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E L Ő S Z Ó .

Sajátságos és figyelemreméltó tény, hogy a magyar
honi ágostai evang. egyház, daczára három százados fenn
állásának, még mai napig sem birt szervezetileg és 
alkotmánvilag egvgyé lenni. Háromszáz esztendők viharja 
nem volt képes oly hatást gyakorolni vezetőire, hogy 
azok a szellem, alkotmány, rend és fegyelem egységében 
rejlő erőt kellőleg méltányolni és felhasználni tudták és 
akarták volna. Pedig a többi hazai keresztyén felekeze
teknek szervezett volta és ebben rejlő ereje nyilván való.

A hatalmas róm. katholikus egyház külső szerve
zetéről egy világhírű angol protestáns történetiró azt 
jegyezte lel, hogy az oly mestermű, mely évezeredekre 
biztosítja azon egyház fennmaradását. 1

Az ev. reformált egyház, mely az ágostai ev. egy
házzal együtt, egyforma viszontagságok között fejlődött, 
szintén felfogta a belső szervezetben rejlő hatalom érté
két; egyesítette az öt ev. ref. egyházkerületet; egyetemes 
közzsinatot tartott; közszellemet, közalapot teremtett; 
bárhol felemelt szavának kellő súlya van; tisztelettel be
szélnek róla még ellenfelei is, mert látják, hogy tud és 
akar élni törvényadta autonomikus jogával.

Mindez hiányzik az ágostai evang. egyházban. Ez

1 Macaiilin. Critical and historical Essavs. Von Ranke.



II

nem tudja összehozni az öt kerületet; a zsinattól fázik, 
a közszellemet és fegyelmet csak névről ismeri, köz
alapja nincs; íelemelt szava elhangzik a pusztában, foly
tonos megtámadtatásoknak van kitéve; mert ellenfelei és 
barátai egviránt azt hiszik róla, hogy vagy nem tud, 
vagy nem akar élni azon szép jogával, melyet apáitól 
az autonomikus kormányzat neve alatt örökölt. Éven
kénti kerületi és egyetemes gyűlései oly jeleneteknek 
színhelyeivé váltak, melyeknek csak ellenségei örül
hetnek.

Ugv látszik, mintha e felekezet önmagától félne. 
Minden nagyobb jelentőségű kérdés megoldásától vissza
retten. Belátja a szervezkedés szükségét, de megvalósí
tásához nem használja lel a kellő eszközöket. Mikor ide
gen hatalom nyomta, mindig zsinatot kivánt; most mikor 
saját alkotmányos kormányunk van, idegenkedik tőle. 
Mikor a protestáns egyház fejei ki voltak zárva az ország- 
gyűlés főrendi házából, erősen hangoztatta a jogegyen
lőség behozatalát; most, mikor a jogot megnyertük, nem 
tud vele élni!

ílv körülmények között aggódva nézünk körül; és 
mert a jelenben vigaszt alig találunk, önkénytelenűl a 
múltban keresünk megnyugtatást. Az egyháznak alapelvei 
most is a régiek. A külső és belső viszontagságok nem 
változtatták meg a Krisztusban hívők egyházának és val
lásának jellegét. A szent írás ma is zsinórmértéke a kér. 
hitéletnek. A lelkiismeretbeli szabadság, a tudományban 
és erkölcsben való haladás elvét fennen hangoztatjuk a 
jelen felvilágosult korszakban is. Semmi sem áll utunk
ban, hogy e magasztos elveknek életet adjunk, hogy a 
kor haladásához képest szervezkedjünk, hogy javítsuk és 
tökéletesítsük intézményeinket. Csak férfiak kellenek hozzá, 
telve keresztyéni lelkesedéssel, bölcs tapintattal és férfias 
tetterővel.



Ill

Egyházunk fejlődésének történelme azt tanúsítja, 
hogy a mi őseink nemcsak protestálni, de alkotni is tud
tak. Fényes példák mutatják, hogy a legkedvezőtlenebb 
viszonyok között is fel tudták tartani egyházukban a ren
det és a fegyelmet, és hogy az üldözések legválságosabb 
korában is bámulatos hitbuzgalommal zsinatokon keres
ték és találtak meg az összetartozás szellemének bizto
sítékait. Csak az egyházi történelem ismeretének hiányos
ságából keletkezhetett azon bal vélemény, mintha apáink 
ritkán tartottak volna zsinatokat, és mintha azokon ren
desen viszály tört volna ki közöttük. Éppen ellenkezőleg 
áll a dolog! Igen sok zsinatunk volt; és azokon túlnyo
móan a krisztusi szellem uralkodott

Én ezúttal egy oly zsinat történetét akarom rövi
den előadni, melyet elődeink viharos forradalmi időben 
tartottak meg; melynek czélja, szelleme gyanusíttatott, 
melynek határozatai országgyűlési törvényczikkel eltömí
tettek, és mely talán éppen ezért kevésbbé tanulmányoz- 
tatott, mint a hogy megérdemelte volna. Ez az 1707-ben 
tartott rózsahegyi zsinat. Az az érdekes viszony, melyben 
akkor egyházunk a protestáns külfölddel állott, az az erős 
küzdelem és éles ellentét, melyben a hazai protestáns és 
katholikus rendek egymással állottak; azok az élénk és 
tanulságos jelenetek, melyek a tárgyalások folyama alatt 
oly gyakran előfordultak, erősen megragadták lelkemet, 
s nem állhattam meg, hogy e zsinat történetét a nagy 
közönséggel ne közöljem éppen most, mikor egy új ev. 
zsinat összehívásának küszöbén állunk!

