ).
A líceumi tanárok sorsa az özv. Báró Prónay Gáborné
szül. Podmaniczky Karolina bárónő adománya következtében javult meg lényegesen, a mennyiben 10000 váltó
forint 5 százalékos kamataival gyarapodott jövedelmük 5 ).
J

) Prolocoll. generalis conv. eccl. Pos. ddo. 28. maji 1814.
) Copia testament! Gabrielis quondam Skaricza ddo Viennae 26. sept.
1816. Prot. gen. conv. eccl. Pos. ddo 20 oct. 1816.
3
) Projectum statutorum Alumnei Skaricziani neocondendi, productum
in protocollo deputationali 1817. die 3o septembris.
4
) Protocollum conventuale ddo 1820, 8. decembris.
5
) Báró Prónay Gáborné sz. Podmaniczky Karolina bárónő alapítólevele 1814. dec. 31. A pozs. ev. egyh. konv. jk. 1815. jan. 23.
2

Úgyancsak a tanárok helyzetén javított az udvari k a m a r a
1815. júl. 5. kelt rendelete, mely a város alkalmazottainak fizetését kétszeresére emelte fel, igy a pozsonyi
lelkészek, tanárok és tanítók segélye a város pénztárából
hasonlóan 100 százalékkal emelkedett 1 ). Még jobban
gondoskodott a lelkészekről és tanárokról báró Zay
Péterné szül. Calisius Ludovica Amalia 2 ) azon végrendeletével, melyben a pozsonyi evang. egyházat úgy teszi
meg általános örökösévé, hogy a részörökösök igényeinek
kielégítése után a befolyó kamat tiz éven át a tőkéhez
csatoltassék és az igy megnövekedett tőke kamataiból mindegyik lelkésznek 300, minden tanárnak pedig 200 ft
fizettessék ki, a hátralevő összeg pedig stipendiumokra
fordittassék. Ez a hagyaték azonban Zay Mária és
Karolina, mindkettő született Calisius bárónők, az örökhagyó nővérei részéről megtámadtatván, végül 1818-ban,
miután az egyház és a részörökösök között megegyezés
jött létre, az ügyre vonatkozó iratok és a hagyományozott
vagyon az egyház rendelkezésére bocsáttattak 3 ).
Említendő
még Kirchmayer Pál pozsonyi polgár
hagyatéka, ki evangelikus és református tanuló ifjak
számára engedte át végrendeletileg kertjét és szántóföldjeit gazdasági felszereléssel együtt, hogy ezeknek alkalma
legyen kerti és mezei munkát is végezni és az általuk
megmívelt kert és föld termésében részesüljenek 4 ).
Corony Frigyes ratkói kiérdemült lelkész és esperes
még életében adott át 230 db császári aranyat a konventnek, hogy annak kamataiból külföldön tanuló theologusok
kapjanak ösztöndíjat. Az óvatosság, melynélfogva Corony
kikötötte, hogy a kamatra kiadandó összeg adóslevelében
*)
p. 287.
2
)
3
)
4
)

Protocoll. conv. rei ev. Pos. ddo 1815 aug. 14. Coroni (1813. aug 31).
Protocollum conv. rei ev. Pos. 1817. pag. 216.
Protocollum deputationale ddo 25. Novemb. 1818. pag. 318.
A Krichmayer-féle végrendelet másolata az 1817. aug. 17. jk. ben.

mindenkoron az aranyok súlya veendő a visszafizetendő
tőkénél tekintetbe, jellemző az akkori kor megrendült
hitelviszonyaira
Eisert Jakab 1817-ben 6000 ftot úgy hagyományozott

Mária Dorothea főhercegnő. A pozsonyi ev. liceum tulajdonában levő eredeti
festmény után.

az egyháznak, hogy kamataiból a liceumi könyvtár gazdasági, mennyiségtani és fizikai könyveket szerezzen be,
Rndus dominus Fridericus Corony conventui Posoniensi
capitalem summám donat. Prot. 1806—1813. pag. 287. 289.

vita sua

a könyvtárnok tiszteletdíja emeltessék, a lelkészek és
tanítók számára özvegyialap teremtessék
meg 1 ). Az
emiitett és a még ezekhez járuló Balla Athanáz-, P a h m e r ,
Lehotzky- és Viczián-féle hagyatékok, melyeket kisebb
adományok, hagyatékok meglehetős nagy számban gyarapítottak, az egyházat 1830-ig oly helyzetbe hozták, hogy
az 1811-ben okozott rázkodtatások következményeit kiheverhette, szilárd anyagi alapot nyerve kulturmissiójának
teljesítésére. Ezen erőfeszítésében a konventet támogatta
József főherceg nádor evangélikus neje is, Mária Dorothea
főhercegnő, ki 1827. szept. 8. adományozott 400 ft-nyi
hozzájárulásával előszőr mutatta magát a magyarországi
Protestantismus lelkes jóakarójának 2 ). Az egyház ez időszerint azzal mutatta magát hálásnak a főhercegnő iránt,
hogy a templomban számára külön diszes ülőhelyet
ajánlott fel. Erkölcsi méltánylást a pozsonyi egyház irányában Mária Dorothea főhercegnőnek férje is mutatott, a
mikor köszönő-iratot menesztett a konventhez, dicsérőleg
emelve ki azt, hogy a nemzeti m u z e u m számára átengedte a birtokában levő Decretum Május Regis Mathiae
cimű becses nyomtatványát 3 ).
1815. nov. 15. Kochmeister Pál egyházfelügyelő
bemutatta a konventülésen Crudy Dániel superintendens és
pozsonyi lelkész levelét, melyben a nyolcvan éves egyházfő azon kérelmét fejezi ki, hogy előrehaladott korára és
súlyos asztmatikus bajára való tekintettel mentsék fel őt
a lelkészi állástól. A konvent teljesítette is a kérelmet.
Crudy nagy érdemeit tekintve pedig egyhangú határozattal meghagyta őt úgy lakása, mint egész jövedelme
élvezetében 4 ). Nem sokáig élvezhette azonban az agg fő1

)
mánynál
2
)
3
)
2. Junii.
4
)

Eisert Jakab végrendeletét Bilnitza Pál lelkész és tanár a választbejelenti 1817. jún. 16. Protocoll. deput. dátum ut supra. pag. 215.
Protoc. deputationale 1827. sept. 8.
Litterae missiles Archiducis Josephi palatini Hung. ddo Budae die
1815. Prot, anni 1816. p. 73.
Protocollum Generalis conventus 1815. nov. 8.

pap az egyház gondoskodását, mert néhány hét múlva
m á r meghalt. Örökösei a következő egyházi közgyűlésen,
elhalálozott attyjuk végakaratához képest, ennek igen
becses kéziratait; melyeket részint maga állított egybe,
részben megvásárolt, nyilvános használatra a liceumi
könyvtárnak engedték át. Az egyház Crudy örököseinek
is juttatott kegydijat.
A Crudy Dániel elhalálozásával megüresedett superintendensi méltóság 1816-ban Kovács Martiny Mihály
modori lelkész superintendenssé választatásával töltetett
be. Az ú j superintendens ez évi október 11-én lön ünnepélyesen beiktatva hivatalába a pozsonyi német templomban, mely alkalommal Biermann Mátyás pozsonyi lelkész
az oltár előtt imádságot mondott és a szentirásbeli szöveget
olvasta 1 ).
1817. nov. 2. ünnepelte meg a pozsonyi egyház a
reformáció három százados emlékünnepét.
1820-ban a német templomot ú j réztetővel látták el.
1826 óta biztosította az egyház összes épületeit tűzkár
ellen.
1832-ben jan. 27. ünnepelte az egyház az ágostai
hittételek átadásának háromszázados emlékünnepét, mely
alkalommal Stromszky Sámuel lelkész tartotta az ünnepi
beszédet. E beszéd kinyomatván, jövedelméből vetették
meg az alapot, melyből a lelkészek özvegyei nyernének
segélyt és támogatást 2 ).

') Ordo installationis Reverendissimi Domini Superintendentis
Kovács-Martiny. die 11. octob. 1816. Lie. kézirattár.
2
) Protocollum conv. ddo. 26. Julii 1832.

Mich.

XX.

A legujabbkori események áttekintése.

XIX. század harmincas és negyvenes éveiben az
események hátterét azon országgyűlési viták
teszik ki, melyekben a protestánsok vallásszabadságát már n e m egyedül a protestáns vallású
követek, h a n e m a szabadelvű eszméktől áthatott összes
politikusok, bármely felekezetnek voltak is hivei, tartották a haladás egyik legelőbb megvalósítandó feltételének. Ezen vitáknak épen Pozsony lévén a színhelye,
evang. egyházának főemberei nem ritkán e viták tanuságaiból merítettek erőt, bizalmat a jövőhöz. Közkézen
forgott Pozsonyban 1833-ban a népszerű Beöthy Ödön
bihari követ több beszéde, mely tele volt a kath. vallású
papság ellen intézett gúnyos támadásokkal. Az ő indítványára biztak meg a rendek egy választmányt a lelkiismereti szabadságot biztosító törvényjavaslat szerkesztésével, mely szerint minden törvényesen bevett vallás
gyakorlata szabad; az áttérést bármely törvényesen bevett felekezetre megakadályozni nem szabad. Úgy a hatheti oktatás a katholikus lelkész részéről, mint a reversális követelése tilos. A protestánsoktól a lakás és birtoklás jogát Horvátországban megtagadó törvény érvénytelen. A protestáns ifjak a külföldi egyetemeket látogathatják. A katholikus szülők gyermekeiket protestáns iskolába is küldhetik. Minden magyar sorezredhez prot.

tábori pap is alkalmaztassék. A protestáns czéhbeliek a
katholikusok ünnepeinek megtartására nem kötelesek 1 ).
Az 1833. évi február és március havi vitatkozásokban az említett Beőthyn kivül Deák Ferenc, Palóczi
László és Lonovics József vettek részt, a művelt közvélemény élénk érdeklődése mellett. Nálunk azonban,
ekkor még oly hatalmas a klérus, a főrendek konzervatív
többsége és a kormány, hogy sem 1836-ban, sem 1840ben, a midőn ujabban tárgyaltattak ezen kérdések, törvényeket alkotni reájuk vonatkozólag nem lehetett, sőt
1841-ben egy pápai breve jelent meg, mely meghagyta a
magyarországi papságnak, hogy a vegyes házasságok
ügyében eddig elfoglalt álláspontját tartsa meg, vagyis
hogy egyházi áldásban ne részesítse azon házasságokat,
melyeknél a nem katholikus fél a leendő gyermekek
katholikus vallásban való neveltetéséről kötelező ígéretet nem tesz.
Ezen vegyesházassági reformra vonatkozó tárgyalásokkal egyidejűleg egy másik dolog is foglalkoztatta a pozsonyi evang. közvéleményt. 1840-ben Zay Károly gróf választatván meg egyetemes felügyelőnek, az általa foganatosított
szigorú rendszabályok a pozsonyi lyceumon is véget vetettek a pánszláv üzelmeknek 2 ). A pozsonyiak félelme
azonban, hogy gr. Zay egyetemes felügyelő buzgólkodására
az ág. evangelikus és református egyház közös erővel
létesítenek Budapesten egy theologiai akadémiát és legalább a lelkészképzés terén valósítják meg az uniót, nem
mutatkozott alaposnak, bár az unió és a közös protestáns
theologiai akadémia mellett nem kisebb ember küzdött,
mint Kossuth Lajos.
Az eredmény, melyet az 1843/4. országgyűlés a
') Kerékgyártó Árpád, Magyarország Történetének Kézikönyve, III. k.
239—242. o.
ä
) Josephus Hurbán, Curriculum vitae, 1840. julius 14. Pozs. ev. lie.
kézirattár 307. kg. 5. sz.

protestánsok vallásszabadságának fejlesztésében felmutat,
egyáltalában nincs arányban azon nagy várakozással,
mely különösen protestáns részről az országgyűlés szabadelvű állásfoglalásához fűződött. Ezen eredmény nagyjából
arra vonatkozik, hogy azon egyének, kik 18 éves korukig
az evangelikus vallásban neveltettek, a nők
pedig
férjhez menetelük idejetői számitva, ha e kort el nem
érték volna is, eddig követett vallásukban meghagyandók.
A törvény kihirdetése után az evangelikus lelkész előtt
kötött vegyes házasság is törvényes; de törvényesek még
azon házasságok is, melyek 1839. marc. 15.-től 1844.
nov. 10-ig evang. lelkészek előtt köttettek. A római kath.
egyházból valamely ev. felekezetbe áttérni megvan engedve.
Az ezt kivánó szándékát két tanú jelenlétében a saját lelkészénél bejelenti s ezt négy hét multán megismétli. E két jelentkezésről a lelkész bizonyitványt köteles adni, a mit ha
megtagad, a két tanú ad bizonyitványt. E bizonyitványnyal az áttérni szándékozó azon felekezet lelkészénél
jelentkezik, melybe áttérni akar s ezáltal az áttérés megtörtént. Az áttérések esetei a p ü s p ö k i hivatalok utján a
helytartó tanácsnál bejelentendők.
A teljes vallásbeli egyenlőséget, legalább elvben, még
csak az 1848. évi XX. törvénycikk mondotta ki, a
mennyiben tökéletes egyenlőséget és teljes viszonosságot
állapit meg minden bevett vallásfelekezetre nézve és hogy
minden bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségei
állami költségek által fedeztessenek.
Ezen országos kereten belül, mely nagyjából nem
mondható kedvezőtlennek a protestánsokra nézve, a
pozsonyi evangélikusok állapota a harmincas és negyvenes években szintén örvendetes gyarapodást, egészséges
fejlődést mutat 1 ).
*) Im Sonnenscheine der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit
können die Anstalten religiöser Bildung, wissenschaftlichen Unterrichts und
freundlicher Krankenpflege ihre wohltätigen Früchte in ungestörtem Segen
und immer gedeihlicher entwickeln. Neujahrsprogramm für das Jahr 1844.

Sajnos, az 1831-iki országos kórvészt, a kolerát, a
mi városunk sem kerülhette el. Ha azonban tekintetbe
vesszük, hogy a körülbelül 5000 lelket számláló evangelikusságból csak 102-en estek neki áldozatul, a katasztrófa
aránylag kisebb méretekre szoritkozott.
Az egyház e korszakban sem nélkülözte azon tekintélyt, melyet azon körülmény adott meg, hogy legidősebb
lelkésze egyszersmind a dunáninneni egyházkerület superintendense volt: az 1829. m á j u s 5. superintendenssé
választott Bilnitza Pál pozsonyi lelkész 1884. nov. 24.
halt meg és már a következő évi júl. 14. Stromszky
Sámuel Ferenc pozsonyi lelkész választatott meg az egyházkerület egyházi főemberévé. Ünnepélyes beiktatása jul.
15.-én folyt le Pozsonyban 1 ).
Az egyház vagyona a Bertina szül. Lehoczky Joh a n n a alapitványai által gyarapodott. Nevezett úrnő
ugyanis 1837-ben ösztöndíjakra 3125, a lelkészi- és tanítói
özvegy alapra 1000 és a templom céljaira 500 frtot hagyományozott. 1843-ban Geletneky Sámuel Frigyes a
templom és iskola céljaira, valamint a jótékony intézményekre összesen 67817 frtot hagyott végrendeletileg az
egyházra. 1839-ben kapta a nagytemplom hírneves orgonáját, mely alkalommal a templom belső díszítésére is
nagy gondot fordítottak eleink. A templom külső biztonságát pedig villámhárító alkalmazásával mozdították elő,
1842-ben Lieder Frigyes, udvari festő és a képzőművészetek akadémiájának tagja, adományozta az egyház számára a ma is meglevő oltárképet, melynek rézlapját
Habermayer Mátyás adta az egyháznak. Már 1832 óta
alakult meg az egyház kebelében egy temetkezési egyesület, melynek élén mint igazgató Ballus Pál és mint
pénztáros Kárász Tóbiás állottak. Célja ezen egyesületnek özvegyek és árvák számára lehetővé tenni, hogy szegényen elhalt hozzátartozóikat tisztességgel eltemethessék.
*) Neujahrsprogramm 1836.