Azon reménynyel kecsegtetem magamat, hogy a 
történetkedvelő közönség, és különösen hitrokonaim, szí
vesen veendik szerény dolgozatomat, mely egészen hite
les és sok részben teljesen ismeretlen adatok alapján 
készült. Az adatgyűjtés nehéz munkájában a fővárosi 
nagy levéltárak őrein kivúl hálára kötelező előzékeny-
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séget tanúsítottak irántam és egyúttal egyháztörténel
münk szent ügye iránt: Bodó Lipót esp. felügyelő Nagy- 
Szelezsényben, Dolleschall Sándor ev. lelkész és egye
temes levéltárnok Budapesten, Haán Lajos ev. lelkész és 
egyetemes főjegyző Békés-Csabán, Schneller István és 
Trsztyénszky Ferencz theol. tanárok Pozsonyban, Breznyik 
János főgymn. igazgató Selmeczbányán, Moczkovcsák 
János ev. esperes Beszterczebányán, Hörk József és 
Szlávik Mátyás theol. tanárok Eperjesen, a kiknek e he
lyen is szives köszönetét mondok.

Hogy minden jó igyekezet és segítség daczára mű
vemben hiányok lesznek, azt magam érzem legélénkeb
ben. És ha azokat egy nálamnál szerencsésebb kutató 
pótolni fogja, csak hálára fogja kötelezni a nagy közön
séget és fog különösen engem, a ki nem ragyogni, csak 
használni akartam dolgozatommal. Boldog volnék, ha 
sikerülne általa némi érdeklődést keltenem egyházunk 
múltja és jelene iránt.

Budapest, 1889. jan. 1.

Zsilinszky Mihály.



BEVEZETÉSÜL.

I.

A rózsahegyi zsinat összehívásának okai és körülményei. — Az ev. egyház 
zilált állapota és a pietismus. — A hallei egyetemen tanúit magyar ifjak, és 

azoknak nehéz helyzete.

Minden zsinat határozatai és czikkelyei csak akkor lesznek 
helyesen felfoghatók és igazságosan megítélhetők, ha azoknak 
keletkezési körülményeit ismerjük.

Ha a jelenkori zilált egyházi állapotaink felett elmerengünk és a 
javítás szükségének tudatában keressük a segítés módjait és esz
közeit, akkor mintegy ösztönszerűleg azt kérdezzük: hogy is volt 
ez hajdan ? mit csináltak ily helyzetben a mi őseink ? kiknek és 
minő eszméik voltak az egyházrendezés kérdésében? mi volt a 
közvélemény, mi volt az uralkodó nézet ? kiknek eszméi és mily 
okoknál fogva fogadtattak el — és mindezeknek mi volt jó, s mi 
volt rossz következménye ?

A történelem, valahányszor ily kérdésekkel fordulunk hozzá, 
valódi mesterünkké válik.

Megtanuljuk belőle, hogy fennálló egyházi intézményeink nem 
véletlenül és nem egyszerre állottak elő, hanem fokonkint, a szük
séghez és a körülményekhez képest fejlődtek ki. Megtanuljuk belőle^ 
hogy a reformatio szellemében létrejött gyülekezeteknek szükség
képpen oly szervezetet kellett keresniük és alkotniok, mely a 
reformatio lelkének megfelelt. Megtanuljuk különösen azt, hogy 
az evangélikusoknak hazánkban már a XVI-dik században is vol
tak egyházi alkotmányozó gyűléseik, zsinataik, melyek az egyhá-

1Zsilinszky : Forrad. zsinat.
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zakat bizonyos megyékbe és kerületekbe osztották; azoknak élére 
superintendenseket vagy püspököket állítottak, a kiknek állása 
különösen akkor kezdett nevezetessé válni, mikor az ev. vallás 
gyakorlatának szabadsága törvényileg biztosítva lön.

Nem ide tartozik fejtegetése annak, hogy a bécsi és a linczi 
békekötések pontjainak törvénybe iktatása után is, királyi diplo
mák és szentesített törvények ellenére, miként és hányszor lett a 
protestáns egyház létele és szabadsága veszélyeztetve. Azzal sem 
fogjuk fárasztani a szives olvasót, hogy a folytonosan szaporodó 
vallási és politikai sérelmek megszüntetése végett fegvvert fogott 
Bocskay, Bethlen és a Rákóczyak vívmányai miként lettek II. és 
III. Ferdinand, de különösen I. Lipót királyok idejében megsem
misítve. Elég a tényt csak érintenünk, hogy a szives olvasó fel
idézze lelkében a kibeszélhetetlen fájdalmakat, melyeket a prote
stánsoknak azon időben el kellett szenvedniük.

Egy rettenetesen pusztító vihar keresztülvonulása volt az 
hazánkon. Nemcsak az ország alkotmánya lett elkobozva. A pro
testánsoknak minden törvényes jogaik megsemmisítettek. Elpusz
tult gyülekezeteknek felégetett vagy bezárt templomai és iskolái 
jelölték a külső rombolást. Gályákra, vérpadra és börtönbe hur- 
czolt vagy száműzött ev. papok és tanítók jajjai, és a lelki vezé
reitől megfosztott népnek nyomora jelölték azt a részleteiben le 
nem irható barbarismust, melyet az erőszakos térítés hősei követ
tek el a védtelen protestánsokon. Isten csodája, hogy e korból 
maradtak fel ev. gyülekezetek!

Hála istennek, maradtak, nemcsak gyülekezetek, hanem azok
nak védelmezői is. De természetesen csak gyéren, elszórva a vilá
gon. Zábler Jakab személyében csak eg}7 ev. püspök volt, a 
ki a folyton megújuló üldözések alatt többször kénytelen volt 
a külföldre menekülni, — mi alatt sok gyülekezet lelkész 
nélkül maradt, vagy olyat volt kénytelen lelki atyjául elfo
gadni, a kinek sem kellő műveltsége, sem rendes papi vocatiója 
nem volt!

A zsolnai (1610), szepesváraljai (1614) és a szemptei (1622) 
zsinatok határozatai itt-ott tiszteletben tartattak ugyan; de való
sággal az egyház, mint ilyen, a legziláltabb állapotban volt. Az 
egyházi fegyelemről szó sem lehetett; az isteni tisztelet rendje 
egyes papok akaratjától függött; az ünnepek száma határozatlan 
és az apróbb visszaéléseknek száma végtelen volt.
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Az egyház belső rendjének és fegyelmének ekképeni felbom
lása volt tehát egyik főoka annak, hogy apáink I. Leopold halála 
után komolyan uj zsinati törvényekről kezdtek gondolkodni, és 
hogy I. József idejében, jelesül 1707-ben azok, a kik a II. Rákóczy 
Ferencz-féle forradalom sikerében bíztak, Rózsahegyre csakugyan 
összehívták a zsinatot.

Azonban a fentebb érintett viszonyokon kivűl még egy más 
fontos ok is volt, mely miatt különösen a lelkészek sürgették a 
zsinat összehívását. Poroszországban és jelesül a hallei egyetemen 
lábra kapott pietismus, melytől sokan komolyan feltették első sor
ban az ott tanuló magyar ifjúságot, másod sorban az egész ma
gyarhoni ev. egyházat.

Tudnivaló, hogy az üldözés idején sok ev. magyar ifjú tanult 
Németországban. Azonkívül a politikai viszonyok is akként fej
lődtek, hogy az úgynevezett spanyol örökösödési háború korában, 
mikor a franczia király felhasználva II. Rákóczy Ferencz forra
dalmát, az austriai ház megbuktatását tűzte ki czéljául és midőn e 
dvnastia önvédelmi harczában szövetségre lépett az angol és hol
landi protestáns rendekkel és fejedelmekkel, a magyar protestánsok 
gyakori érintkezésben állottak a külfölddel. Rákóczy követeket 
küldözgetett a porosz királyhoz, a kinek barátságára nagy súlyt 
fektetett. Sőt az is nyílt titok volt, hogy némelyek a porosz királyt 
szemelték volt ki Magyarország leendő királyául.

Uv körülmények között nem csoda, hogy a Rákóczyhoz 
csatlakozott evangélikus rendek élénk figyelemmel kisérték mind 
azt, a mi Poroszországban történik. A pietismus neve alatt Spener 
által megindított szellemi mozgalom oly hullámokat vetett Német
országban, melyeknek verése hazánkban is érezhető volt. Szinte 
nehéz magunkat beleképzelni egy oly szellemi harczba, melyben 
az egyetemi itjuság két pártra szakadva szenvedélyes harczol foly
tatott tanárai mellett; melyben a «megtért» pietista ifjak közül 
sokan túlozva harczot indítottak minden világi művészet és tudo
mány ellen; melyben a bölcsészeti könyveket nyilvánosan meg
égették, és melybe még a közpolgárság szenvedélyét is belevonták. 
Az ellenfél természetesen nem maradt csendes szemlélője ezen 
üzelmeknek. Éleshangú gúnyiratok jelentek meg a pietisták ellen, 
melyekkel elözönlötték a tudós világot. Itt is az történt, a mi 
rendesen szokott történni, hogy a túlbuzgó harczosok rossz hírbe 
keverték az alapjában komoly és egészséges mozgalmat.

1*
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Ma már mindenki tisztában lehet a pietismus lényegével. 
Sem azok, a kik rajongtak érte, sem azok, a kik küzdöt
tek ellene, nem voltak igazságosak. A ki annak alapelveit komo
lyan vizsgálja, az nem tagadhatja el azon elveknek tiszteletre 
méltó voltát.

Mi volt a pietismus ? Röviden kifejezve: nem egyéb, mint 
életerős oppositió azon orthodoxismus és dogmatismus ellen, mely 
a XVII. század végén Németország protestáns egyetemein lábra 
kapott. Spener a protestáns egyház főelvét, a folytonos haladást és 
tökéletesedést tűzvén ki zászlajára, Frankfurtban «collegia pietatis» 
neve alatt összejöveteleket tartott, s «kegyes kívánságait» hat 
pontban foglalta össze.

Nevezetesen azt sürgette, hogy a szentirás komolyabban és 
szélesebb körökben tanulmányoztassék. Kívánta, hogy az egyete
mes papság eszméje életbeléptettessék az által, hogy a laikusok 
közreműködjenek az egyházak kormánylatában és a házi isteni 
tiszteleteknél. Ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a keresz
ténység tudománya közelebb hozandó a gyakorlati élethez. Kikelt 
a tévelygők és hitetlenek ellenében alkalmazott tudományos pole- 
mikának gyűlölködő modora ellen, és azt kívánta, hogy annak 
helyébe szivet megnyerő és javító, szeretetteljes eljárás alkalmaz
tassák. Sürgette a theologiai tanulmányoknak oly irányban való 
javítását, hogy a papi pályára készülő tanulók necsak szorgalmas 
tanulásra, hanem vallásos életre is serkentessenek. Végre a pre- 
dikálás módjára nézve azt kívánta, hogy az ne álljon szónoki 
öntetszelgésből, hanem legyen a keresztény tanoknak átültetése 
az uj emberbe, minek hatása aztán szintén az élet gyümölcseiben 
nyilvánuljon.

Látnivaló ezekből, hogy Spener kívánságai éppen nem az 
egyház felforgatására czéloztak. Mindazáltal többféle megtámadta- 
tásnak voltak kitéve, a nélkül azonban, hogy Spener legyőzve 
érezte volna magát. Követői, különösen a theol. tanulói között 
annyira elszaporodtak, hogy 1686-tól fogva a lipcsei egyetemen 
valóságos pietistikus theol. irányt kezdtek követni. Csakhamar 
hasonló irányban kezdtek működni a szomszéd Halléban Anton 
Pál és Francke Herman. Biblia magyarázati előadásaikat (collegia 
philobiblica) a forró nyári hónapok alatt is nagyszámú tanuló 
ifjúság hallgatta. Hogy ezek között magyarok is voltak, igen ter
mészetes.