A belépő tagok belépési dijat és évi járulékot fizetnek
mindaddig, mig a felszaporodott tőke, mely 1837-ben
m á r 600 frtot tett ki, a saját jövedelmeivel nem fedezi
a felmerült kiadásokat. Az 1847-iki év legörvendetesebb
eseménye az volt, hogy az uralkodó V. Ferdinand és
neje Pozsony városát meglátogatván, a jótékony intézeteknek juttatott kegyadományok keretében a pozsonyi
evang. egyházról sem feledkeztek meg, a mennyiben 250
frtot adományoztak az egyház által meghatározandó jótékonyságra.
Ily áldásos, egyre nagyobb és nagyobb hatáskörre
terjedő tevékenység mellett viradt az egyházra Bajcsy
József egyházi és iskolai felügyelő és Ballus Pál érdemteljes választmányi elnök működése idején a dicsőséges
és tragikus eseményeket hozó 1848. esztendő, mely az
akkori szabadelvű eszméktől áthatott nemzeti ügy küzdelme volt. Természeténél, históriai fejlődésénél fogva a
magyarhoni Protestantismus csakis a nemzeti ügy érdekében érvényesíthette befolyását, bár első sorban általános emberi szempontok szabták meg működése irányát.
Mint azonban ritka kivétellel e hazában mindenütt, úgy
Pozsonyban is megtette hazafias kötelességét az evangelikus
egyház: a liceum felső osztályaiban be kellett szüntetni a
tanítást, tanítványai ugyanis fegyvert fogtak, életüket és vérüket áldozva a haza oltáráig 1 ). A hivek részint szintén mint
nemzetőrök voltak tevékenyek a Schwechat alatt vívott szerencsétlen ütközet idején, részint a Vágvölgyben
előnyomuló Hurbanisták ellen harcoltak, majd kórházaikban sebesült honvédeket ápoltak, majd munkával, pénzzel,
vérrel és könynyel fáradoztak a nemzeti ügy diadalán,
mely azonban ezúttal végleges nem lehetett. A világosi katastrófával és Komárom elestével a nemzet ügye elbukott
és bekövetkeztek a diadalmas ellenfél féktelen bosszú1
í Neujahrsprogramm
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indulatának orgiái az 1849. évben. Még 1848-ban halt meg
Ballus Pál városi tanácsos és az ev. egyház választmányi
elnöke. 1849-ben pedig az egyházi és iskolai felügyelő
Bajcsy József halt meg. A nagy zavarban és m a j d
Windischgraetz herceg, majd Haynau tábornokok bevonulása idején minden nyilvános közéleti tevékenység a
katonai hatóság ellenőrzése alatt állott,
új felügyelő
és választmányi elnök nem volt választható, miért is
Schreiber Keresztély egyházgondnok és Ferenczy Károly
válásztmányi elnök-helyettes voltak felelősek az egyház
dolgaiért. A legnagyobb csapás azonban, a mi a pozsonyi
evang. egyházat a nemzeti katasztrófa nyomán érte, az
1846-ik év óta lelkészkedő Rázga Pál tragikus halála
volt. — Ezen, a magyar szabadság eszméjéért elszenvedett vértanúhalál azonban dicsőséget is hozott a pozsonyi evang. egyháznak, a miért is a legkisebb hála
kifejezése az utódok részéről, ha e megdicsőült vértanú élete
és halála körülményeit bővebb méltánylásra érdemesítjük.
Rázga Pál 1798 dec. 18. Bazinban született, egyszerű
tót polgári családból. Elemi iskoláit szülővárosában, az
algimnáziumot Modorban végezte. A főgimnáziumot a
pozsonyi ev. liceumon fejezte be, ugyancsak itt lett theologussá is, élvezvén a pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség
azon intézményét, melylyel ez arra érdemes theologusokat
külföldi egyetemekre szokott kiküldeni 1 ). Rázga, későbbi
esperesével Schimkó Vilmos ugyancsak pozsonyi lelkészszel együtt élvezte bécsi egyetemi tanulmányai idején
mint különös szorgalmú és jó erkölcsű ifjú a Szeleczkyféle ösztöndijat, akkoriban 120 ftot. 1823.-ban pappá szenteltetvén előbb a karinthiai Trebesingben, majd 1827.-ben
Zlámban, végül 1837.-töl fogva Modorban lelkészkedett.
Mint modori lelkész alkotta meg az azóta virágzó pozsony
egyházmegyei lelkészi gyámintézetet. 1839—1846-ig Prágá1

) Protocollum conventus evangelicorum Posoniensis 1820
iiura 1823. pag. 114. N. II.

1827. ad an-

ban lelkészkedett, hol azzal szerzett nevének állandó
emléket, hogy az evang. paplak és iskolaépület anyagi
eszközeit előteremtette 1 ). Prágából 1846-ban Pozsonyba
jött lelkésznek. Prágai tartózkodása a közte és gyülekezetének néhány főembere között kitört viszálykodás következtében lett lehetetlenné. E két körülmény, hogy t. i.
Prágában paplakot és iskolát tudott létesíteni, másfelől, hogy
egyesekkel való összeférhetetlenség következtében hagyta
el állását, jellemének és lényének két fősajátosságára
vezethető vissza. Rázga ugyanis rendelkezett egyfelűl a
kiváló szónok Összes tulajdonságaival, másfelül megvolt
természetében az a rendületlenség is, mely a hajlékonyságot, a viszonyokkal való opportunus megalkuvást feltétlenül kizárja. A két tulajdonságot visszavihetjük egy
közös forrásra, a cholerikus temperamentumra, mely
az eszmék iránti lelkesedésben határt nem ismerve
még az életösztön által sincsen korlátozva. ,,E férfiúnak a katonaságnál bizonyára kiváló életpálya jutott
volna osztályrészül ; papi állásában a belső ellenmondásoknak kellett, hogy áldozatául essék".
E szókkal
2
jellemzi egyik életirója ). Az 1846. tavaszán tartott beköszöntőjében egyebek között megmondotta : „Erőm,
tehetségem a tied, szeretett gyülekezet. Életem a hazáé !
Az egyháznak örömmel adom meg, a mit adhatok,
hazámtól el nem vonom soha, mivel neki tartozom". És
a tót származású, német anyanyelvű és műveltségű Rázga
oly lelkes híve lőn a magyar nemzeti eszmének, hogy
Kossuth Lajos lánglelkű buzdításának hatása alatt ő is
az egyházi szószékről lelkesítette híveit a nemzeti ügy felkarolására.
1848-ban, a bécsi és pesti
hatása alatt a Pozsonyi nemzeti
4

márciusi események
egyesületet alapította

) Karl Eckhardt „Geschichte der vereinigten deutschen
Gemeinde A. B. und H. B. in Prag. Prag. 1891.
2
J Kumlik Emil. A szabadságharc pozsonyi vértanúi.
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meg, hogy a nemzeti kormány törvényes intézkedéseinek,
ha arra szükség lesz, még fegyverrel is érvényt szerezzen.
Mint ezen egyesület egyhangúlag megválasztott elnöke
nagy buzgalmat fejtett ki a pozsonyvidéki nemzetőrség
szervezésében. Ettől fogva gyakran tartott beszédeket a
régi színház vigadójában a demokrata egyesület gyűlésein.
Egykorúak tanúsága szerint beszédei nem a forradalmi
láz paroxismusában fogamzott népszónoklatok voltak,
sem a fékevesztett tömegindulatnak tömjénező kitörések, hanem egy művelt idealistának komoly hangon és
az érzés melegével előadott meggyőző előadásai, melyek
minden egyes szavát áthatotta azon hit, hogy a magyar
nemzeti ügy azonos a demokratikus világszabadsággal.
A jobbágyfíu hő vágya a szabadság iránt, a mendikás
diák sóvárgása, hogy nyomorának láncait lerázhassa
magáról, a komoly munkát végző honpolgár jogosult reménysége, hogy önkény, reákció, udvari fondorlatok, katonai
uralom helyébe népszabadság fog lépni, késztették Rázgát
arra, hogy mindent kockáztatva belevesse magát a szabadságharc gyorsan változó küzdelmébe, vonzatva attól a
bűvös erőtől, melynek hatása alatt az élet szeretete, a
szerető hitves bánata, egy család nyomora nem gyakorolják az egyénre a békés korszakban megszokott és minden heroikus elhatározástól visszariasztó hatásukat.
A pozsonyi nemzetőrség 1848 őszén a Nyitrába
betört Hurbán-féle csapatokat Szemeznél szétvervén, ismét
Pozsonyba vonult, hogy csatlakozzék azon honvédcsapatokhoz, kik Jellasich bánt a pákozdi csata után a hires „oldal
mozdulat" alkalmával nyomon követték. Bár a horvát
betörő had a meglevő királyi hadak és a hirtelenül
toborzott nemzetőrség, valamint sebtében fegyverre szólított
népfelkelés utján részint megadta magát, részint pedig
kitakarodott az országból, a Windischgrätz herceg alatti
rendes császári hadnak két tűz közé szorítása a Schwechati
vereség következtében nem sikerült. Schwechátnál harcol-

tak a pozsonyi nemzetőrök is. Velük volt a tábori élet
sanyarúságait és veszedelmeit megosztva, honfitársait és
hiveit hősies kitartásra búzdítva Rázga Pál is. A csata
után a visszavonuló honvédséggel együtt tért vissza
Pozsonyba s itt a Zöldfa fogadó balkonjáról tartott gyújtó
hatású beszédet a néphez és kérte isten áldását a magyarok fegyvereire.
Az év végén azonban Bécs a császáriak kezébe jutván, Windischgrätz hada a visszavonuló honvédek nyomában a Duna vonalán Pest felé nyomult és Pozsonyt is
császári had szállotta meg gr. W r b n a tábornok alatt. A
ki kompromittálva volt, menekült a városból. Rázgát is
figyelmeztették, hogy jó lesz menekülnie, az út Komárom
felé nyitva áll. „Ne sértsetek. Gyáva volnék, ha elhagynám polgártársaimat, a kik az én tanácsomra siettek a
hazát védeni." — Ez volt Rázga nyugodt válasza a menekülését siettetők figyelmeztetésére. A valószinüleg feladás
révén Rázgára figyelmessé lett Wrbna mindjárt Pozsonyba
való bevonulásakor parancsot adott ki Rázga lakásának
(Bél Mátyás u. 24. sz.) megszállására. Este felé pedig
Vecsera városkapitány parancsára Ferenczy városi tanácsos
katonai kirendeltséggel jelent meg Rázga lakásán, a kit
nejétől és Öt gyermekétől való szivettépő elbúcsuzása után
katonai fedezet alatt a városházára kisértetett és rövid
vallatás után börtönbe vettetett.
Kiszakítva szerettei köréből, kik ezentúl a fájdalom
és nyomor marcangoló karjai közé dobattak, Rázga előbb
a városháza, majd a dunaparti vizikaszárnya börtönében
várta további sorsát. Ha nyomon követjük
mindazon
momentumokat, melyek arra vonatkoznak, hogy életét
meg lehetett volna menteni, ha egy Haynau kezébe nem
kerül sorsa, ha a vallatás alkalmával az okosság és az
életösztön érvényesül a hazafias és férfias elszántság
rovására: tisztán áll szemünk előtt Rázgának a képe, a ki
öntudatosan, elszántan, hazafias és -emberies ideáloktól

áthatva és ezekből erőt merítve a vértanú halálát maga
előtt látta és tőle nem rettegett, hanem azt elszenvedni
a k a r t a . És ebben rejlik személyes nagysága és azon
varázserő, mely emlékéből az utókorra, egyházára és a
nemzeti ügyre kiárad. Mikor a vallató birák mintegy
eléje kínálták a menekülés módját, kérdezve tőle : „Nemde,
önt mások biztatták fel, hogy a Zöldfa erkélyéről a népet
ő felsége ellen izgassa és erőszakkal is kényszeritették
arra, hogy papi minőségében a rebellisek fegyvereit megá l d j a ? " Rázga annyit m o n d o t t : „ K o r á n t s e m ! Én szabad
elhatározásomból cselekedtem és hazafias meggyőződésemet követtem ! Vétkes n e m vagyok. Honszerelmem vezérelt. Jó hiszemüleg jártam el a király által kinevezett
magyar kormány érdekében, midőn elvtársaimmal a nádor
által is helyeselt Nemzeti Egyesületet szerveztem. A haza
és a király védelmére keltem, midőn a magyar kormány
egyenes rendeletére buzdítottam a nemzetőröket, hogy a
fellázadt tótok ellen síkra szálljanak 1 ). Ezekkel a feleletekkel Rázga sorsa eldőlt. A Haynau alatt újra bevonuló
császári hadak nyomában vérbe és rettegésbe kellett fúlnia
mindannak, a mi a nemzeti ügynek anyagi és erkölcsi
fennmaradását elősegíthette volna.
Kivételes katonai
törvények alkalmazásával, egy Haynau emberi érzületének és bölcseségének kiszolgáltatva lenni oly férfiúnak,
mint Rázga Pál volt: ez a biztos halál volt ama szerencsétlen időben. A pozsonyiak azon előkelő női küldöttsége,
mely térden állva, könyekkel szemében, az emberies
irgalom nevében rimánkodott Rázga életéért, hogy legalább egy nőt és öt gyermeket mentsen meg a nyomortól és a legkínosabb meggyalázás fájdalmától, a nyers
hatalom brutális gúnykacajánál egyebet nem ért el
és a mikor azzal a hatalomszóval engedte elmenni
Haynau a nőket: Hadd lógjon az akasztófán minden

') „A mi Otthonunk." pozsonyi evang. hetilap 1893..március 12. száma.
A Pozsonyi Evaug. Egyház Története.
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rebellisnek elrettentő például : már meg is tették az utolsó
előkészületeket Rázga kivégzésére, mely 1849. jún. 18.
reggel 4 órakor a vár mellett, a hol jelenleg a pozsonyi
vizmü egy épülelete áll, hajtatott végre 1 ).
Rázga Pál halálával reá nehezedett a pozsonyi egyházra azon rémuralom, mely a hazára még csak néhány
hónappal későbben a világosi fegyverletétellel és az október
6-án bekövetkezett tömeges kivégzésekkel lőn teljessé. A
saját gyásza a haza sorsa felett érzett fájdalommal olvadt
egybe. És annál nagyobb volt a fájdalom, annál komorabb
volt a gyász, mert annak nyilt kifejezése halálos veszedelem volt. Egy sajnálkozó szó, egy kárhoztató megjegyzés
elég volt a mindig éber kémszolgálat túlbuzgalmának és diadalmas nyers erő boszúszomjának, hogy ártatlan áldozatává
tegye a legjobbakat is. Újévi jelentésében Muskuly Károly
felügyelő és Ferenczy választmányi elnök a harmadik papi
állás megüresedéséről egy szóval sem mertek megemlékezni ;
*) Rázgának az emberi képzeletet és érzést megragadó tragikus sorsa
a honfi kegyelet legendájává, egyháza híveinek részéről kultuszszerü emlékezet tárgyává lett. Ennek adott kifejezést Báró P r ó n a y Dezső egyetemes felügyelő, Dr. Dobrovits Mátyás és Horemusz Pál theologus 1906. szept. 23-án
azon alkalommal, hogy a pozsonyi ev. egyház háromszázados fennállására
rendezett ünnepségek keretében a Rázga Pál által lakott házon emléktáblát
szenteltek fel. — (L. Evangelikus Őrálló 1906. okt. 5. 82.) A közhit szerint
Rázga közvetlenül kivégzését megelőzőleg egy imát móndott, melynek szövegét nagy kegyelettel őrizték hivei bibliájuk vagy imádságos könyvük egy
lapjára jegyezve. A közhit e véleménye csak annyiban ütközik a valóságba,
hogy a kivégzés szinterén és közvetlenül előtte elmondani ez imát lehetetlenség lett volna, ellenben Simkó Vilmos ev. lelkész, Rázga tiszttársa, hivatalból rendeltetvén a kivégzendő mellé, Simkó emlékezetből feljegyezte azon
imát, melyet Rázga utolsó ízben felvett urvacsorája után börtönében, a kivégzést megelőző reggel mondhatott. Az ima úgy tartalmánál, mint azon
körülményeknél fogva, melyek között mondatott, megérdemli, hogy az utókor
emlékezete tárgyát képezze. Az ima magyar fordításban így szól : „Uram,
h a lehetséges, vedd el tőlem a szenvedés poharát, de ne legyen az én, hanem
a te akaratod szerint . . . . Itt állok Előtted, Mindenható, a hajnalpír fényében és végig tekintek az életemen. Elfog a bánat, de lelkem nyugodt . . . .
Megáldok mindent, a mit szememmel látok magam körül. Áldom Pozsony
lakóit, áldom ártatlan szegény gyermekeimet, áldom kedves feleségemet,
áldom a császárt, — áldom azokat is, a kik engem elitéltek. — Áldom az
én drága hazámat, kívánom, hogy nem sokára szabaddá legyen és boldoggá!"

még az új papi állás betöltéséről sem lehetett gondoskodni,
hanem Stromszky superintendens és Raabe lelkészek osztoztak a három lelkész teendőin egész 1857-ig, a midőn Geduly
Lajos, besztercebányai esperes lelkész választatott meg
harmadik lelkésznek. A konventeket, melyeken az evangelikus egyházközségi élet szabadon megnyilvánulhatott
volna, a császári helytartóság betiltotta. A superintendensi
teendők végzésével Chalupka vidéki lelkész bízatott meg
mint administrator a császári kormány által. A vallásos életnek a szivek titkos rejtekébe kellett visszavonulnia és a
nyilvánosságnak be kellett érnie azzal, hogy érzelmeit a
bibliai vonatkozások, analógiák fátyola alatt közölje a
hívekkel.
Mig azonban a vallásos élet ezen folyását a hatalom
alig volt képes megakasztani, a mennyiben az igazi
keresztyén hitérzület a hatalmi nyomás, a szenvedés
súlya alatt bensőségében és mélységében erősbbődőtt,
templom, kórház, szegényház, alumneum, egyesületek,
alapok a hivek adományai következtében még inkább
gyarapodván, mint annak előtte: addig az egyház veteményes kertje, az iskola, volt azon veszedelemnek kitéve,
hogy életet adó gyökérszálait elvágják az egyház intézményeitől és egy az egyház iránt közönyös nemzedék
felnövekedésével az egyház intézménye elsorvad. 1851.
szept. 11-én kelt Attems gróf helytartó aláírásával egy
a pozsonyi liceum elöljáróságához intézett kerületi iskolai
hatósági rendelet (Schulbehörde des Pressburger Regierungsdistrictes') melyben értesíttetik a liceum elöljárósága, hogy miután a liceum mindezideig nem szolgáltatta
azon kezességet, melyet a császári kormány 1850. évi
június 27-iki rendelete megkövetel, a liceum ezennel
magánintézetnek nyilváníttatik, melynek a jövőben nem
lesz meg többé ama joga, hogy államérvényes bizon.yitAttems gróf eredeti rendelete a pozsonyi liceum elüljáróságához
1851. szept. 11. Pozsonyi ev. liceumi kézirattár 707. kg. 1. sz.