Megjegyzendő, hogy éppen ez időre esik a hallei egyetem 
alapítása. I. Frigyes porosz király azzal mutatta ki a pietismus 
iránti jóindulatát, hogy ezen uj egyetemre egyszerre három pie- 
tista tanárt nevezett ki Francke, Breithaupt és Anton személyeiben. 
Ezzel az úgynevezett lutheránus dogmatismus ellenében, mintegy 
a kormány pártfogása mellett, a gyakorlati kereszténység érdekeit 
képviselő irány is jogot nyert Poroszországban, melytől a czélba 
vett protestáns unió keresztülvitelének előmozdítását is jogosan 
lehetett várni.

Természetes, hogy az ellenfél mindent elkövetett a pietis
mus hitelének megrontására. Régi theologusok régi gyűlölettel 
szállottak ki a síkra, és «az uj sectának» hibáit és tévtanait való
ságos szenvedéllyel mutogatták ki. Voltak olyanok, a kik szám
szerűit 283 tévtant véltek kimutathatni a pietisták tudományában. 
De ezekben több volt a düh, mint a komolyság; erősebb a szen
vedély, mint az értelem.

Legszellemesebb és egyúttal legkomolyabb volt Löschernek 
a támadása. Ez szemökre hányta a pietistáknak, hogy közö
nyösek a kinyilatkoztatott hitigazságokat magokban foglaló 
symbolikus könyvek iránt; hogy kevésre becsülik a szentsé
geket és az egyházi hivatalokat; hogy az igazulásról szóló 
tant elhomályosítják azon tanításukkal, mely szerint a fides 
salvifica-nak feladata nemcsak recipere séd etiam habere; 
hogy hirdetik a chiliasmust; hogy túlságosan hangoztatják a 
keresztény tökély elérhetését; hogy az egyházi szokásokat szük
ségtelenül elvetik, s ezzel összefüggőleg, hogy a templomon kívüli 
vallásos gyakorlatokat előnyben részesítik, a mi könnyen separa- 
tismusra vezet; hogy előszeretettel viseltetnek a rajongó mysti- 
cismus iránt; hogy elvetik az adiaphorákat; hogy a komoly 
theologiai tudományt elhanyagolják; és végre, hogy az egész moz
galom által egyházi szakadást idéznek elő.

Úgy látszik, hogy a magyarhoni evangélikus papságra külö
nösen Löschernek ezen ellenvetései hatottak, melyek azonban nem 
a Spener és Francke által hirdetett tételekre, hanem inkább az ő 
tanítványaik túlhajtásaira vonatkoztak. Egyes túlbuzgó pietisták
nak iizelmei kétségen kívül sokat rontottak; de alapjában a moz
galom, evangyelmi protestáns szempontból véve, életrevaló volt. 
Mint egy uj reformatio, oly hatalmas befolyást gyakorolt az a 
németországi egyházi életre.

5



Hazánkban a fentebb vázolt szomorú viszonyok magyarázzák 
meg azt a tüneményt, hogy a pietismust úgy tekintették, mint 
valamely eretnekséget, melytől óvni kell az igazi kereszténységet. 
Külsőleg az ev. egyháznak alig volt valami összetartó szervezete. 
Az üldözött lelkészek méltán tarthattak attól, hogy ha az evang. 
tudomány terén is háború üt ki közöttük, az egyház még gyen
gébbé fog válni. Kevesen vettek magoknak annyi fáradságot, hogy 
a németországi pietismus körül folyt vita lényegét vizsgálják. 
Némelyeket csak a külső zaj, másokat a gúnyiratok szellemes
sége és a porosz király magaviseleté érdekelte. A Haliéból haza
került theologus újakra úgy néztek mint veszedelmes eretnekekre, 
a kik ha gyülekezetek élére jutnak, veszélyeztetni fogják az egy
háznak igaz tanát. Pedig, hogy a pietismus magában véve senkit 
sem rontott meg, azt a Haliéból hazakerült magyar ifjak működése 
is bebizonyította.

Az 1700-dik évben két magyar ifjú volt a hallei egyete
men : Károlyi István, a kiről csak az van feljegyezve az anya
könyvben, hogy Szerginio (?) ungarus; továbbá Segner Ádám, 
pozsonyi származású ifjú, a kiről tudjuk, hogy hazatérve a pietis— 
tikus szellemtől eltérőleg nagyon is világi hajlamokkal birt, s 
könnyelmű, erkölcstelen életével sok kellemetlenséget okozott önma
gának. Ott találjuk Heilenbach János Gottfriedet is, mint orvos
növendéket, a ki valószínűleg valamely híres tanár kedvéért, már 
mint tapasztalt ember ment ki, és Hofstetter János Ádám, körmöczí 
fiatal embert, a kiből aztán híres orvos vált Németországban; 
Fáber János György Mihályt Körmöczbányáról, Privigyei Miklóst 
Nyitráról és egy erdélyit, a kit Hinnél Simonnak hívtak.

A következő években is többen siettek Haliéba, a híres új 
egyetembe, mig a rózsahegyi zsinat határozata vissza nem riasz
totta őket. Mint látjuk, nemcsak theologusok, de orvosok, sőt 
jogászok is voltak; s egy-kettő Erdélyből is találkozott köztük. 
Ilyen volt például Drauk János 1701-ben, Gasner Márton és Selein 
Gáspár 1702-ben, Albrich György, Bergler István, Brusius György 
és Greissing Gottfried 1703-ban; Marci György, Albius Márton 
ton és Dietricus János 1705-ben; Baltrich Mátyás, Kraud György, 
Barbenius János, Filstich János, Albrich János és Satler András 
1706-ban.