ványokat kiállítson, mely rendelkezés miheztartás végett
a Pester Zeitung, Pressburger Zeitung és a Slowenské
Nowiny útján a közönségnek is tudomására hozatik.
Ferenczy Károly felügyelő és Dobrovits Mihály választmányi elnök, Pozsony városának utolsó városbirája, a
fájdalmas megdöbbenés érzetével adták ezt az egyház
közönség tudtára 1852 januárjában 1 ). E nagy csapás csak
azon katasztrófához volt hasonlítható, midőn 1672-ben
az iskolával együtt a templomokat is elvette a hatalom.
Ezúttal azonban az egyház csakhamar, nemes hivatásának magaslatára emelkedve, egyes nemesszivü adakozó egyházközségi tagok
felajánlott anyagi segélye
következtében lehetővé vált a tanerők lényeges szaporításával a kívánt tanterv követelményeit megközelíteni. A
négy grammatikai osztály eddigi tanáraihoz két segédtanárt nyert. A német nyelvet a viszonyok kényszerítő
hatása alatt kötelező tárgygyá kellett tenni. A latin és
görög nyelvek óráira szánt idő megkétszereződik. A
bölcsészet és történelem az őket a kormányrendelet értelmében megillető kiterjedésben osztattak be három tanerő
számára. Az ezen változások következtében beálló költségtöbblet fedezésére úgy az egyházban, mint az egész
országhan a hitsorsosok között adományokat gyűjtöttek,
úgy hogy már 1852-ben az új tanterv a császári kormánynak felterjeszthető volt. E szabály ter vezet szerint a
líceumon összesen tizenkét tanár működnék, kiknek
fizetését az egyházközség némi országos segélylyel fedezné.
Az ország evangélikus lakosságának ezen támogatása, és
az egyházi konvent küldöttségének magától az uralkodótól nyert biztató válasza, midőn az utóbbinál a líceum
ügyében kihallgatásra jelentkezett, a legnagyobb erőfeszítésre
*) Neujahrsprogramm für die evangelische Gemeinde in Pressburg
1852: Unserer Lehranstalten jedoch können die Gefertigten nur mit tiefer
Trauer erwähnen, da unser Lyceum im Laufe des verflossenen Jahres zu
einer Privatanstalt herabsank.

késztette az egyház vezetőit. Igy szánta magát a pozsonyi
egyház arra, hogy Albrecht főherceg, császári helytartóhoz
forduljon azon kérelemmel, miszerint az ország evangelikus lakosságának jótékonyságát vehesse igénybe a liceum
olyatén újjászervezéséhez, mely az Organisation-Entwurfnak
megfelel. Mindjárt a kezdetén ezen felhivásnak az ország
minden részéből érkeztek és kilátásba helyeztettek a
liceum gyökeres átalakítását biztosító anyagi segélyek és
ezeknek megfelelőleg a tanárok csakhamar a kivánt létszámban alkalmaztattak. Ekkor (1853) jött a líceumhoz
a későbben mint igazgató oly nagy érdemeket szerzett
Michaelis Vilmos is tanárul az intézethez; igazgatóvá
pedig legfelsőbb jóváhagyással Michnay András Dániel lett.
Az 1854-ik esztendőnek következményeiben legnevezetesebb eseménye az volt, hogy az ez évi május 25-ki
közgyűlésén az egyház elhatározta, miszerint a jövőben
minden hó első vasárnapján egyházközségi közgyűlés
tartassék, melyen az elnöki jelentés, a különböző bizottságok jelentései és az esetről-esetre felmerülő indítványok
kapcsán tárgyaltassék le a napirend. A következő esztendőben az egyházi közgyűlés határozata következtében egy
új liceumi épület felállítása vette kezdetét, továbbá hozzájárult az egyház ahhoz is, hogy az elemi iskolai tanítók
özvegyei, árvái és kiérdemültjei számára gyámintézet alakuljon meg külön alapszabályokkal és szervezettel, mely
azután az egyház lelkes támogatásával csakhamar nemes
feladatainak megvalósításához láthatott.
Nevezetes intézkedés volt 1856-ban az egyházközségi
iroda létesítése, melyben mindenek előtt az egyházi pénztár nyert állandó elhelyezést. Alkalmat ezen intézkedésre
első sorban azon sajnálatra méltó hűtlen vagyonkezelés
szolgáltatott ugyan, mely egy gondnokának lelkiismeretét
terhelte és a mely által okozott kár a hűtlen sáfár vagyonából részben megtérült, magában véve azonban az egyházi vagyon bonyodalmas és sok fáradságot valamint nagy

felelősséget igénylő kezelése ezen üdvös intézkedés következtében szilárdabb alapon indulhatott meg. A pénztári
hivatalban ezentúl a választmány kebeléből kiküldött
napibiztosok ellenőrzése mellett folyt a pénzkezelés, minek
következtében az egyházban kinos feltűnést keltett ügy
kellemetlen következményei csakhamar az egyháztagok
bizalmának adtak helyet. A német Gusztáv Adolf egyesület is ez évben méltatta nagyobb figyelemre az egyházat
és juttatott neki segélyt a liceum újjászervezése miatt
felmerült költségek fedezésére, egyúttal kilátásba helyezte
támogatását a jövőre is 1 ). Az 1858-ban életbe léptetett
iskolatanácscsal és iskolai gondnokok intézményével egy
lépéssel oly irányban haladt előre, mely egyelőre még teljesen a politikai viszonyok mostohasága következtében
megvalósitható nem volt ugyan, de az iskolaügy belterjesebb, kellően ellenőrzött és lelkiismeretes kezelésével
kis részben kárpótlást vett magának a teljes szabadság
azon hiányáért, mely felülről elvi akadálya volt a protestáns szellemben gyökerező autonómiának. Hogy mennyire
volt elvi akadálya a létező kormányrendszer a protestáns
egyházi és iskolai rendszernek Magyarországon különösen
nemzeti szempontból, azt megmutatták azon küzdelmek,
melyeket a magyarhoni protestánsok az 1859. és 1860-iki
években kénytelenek voltak felvenni a létező erőhatalom
ellenében. Az ezen küzdelmek folyamában kifejtett erőfeszítések keretében a pozsonyi evang. egyházközség is
megtette azon kötelességét, mely hívei hazafias és protestáns érzületének természetes következménye volt.
De m á r azon körülmény, hogy bármily szerényen is
és csakis a szó, irás, a gondolat és elv eszközeivel lehetett a létező önkényuralommal szembe szállani, alkalmat
adott a szunnyadó politikai erők első megmozdulására s
ez adja meg a protestantismus ezidőbeli küzdelmeinek a
1

) Neujahrsprogramm für die evangelische Gemeinde in Pressburg.

históriai jelentőséget. E jelentőségről azonban csak akkor
lesz tiszta képünk, ha a magyarországi protestantismus
helyzetét vesszük szemügyre.
1850 február 10. jelent meg Haynau teljes hatalmú
magyarországi főhadparancsnok rendelete 1 ), mely a magyar protestáns egyház törvényes jogait megsemmisítette,
önkormányzati elveit és intézményeit feldúlta és az egész
protestáns egyházszervezetet a katonai erőszak rabigájába kényszeritette. Ezen rémuralmi intézmény azonban
nem lehetett állandó. Tervbe volt véve egy oly egyházi
alkotmányt oktroyálni a magyar protestantismusra, melynek 101 paragraphusa csak formailag lett volna szelídebb
a Haynau-félénél, lényegében azonban kiszolgáltatta volna
az egyházat a császári absolutismus önkényének 2 ). Hogy
ez soha gyakorlatilag nem érvényesülhetett, egyes egyedül a Pozsonyban is áldott emlékezetű özvegy nádorné,
Mária Dorothea főhercegasszony illetékes helyen való
sikeres közbenjárásának volt köszönhető 3 ). 1854. jul. 11.
bocsátotta ki Albrecht főherceg, Magyarország akkori
katonai főparancsnoka, a császári minisztériumnak jul. 3.
kelt rendeletét, mely eltörli ugyan a Haynau-féle katonai
rendszabályozó eljárást, de elrendeli, hogy a protestánsok
gyűlésein császári biztosok legyenek jelen, a világi főgondnokok és felügyelők intézményét eltörli, a püspökök
választását eltiltja, a világi elnökök jogintézményét megsemmisíti, a tanítók és papok választásának megerősítését
a polgári hatóságok tetszésétől teszi függővé, egyáltalában
az egyház egész belső kormányzatát kiszolgáltatja a világi
hatóságok beavatkozásainak, igéri azonban, hogy a magyarországi protestánsok, ügyeik végleges elintézése céljából,

*) Kuzmány, Urkundenbuch zum oesterreichischen Kirchenrechte, Wien,
1856, 350. o.
a
) Révész Imre munkái a Pátens korából (1859—1860). A magyar
protestáns irodalmi társaság 1900. kiadása. 59. o.
3
) Geschichte der Evang. Kirche in Ungarn, Berlin, 1854, 616. o.

az 1791. XXVI. t. cz. 4. §-ának figyelembe vételével kihallgatást nyernek. A magyarországi protestánsok összes
arra vonatkozó folyamodásai, előterjesztései, emlékiratai,
hogy az Albrecht féle rendelet sérelmes voltát kimutassák,
sikertelenek maradtak. A kilátásba helyezett kihallgatások
1855 közepén végbementek ugyan, de köszönet bennük
n e m volt. A császári kormány pénzén és bizalmából
ugyanis oly magyar protestáns egyházi férfiak jelentek
meg Bécsben, a kik egyáltalán nem voltak a magyarországi protestánsok törvényes képviselőinek tekinthetők.
Ue még ezen „bizalmi férfiaknak" is csak az lett volna
a kötelességük, hogy egy eléjük terjesztett kész alkotmánytervezetet a magyarországi protestánsok nevében elfogadjanak. Maradt bennük azonban még annyi önérzet, hogy
kijelentették, miszerint a miniszteri tervezet törvényerőre
csak akkor tehetne szert, h a az autonom egyházi hatóságok önként elfogadnák. Igy látott azután napvilágot
1856 aug. 21-én a császári minisztériumnak egy egyházi
alkotmánytervezete,
melyre
nézve
szabad véleménynyilvánítást engedett és az egyházi hatóságok véleményes
jelentését november végére bekivánta. A magyarországi
protestáns egyházkerületek egybehangzó véleménye az
volt, hogy a miniszteri törvénytervet nem fogadják el,
mert tartalmát a magyar protestáns egyház szellemével,
tételes rendelkezéseivel és intézményeivel
ellentétben
állóknak látják; úgyszintén ellenkezik a tervezet a magyar
Protestantismus történelmi fejlődésével, legfőbbképen pedig,
minthogy a törvényhozás magát az egyházat illetvén meg,
egy összehívandó egyetemes egyházi zsinatnak, amelyre
az engedelmet ő felségétől kérik, leend majd feladata az
egyház számára törvényes intézményeket alkotni 1 ).
A magyar protestáns autonom egyházi hatóságok
ezen véleményadásai képezték már most anyagát azon
*) Hornyánszky „Prot. Jahrbücher
1. 2. 4. 7. 8. és 1857. évf. 7. fűz.

für Oesterreich, Pest, 1856. évf.

további eljárásnak, mely szerint a császári minisztérium
lehetőleg felhasználja az óhajtott változtatások tekintetbe
vételével a közhangulatot és a közvélemény szavára hallgatva látszólag enged, lényegében azonban mégis célt ér,
a mennyiben a magyar protestáns egyházszervezetet
gyökerében és törzsében érintetlenül hagyja ugyan, ágainak tetszése szerinti nyesegetésével azonban mégis csak
a saját érdekei számára készíti elő. Elég hosszú vajúdás
után, 1859. szeptember 1. ezen előzmények után látott
napvilágot az oly nagy hirhedtségre szert tett és a pozsonyi ev. egyházban is rendkívüli élénk mozgalmokra
alkalmat nyújtó császári nyilt parancs (Kaiserliches Patent),
melyet a következő napon az azt életbeléptető miniszteri
rendelet nyomon követett 1 ).
Általános jellemzés céljából fel kell hoznunk itt
annyit, hogy a pátens fenn kívánja tartani az egyháznál
az egyházközségi, esperességi, egyházkerületi, egyetemes
gyűlési és zsinati szervezeteket, úgy hogy az egyházi
kormányzat organumai volnának a presbyterium és a
helybeli konvent, az esperességi konzisztórium és esperességi közgyűlés, a kerületi konzisztórium és kerületi
gyűlés, az egyetemes közgyűlés és a zsinat. Az egyházkormányzati hatóságok és közgyűlések tagjai megbízóik
részéről utasításhoz nincsenek kötve. A fejedelmi főfelügyeleti jog fokozatosan a császári hatóságok és a legfelsőbb
forumon a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál
alakítandó ügyosztály útján gyakoroltatik. — Az egyházi
hatóság mint bíróság által beszedendő dijakat a császári
hatóság szabja meg. Az egyházi személyek fegyelmi
ügyeiben az egyházi törvényhatóság, tisztán világi jogl

) Császári nyilt parancs. 1859. szept. 1. a két hitvallású evangelikus
egyház belszervezetét, iskola és oktatás ügyeit és államjogi helyzetét illetőleg,
Magyar-, Horvát- és Tótországban, Szerbvajdaság és Temesibánságban és a
katonai határőrvidéken. Révész Imre munkái a Pátens korából. A magyar
prot. irod. társ. 1900. kiadványa ; függelék 215 231. o.

ügyeiben a világi biróság itél, az Ítélet azonban az egyházi
hatóság tudomására hozandó. Az evangelikus iskolákra
való felügyeletet a császári kormány evangelikus vallású
megbízottjai útján gyakorolja. A népiskolák a jövőben is
az egyházi közegek felügyelete és vezetése alatt állanak.
Az iskolákban tanított világi tantárgyak tekintetében a
kormány által kibocsátott és kibocsátandó rendeletek a
mérvadók. Csakis államilag jóváhagyást nyert tankönyvek
használhatók; a vallási tankönyvek tekintetében a császári
minisztérium beleegyezésének kikérése után az egyetemes
gyűlés dönt. Az evangelikus középiskolák főnökök vezetése alatt állanak, kik a kormányhatóságoknak az intézet
állapotáért felelősek, rendszerint ausztriai állampolgárok,
állami képesítéssel bírók. Az iskolák nyilvánossági joggal
csak addig birnak, a míg bizonyos, az állam által megszabott feltételeknek a kiszabott tanterv tekintetében
megfelelni képesek. Az evangelikus lelkészek kiképzésénél
az állam a kötelező érettségi vizsgálaton túl a superintendenciákra bizza annak eldöntését, minő külföldi egyetemen vagy belföldi hittudományi tanintézetben és minő
tanszakokban kell a jelöltnek képesítést szereznie. A
hittudományi
tanügyet
tárgyaló szabályzattervezet a
császári kormány elé terjesztendő. Az államnak az egyházi vagyon kezelését illetőleg főfelügyeleti joga van. A
superintendenciák számára állandó székhelyek tűzetnek
ki és pedig az ág. hitv. evangélikusok s z á m á r a : Pest,
Pozsony, Sopron, Eperjes, Szarvas, Ujverbász. A pozsonyi
superintendencia magában foglalná az eddigi dunáninneni
kerületből az árvái, liptói, nyitrai esperességet, a pozsonyvárosi esperességet, a pozsonymegyei esperességet, a
trencséni és túróci esperességet; az eddigi bányakerületi
superintendenciából a zólyomi, barsi, honti és nógrádi
esperességet és az eddigi dunántúli superintendenciából
a komáromvárosi esperességet. Az egyházkerületek új
beosztásából eredő mindennemű változások következtében

szükségeseknek mutatkozó intézkedések megtétele céljából
a vonatkozó javaslatok végleges döntés végett a minisztérium elé terjesztendők. A létező parochiális községek
új alakulásánál a minisztérium jóváhagyása szükséges.
A parochiális községek lelkészeiket és tanitóikat szabadon
választhatják. A nagyobb parochiális községekben a konvent választott képviselőkből és a presbyteriumból fog
állani. Minden parochiális községben egy világi egyházközségi felügyelő választathatik. Mindenik esperességben
és
superintendenciában
egy-egy esperességi, illetőleg
kerületi világi felügyelő választandó. Mindenik egyházközségnek jogában áll a saját ügyeit képviselőinek határozatai
által rendezni a felettes egyházi és világi hatóságok
sérelme nélkül; kivánalmait és javaslatait további tárgyalás végett az illetékes felettes hatóság elé terjesztheti,
más községekhez vagy azok képviseletéhez fordulni azonban nem szabad. Az egyházkormányzati gyülekezet elnöke személyesen felelős a törvényes rend fenntartásáért
és azért, hogy a hozott határozat a gyülekezet törvényes
jogait túl ne lépje, vagy pedig fennálló törvénybe ne ütközzék. Az elnöknek jogában és kötelességében áll ily esetekben a gyűlést felfüggeszteni. A gyülekezet ily esetben feltétlenül engedelmeskedni tartozik. Ha az elnöktől az engedelmesség megtagadtatik, jogában és kötelességében áll a
gyűlést szétoszlatni s a törvényes rend fenntartása végett
szükség esetén karhatalomért a világi hatóságokhoz fordulni. A zsinat által hozandó egyházi törvények csak
akkor érvényesek, ha az uralkodó jóváhagyását megnyerték. A zsinatokat az egyetemes gyűlés indítványára a
kerületek útján a minisztérium hivja egybe. A vallás- és
közoktatásügyi minisztériumnak jogában áll az eléje terjesztendő jegyzőkönyvek alapján az egyházi kormányhatóságok hozott határozatait törvényellenesség vagy illetékesség
áthágása esetén felfüggeszteni. Az esperesek és superintendensek a parochiális községek által szabadon választatnak.

A lelkészek és tanítók választása hivatalukba való
beiktatásuk előtt az országos helytartóságnál bejelentendő;
ha ez harminc napon belül a választás ellen kifogást nem
tesz, a megválasztott hivatalának jogaiba és járandóságainak élvezetébe lép. A superintendenseket és kerületi
felügyelőket szabályszerű megválasztatásuk után az uralkodó erősíti meg. Az egyház tanítói, szolgái és hivatalnokai alkalmaztatásuk előtt esküt tesznek, mely kötelezi
őket az uralkodóház iránti hűségre és arra, hogy a
reájuk bizott hivatalban a törvények legpontosabb teljesítését és fönntartását szem előtt fogják tartani. A superintendenciák számára az állampénztárból kiutalványozott
segély a superintendensek és esperesek fizetéspótlékára
valamint szegény gyülekezetek és népiskolák felsegélésére
fordítandó. Az egyházi adó, mely az országos kormányszék jóváhagyásával vethető ki, a világi hatóságok oltalmával és segélyével hajtható be.
Az 1859-ki pátens ezen pontjai is mutatják azt, hogy
a hatalom mindenkor a meglevő kereteket tartja ugyan
szem előtt és látszólag a históriai fejlődés alapján áll,
de a lényeges tartalom, a tulaj donképen i cél mindig az,
hogy a császári hatalom és annak hatóságai az evangelikus egyházszervezet minden pontján minden alkalommal
a saját érdekeiket érvényesítsék s így a protestáns autonómiát teljesen megsemmisítsék.
A kik a pátenst kigondolták és gyakorlati megvalósításában hittek, nem utolsó helyen számítottak arra is,
hogy a vele járó külső előnyök legalább is gondolkodóba
fogják ejteni a tudatlanokat, gyengéket és haszonlesőket
és a mennyiben az egész ország úgyis az erőtlenség,
bizonytalanság és a rabság tényleges állapotában volt, a
protestánsok meg fognak elégedni a hatalom részéről
felkínált ezen külső előnyökkel s nem fogják akarni észrevenni azt, hogy ezen előnyök mögött a régi, bár szintén n e m tökéletes, de históriailag nemzeti alapon kifej-

lődött protestáns egyházi alkotmánynak csak romjai
vannak elrejtve. Pozsonynak nagy külső előnye lett volna
a pátens megvalósulásával az, hogy állandó superintendenciális székhelylyé alakult volna, egyik lelkésze az állam
által szép fizetési pótlékkal ellátott superintendenssé válhatott, iskolái államilag segélyeztettek volna. Nem is hiányoztak, a kik ez előnyökre figyelmeztettek s a kik hajlandók lettek volna ezen előnyök fejében a pátenst elfogadni.
A pozsonyi evangélikusok azonban, épen úgy mint Magyarországon minden protestáns ember, minden okoskodás és
rábeszélés ellenére is érezték, hogy evangelikus hitérzületű
és hazafias gondolkodású magyar ember csak lelkiismerete
és becsülete árán járulhat ahhoz, hogy a pátens önkéntes elfogadásával véget érjen Magyarországon a Protestantismus háromszázados történeti múltja és az önkormányzat helyét a hatalom önkénye foglalja el. Nemcsak
Magyarországon gondolkodtak igy, hanem még a hirneves
Richter berlini egyetemi tanár véleménye szerint is
Ausztria császárát nem illeti meg az egyházi hatalom
joga Magyarország protestáns lakossága felett és hogy a
pátens nem egyezik meg a magyar protestáns egyházalkotmány természetes fejlődésével 1 ).
A pátensre vonatkozó álláspontja a pozsonyi ev.
egyháznak már az 1859. nov. 1. tartott pozsonyvárosi
esperességi gyűlésen jutott kifejezésre, melyen Mossóczy
Lajos esperességi felügyelő és Stromszky Sámuel kiérdemült superintendens és pozsonyvárosi esperes elnököltek' 2 ).
Mint császári kormánybiztos jelen volt a tárgyaláson
Celler Sámuel; jelen voltak még Geduly és Raabe pozsonyi
lelkészek, Moczkovcsák récsei lelkész, Osztroluczky Miklós,
Jeszenszky József, Láng Károly, Szálé Antal, Gerley János,
*) Révész Imre. Id. mű 19. o.
) Az alkotmányos élet szünetelése idején Stromszky szuperintendens
helyett Chalupka János breznyóbányai lelkész állott mint a császári kormány
által kinevezett administrator a dunáninneni egyházkerület élén.
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Hauszer Ernő, Samarjay Károly, Mormann Vilmos, Walkó
Gusztáv, Csecsetka Sámuel liceumi igazgató és még számos tagja a pozsonyi és récsei gyülekezetnek. Ezen alkalommal olvasták fel és tárgyalták Chalupka János administratornak 1859. okt. 15. kelt leiratát, melyhez csatolva
volt az ugyanazon évi szept. 1-ről keltezett császári nyilt
parancs a magyarországi evangélikusok egyházalkotmányára vonatkozólag és a császári minisztériumnak ugyanazon évi szept. 2. keltezett rendelete, mely a császári
nyilt p a r a n c s életbeléptetését parancsolja meg. Chalupka
administrator emiitett leiratában tudomására hozza az
esperességnek, hogy a pátens szellemében újjászervezendő dunáninneni superintendencia superintendensévé is
ő van kinevezve és hogy ideiglenesen meg van bizva egy
kerületi felügyelő választásának végrehajtásával; felszólítja
tehát a pozsonyvárosi esperességet, hogy a megválasztandó
kerületi felügyelőre adott szavazatait a z e d d i g k ö v e t e t t
s z o k á s s z e r i n t hozzá beküldje. Ugyanezen alkalommal
felolvasták Chalupka administratornak okt. 22. kelt leiratát, melyben az inspectorválasztás eddigi módszerére
vonatkozó intézkedését visszavonja azon megokolással,
hogy nem helyesen fogta fel a pátens vonatkozó rendelkezését és elrendeli, hogy a választásnak teljesen a pátens
69. §. 12. p. a) kikezdése értelmében kell végbemennie,
a mivel elesik az, hogy az inspector magában a kerületi
közgyűlésben választatik. Végül felolvasták még az administrator azon leiratát is, melyben közli a minisztériumnak
okt. 8. kelt rendeletét. E szerint a kerületi gyűlések a
régi beosztás szerint betiltatnak azon hozzáadással, hogy
a mennyiben a magyarországi evangélikusok mégis a
régi beosztás mellett merészelnék kerületi gyűléseiket
megtartani, azok a világi hatóságok által fel fognak
szólittatni. hogy oszoljanak szét. Ellenállás esetében pedig
rendőri karhatalom fog igénybe vétetni, vezetői pedig
törvényes felelősségre vonatnak.

Érdemleges vita után az esperességi közgyűlés a
kerületi felügyelőválasztást
a napirendről
levette, a
mennyiben az egymással ellenkező utasításokkal szemben
egyiknek a következményeivel szemben sem óhajt helyt
állani; a mi pedig a császári pátenst illeti, az a kérdés
merült fel, illetékes- e az esperességi közgyűlés ezt napirendjére kitűzni és róla érdemlegesen nyilatkozni.
Megfontolva azt, hogy a császári pátens a pozsonyi
evang. egyházkonvent előtt, melytől az esperességi közgyűlés megbizatását kapta, már ismeretes; megfontolva
azt, hogy az administratornak a felügyelőválasztást elrendelő intézkedése valamint a kultuszminisztériumnak a kerületi gyűlést betiltó rendelete a pátenssel a legszorosabb
összefüggésben vannak; megfontolva továbbá azt, hogy az
esperességi közgyűlésre kiküldött tagok az egyházközségi
konvent részéről azon utasítást kapták, hogy a pátens
irányában az egyházközség szellemében járjanak el, már
pedig a pozsonyi ev. egyházközség határozottan kifejezett
véleményét már akkor nyilvánította, mikor 1856-ban
véleményes jelentést kellett adnia a kormánynak „Gesetzentwurf zur Regelung der kirchlichen Organisation der
Protestanten Ungarns" cimű javaslatára; megfontolva
végül azt, hogy ezen városi esperességi közgyűlés aligha
lesz már azon helyzetben, hogy véleményét, óhajtását és
kérelmét a pátens behozatalát illetőleg a kerületi gyűlés
utján juttassa ő felsége tudomására, miután a kormány a
régi beosztású kerületi gyűlések tartását betiltotta: a pátens
tárgyalását napirendre kitűztek. Határozatul pedig kimondatott: Az esperességi közgyűlés, bár hálás elismeréssel
veszi tudomásul ő felsége azon atyai jóindulatát, mely a
pátensnek sok helyes és jó intézkedésében kifejezésre
talál, kénytelennek érzi magát annak kijelentésére, hogy
a császári nyilt parancs puszta kiadása is kérdésessé tette
a magyarországi protestánsok autonómiáját, a számukra
az 1791. XXVI. t. cz. által biztosított egyházi törvény-

hozási jogát és az ezen alapuló önkormányzati jogát
annyira, hogy törvényes, sőt ünnepélyes békekötési okmányokkal biztosított jogaik semmisekké lőnek. Ennélfogva a kerületi közgyűlés u t j á n kérelem intézendő ő
felségéhez, hogy egyelőre tekintsen el ezen pátens végrehajtásától addig, míg Magyarország protestánsai egy, ő
felsége állal egybehívandó zsinaton maguk véleményt
nem mondtak és határozatot nem hoztak, addig is azonban, hogy a zsinat megtartható legyen, a protestánsokat
az 1848. év előtti jogállapotba kell visszahelyezni.
Ami pedig a módozatot illeti, miként kellene a
pozsonyi ev. városi esperességnek ezen kifejezett óhajtását az uralkodó elé juttatni, megállapodás abban történt, hogy az esperességi jegyző, Hauszer Ernő bizassék
meg a felségfolyamodvány megszövegezésével s egy
tizenkéttagú bizottság helybenhagyása
és
hitelesítése
mellett küldessék el a szokott alakiságok betartásával
illetékes helyére.
Az 1859. nov. 13. tartott egyházközségi közgyűlésen
felolvasták Chalupka administrator leiratát, melyben közli
a császári minisztérium ugyanazon évi okt. 22. nyilatkozatát, mely szerint az egyes községek kérelme, hogy
az evangélikusok helyeztessenek vissza az 1848. évet
megelőző jogállapotba és zsinat intézkedjék az egyházalkotmány tárgyában, az 1859. szept. 1. megjelent nyilt
parancs következtében tárgytalanná vált. Az administrator
leirata további folyamán tanácsot kér Stromszky Sámuel
kiérdemült superintendens és pozsonyvárosi esperestől,
milyen eljárást kövessen a kerületi inspector választása
ügyében, mert a pátens szerint az inspectorválasztásnak
a superintendens székhelyén kell végbemennie, miután
nyolcz héttel előbb a szept. 2. miniszteri rendelet 64. §
értelmében a kerületi gyűlés inspectorválasztó feladata
megállapíttatott. Még most a tél is közeledik, az utazás
is nagy fáradalmakkal jár r e á nézve, tehát ő (az admi-

nistrator) elhatározása előtt Stromszky esperes véleményét kéri ki. Az egyházi közgyűlés határozatából kifolyólag a pozsonyi evang. egyház a helytartósági rendeletet tudomásul veszi és a jegyzőkönyvhöz mellékelve
megőrzését elrendeli. Az administratornak adandó tanácsot
illetőleg pedig felkéri Stromszky esperest, hogy válaszában adja tudtára az administratornak, hogy a mennyiben
— az ezután tartandó kerületi közgyűlések szinhelye a
pátens rendelkezése szerint Pozsony lévén — azt óhajtaná tudni a főtisztelendő superintendencialis administrator úr, vájjon a pozsonyi ev. egyházközség hajlandó
volna-e helyiséget rendelkezésre bocsátani a megtartandó
kerületi közgyűlés számára és a kerületi közgyűlés
tagjait mint hitrokonokat barátságosan vendégeiül fogadni,
erre a pozsonyi ev. egyház minden nehézség nélkül
készségesen ajánlkozik, bár a magas kormány az illető
kiküldöttek számára az állampénztárból rendel ellátási
díjat; a mennyiben azonban az administrator úr tudni
szeretné a pozsonyi ev. egyháznak a császári pátenssel
szemben elfoglalandó álláspontját: a pozsonyi ev. egyház
nincsen azon helyzetben, hogy az administratornak a
pátenst illető véleményét irányítsa, egyébként semmi ok sem
forog fenn, hogy korábban elfoglalt véleményétől eltérjen,
mely az ő felségének benyújtott folyamodványban kifejezésre jutott, vagyis a pozsonyi ev. egyház az 1848. év
előtti jogállapotot és a zsinat összehívását óhajtja 1 ).
Ezt az álláspontot következetesen fenntartotta az
egyház a líceumhoz való viszonyában is, mert Csecsetka
Sámuel líceumi igazgató azon utasítást kapta a konventtől, midőn Mikulás pozsonykerületi tanügyi kormánybiztossá neveztetett ki, hogy minden kormányrendelet úgy
Jeszenszky József iskolatanácselnöknek, mint Mossóczy
Lajos felügyelőnek bejelentendő, mire ezek konventet
*) Convents-Protocoll, 1857-1860. 246. o Conventsprotocoll
November 1859. P. 223.
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kötelesek összehívni, hogy az egyház iskolafenntartói
jogait megvédhesse 1 ).
Miután időközben megnyilvánult az egész országban a
protestáns közvélemény, vezetve országos nevű világi
férfiaktól, mint báró Vay Miklós, Lónyay Menyhért, Tisza
Kálmán, Zsedényi Ede, kik közül az utóbbi erőteljes
ellenállása miatt be is börtönöztetett és erőt merítve a
másfelekezetűek lelkes hazafias erkölcsi támogatásából :
a császári kormány megváltoztatva eddigi harcmodorát,
nem felülről lefelé, a superintendensi administratorok
útján, hanem alulról felfelé, a nép és az egyes gyülekezetek meg lelkészek útján kívánta a pátenst elfogadtatni.
Ez veszedelmes kísérlet volt annyiban, hogy nem látszott
lehetetlennek, mikép a népet a hangoztatott demokratikus
jelszavak által félre vezetve, a gyülekezeti lelkészeket
pedig külső előnyökkel elcsábítva, a pátens értelmében
való szervezkedésre és további eljárásra fogja reábirni.
Az 1860. január 10. miniszteri rendelet ugyanis felszólítja
az egyes egyházi községeket, hogy haladék nélkül alakuljanak meg a pátens által kijelölt irányban s így fogjanak
az esperességek és superintendenciák rendezéséhez, hogy
végül eljussanak a zsinat tartásához. A mely egyházközség pedig még nem rendezkedett március végéig
és eziránt ugyanezen időig i^ern tesz jelentést az iránt,
hogy magát az 1859. szept. 2. kelt miniszteri rendelet
határozatai szerint rendezte: a császári kormány és
ennek valamennyi organumai által rendezettnek többé
nem tekintethetik és el nem ismertethetik, s ennélfogva az
ezen elismerés által feltételezett minden igényeit és jogait
elveszti' 2 )
Ezen miniszteri rendelettel már az 1860. február 5.
konvent foglalkozik. Kinyilatkoztatja ugyanis, hogy annak
*) Conventsprotocoll vom 18. December 1859. U. o. 250. o. 238 p.
) A es. kir. vallás- és oktatásügyi minisztériumnak 1860. január 10.
kelL rendelete. Révész Imre. i. m. 233. o.
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megkívánt kihirdetése és közzététele megtörtént, az érdemleges határozathozatal azonban a márciusi
konvent
számára tartatik fenn 1 ). Az 1860. év március 4. folyt le
ezen korszakos jelentőségű konvent. A közgyűlés Mossóczy
Lajos felügyelő vezetése, Celler Sámuel császári kormánybiztos jelenlétében és a nagy számú egyháztagok rendkívül feszült, sőt izgatott érdeklődése mellett folyt le.
Miután az elnök előadta a közgyűlés tárgyát, hogy t. i.
az egyházi konventnek nyilatkoznia kell az 1859. szept 1.
kelt császári nyiltparancs s az ugyanaz évi szept. 2.
miniszteri rendelet el- vagy el nem fogadása tárgyában,
mindenek előtt azon kérdést intézte a közgyűlés tagjaihoz,
óhajtják-e az emiitett nyiltparancs, illetőleg miniszteri
rendelet újból való felolvasását. A közgyűlés egyhangúlag
feleslegesnek nyilvánította az újból való felolvasást. Erre
az elnök sajnálatának adott kifejezést a felett, hogy sem
Stromszky esperes, sem Geduly lelkész az egyházi közgyűlésen nincsenek jelen — amaz aggkorára és gyenge
egészségére való hivatkozásával, ez pedig a délutáni
istentiszteletre való előkészületekkel kívánja távolmaradását megokolni — igy tehát a pozsonyi egyház lelkészi
kara csakis Raabe Ágost lelkész által van szabályszerűen képviselve. Előadása további folyamán figyelmeztette az elnök
a konventet az 1860. január 10-ki miniszteri rendeletetre,
mely szerint a zsinat tartása attól függ, hogy az egyházközségek a pátensben kifejezett módozatok alapján alakulnak-e meg ; hogy tehát azon egyházközségek, melyek a
pátenshez hozzá nem járulnak, a megtartandó esperességi
és kerületi közgyűléseken szavazati joggal nem birnak,
jogaikat, mint testületek elveszítik és a hatóságokkal való
érintkezésük esetén jogokkal felruházott egyházközségeknek nem fognak tekintetni, az egyház autonomiája pedig
egészen veszendőbe megy. Mindezeknél fogva jól meg*) Conventsprotocoll vom 5. Februar 1860. Conventsprotocoll 1857 — 1860.
265. o. 29. p.