A szorosabb értelemben vett Magyarországból ott tanult
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Pauli Miklós pozsonyi, Kis Péter körmendi, Tóth János szakonvi, 
Unger János soproni és Plavecgky János Jakab beszterczebányai 
ifjak. Azonkívül Sinapius Mihály, a ki mint nemes ifjú az orvosok 
közé volt beírva 1702-ben.

A következő évben ott találjuk Lippisch Dánielt Bártfáról 
Cephalides Sámuelt Beszterczebányáról, a ki utóbb mint rozsnyói 
és gölniczi lelkész a pietismus hírében állott; Burius Dániel, Kor- 
ponáról, valószínűleg fia azon Burius Jánosnak, a ki az üldözések 
korában annyit szenvedett és testvére azon Jánosnak, a ki a rózsa
hegyi zsinaton szerepelt. Andricins Izsákról csak annyit tudunk, 
hogy Breznóbányáról való volt. Hasonlóképen keveset tudunk 
Rabacher János és Danninger János pozsonyi iíjakról, a kik 
1703-ban voltak Halléban. Ezeknek elseje eislebeni és berlini taní
tóskodás után pozsonyi lelkészszé lett.

A folyamatban volt háború okozhatta, hogy 1704-ben 
csak egy trencséni ifjú, Pellionis Sámuel mert kimenni az egye
temre; mig a következő 1705-dik évben már ott találjuk Kapper 
Kristóf Zsigmondot Pozsonyból; Dobner Sebestyén Ferdinandot 
Sopronból, Keil Jánost Késmárkról, Sírba Györgyöt Korponáról, 
Mohi Eliást Pozsonyból, a ki utóbb superintendenssé lett, — és 
végre hlisnovs^hy Mátyást Németlipcséről. Tudjuk, hogy Bél Mátyás
nak is baja volt azért, mert Halléban tanult; mig ellenben KlemenI 
János Mihály nevű nemes ifjúnak, a ki utóbb Rákóczy Ferencz 
fejedelemnek külföldi ágensévé lett, éppen az használt legtöbbet. 
Vele egy időben voltak kint: Sinapius Sámuel lőcsei, és Kogler 
János beszterczebányai ifjak.

A rózsahegyi zsinat utáni évben már csupa erdélyi ifjak 
voltak Halléban. A magyarországiak nem merték magokat kitenni 
annak, hogy esetleg a papi pályától eltiltassanak. Mert nevezetes, 
hogy a pietismus ellen nemcsak a papok, hanem a világi urak is 
erősen fel voltak ingerelve; mire nézve érdekes például szolgál 
Szirmay Miklósnak egy levele, melyet Radvánszky Jánosnak irt 
s melyben ezek olvashatók: «Kegyelmetekkel együtt Rosenbergen 
damnáltuk az hálái akadémiában tanuló ifjakat is, azonban Burius 
uram conrectornak, Bél Mátyást, ocsovai fiat, Zólyomvármegyéből 
valót commendált, kit be is vettek, mely által egy fészke leszen 
Beszterczebánya az pietismusnak. Én csodálkozom rajta, hogy 
Pilárik superintendens uram ezekre nem vigyáz keményebben. 
Itt minálunk is kezd vala terjedni, de mi consistorialiter pro-



scribáltuk a gölniczi prédikátort Cephalides Sámuelt, az ki is 
azon hálái akadémiában tanulván acerrimus defensora volt azon 
impii pietismi.»1

íme, ilyen nézetek, ilyen aggodalmak léteztek a rózsahegyi 
zsinat idejében! Ebből fogjuk megmagyarázhatni magunknak azon 
jeleneteket, melyek a zsinati tárgyalások folyamán előfordultak, 
midőn a pietismus, mint veszélyes tan kárhoztatva lön.

1 Haan Lajos gyűjteményében.
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Világi és egyházi rendű evangélikus főemberek, mint láttuk, 
egyiránt érezték annak szükségét, hogy az üldözések idején haza- 
szerte felbomlott egyházi rend és fegyelem helyreállíttassék, és 
hogy a Németországban mérges alakot öltött pietistikus mozga
lom káros hatása ellensúlyoztassék. Ez sikeresen és törvényesen 
csak egyetemes zsinaton történhetett meg.

Az volt a nehéz kérdés: ki hivja össze a zsinatot ?
A régibb zsinatokat többnyire világi urak, patrónusok, nádo

rok hívták össze. A protestáns nádorok kora azonban lejárt. Most 
senki sem birt oly nagy tekintélylyel és hatalommal, mint hajdan 
Illésházy István, Thurzó György vagy Thurzó Szaniszló, a kiket 
az egész ország evang. népe és papsága természetes vezérei gya
nánt tisztelt.

Azóta a protestantismus ereje hanyatlott; az evang. főúri 
családok száma csökkent.

Az ország a II. Rákóczy Ferencz-féle forradalom által ketté 
volt szakítva. A protestánsok, jelesül az ágostai hitv. evangélikusok 
legnagyobb része Rákóczy pártján állott; de voltak olyanok is, a 
kik I. József királyhoz híven ragaszkodtak, és a forradalom buká
sát előre megjósolták. Ezekhez tartozott Okolicsányi Pál, a híres 
túróczi követ, és még híresebb jogtudós, a ki már a gyöngyösi 
béketanácskozmányok idején 1704-ben mindent elkövetett, hogy 
hitsorsosait Rákóczy zászlói alól eltérítse. Az evangélikusok több
sége azonban bizott a forradalom sikerében, annyival is inkább, 
mert a fejedelem az ország törvényeinek tiszteletben tartásával
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már a Széchenyi országgyűlésen (1705-ben) biztosította vallási 
szabadságaikat; és határozott ígéretet tett arra nézve, hogy sérel
meiket minél elébb orvosolni fogja. Sőt komoly lépéseket tett 
arra nézve, hogy a Széchenyi országgyűlés határozatainak végre
hajtására kiküldött országos bizottságok a vármegyékben tényleg 
megkezdjék működésüket.