fontolandó, hogy a mi egyházközségünk mindezen okok
alapján n e m cselekednék-e helyesebben, ha eltekintve a
„Regelung der Angelegenheiten der Protestanten Ungarns"
cimű kormánynyilatkozatra adott válaszában és ő felségéhez benyújtott kérvényében kifejezett álláspontjától, — és
ő a maga részéről az utóbbit ajánlja — nyugodt és érett
meggondolással fog a kérdés eldöntéséhez. Ezek előrebocsátásával mindenkinek jogában áll véleményét szabadon
és nyiltan kifejezni. Ezen elnöki jelentés után a közgyűlés
abban állapodott meg, hogy miután ezen döntő fontosságú
ügy érdemleges letárgyalása oly vitákra adhatna alkalmat,
melyek az izgalmat csak fokoznák és a legutóbb végbement események tanúsága szerint célra vezetőknek nem
bizonyultak, egyébként minden egyháztag a saját lelkiismerete szerint megállapodásra juthatott önönmagával
az iránt, hogy a császári pátens szerint kivánja-e az
egyházszervezkedést, vagy pedig maradjon meg az egyház
1856-ban és 1859-ben nyilvánitott elhatározása mellett:
mindezeknél fogva azok, a kik a pátens szerint való
egyházszervezkedést óhajtják, az ülésterem jobb oldalán,
a kik pedig az egyház eddigi álláspontját kivánják fenntartani, az ülésterem
baloldalán álljanak fel, hogy a
szavazatok száma kellő módon megállapítható legyen. A
szavazást megelőzőleg azonban még felkérték Raabe Ágost
lelkészt, hogy a válságos órában imádsággal erősitse az
egyháztagokat felelősségteljes cselekedetük elvégzésében.
Ez megtörténvén, az egyházi közgyűlés, minthogy a konventülésterem nem mutatkozott erre alkalmasnak, a nagytemplomba vonult a szavazás megejtése végett. Az elnöklő felügyelő a nagy templomban ú j r a feltevén a kérdést,
a hivek úgyszólván valamennyien a templomnak az oltártól balra eső részében állottak fel, vagyis a pozsonyi
ev. egyház, m a j d n e m egyhangúlag hozott határozata
szerint, ragaszkodik korábban nyilvánitott akaratához és a
pátens szerint szervezkedni nem óhajt. Elnöki intézkedésre

még egy bizottság a templom ajtajából kijövő szavazókat
meg is olvasta s e szerint 290 egyháztag adta le szavazatát l ).
A császári helytartóságnak nem lehetett közönyös
Pozsony evang. egyházközönségének magatartása, mert
az ő példája ntán járt el számos kisebb egyházközség és a
mennyiben már az ország keleti részén levő magyar és reform á t u s egyházak elutasitó magatartása felől akkor már voltak információi a kormánynak, legalább azt az erkölcsi elégtételt szerette volna megszerezni, hogy az ország egyik legtekintélyesebb egyháza önként csatlakozott volna a pátenshez.
Ezért vétették fel a március 25-ére hirdetett konvent napirendjére még egy izben az egyházi szervezkedés kérdését
s új kormánybiztost is küldtek ki erre Schiller Adolf
személyében. Ezt a konventet kezdettől fogva a nagy
templomban tartották meg ugyancsak Mossóczy Lajos
egyházi és iskolai felügyelő elnöklete alatt, ki megnyitó
bejelentésében nem késett a nagyszámú egyháztagokat
arra kérni, hogy, tekintettel a szent helyre, mérséklettel
és feltétlen nyugalommal hallgassák meg az elhangzó
felszólalásokat, tartózkodva a tetszés vagy nem tetszés
minden megnyilvánulásától.
A március 4. tartott egyházi konvent jegyzőkönyvének felolvasása után az elnök bejelenti Attems gróf helytartótanácselnök átiratát, melyben ez nem csak a felett
való sajnálatát fejezi ki, hogy a március 4-ki határozatot
meghozta, h a n e m figyelmezteti az egyház közönségét azon
következményekre is, melyeket további, ugyanazon szellemű magatartása okvetlenül maga után vonna. Szerinte
a március 4-ki konventhatározat csakis félrevezetés
eredménye lehet; nem teheti ugyanis fel a pozsonyi evangélikusok mindenkor tanúsított loyalis magatartásáról,
hogy ezúttal is meg ne találja az utat ő felsége atyai ke*) Conventsprotocoll vom 4. März 1860. Conventsprotocoll 1857—1860.
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gyes jóindulatához. E célból felkérte Stromszky Sámuel
kiérdemült superintendenst, hogy az istentiszteleten a
szószékről, valamint az egyház felügyelője az elnöki székből hassanak oda, miszerint új megfontolás után a gyülekezet javát jobban előmozdító határozatot hozzanak 1 ).
Erre felállott helyéről Stromszky és azon nyugodt
méltósággal, mely sohasem tévesztette el hatását hallgatóságára, mindenek előtt azt okolta meg, miért nem teljesítette a helytartótanács elnökének azon kérelmét, mely
szerint a szószékről befolyásolja hiveit a császári nyilt
parancsot illetőleg. Erre a szószék szerinte nem alkalmas,
mert ezen böjti alkalommal a megváltó szenvedéseinek
emlékezete által felkeltett áhitatosságot
adminisztratív
ügyekkel megzavarni nem helyén való; azonkívül a
templomban egybesereglett hivők legnagyobb része, aszszonyok, hajadonok, ifjak, gyermekek, nem lévén tagjai a
konventnek, ezeknek felesleges beszélni a pátensről, viszont,
a kik a konventre járnak, legnagyobb részben nem vesznek részt az isteni tiszteleten. Minthogy tehát ezen tárgy
egyedül a konvent elé tartozik, legjobb meggyőződése és
tudása szerint előadja, hogy a március 4-ki konventhatározat a helytartótanács elnökének rosszalását vonta maga
után, a ki arról van meggyőződve, hogy az egyházközség kevésbé intelligens részét azzal rémitették, hogy a
pátens elfogadásával katholikusokká akarják tenni az
evangélikusokat, bibliáikat elveszik, az egyházi vagyont
lefoglalják; felkéri tehát őt (Attems gróf Stromszkyt),
nyilatkoztassa ki Isten szine előtt, hogy a császári kormány távol áll attól, hogy a protestánsok jogaihoz hozzányúljon, sőt a legjobb szándék vezeti a protestánsok irányában, mert csakis igy érhetik el a zsinattartás lehetőségét. A pozsonyi egyház nem maradhat el azon egyházak
mögött, a melyek m á r eddig is bizalommal fogadták a
l

) Attems gróf eredeti levele Stromszky Sámuel pozs. ev. espereshez és
volt superintendenshez 1859. márc. Pozsonyi ev. liceumi kézirattár 299. kg. 14. sz.

legfelsőbb intézkedést és bizonyára tartózkodni fog minden
engedetlenségtől és ellenállástól. A pátens el nem fogadásának jogi következményeit ő (Stromszky) nem lévén jogász, megítélni nem tudja, ezekre majd az elnök fogja
az egyház tagjait figyelmessé tenni. A maga részéről mint
lelkész nem járhat el másképen, mint hogy ő excellenciájának reá nézve mindenesetre kitüntető bizalmát kénytelen magáról elhárítani, bár tudatában van annak, hogy
ezzel nagy felelősséget vállalt magára. Ő excellenciája
ugyanis — ezen egy tekintetben legalább - bizonyára katholikus felfogás szerint járt el, hogy figyelembe n e m vette
azt, hogy az evangelikus lelkész gyülekezetének nem ura
és parancsolója, hanem Istennek és gyülekezetének szolgája. Az evangelikus lelkész gyülekezetétől függ, tehát
tartozik magát gyülekezete akaratának és határozatainak
alávetni.
Stromszky után Mossóczy felügyelő emelt szót és
miután kifejtette a pátenshez való hozzájárulás előnyeit
és a hozzánemjárulás káros következményeit, úgy formulázta a kérdést, hogy az egyházközség ragaszkodik-e f. é.
március 4. hozott határozatához a pátens értelmében
leendő szervezkedése tárgyában, vagy pedig eláll-e ezen
határozatától az ujabban nyert információk következtében ?
Erre azonnal megjegyezte a konvent egyik tagja,
hogy sok olyan egyháztag van, a ki abbeli szilárd meggyőződését, mely szerint nem a nyilt parancs által követelt
módozatok között kell az egyházközségnek szervezkednie,
hanem az 1791. törvény XXVI. cikke, valamint a bécsi,
nikolsburgi és linzi békekötések által kifejezett, szentesitett
törvénycikkek utasításai szerint — hosszasan megokolni
nem tudja ugyan: mindazáltal ezen meggyőződésük oly
mélyen gyökerezik vallásos érzületükben és a jogosságról
táplált felfogásukban, hogy ez érzülettől és felfogástól
semmi módon eltérni nem akarnak, kijelentve, hogy a
március 4. hozott határozathoz tovább is ragaszkodnak.

Miután a szónokot ezek elmondása után „éljen" kiáltással üdvözölték, az elnök azon szigorú rendszabályt helyezte kilátásba, hogy a tetszés vagy nem tetszés ujabb
megnyilvánulása esetén kénytelen volna az egyházi közgyűlést azonnal feloszlatni.
Ezután egyes konventtagok azon nézetüknek adtak
kifejezést, hogy ezen közgyűlés tárgysorozatának egyik
pontja a március 4. konvent egyik határozatának fenntartása vagy u j a b b határozathozatal lévén, ezzel semmiféle
összefüggésben nincsen azon levél, melyet a helytartósági
tanács elnöke a konvent elnökéhez intézett, mert ez
teljességgel kettejük magánügye és igy a közgyűlésben
tárgyalás alá nem vehető. A felügyelő azzal védte meg
álláspontját, hogy valamely állami hivatal főnökének hivatalos ügyben egy egyházi testület legfőbb tagjához intézett
hiteles átirata magánlevélnek semmi körülmények közölt
n e m tekinthető, tehát felette napirendre térni nem lehet. Ha
azonban van még valaki, a ki a szavazás előtt magához
a tárgyhoz kiván szólni, adja elő véleményét. Következett
most két szónok, kiknek egyike a március 4. határozatot
vallásos érzéséből kifolyólag tartja fenntartandónak
másika
pedig a mult konventhatározatot úgy alaki, mint tartalmi
szempontból kifogástalannak és igy minden körülmények
között fenntartandónak véleményezi. Végül jelentkezett
egy szónok, a ki a pátens érdekében emelt szót. Nem

*) E férfiú a most is élő Dax Mihály tekintélyes pozsonyi polgár édes
a t y j a volt, ki, minthogy kistermetű ember volt, egy templompadra állott fel
és egyik kezében a bibliával, a másikkal élénken gesztikulálva mondotta el
szónoklatát, sűrűen idézve a bibliából. Különösen hangsúlyozta: Adjátok meg
a császárnak, a mi császáré és Istennek, a mi Istené. Beszédét Luther szavaival fejezte be: Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgysegéljen!
Dax különben Attems gróf helytartó tanácselnök elé is meg volt idézve és
kemény intransigens magatartásával ennek a haragját magára vonta. A bibliában való jártassága miatt ezen, egy XVII. századbeli angol puritánra emlékeztető férfiú „Bibel-Dax" néven volt ismeretes kortársai előtt. Láng Sándornak, ki mint gyermekifjú az emlékezetes márc. 25. konventen jelen volt és
Dax Mihálynak szóbeli közleményei alapján.

arról lehet most szó — úgy mond — törvényes, vagy
törvénytelen volt-e a március 4. konvent és ennek a pátensre vonatkozó határozata, hanem arról, hogy egy törvényes konventben hozott és immár érvényben levő határozat továbbra is fenntartassék-e, vagy pedig ugyancsak törvényesen hozandó ujabb határozattal helyeztessék-e
hatályon kivül? Felszólaló véleménye szerint a kötelék,
mely a magyarországi protestánsok szervezetét a magas
kormányhoz fűzte, egy hatalmi szóval szét lett tépve.
Azóta ezen szervezet egyre inkább indult bomlásnak.
Ideje már most, hogy felhasználva a szervezkedésnek
a kormány részéről a legjobb szándékkal nyújtott alkalmát, a magas kormánynyal a sokáig nélkülözött, törvényes
összeköttetésbe lépjünk. Azonkivül pedig puszta alakiságról
van szó, melynek a lényeg épen nem fog áldozatul esni
és a mely végre is a célhoz, a zsinathoz fog vezetni, a
melyen azután mindent lehet szabályozni. Indítványozza
tehát a március 4. határozat megváltoztatását és a császári nyiltparancs szerinti rendezkedés elvi elfogadását.
Azon kérdést intézték most a jelenlevő császári kormánybiztoshoz, megvan-e engedve, egész nyiltan, szabadon
és a hatóság részéről való felelősségre vonatás terhe
nélkül az utóbb elhangzott szavakra véleményt mondani.
Mire a kormánybiztos azt válaszolta, hogy a tárgyhoz
szólni mindenesetre meg van engedve, de csak az előirt
korlátok között. Nincsen azonban felhatalmazva ezen
korlátokat közelebbről is megjelölni és a szónok számára
oltalomlevelet kiállitani. Mondjon mindenki a mit akar —
a saját felelősségére.
A közgyűlés már most abban állapodott meg, hogy,
miután a szabad
véleménynyilvánítás
biztosítékát a
császári kormánybiztos szavai alapján nélkülözni kénytelen, az elnök által feltett kérdés szavazás alá bocsáttassék.
A szavazás úgy ment végbe, mint a március 4. közgyűlésen: a pátens mellett szavazók a templom jobb, az

ellenzők pedig a templom bal felé eső részében állottak
fel. Miután a pátenst ellenzők — lehettek vagy 800-an —
csakhamar a balfelé eső helyeket foglalták el, a pátens
hívei, számszerint alig 40-en, a jobbfelé eső helyeken állottak fel. Az elnöklő felügyelő kimondta tehát a határozatot:
A pozsonyi evang. egyház 1860. évi március 4. hozott
azon határozatát, mely szerint a császári nyiltparancsban
kifejezett módozatok között rendezkedni nem óhajt, továbbra is fenntartja. Erre a közgyűlés minden rendzavarás nélkül a legnagyobb csendben szétoszlott 1 ).
Miután Magyarország evangelikus gyülekezeteinek
túlnyomó nagyobb része hasonlóképen járt el: a pátens
sorsa is eldőlt. A császári kormány kénytelen volt egy
az 1860. m á j u s 15. kelt legfelsőbb kézirattal az 1859.
szept. 1. kelt nyilt parancs végrehajtását beszüntetni.
Ezzel ha nemis egészen, de nagyjából megszűnt ama
tizenkét éves nyomás, mely a hazára és az evang. egyházra súlyos teherként nehezedett, nem csak fejlődését és
felvirágzását, de lételét is kérdésessé téve. A rövid, de
kemény harc, melyet az önkényuralom ellen felvenni a protestáns egyház elég merész volt, az utóbbinak teljes diadalával végződött és a politikai, alkotmányos szabadságnak
hajnalhasadását jelentette. Ebben a harcban a pozsonyi
evang. egyház is megtette hazafias és evang. hitérzületéből folyó kötelességét.
A pátens elleni diadalmas küzdelem következtében
alkotmányos tekintetben is kedvezőbb állapotok jöttek
létre, a mennyiben az 1860. októberi és 1861. februári
pátensek, ha nem is az igazi, a nemzeti, de mégis alkotmányos kerékvágásba terelték hazánk további fejlődését
és lehetővé tették, hogy Deák Ferenc az 1861. országgyűlésen két feliratával a jogfolytonosság álláspontjáról