Azonban éppen ezen bizottságok működéséből eredő válto
zások; és különösen a visszaadott templomok és iskolák követ
keztében szükségessé vált tanító- és papválasztások hoztak nap
fényre olyan bajokat, melyeken jogszerűleg csak zsinatilag lehetett 
segíteni.

A világi urak már 1706-ban látták, hogy az egyházba csú
szott hibák és visszaélések okvetlenül megszüntetendők. A sür
gősebb teendőket^ 13 pontban foglalták össze. Ezekben a püspö
köktől komolyan kívánják, hogy szent hivatásukhoz képest a rájuk 
bízott gyülekezeteket évenkint meglátogassák, s a helyei kegyurak 
jelenlétében győződjenek meg a papok, tanítók és a nép erkölcsi 
életéről, különösen arról, hogy a tanítók és lelkészek miként 
haladnak az igaz tudományban, tartanak-e catechisatiókat, — és 
az ügy állásához képest intsenek és javítsanak. Felhívják a püs
pökök figyelmét arra is, hogy az isteni tiszteletben némely lel
készek által önhatalmúlag behozott újításokat és szertartásokat 
szüntessék be. Utalnak azon szomorú tényekre, hogy a nyelv 
különbsége miatt egy hitközségben alkalmazott két vagy három 
lelkész ritkán él jó baráti viszonyban, sőt közbotrányul szolgálnak 
czivakodásaikkal. Ezekre különös gondja legyen a püspököknek, 
és mint olyanokat, a kik egyazon Krisztus alatti tagok zavart 
csinálnak, vagy intsék vagy büntessék. Kívánják azt is, hogy a 
papok és tanítók rendetlenül ne hagyják el helyeiket, hogy viszont 
a meghívottak bizonyos törvényes rend és ellenőrzés megtartása 
mellett fogadhassanak el hivatalt, nehogy méltatlan vagy megbé
lyegzett emberek jőjenek a nép vezetésére. Fájdalommal említik, 
hogy némely ev. lelkészek nagyon világias foglalkozást űznek, 
vásárokon barangolnak, kereskednek, gazdaság után járnak és ezzel 
kötelességeiket elmulasztják. Szigorúbb eljárást követelnek a fel
szentelés körül, hogy csak alkalmas egyének nyerhessenek hiva
talt. Óhajtják, hogy a papnék költséges drága ruháikkal ne adja
nak rossz példát a köznépnek. Kárhoztatják, hogy némely lelkészek, 
kik a szegény nép költségén foglalták el állásukat, alig félévi



ottlétük után bizonytalan hívásra otthagyják az egyházat. Kívá
natosnak tartják, hogy választó gyűléseken a lelkész mellett min
dig nehány tudományos és buzgó világi férfiú legyen, a kik ügyel
jenek, hogy a jelöltek közül illő módon válaszszon az egyház. 
Visszaemlékezvén a régibb jobb időkre, kivánjálT, hogy a lelkész 
urak az isten igéjének átplántálása tekintetéből mind a két nemű 
ifjúsággal katechetikai gyakorlatokat tartsanak. Végül.biztosítják a 
püspök urakat, hogy az ily hiányok és visszaélések megszünteté
sében a világi rend mindenkor segítségükre leszen.1

Ezekhez járultak még egyéb kívánalmak is, melyek részint 
a papoknak a szószéken és magán körökben használt illetlen, vagy 
más keresztény felekezetek ellen használt éles kifejezéseire, részint 
a képek eltávolítására, a gyengekorú házasok összekelésére, a 
templomi zenére és a hétköznapi imádságokra vonatkoztak. 2

Úgy látszik azonban, hogy ezek ellen azonnal felszólalt a 
lelkészi kar. Selmeczen Pilarik István és társai jun. 4-kén a követ
kező észrevételeket tették:

1. A lelkészek a zsolnai zsinat által a tiszta és igaz hit hir
detésére vannak kötelezve. Azonkívül az 1610. évi nagyhonti 
esperesség utasításaiban a tanra nézve ez áll: a szentirás magya
rázata, illetőleg a predikálás vonatkozzék a tanra, mely az igaz 
dogmák megerősítője, a bizonyításra, mely a hamis tanok czáfolása, az 
igazság megállapítására, mely az erkölcsök megerősítője, a javításra, 
mely a bűnök feddője, és végre a vigasztalásra, mely a lelkiisme
retnek ápolója. Arra pedig szorgalmasan kell törekedni, hogy a be
szédben a szenvedélyeknek kedvezés ne látassék, és hogy a lelkész 
ne a maga ügyét, hanem az istennek ügyét szolgálja. A szentirás 
értelmét nem bevinni, hanem az Írásból kihozni kell. Ugyanez ügyben 
hivatkoztak a nagyhonti esperesség egyéb határozataira is, a hol 
többek között az mondatik, hogy az egyházi beszédnek bizonyos 
meghatározott formája legyen, mely által a tudós és közönséges 
hallgató segítessék és az igazság szava helyesen követtethessék. 
Minden beszédnek az a czélja, hogy a hittételek megerősítesse- 
nek, az erkölcs javítassék, a bűn megfeddessék, a lelkiismeret 
pedig ápoltassék. Ne támadjon olyat, a mi nincs ; és ne hagyjon

J  Memóriáié Circa Coordinationem Ecclesiarum Aug. Confessionis Evange- 
licorum ad sanandas vigentes praevorum publicorutn. A bányai egyhk. levéltárában.

2 Memóriáié Sanandorum Praevorum Eccl. Evangelicae Additamenta. U. o.
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el olyat, a mi szükséges. Ne kedvezzen az indulatoknak és ne 
annyira az ember, mint inkább a bűn kárhoztathassék. Őrizkedni 
kell, nehogy az ev. egyház által elismert bármely rend és kar 
piszkos szavakkal megtámadtassék stb.