*) Conventsprotocoll vom 25. März 1860. Conventsprotocoll 1857—1860.
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új, a nemzetet elvesztett jogaiba visszahelyező alapon
indíthasson meg politikai küzdelmet.
Ezen politikai helyzetnek visszahatása az evangelikus
egyházra abban nyilvánult, hogy a bebörtönzött, vagy
letett régi superintendensek újra elfoglalhatták állásaikat:
a dunántúli egyházkerület Haubner Máté, a dunáninneni
pedig Stromszky Sámuel pozsonyi esperesben találva
fel régi, hű főpásztorát. Mossóczy Lajos is visszalépvén
még 1860-ban a pozsonyi egyház felügyelőségétől, utódjává a konvent azon Hauszer Ernőt választotta meg, ki
a pátensküzdelem idején szilárd hazafias magatartásával
lelke és vezetője volt a pátenst ellenző többségnek. Sajnos azonban Stromszky nem sokáig állhatott m á r kerülete
és egyháza élén, mert 1861. julius 20. meghalt, kerületétől és egyházától őszinte gyászszal megsiratva. Utódja
a superintendensi méltóságban Geduly Lajos, pozsonyi
lelkész, a pozsonyi lelkészi állásban pedig Geyer János
lett. A következő évek főnevezetességét az egyház azon
törekvésében láthatjuk, hogy a kecskekapui temetőben
egy halotti kápolnát épített, mely 1870. aug. 21. szenteltetett be és adatott át rendeltetésének 1 ). 1867-ben választotta meg az egyház Dr. Tauscher Bélát, Geduly Lajos
superintendens vejét, kórházi orvosává, mely tisztét a megválasztott egyháza áldására a jelenben is ellátja a betegek
és a hivek legnagyobb örömére, ritka fáradhatatlan buzgalommal és önfeláldozásig menő emberszeretettel.
Ugyanezen év arról is nevezetes, hogy Dr. Schimko
Frigyes Dániel, bécsi es. kir. theologiai tanár, 1867. szept.
14. kelt nyilatkozatával éremgyűjteményét, összes könyveit, egyetemi és egyéb régiséggyűjteményét a szekrényekkel együtt a pozsonyi evang. egyházközség teljes birtokába
adta oly feltételek mellett, hogy a gyűjtemények mindenkor mint Dr. Schimko Dániel m u z e u m a a pozsonyi ev.
l

) Jelenlegi alakját 1879-ben nyerte.

egyházközség által kezeltesenek ; a könyvekről, érmekről
és régiségekről katalogusok készittessenek és lehetőleg
gyarapíttassanak. A pozsonyi ev. egyházközség tartozik
adományozónak mintegy 2400 ftra rugó kötelezettségeit
törleszteni és 2500 ftot meg nem haladó alapítványait
kifizetni. Az érmekről a VII. osztály tanulóinak egy tanár
a nyári félévben hetenkint egy órában előadást köteles
tartani 1 ).
Ezzel Schimko Dániel, ki néhány héttel ezen adománylevél kelte után meghalt, nem csak az egyházat
kötelezte örök hálára, hanem Pozsony város közönségét
s egyáltalában a történelmi tudományok barátait, mert
nemes elhatározása következtében a pozsonyi egyház
egy kiváló érem- és régiséggyűjtemény birtokába jutván,
Jeszenszky József választmányi elnök és Weisz Tivadar
választmányi tag fáradozásai következtében megtétettek
azon intézkedések, melyeknél fogva a gyűjtemény méltóan
elhelyeztetett és rendeztetett. Felügyeletével és rendezésével Adamis Károly, majd Schneller István, végül Győrik
Márton lyceumi tanár bízatott meg. Az utóbbi 1895-ben
fejezte be a Schimkoianum két kötetes nagy szakkatalógusát, melylyel nemcsak a fenntartó egyház, hanem a
tudományos világ elismerő háláját is kiérdemelte.
A hetvenes évek legnevezetesebb eseményét azon
törekvés képezi, hogy az eddig a pozsonyi egyház által
fenntartott és a líceummal egy szervezetet alkotó theologia
theologiai akadémiává fejlesztessék úgy, hogy a magyarországi négy evang. egyházkerület bizonyos módok között
hajlandónak nyilatkozott a megalakítandó theologiai akadémia fenntartási költségeinek egy részét magára vállalni,
ha a pozsonyi evang. egyház az ezen célra kezelt tőkéivel,
kész vagy létesítendő épületével, meglevő alumneumával
*) Győrik Márton, A pozsonyi ágost. hitv. evang. liceum Dr. Schimko
Dániel-féle érem- és régiséggyüjteményének katalógusa. II. k. x. 6. o. Neujahrsprogramm für die evangelische Kirchengemeinde A. C. in Pressburg. 1868.

és konviktusával és tanárai egy részének átengedésével az
egyetemes egyházat támogatja. A viszonyok természetes
fejlődése hozta magával, hogy a pozsonyi egyház, ha
még annyi segédforrás felett rendelkezett is, a maga
erejéből nem tudott többé a lelkészképzés egyre fokozódó
szellemi és anyagi feladatainak megfelelni s különben is
egy országos szervezet feladatait a megváltozott körülmények között nem viselhette egy egyházközség. Az
eddigi állapot további fenntartásának árát a lelkészképzés
színvonala és a pozsonyi egyház vagyona adta volna
meg. Érezték ezt nem csak a pozsonyi
konvent,
hanem az egyetemes egyház vezérférfiai is, a miért is már
a hetvenes évek elején megindultak az egyetemes gyűlés
megbízottjai és a pozsonyi egyház között a tárgyalások
az egyetemes theologiai akadémiának Pozsonyban való
felállítása iránt. Zsedényi Ede bányakerületi egyházfelügyelőnek 5000 ftos alapítványa 1876-ben 1 ), Pálffy János
grófnak 16000 ftos adománya 1877-ben, végül pedig a
pozsonyi ev. egyháznak loyalis magatartása eredményezték, hogy a kész szerződés 1881-ben a felek képviselői
által aláírható volt 2 ). Igy volt megnyitható az egyetemes
ev. theologiai akadémia a pozsonyi konvent volt leányiskolájában, mint a líceumtól különvált főiskola, külön
dékán, majd akadémiai igazgató vezetése alatt, a líceumtól elkülönített tanári karral. A pozsonyi evang. egyház,
mint a liceum közvetlen hatósága által továbbra is fenntartott alumneumban és konviktusban a theologiai akadémia hallgatói a szerződésben megállapított módozatok

') Neujahrsprogramm für die evang. Kirchengemeinde A. G Pressburg 1876.
*) Bei der Unterfertigung des Contractes unserer Kirchengemeinde mit
dem Generalconvente kann niemand unserer Gemeinde den Ruhm nehmen,
dass sie über kleinliche Rücksichten erhaben, zu diesem hochwichtigen
Werke das meiste beigetragen habe. Neujahrsprogr. 1882. L. Az ev. egyh.
közgyűlés kiküldött bizottságának a pozs. ev. egyházzal kötött szerződését a
pozs. ev. egyház levéltárában.

között ezután is nyertek ellátást. A theologiai hallgatókat
megillető ösztöndijak kérdését is az emiitett szerződés
szabályozta.
1875-ben Szeberényi Lajos magyar-tót lelkész elhalálozása u t á n Trsztyénszky Ferenc, losonczi lelkész választatott meg pozsonyi magyar-tót lelkésznek, a ki, miután
a nálánál idősebb Geduly Lajos lelkész az 1861-ben
meghalt Stromszky Sámuel superintendens utódjává lett,
Raabe Ágost és Geyer János lelkészek pedig betegeskedtek, előbb mint espereshelyettes, 1877 óta pedig mint
esperes állott a pozsonyvárosi esperesség élén. Mint ilyen
a líceumban a vallástan tanára is volt 1876—1896-ig. 1876tól fogva a theologiai akadémián a praktika theologiát adja elő.
Ezen immár harmincegy évi működése alatt a pozsonyi egyházban és esperességben Trsztyénszky Ferenc mint elismert
tehetségű szónok a templomban, mint kiváló debatter a
tanácsteremben, mint hivatott paedagogus az iskolában,
mint ritka szakképzettségű és bölcseségü előadó a tanári
kathedrán, hivei. tiszttársai és tanítványai szerető ragaszkodását és méltányló elismerését érdemelte ki. Két évvel
Trsztyénszky megválasztása után az 1877-ben a Konvent
utca 11. számú Konventházban elhelyezett egyházközségi
irodában elfoglalta helyét mint egyházi pénztárnok Kesztler
Tivadar, jelenlegi egyházközségi és kerületi pénztárnok, ki
kötelességeinek hű és pontos teljesítésével, nyugodt és tapintatos modorával és az egyház pénz- és gazdasági
ügyeinek ismeretével kortársai szemében mintaképe a
derék egyházi tisztviselőnek. Vele egyidőben foglalta el
egyházközségi levéltári tisztét Korcsek Zsigmond tanitó,
kinek az egyház szép levéltárának rendezését es katalogizálását köszönheti.
A nyolcvanas években az agg Geduly Lajos lelkész
és superintendens mellett a már 1878-ban megválasztott
Fürst János és Glatz Henrik lelkészeket látjuk működni.
1884. Jeszenszky József választmányi elnök és Heim

Károly ügyész buzgalma következtében létesül a „Luther
alap", melynek célja volt oly intézmény megteremtése,
hogy szegény, segítség nélkül szűkölködő elaggottak életük estéjén biztos otthont és szeretetteljes ápolást nyerjenek. A tervezgetés már a következő évben jutott a
megvalósúlás stadiumába, mert úgy a közadakozás, mint
egyes érdeklődők jótékonysága következtében eleinte 3,
két év múlva 6, a Habermayer Rudolf-féle 20000 ftos
hagyomány után pedig már 14 elaggott részesülhetett az
intézmény áldásaiban.
1886-ban aug. 24. ünnepelte az egyházközség és a
dunáninneni kerület Geduly Lajos püspök főpásztori hivatalba lépésének negyedszázados évfordulóját, mely
alkalommal az ünnepelt ősz főpap a Ferenc Józsefrend lovagkeresztjével lőn ő felsége által kitüntetve,
miután kevéssel előbb ápril 4. Mossóczy Lajos egyházi és iskolai inspector hivatalát, aggkorára és gyengélkedésére való tekintettel, letette. Az egyház érdemeit
a tiszteletbeli felügyelői cim adományozásával és egy m ű vészi kivitelű hálafelirat átnyújtásával fejezte ki. A m á j u s 2.
konvent Samarjay Károly királyi tanácsost választotta
meg Mossóczy utódává, az iskolatanács elnökségét pedig
a fáradhatatlan Jeszenszky József gazdasági választmányi
elnökre ruházták. A következő év január 28-án Mossóczy
Lajos, tiszteletbeli egyházi és iskolai felügyelő, gyülekezetünk őszinte fájdalmára, elhúnyt; ez év március 14. pedig
Habermayer Rudolf halt meg, ki nagyszabású jótékonyságával tette nevét minden időkre emlékezetessé, hagyományozván a szegényeknek 200, a tanitói özvegy-, árvaés gyámintézetnek 4000, a liceumi önsegitő intézetnek
4000, a lelkészi özvegy-, árva- és gyámintézetnek 6000,
a Geduly-alapnak szegény konfirmandusok felruházására
1000, a fiú- és leányárvaház alapjának 4000, a kórházalapnak 4000, a templomalapnak 1000, az egyházközségi pénztáros fizetésének felemelésére 4000, az elaggottak

menedékhelyének 2000, Összesen 48200 ftot. Ugyancsak
Habermayer Rudolf utolsó akaratából kifolyólag készült
az egyház számára az örökhagyó tulajdonában levő aranyés ezüsttárgyakból egy arany ostyatál, egy ezüst feszület, egy ezüst keresztelő kanna és egy keresztelőmedence.
1889-ben lett egyházközségünk a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság- alapitó tagja. A következő év január 29.
veszté el egyházunk Dr. Geduly Lajos püspökben apostoli
lelkületű főpásztorát, miután m á r kevéssel előbb, január 2.
Jeszenszky József választmányi és több izben iskolatanácselnök elhúnytát gyászolta. Harminc éven át volt Jeszenszky
az egyházközség vagyonának gondos, pontos és hűséges
sáfára, a. ki az ő erőteljes egyéniségével és nagy tekintélyével nem csak egyháza érdekeit védte meg, hanem a
későbbi felvirágzás előfeltételeit is megteremtette. Ha
valaha elő kell majd sorolni azon férfiak neveit, kiknek
tettei alkotják egyházunk oszlopait, az ő nevének ezek
sorából hiányoznia nem szabad. Élete delén, alig tiz évi
lelkészi működés után Pozsonyban, halt el Freytag Viktor
lelkész március 13-án. Az egyház harcosainak a halál
által megritkított soraiba uj küzdők léptek, friss erővel
és megújult lelkesedéssel állva sorompóba az egyház ideális céljainak megvalósításáért,
A lelkészi állásokra az egyház bizalmából Ebner
Gusztáv és Schmidt Károly J e n ő lelkészek választattak
meg. Gazdasági választmányi elnöknek Günther Mihály Vilmos, az iskolatanács elnökének dr. Dobrovits Mátyás orvos
választatott meg. Elhatározta továbbá az egyházi közgyűlés
ez évben azt is, hogy kórházának, valamint árvaintézetének szakszerű és a modern igényeknek megfelelő jókarbantartása céljából diakonissza intézetet létesít, a miért is
felbivást intézett az egyháztagokhoz, melyben ez intézmény
üdvös voltát ismerteti és a hiveket erkölcsi és anyagi
támogatásra buzditja. Már az 1891. évre szóló értesítőjét az egyház magyar és német nyelven adja ki, a

Günther M. Vilmos,
a pozsonyi ev. egyházközség felügyelője 1897—1903.
A Pozsonyi E r a n g . Egyház. Története.
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mi a magyar nyelvnek örvendetes térfoglalását jelenti
egyházközségünkben 1 ). Ez évben ünnepelte az egyház az
1791. törvény XXVI. cikkének emlékét, mely a vallásszabadság alkotmányos keretben való megvalósitásával a
mi egyházi életünket is összhangzásba hozta a nemzeti
szellem követelményeivel. De az egyetemes egyház keretében is hozzájárult egyházunk azon munka teljesítéséhez,
mely az ez évi december hó 5-én megnyílt zsinat törvényhozói feladatával várt a magyar protestáns egyházra. Az
év tulajdonképeni munkájaként a diakonisszaintézet megvalósítása szerepel. Gyülekezetünk tagjainak bőkezűsége
e célra 4 3 2 9 ft. 39 krt hozott össze. Schwarz L. gallneukircheni esperes pedig a saját anyaintézetének két diakonisszáját küldte Pozsonyba, hogy áldásos működésűket
megkezdjék. Ezek egyike az intézet későbbi főnöknője
Obermeier Erzsébet volt. Még ez év utolsó hónapjában
a bel-missziói egylet alapításával új munkát kezdett meg,
melytől az idők folyamán szintén nem tagadta meg egyházunk közönsége támogatását.
Egyházunk ő felsége megkoronáztatása negyedszázados évfordulóján 1892-ben kivette részét azon hazafias
felbuzdulásból, melynek forrása a hála királyunk alkotmányos és törvényes áldásos uralkodásáért. A templomi
szószékekről és az iskolai ünnepélyeken az őszinte öröm
hálanyilatkozatai hangzottak el, remélve a jövőnek hasonló
szellemtől áthatott jótéteményeit.
A zsinati törvények ő felsége a király által 1893.
évi március hó 18-án szentesíttetvén, egyházunkra azon
feladat hárult, hogy eddig érvényben levő szervezeti és
közigazgatási szabályait összhangzásba hozza a zsinat
által megteremtett rendszerrel. Az ez irányban való munkálkodás azonban nem egy év, h a n e m hosszabb időtartam
*) A pozsonyi ág. hitv. egyházközségnek
évről. 1892.

újévi értesítője az 1891-ik

feladata lévén, tulajdonképen még a jelenben sem ért
véget. Konkrétebb munka volt az, melynek eredménye
volt a nagy és kis templomnak légszeszfütési és világítási készülékkel való ellátása, minek megvalósítása egy
egyháztag 2000 ftos adománya révén vált lehetségessé.
A királyi szentesítést nyert zsinati törvények szerint
megalakult új dunáninneni egyházkerület, melyben a
túróczi és árvái esperesség képviselve nem volt, ellenben a nógrádi, honti, barsi és fehérkomáromi esperességek
már helyet foglaltak, városunkban tartotta meg alakuló
gyűlését 1894-ben. Ugyanez esztendőben Samarjay Károly
királyi tanácsos elhúnytával úgy a pozsonyvárosi esperesség mint a pozsonyi egyházközség nagy érdemű felügyelőjét veszítette el. Zsinati törvényeink rendelkezése
szerint a két állásnak külön-külön való betöltése válván
szükségessé, esperességi felügyelővé oly férfiút sikerült
megválasztani, ki eddig is a tudományos, politikai és
közgazdasági téren országos hirnevet szerzett magának.
E férfiú Dr. Láng Lajos egyetemi tanár és országgyűlési
képviselő volt. Egyházközségi felügyelővé Dr. Samarjay
Emil pozsonyi ügyvéd választatott meg, alkalmat nyerve
arra, hogy boldogemlékezetű édes atyja nyomdokaiba léphessen. Az egyházi társelnökségre Fürst J á n o s alesperes
nyert megbízatást.
1895. október hó 1. léptek érvénybe azon egyházpolitikai törvények, melyek egyházunk szellemével nem
ellenkeznek, mert a teljesen szabad egyéni meggyőződéstől teszik függővé azt, ki milyen egyháznak óhajt hive
lenni; az evang. hithűscg ápolása ezután is joga és
kötelessége lévén az egyházszervezetnek, az arra hivatottak
csak érdemeket szereznek, ha az egyházi élet bensőségteljes tartalma: a keresztyén szellem ideális emberies
érzülettel és ebből folyó cselekedetekkel és intézményekkel
óhajtja az emberiséget boldogitani. Egyéb nevezetességei
még ez évnek, melyek azonban részben e mű m á s helyén
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nyernek méltánylást, hogy a pozsonyi evang. egyház az
állammal kötött szerződés értelmében egy új liceumot kezdett építeni és tanárai jobb javadalmazása céljából évi
16000 ftnyi államsegélyt vett igénybe. A lelkészek által
egybeállított énekeskönyv átadatott a közhasználatnak.
Városunk ev. református lakosai, a kik eddig az ág.
evang. lelkészek gondozása alatt állottak, 1895. aug. 1.
önálló missiói egyházközséggé alakultak, Balogh Elemér
személyében lelkészt választottak s ideiglenesen istentiszteleti célokra a kis templomot, későbben pedig a líceumi tornacsarnokot vették az egyházi konvent engedélyével
igénybe; hasonlókép megkapták a temető használatának
engedélyét is. — Itt említjük meg, hogy a theol. akadémia igazgatója, Schneller István, ki még a líceumnak
buzgó és nagyérdemű tanára volt, mint egyetemi tanár
Kolozsvárra távozott és helyét mint új igazgató Dr.
Masznyik Endre, theol. akadémiai tanár foglalta el.
Örökké emlékezetes lesz az 1896-ik esztendő arról,
hogy gyülekezetünk államiságunk és nemzetünk ezer éves
fennállását nem csak ünnepségekkel, hanem hosszú időre
szánt alkotásokkal is megülte. A kik az egyház keretében
rendezett ezen millennáris ünnepségekben részt vettek,
azok lelkébe mélyen belevésődtek a honfiérzés ama megnyilatkozásai, melyek a nemzet ezeréves történeti múltjából merítve ihletet, hálát adtak az isteni gondviselésnek
nemzetünket elárasztó bő áldásáért, vigaszt és reménységet merítettek hazánk további fölvirágzására is. A líceumi
ifjúság városunk
többi középiskoláival együtt m á j u s
hó 7. és 8.; népiskolánk úgy az anya-, mint a fiókegyházakban május 8., egyházunk pedig május 10. napján ülte
meg millennáris ünnepségét. A liceum új épületét is, melynek alapköve 1895. szeptember havában tétetett le, ez
évi szeptember 20-án adta át az épitéstvezető bizottság
rendeltetésének 1 ). Ugyanezen alkalommal nyert befejezést
*) Emléktáblák az uj líceumi épület bejáratában.

a liceum története is, melyet az egyházi konvent megbizásából Markusovszky Sámuel, liceumi tanár, később a
liceum igazgatója ritka szorgalommal és kiváló szaktudásával úgy irt meg, hogy nemcsak egyházunkra és intézményeinkre, hanem országos iskolai szervezetünkre is
mindenkor forrásmunkául fog szolgálni 1 ). Már ekkor
megbeszélés tárgyát képezte egyházközségünk háromszázados fennállásának megünneplése és a konvent elhatározta, hogy a pozsonyi ev. egyház történetét magyar és
német nyelven ki fogja adni és évenként megfelelő összeget
vesz fel e célbői költségvetésébe.
Midőn 1897-ben Fadrusz János kiváló műalkotását,
a Mária Terézia márványszobrát a régi koronázási domb
helyén nagy ünnepélyességgel a király jelenlétében leleplezték, a dunáninneni egyházkerület és a pozsonyi
egyház képviselői is hódoló tisztelettel járultak ő felsége
elé. Az év egyéb eseményei közül megemlitjük, hogy Dr.
Láng Lajos ő felsége által valóságos belső titkos tanácsossá, Günther M. Vilmos királyi tanácsossá neveztetett
ki, Kanka Károly pedig, az iskolatanács buzgó tagja, a
III. osztályú vaskoronarendet kapta. Dr. Tauscher Béla
diakonisszakórházunk rendelő orvosának harminc évi
sikeres és önfeláldozó működéséről hálásan emlékezett
meg az egyház.
Fájdalmasan érintette az egyházat Dr. Samarjay
Emil egyházi és iskolai felügyelőnek hivataláról való lemondása, melyre nagy mértékben felszaporodott ügyvédi
teendői kényszeritették. Aránylag rövid működése alatt
is szeretetreméltó modorával, ügybuzgóságával és kiváló
tudásával az egyház hálás elismerését érdemelte ki. Egyházi és iskolai felügyelőnek közfelkiáltással választotta
meg immár az egyházi konvent Günther M. Vilmos királyi
tanácsost, az eddigi gazdasági választmányi elnököt; gaz*) Markusovszky
nete". 1896.

Sámuel: „A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum törté-

dasági választmányi elnökké pedig ugyancsak közfelkiáltással Schmidt Gyula választatott meg.
Az 1898. évi szeptember hó 10. bekövetkezett nemzeti
katasztrófa, Erzsébet magyar királyné halála, egyházunk
közönségét is gyászba borította : úgy a templomokban, mint
az iskolákban megtartott gyászünnepségeken kifejezést nyert
a mélységes fájdalom mellett a szeretetteljes és hálás
megemlékezés is, melynek a tragikus véget ért fejedelemnő
minden időkre tárgya lesz.
Az 1848-iki törvények szentesítésének félszázados
emlékét gyülekezetünk is megünnepelte az e célra elrendelt iskolai és egyházi istentiszteleteken. Ez évre nézve
még meg kell említenünk, hogy egyházunk közönsége
Dr. Tauscher Bélát és Michaelis Vilmost azon alkalomból
üdvözölhette, hogy amaz királyi tanácsossá lett, az utóbbi
pedig a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét nyerte el.
Harmath Károly, a liceum ezen hosszú évek során át
lankadatlan buzgalommal működött tanára, ki az egyház
könyvtáráról és kéziratgyűjtemény érői
irt
nagybecsű
t a n u l m á n y o k a t , e z esztendőben vonult nyugalomba ; a
már egy évvel előbb orgonistának és énektanítónak megválasztott Schönhofer Károly az év elején foglalta el
hivatalát ; Tichy Gusztáv választmányi tag pedig elvállalta
az üresedésben levő agghajléki gondnoki tisztséget.
A következő évben készségesen járult az egyházi
konvent ahoz, hogy magyar nyelvű hivei jogos kívánalma,
mely szerint a nagy ünnepeken az első napon is tartassék magyar istentisztelet, teljesedésbe menjen. Egyházunk történetében is kiváló fontosságú esemény volt
a líceummal szerves kapcsolatban létesítendő internátus
megvalósításának kezdete, mely célból az egyház a liceum
1
) Harmath Károly: A pozsonyi ev. lyceum könyvtárában lévő ősnyomtatványok (incunabulumok) és néhány más régi s érdekesebb mű ismertetése.
A lyceum 1877—78. évi értesítőjében; u. az, A pozsonyi ev, lyceum kéziratgyűjteményének ismertetése. Az 1878—79. évi értesítőben.

közvetlen szomszédságában megvásárolta a Falb-féle telket,
az internátus tervét elkészíttette és Holcli Ottó líceumi
vallástanárt külföldi tanulmányútra küldte, hogy az új
intézmény szervezésére és berendezésére részletes javaslatot terjeszthessen az illetékes hatóságok elé.1) Ugyanezen
év folyamán Zorkóczy Sámuelt, ki mint a líceumnak két
ízben megválasztott igazgatója hat éven állott ezen intézet
élén s ezen idő alatt példás rendtartásával elévülhetetlen
érdemeket szerzett magának, az új választás alkalmával
pedig az igazgatóságot elvállalni nem óhajtotta, a tiszteletbeli igazgatói cimmel tisztelte meg az egyház. Helyét mint
líceumi igazgató az egyház bizalma következtében Markusovszky Sámuel tanár foglalta el.
Az egyház többi tisztviselőinek a megbizatása is ez
évben érvén véget, az új választás folyamán a közbizalom
ismét régi, kipróbált tisztviselői felé irányult. Csakhogy
az egyházvagyon nagyarányú megnövekedésével annak
célszerű kezelése túlságos teherként nehezedett a választmányi elnök vállaira. Ez a körülmény indította. Schmidt
Gyula ezúttal is újra megválasztott gazdasági választmányi elnököt is arra, hogy tekintettel sokirányú egyéb
elfoglaltságára ez állásáról lemondjon. Az egyház, hogy
ne legyen kénytelen nélkülözni Schmidt alig pótolható kiváló közreműködését a gazdasági ügyek irányítása
körül, azonkívül pedig munkafelosztás útján az ügykezelés terhén is könnyítsen: külön pénzügyi és gazdasági
bizottságokat szervezett és az elsőnek elnökévé Schmidt
Gyulát választotta meg, a második vezetését pedig
Bäumler J. A. választmányi tagra bizta. Azonkívül pedig
külön jogügyi szakbizottságot is szervezett, élére állítva
Dr. Samarjay Emil volt egyházi és iskolai felügyelőt.
Ezen új szerveszkedés következményekép egy harmadik
egyházközségi jegyzőt is kellett válsztani.
l
) Holch Ottó. Jelentés a meisseni, grimmai, hallei és dresdeni internatusok látogatásáról (1900 nov. 3 —nov. 15.)

A XIX. század utolsó évében, 1900-ban egyházunk
azon szerencsés helyzetben volt, hogy vendégeül fogadhatta a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak számos
kiváló tagját. Ezen alkalommal az egyház tulajdonában
levő kiválóan becses ősnyomtatványok, könyvek, kéziratok, oklevelek, egyházi szertartásra szánt műkincsek, a
liceum épületében kiállítva, közszemlére voltak kitéve.
Ugyanitt volt megszemlélhető a Schimko-féle érem- és régiséggyűjtemény és a F r e u s z m u t h Frigyes tanító által
rendezett Slöjdkiállitás. Egyházunk művelődéstörténelmi
szereplését fényesen igazolta ezen kiállítás a hazai
protestantismus vezérférfiai előtt, kik közül nem egy
kezdett érdeklődni egyházunk tulajdonában levő történelmi
kútfőink és irodalmi műveink iránt. De nem csak ezen
vezérférfiak mutattak érdeklődést intézményeink iránt,
kik közül Szilágyi Dezső volt országgyűlési elnököt,
Hegedűs Sándor minisztert, Zsilinszky Mihály államtitkárt, Prónay Dezső egyetemes felügyelőt, Dr. Láng Lajos
esperességi felügyelőt, Antal Gábor, Kiss Áron, Gyurátz
Ferencz, Baltik Frigyes, Zelenka Pál és Sárkány Sámuel
püspököket kell megemlítenünk, h a n e m úgyszólván Pozsony városának egész közönsége felekezeti különbség
nélkül, sőt külföldiek is.
A kiállítás sikeres rendezéséért pedig különösen Stromp László és Kovács
Sándor theologiai akadémiai és Márton Jenő líceumi
tanárokat illeti meg az egyház és az érdeklődők elismerése.
A líceumi internátus Günther Vilmos felügyelő és az
előző évben megválasztott Steltzer Endre választmányi
elnök fáradhatatlan ügybuzgalma következtében 1901.
szeptember hó 5-én rendkívül nagyszámú és előkelő
közönség jelenlétében megtartott felavató ünnepen volt
átadható rendeltetésének s azóta zavartalanul teljesítheti
hivatását Holch Ottó, Dr. Pfeifer J á n o s és Ulreich Ede tanárok szakavatott paedagogiai és Forray Istvánné hölgybizott-

sági elnök valamint Holch Ottóné és Wicklein Ferdinand
gazdasági vezetése mellett 1 ).
Mély gyászt hozott egyházunkra az 1908. év.
Günther M. Vilmos királyi tanácsos, 1897. óta egyházi
és iskolai felügyelő, előzőleg választmányi elnök és választmányi tag, egyházunknak mindenkor páratlanul buzgó
és fáradhatlan tevékenységű tagja 1903. nov. 24. hosszú
kínos szenvedés után elhúnyt.
A jelenkori nemzedék részéről tán legméltóbb ünneplése Günther emlékezetének, ha alakját a gyülekezet
háromszázados történelmének legnagyobjainak a sorában
elhelyezi.
Az emléke iránt való lelkesedés alig ragad el bennünket túlságos magaslatra, h a hozzáfogható nagyszabású
egyéniségül a XVII. században Szegner Andrást, a XVIII.
században Bél Mátyást és a XIX-ben Rázga Pált állítjuk
melléje. Mig azonban Bél és Rázga egészen más téren
szereztek nevüknek halhatatlanságot s amaz a tudomány
önálló művelésével, emez pedig a demokratikus világszabadság eszméjéért elszenvedett vértanúhalálával valósággal áttörték nagyságuk méreteivel egy városi egyházközség kis méreteit: addig Szegner és Günther nagysága
a városi és egyházközség méreteit ugyan nem haladják
meg, de koruk, helyzetük és egyéniségeik szerint sok
tekintetben tanulságos eltéréseket mutatnak fel. Szegner
úgy mint Günther hatalmas, századokra szánt alkotásokkal gazdagította egyházát: amaz fényes iskolaépületet,
templomot épit, harangokat szerez be az egyház számára,
a temető birtokát biztosítja, emez pedig még mint választmányi elnök egy tíz éves munkaprogrammot dolgoz ki,
melyben helyet foglal az új líceumi épület, a líceumi
internátus, a felsőbb leányiskola, a diakonisszák új épü-

*) Holch Ottó. A liceumi internátus megnyitása. A pozsonyi ág. hitv.
ev. liceum értesítője az 1901/1902. tanévről.

lete, az egyház monográfiájának megirása, az egyház
vagyoni kezelésének reformja, a tanári nyugdíjintézet átalakítása. Mind kettő tervezgetése meglepően
merész,
amazé a királyi hatalom határozott ellenzésébe ütközik,
emezé pedig pénzügyi nehézségekbe és kortársainak kisebb
méretekhez szoktatott, alacsonyabb színvonalú gazdálkodási hajlamába. Míg azonban Szegner mögött ott van
az egész város intelligens közönsége, mely vakon követi
vezérét még a vészbe is, kockáztatva életét és vagyonát:
addig Günther csak mély emberismeretével, ügyességével
és lankadatlan szívósságával képes fokról-fokra és esetrőlesetre legyőzni a kerékkötő közönyt, a gáncsoskodó óvatosságot és fontoskodó szükkeblűséget. Hisszük és kérjük
az isteni gondviselést, hogy Günther alkotásai sorsukban
is eltérők legyenek a Szegner alkotásaitól; az utóbbi
ugyanis, midőn a vele egybátorságú és magasröptű tervei
iránt lelkesedő polgártársait a parti vizek biztos öbleiből
kivitte a nyílt tengerbe, a királyi akarat sziklaszirtjeibe
ütközött hajója egyházunknak csak roncsaival tudott
visszamenekülni a partra — de meg nem tört hittel és
csüggedetlen életösztönnel, mely kész volt újra kezdeni
a templomok és iskolák elvétele után is az egyházi életet,
mely tudott szenvedni és a mely biztosra vette a feltámadást. Váljon, h a Günther merész vállalkozásai n e m
sikerrel járnak, hanem anyagi tönk szélére juttatják az
egyházat, Günther neve ragyoghatna-e úgy mint Szegner-é
ragyog m a i s ? És itt keressük Günther nagyságához a
mértéket. Mily erősnek kellett lennie a számításai reálitásaba vetett hitének, hogy egyházát a nagy kockázatba
belevihesse, mily megingatlan szívósnak kellett lennie
azon béketúrésnek, mely a sikert csak hosszú fáradságos
munka után látja biztosítottnak, mily véghetetlen bensőségesnek kellett lennie azon egyház szeretetének, melyet
gáncsoskodás, kényelem, kishitűség egy pillanatra sem
tudott elterelni nagy céljaitól. Áldott emlékezetének titka

nemcsak lángeszében, h a n e m nagy szivében is gyökerezik:
az utóbbi akadályozta meg azt, hogy tervezgetéseivel
elveszítve a gyakorlati alapot, vakmerő, kalandos vállalatokba sodorja egyházát. A Falb-féle telek megvételével
kombinálva volt lelkében a liceum felépítésére szánt
elérhető államsegély, a tanári és tanítói nyúgdijalapok
tőkéinek biztos befektetése, a vételár biztos fedezete a
telekrészek eladásával és bérházak építésével. Az internatusnál az ő éles szeme meglátta, hogy a modern viszonyok között gyülekezete még akkor sem kockáztat
semmit, ha a konviktusi és alumneumi alapok azok külön
garanciája nélkül építtetnek bele az internátus házába és
berendezésébe. Hogy mennyire nem csalódott, azt megmutatta mindjárt az internátus fennállásának első éve.
Az internátus célszerűen tovább fejlesztve be fog válni a
jövőben is az egyház anyagi kockázata nélkül, ha megszabadul azon terheitől, melyek épen abból származtak,
hogy túlságos óvatosságból a régi alumneum és konviktus
kötelezettségei ma még az internátus vállait nyomják.
Günther nagy és korszakos sikereinek külső körülményeihez mindenesetre hozzátartozott az, hogy ő mint
a kereskedelmi szakban elméletileg és gyakorlatilag kitűnően kiképzett férfiú azonnal felismerte az egyházi vagyonkezelés reformjának szükségét. Ő maga mondotta,
hogy ha egyéb érdemének nem is, de annak tudatában
van, hogy az egyháznál behozta a kettős könyvvitelt. 1 )
*) Az évi költségvetések lehetőleg pontos összeállítását szemmel tartotta,
ú j bevételi források után kutatott, ebből kifolyólag két izben nagyobbszerû
konverzió-műveletet vitt végbe az egyház előnyére. Alatta Íratott össze az
egyház ingatlan vagyona: lelkészek lakóházai, iskolaépületek, alapítványi és
bérházak. Mindezek értéke három csoportban pontos számítás alapján megállapíttatott. Az elavult kamarális könyvvitel helyett a modern, megbízható
és könnyebben ellenőrizhető kettős könyvviteli rendszert hozta be, a mi tekintettel az egyház különféle gazdasági ágazataira nehéz munka volt, de a
szakszerű megvalósítás következtében annyira bevált, hogy azóta több tekintélyes egyház tette tanulmányozás tárgyává és be is vezette. Az egyházi irodában figyelmét semmi sem kerülte ki, érdeklődött minden iránt és a mily