A második kívánságra nézve, mely t. i. a képek eltávolítá
sára vonatkozott, felhozzák a trencséni esperesség azon határoza
tait, melyek részint a közönyös, részint pedig istentelen szertartá
sokra vonatkoznak és melyeknek 4-dik pontja azt mondja: az 
emberi istentelen és bálványozó hagyományokat, minők a halot
takért való mise, az olajnak, víznek, tűznek, gabona-növényeknek, 
bornak és ételnek megszentelése, senki sem tartsa meg. Ide szá
mítható a képek tisztelete is. Az olyan szertartások, melyek csak 
szépség és ékesség kedvéért tartatnak, a kér. szabadságnál fogva 
megtarthatók.

A korai házas életre vonatkozólag szintén a trencséni rend
tartást idézik, mely szerint a házasságra lépőknek évei szorgalma
san kipuhatolandók, és a gyenge és túlfiatal párok ne könnyen 
adassanak össze, mivel az ily párok nem felelhetnek meg a házasság 
főkövetelményének. A nagyhonti rendtartás erre nézve azt mondja, 
hogy a pap őrizkedjék összeadni olyan leányt, a ki 16 éven és 
oly ifjút, a ki 21 éven alul van. Az ilyen fiatal házasoknál az 
ördögnek nagy alkalma van a béke megzavarására. Hogy milyen 
korban kelljen a házasokat összeadni, azt Gerhard ekképen hatá
rozta meg : hogy határozott szabályt ugyan felállítani nem lehet; 
de hogy a korai házasságok sok esetben szerencsétlenek, azt a 
tapasztalás bizonyítja.

A negyedik pontra, vagyis a templomi zenére hivatkoznak 
a nógrádi és nagyhonti rendtartásokra, melyek szerint a tanítók 
a gyermekekkel együtt úgy énekeljenek a templomokban, hogy a 
kegyesség emeltessék általa. Az énekelendőket a pap határozza 
m eg; de a templomi hangversenyeket eltiltandóknak tartják.

Az ötödik pontban foglalt hétköznapi imádságra nézve, a 
rendtartás azt mondja, hogy a lelkész a világi elöljárók iránt kellő 
tisztelettel viseltessék, és azokért úgy nyilvános, mint magán imád
ságban könyörögjön és pedig az apostol parancsa szerint. Jaj 
annak, a ki ezt nem igazság szerint teszi! Különben az imádsá
gok naponta tartandók.1

1 V. ö. Observationes ad Additamenta Memoriali Sanandorum naevorum 
ad normám Legum applicatae Schemnitii Anno iyoójun. 4. Bányaker. lev.
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Hasonló szellemben felelt Pilárik a fentebb említett 13 pontra 
is egy sajátkezű iratában, melyben elismerését fejezi ki a világi 
uraknak azon gondosságukért, melyet az egyházi botrányok kike
rülése ügyében tanúsítottak. Arra nézve, hogy a püspökök miként 
járjanak el az egyházak látogatása körül, idézi a zsolnai zsinat és 
egyéb kisebb zsinatok, illetőleg contuberniumok határozatait; az 
egyházi szertartások egyformaságára vonatkozólag ugyanezt feleli, 
hogy vannak rá határozatok, valamint hogy vannak intézkedések 
arra nézve is, hogy az egy gyülekezetben különböző nyelven mű
ködő papok miként éljenek békességben. Az ötödik pontot újnak 
és hallatlannak mondja, mely méltatlan a lelkészek iránt. Különben 
utal a nógrádi ilyfajta határozatokra. A többi pontoknál is tartóz
kodik minden polémiától; csak röviden jegyzi meg, ez meg az 
megtartatik. Végül idézi a nógrádvármegyei világi hatóságnak 
1611. évi máj. 2-kán hozott határozataiból az 5-dik pontot, mely 
azt mondja: Mind azon ügyeket, melyek az egyházi forum előtt 
szoktak tárgyaltatni, átengedjük egészen az egyházi bíróságoknak, 
ilyenek a házassági, papi, tanítói, tanulói, papözvegyi és árvái ügyek. 
Idézi a 12-dik pontot is, a mely igy kezdődik: «nehogy valami a 
papság bemocskolásával és lenézésével történjék . . . »  és melvben 
többek között ez is olvasható: «Azt sem mellőzhetjük, hogy ha a 
lelkészek bármelyike oly rendkívüli bűnt követne el, melyért pal
lost vagy életvesztést érdemelne, még akkor sem lehet őt sem 
vakmerőén elfogni, sem megverni, csak ha valamely sürgős eset 
követelné; akkor is a superintendensnél előlegesen emelt vád alap
ján ; de a büntetés és megtorlás a törvény szabályától eltérőleg 
történjék . A

Ezen idézetek mutatják, hogy a lelkészek nem szívesen vet
ték a világiaknak fentebbi beavatkozását az egyházi rend és fegye
lem ügyében.

De végre is be kellett látniok, hogy azok az idézett hatá
rozatok nem bírtak általános érvénynyel, és hogy ott is, a hol 1

1 V. ö. Amicae Observationes in 13 Puncta, quorum titulus: Memó
riák Sanandorum a Statuum et Ordinum Inclytorum Regni Hungáriáé Senatus, 
Senatoribus Evangelicis, exmissa A. C. 1706 et accepta die 21 Febr. quae erat 
Dominica Invocavit sub vesperam, oppositae, et Legibus Inclytorum Statuum 
Evangelicorum, ex officio, collatae Schemnitii An. cod. 22 Febr. atque non- 
nullis Status Politici ibidem Superminentibus Dotninis et Yiris communicatae. 
Bdnyaker. lev.
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érvénynyel birtak, nem igen hajtattak végre. A zsinat összehívása 
tehát elodázhatlanná lön.