Egy másik külső körülménye sikereinek, hogy idejét,
egészen az egyház m u n k á j á n a k szentelhette. Tevékeny
szerepe volt ugyan a takarékpénztárnál, a politikában, a
társadalomban is, munkálkodásának központja és magva
azonban mindenkor az egyházban volt. Mikor még egészsége megengedte, egyik napon úgy, mint a másikon korán
reggel m á r ott volt az épitkezéseknél, értekezett a szakbizottságok embereivel, elintézte a konvent irodában reávárakozó aktákat, előkészitette a konvent anyagát, elnökölt a bizottságokban, kihallgatott feleket, informált,
utazott, szóval mindig és mindig dolgozott. A mellett
igénytelen, szeretetre méltó egész lényében, érdeklődést
figyelmet, részvétet tanúsítva mindenki irányában. Kiválóbb
alkalmaknál tartott beszédeit, melyekre mindig gondosan
előrekészült 1 ), a rhetorikai műalkotások szinvonalát nem
érték ugyan el, de erős meggyőződéstől, nemes egyszerűségtől és meleg őszinteségtől áthatva mindig hatással voltak
hallgatóságára.
Hogy mily kiváló hatása volt tevékenységének egyházunk jövőjére, tanusitják utódának, Steltzer Endre
városi tanácsosnak, a gazdasági választmány volt elnökének
szavai, melyek szerint sokáig fogunk még Günther nyomaiban haladni. Azon aránylag rövid idő alatt, mig
Steltzer volt egyházfelügyelő, gyülekezetünkben számos,
részben nagyobb fontosságú esemény folyt le. A gazdasági
választmány Stiegler Sándor vezetésére bízatott. Mitterhauszer Károly városi tanácsos, ki, úgy mint előzőleg
Hacker Károly, dísze volt az egyházközségi jegyzői karnak,
újból megválasztatván első jegyzőnek, a választást nem
fogadta el s így Hirschmann Nándor líceumi tanár
lett első jegyző. A megválasztott ily minőségben is
örömmel tartózkodott 5 a pénztári hivatalban, ép oly öröm volt oldala mellett
működni. Kesztler Tivadar egyházi és kerületi pénztárnok szives közlése alapján
*) Legtöbb beszédének fogalmazványa a család szívessége következtében a liceum kézirattárában helyeztetett el.

Dr. Dobrovits Mátyás,
a pozsonyi ev. egyházközség jelenlegi felügyelője.

nagy szolgálatot tett egyházának, 1905-ben azonban az
egyház bizalma következtében a liceumi igazgatói állásra
választatván meg, ezen hivatásában is mint a tanuló
ifjúság lelkes barátja, mint intézetének nemes, emberies
érzésektől áthatott szilárd akaratú vezetője a tanulók és
tanárok szeretetét és az iskolai hatóságok nagyrabecsülését
és bizalmát teljes mértékben kiérdemelte.
1903-ban ment nyugalomba Adamis Károly, liceumi
tanár, egy emberöltőn át teljesitve a lelkiismeretes paedagogus nehéz kötelességét. 1904-. január 14-én halt meg a
liceumnak 40 éven át volt tanára s 15 évig igazgatója:
Michaelis Vilmos. Áldásos működését és érdemeit az ez
évi február 5. tartott egyházi közgyűlés azzal jellemezte
leginkább, hogy neki tulajdonitotta „a liceum veszélyeztetett jó hirnevének jellemszigorúságával és erélyével való
visszaszerzését". 27 évi áldásos működés után szállott
sirba 1904. február 6. Fürst J á n o s lelkész és alesperes.
Igaz lelkipásztor volt ő, igaz protestáns és igaz hazafi.
Szilárdul állott vallásunk alapkövén, a szereteten 1 ).
Steltzer Endre felügyelősége alatt ment végbe a
tanitók fizetésének rendezése és a lelkészek korpótlékának
megvalósítása is. Sajnos azonban Steltzer felügyelő mint
városi tanácsos is oly munkakör vezetésével volt megbízva, mely erejének két irányban való érvényesítését
teljesen kizárta. Mikor ezen helyzet kényszerítő hatása
alatt állásáról lemondott, egyháza azon tudatban nyert
vigasztalást távozása miatt érzett őszinte fájdalmában,
hogy mint az egyházközségi tanács tagjának azután is
alkalma lesz gazdag tudását és tapasztalatait az egyház
számára gyümölcsöztetni. Vele egy időben volt kénytelen
az egyház sajnálattal tudomásul venni Stiegler Sándor választmányi elnöknek egészségi okokból történt lemondását.
Steltzer Endre helyére 1904. október 2-án Dr. Dobrovits
4

) Egyh. közs. ért. 1905. évf. 6. o.

Mátyás állami kórházi főorvost választotta meg az egyházi közgyűlés egyhangúlag egyházi és iskolai felügyelővé.
Dr. Dobrovits azon nemes elhatározása, hogy magasztos
hivatása és más irányú közéleti elfoglaltsága mellett is lelkes
tevékenységet óhajtott szentelni egyházának, azon lángoló
szeretetében leli magyarázatát gyülekezete irányában, mely
családja tradicióiból és azon körülményből sarjadzott elő,
hogy már mint gyermek és ifjú ezen egyház iskolái és
intézményei útján sajátította el emberi és hazafias ideáljait, melyeket az életben mint férfiú hasznosan gyümölcsöztetni van hivatva. Mint az iskolai tanácsnak évek
hosszú során át elnöke nem csak betekintést szerzett az
egyház minden ügykörébe, hanem mint az egyházközségi
tanács és közgyűlés fáradhatatlan buzgóságu tagja lankadatlan erővel mozditott elő mindent, a mi egyházközségének
üdvére és dicsőségére szolgál. A választás óta lefolyt
időben az egyházközség meggyőződést szerezhetett arról,
hogy a felügyelői székfoglaló beszédben 1 ) kijelölt irányban
komoly céltudatossággal és megingathatlan erélylyel felel
meg az egész gyülekezet bizalmának.
Választmányi elnökké az egyházközség 1904. m á j u s 1.
tartott közgyűlésén közfelkiáltással Schönhofer Tivadar
nyugalmazott városi tisztviselőt választotta meg, ki lankadatlan éberséggel őrködik azóta az egyházvagyon
fenntartásán és gyarapodásán, bár sokszor rendkívüli
gondot okoz a háztartás egyensúlyának megóvását összhangzásba hozni a folyton növekedő szükségletek kielégítésével. A megüresedett iskolatanács elnökségre Sziklai
Ottó választatott meg, kinek már alelnök korából ismert
lelkes szeretete a liceum iránt biztosítékot nyújt arra
nézve, hogy a liceum közvetlen főhatóságának vezetése
a legjobb kezekbe van letéve; a következő évben pedig

*) L. Dr. Dobrovits Mátyás székfoglaló beszéde. Tartotta egybázfelügyelővé történt megválasztásakor 1904. október hó 2-án.

polgártársai bizalma következtében a pozsonyi I. választókerület országgyűlési képviselőjéül küldetett a parlamentbe.
Sziklai u t ó d j a az iskolatanács alelnöki székében Beck Vilmos
kir. anyakönyvvezető lett. 1905-ben az egyházközség „a pozsonyi ág. hitv. ev. liceumi tanárok millenniumi önsegítőintézet" alapszabályait, melyek a volt tanári nyugdíjalapot
a tanárok özvegyei és árvái számára biztosítják, miután
a tanárok nyugdíjaztatásáról az országos tanári nyugdíjintézet gondoskodik, megerősítette, amit az egyházmegye 1905.
július 6. tartott közgyűlésében jóvá hagyott, miáltal ezen
önsegítő intézet alapszabályai egyházi alkotmányunk értelmében törvény erejére emelkedtek 1 ).
Midőn még megemlítjük azt, hogy az 1905. évben az áldott emlékezetű Sóltz Rudolf árvaházi gondnok helyét Theisz
János főreáliskolai t a n á r foglalta el, gyülekezetünk Prőhle
Henrik személyében hivatása magaslatán álló derék lelkészt
nyert, Ebner Gusztáv lelkész pedig, aki a jelen évben hitoktatói minőségében szerzett érdemei elismeréséül a koron á s aranyérdemkeresztet kapta királyi kitüntetésképen, a
pozsonyi városi esperesség alesperesévé választatott meg,
végül pedig a Konvent-utcai lelkészlakban lelkészi hivatalszoba rendeztetett be és az érdemekben megőszült Heim
Károly ügyész nyugalomba vonulásával ezen állásra Dr.
Frühwirth S a m u ügyvéd és eddigi konventjegyző választatott meg már 1906-ban, úgyszintén az egyházközség
háromszázados fennállását méltó módon megünnepelte, a
jelen eseményeinek krónikás összefoglalását befejeztük.
Hisszük azonban, hogy a jövő történetirója, e nemzedék
krónikáját olvasva, n e m fog tőle megtagadhatni annyit,
hogy a mult megértésére törekedve, az elődök által
szerzett szellemi és anyagi kincseket csorbittatlanul adta
át az utókornak. A jövő Isten kezében van.

*) L. Györik Márton, Középiskolai tanárok önsegélyezéséről és a liceumi
tanárok millenniumi önsegítő intézete.

XXI.

A pozsonyi ág. hitv. evang. egyház felügyelői.

int maga az evang. egyházszervezet, úgy annak
egyik intézménye, a felügyelőség is nem egyszerre,
hanem természetes históriai fejlődés eredményeként jelentkezik. Pethő Márton kalocsai címzetes érsek 1602. m á j u s 29. kelt levele szerint a pozsonyi
városi tanács emberei közül egyet sem talál, a ki őszintén,
meggyőződése szerint katholikus lett volna, vagy katholikus
voltát nyiltan be merte volna vallani. Ezen evangelikus
vallásos érzülettől áthatott városi testület polgármesterrel,
városbírájával, fürmenderrel, belső és külső tanácscsal
egyetemben megtartotta kész szervezetét akkor is, midőn az
evangelikus felfogás szerinti istentisztelet a bécsi béke értelmében meg lőn engedve. A város nevében ennek főhivatalnokai, polgármester, városbiró, tanács urak jártak el megbízásból azon ügyekben is, melyek az evangelikus vallás
szabad gyakorlatának kivitelével állottak kapcsolatban. A
midőn már állandó szervek, iskola, templomok létesültek, a
városi szervezet egy-egy funkcionáriusa, mint scholarcha
vagy curator szerepel időről-időre, hogy a városi patronatus
nevében az evangelikus iskolák és templomok dolgait
vezesse és ellenőrizze. Ezen ideiglenes tisztségből származik az „inspector rei evangelicae" többször megismételt
megválasztatása; a gyakori ismétlés utján pedig állandó
hivatallá lesz az inspectorság. Megszűnik ez városi hatóság lenni 1672 után, a midőn a régi tradíció után indulva
megmarad a név az eredeti lényeg nélkül. 1682 után
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vannak ugyan inspectorok és ezek többnyire a város főhivatalnokai is, de ez már átmenet azon korhoz, mikor
az inspectorok mint önálló szervezetnek főtisztjei a várostól semmiféle függésben nincsenek. Az inspectorok
közvetlen elődeit tehát azon scholarchák és curatorok
között kell keresnünk, kik a városi hatóságot képviselik
az evangélikusok ügyeinek elintézésében. Ilyenek voltak
Schrembser János polgármester 1607-ben, Wulterer György
1609-ben, Pesserer János Konrád és Tuzentaller Kristóf 1614
előtt, Maurach Lukács és Pertinger János 1614 után;
Gillig Jakab 1626 előtt. Ettől fogva azonban már inspector
rei evangelicae néven szerepelnek a felügyelők a,következő
sorrendben:
1 6 2 6 - 1627 Schődel János.
1627 — 1632 (?) Dr. Szeleczky Jakab
1 6 3 3 - 1 6 3 4 Maurach Rudolf.
1 6 3 4 - •1646 Karner Dániel.
1 6 4 7 - •1651 Cellarius . . . .
1 6 5 1 - 1652 Schődel Márton.
1 6 5 3 - 1666 I. Szegner András.
1 6 6 6 - 1670 Spindler Kristóf.
Plankenauer Tóbiás.
1671 —
1 6 7 2 - •1684 Auer János Ernő.
1 6 8 5 - 1 7 1 3 Rössler Farkas András.
1713 — 1716 Purgstaller János Kristóf.
1716 — 1 7 1 8 Szegner József.
1719 — 1722 (?) Klobusiczky István Dávid
Skaricza Gábor.
17231 7 2 3 - 1726 Mikos Mihály.
1 7 2 6 - 1729 Hueber Sámuel.
1 7 2 9 - •1732 Mikos Mihály.
1 7 3 2 - 1736 ifj. Purgstaller János Kristóf.
1 7 3 6 - 1740 II. Szegner András.
1 7 4 0 - 1742 Ifj. Purgstaller János Kristóf.
1 7 4 2 - 1744 II. Szegner András.

1744—1748
1748-1752
1752-1756
1756—1757
1757-1760
1760-1768
1768—1772
1772—1778
1778 — 1784
1784 — 1789
1789 — 1793
1793 — 1798
1798 — 1805
1805 — 1806
1806—1810
1810-1812
1812—1815
1815 — 1818
1818-1837
1837-1839
1839 — 1848
1849—
1850 — 1855
1855 — 1858
1858 — 1860
1860 — 1865
1866 — 1886
1886-1894
1894—1897
1897 — 1903

Malik János Kristóf.
II. Szegner András.
Málik János Kristóf.
II. Szegner András.
Málik János Kristóf.
Gombos Mihály.
Málik Károly Vilmos.
Gombos Mihály.
Katscher Ferdinand.
Stettner József.
Windisch Károly Gottlieb.
Stettner József.
Id. Roth Mihály.
Albrecht György.
Schmidt József.
Albrecht György.
Kettner Jónás.
Kochmeister Pál.
Kettner Jónás.
Ifj. Roth Mihály.
Baicsy József.
Muskuly Károly.
Ferenczy Károly.
Lackner Móricz.
Mossóczy Lajos.
Hauszer Ernő.
Mossóczy Lajos.
Dr. Samarjay Károly.
Dr. Samarjay Emil.
Günther M. Vilmos.

1 9 0 3 - 1 9 0 4 Steltzer Endre.
1904—
Dr. Dobrovits Mátyás.
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Helyreigazítások.
A 138. oldalon a pozsonyi származású Plankennauer pozsonyvárosí
lelkésznek van mondva, holott — Schmidt lelkész úr helyreigazitása szerint
— köpcsényi lelkész volt.
A 135. oldalon az van mondva, hogy az első pozsonyi magyar-tót
lelkész Andriaades Mihály volt, nem pedig, a mint ezt a „Memorabilia
quaedam, exercitium Religionis Evang. in libéra regiaque civitate Posoniensi
concernentia" cimű kézirat (Pozsonyi liceumi kézirattár 253 kg. 4. sz.) állítja:
Marikius Miklós. Alapul ezen állításhoz az szolgált, hogy Pálházi Göntz Miklósnak 1615. február 2. Szereden kelt levele Andriaades pozsonyi magyartót lelkészt 1615. január 26-án elhalálozottnak mondja és ugyanakkor Marikius Miklós lévai lelkészt ajánlja a pozsonyiaknak lelkészül. E két adatból
kellett következtetni, hogy Andriaades megelőzte a lelkészségben Marikiust.
Schmidt K. J. lelkész úr szives közlése után azonban a dolog úgy áll, hogy
Marikius, ki 1615-ben csakugyan meghívást kapott a pozsonyi lelkészségre,
e meghívást nem fogadta el és 1612 —1613-ig, tehát Andriaades előtt, az első
magyar-tót lelkész volt.
A fejezetek számozásánál becsúzott hibák a tartalomjegyzékben úgy
vannek helyesbbitve, hogy a rendes számok mellett zárójelben a hibás jelzés
fel van tüntetve.
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