Csak az volt a nehéz kérdés: ki van feljogosítva a zsinat 
összehívására ? és miként lehessen a politikai tekintetben ketté sza
kadt hazában levő összes evangélikusokat összehozni, hogy azok 
együtt tanácskozhassanak közös érdekeik felett ? Végre is a feje
delem körében levő előkelő világi férfiak határozták el magokat 
e nehéz kérdés megoldására; ámbár érezték, hogy ha más nem, a 
túlsó táborban levő hitsorsosok kétségbe fogják vonni illetékes— 
ségöket.

Ennek teljes tudatában lévén 1707. év február havában, mikor 
a fejedelem egy rendkívül fontos és utóbb végzetessé vált ügyben 
Rozsnyóra hívta össze tanácsosait, az evangélikus vallási! taná
csosok, a fejedelem külön engedelmével. odahívták az evangélikus 
rendek egyházi és világi főbb embereit, hogv velők az összehí
vandó zsinat felett tanácskozzanak.

Csak sajnálnunk lehet, hogy ezen felette fontos rozsnyói tanács- 
kozmánynak lefolyásáról alig van biztos részletes adatunk. Annyi 
bizonyos, hogy nemcsak világi urak, hanem egyházi férfiak is hiva
talosak voltak. Az elnökséget valószínűleg br. Petrőczv István 
tábornok vitte. Megállapodásuk az volt, hogy minél elébb zsinatot 
kell tartani, melyre úgy a superintendensek és seniorok, valamint 
egyes esperességek és vármegyék küldöttei is, kellő utasítás mel
lett, meghívandók lesznek. A meghívó levelek latin és magyar 
nyelven vannak szerkesztve; de csak általánosságban a «rosnyai 
senatorius concursusnak alkalmatosságával egybegyült Augustana 
confession levő senátorok, tanácsosok és más fő s nemesi ren
dek» vannak aláírva. A világi rendekhez és vármegyékhez menesz
tett meghívók magyarul, az egyházi rendhez és kerületekhez inté
zett meghívók pedig latinul voltak Írva. Mindakettőnek tartalma 
azonos lévén, itt csak a magyart közöljük, a mint következik :

((Ajánljuk jóakaró Urainknak s Atyánkfiainak köteles és sze
retettel való szolgálatunkat Nagyságtoknak s kegyelmeteknek.

Sok eligazításra való dolgokat látván vallásunkon való Eccle- 
siákban, a mellyek az elmúlt revolutióknak alkalmatosságával 
bécsúsztattak, és a melyek sokakat, kiváltképpen a gyengébbek 
közzül megbotránkoztattanak, et per consequens a mellyeket méltó 
és de necesse, jó rendben és igazításban kell vennünk; szükséges
nek láttjuk e végre, egy bizonyos Provinciális Synodust tartanunk,



a’ mellyben a’ mint ex Statu Ecclesiastico Superintended, Senior 
és minden Nemes Vármegyéből két vagy három becsülletes Prae- 
dikátor Uramiék; Ex statu Politico verő két vagy három, vallását 
szerető és jó lelkiismeretű ember concurrálván, mind azokrul, a 
mellvek fognak occurralni, egy jó rendet szabhassunk, és circa 
Adiaphora et rés ceremoniales, egy jó uniformitást. A mint hogy 
ezen szándékunkat Superintendens Uraiméknak meg is irtuk, prae- 
figálván pro Termino hujusce Synodus diem Dominicam Laetare 
nunc currentis, Nemes Liptó Vármegyében Rosenberg nevű város
ban: Kérjük azért szeretettel Nagyságtokat ’s kegyelmeteket is, 
által látván elhiszszük mind azokat, a mellyek correctiora valók, 
tegyen olv dispositiot egymás között, hogy kegyelmetek közzül 
két vagy három becsülletes Személy azon leendő, és már in Ter
mino lévő Synodusban jelen lehessen. Legyen penig azoknak, a 
kik elfognak jönni égész informatiojok, hol s micsoda difformi- 
tást observaltanak Ecclesiánkban, akar üdnepek tartásában, akar 
temetésekben, akar másféle dolgokban; Sőt egyszersmind tudhas
sák azt is, mik történtének nevezetesen azon Nemes Vármegyében, 
a mellyek a Szétsénvi confoederatió, és annak alkalmatosságával 
Religiónk dolgában cordált végezéseknek és Articulusoknak prae- 
judiciumával és Sérelmével lettek volna. Jöjjenek penig ő kegyelmek 
olly provisioval, hogy egy vagy két hétig az említett helyen sub- 
sistálhassanak. Kívánván in reliqo tartsa Isten jó egésségben Nagy
ságtokat és kegyelmeteket. Datum Rosnaviae VI. Febr. 1707.

Nagyságtoknak ’s kegyelmeteknek
Igaz attyafiai, szolgái 

A közelmúlt Rosnyai Senatorius 
Concursusnak alkalmatosságával 
egybengyült Augustána confession 
levő Senatorok, Tanácsok és más 

Fő, s Nemessi Rendek.

A meghívó levelek értelmében a fejedelem birtokában levő 
részeken, úgy az esperességekben, mint a vármegyékben a zsi
natra küldendő követek megválasztása érdekében nagy mozgalom 
támadt. A superintendensek körleveleikben utalnak a viszonyok 
komolyságára és a leendő zsinatnak nagy jelentőségére. Krmann 
Dániel egész emlékirat forma körlevelet irt, melyben képies beszéd 
alakjában a pietismust a legélesebb szavakkal kárhoztatja, s mint
egy előre jelzi, hogy a zsinatnak ez fogja egyik főtárgyát képezni.



Hivatalos körlevelét az Énekek énekéből merített következő 
szavakkal nyitja meg: «Kelj fel én mátkám és jöjj; mert íme a 
tél elmúlt; szép virágok láttatnak a földön, a szőlőmetszés ideje 
eljött . . .  a virágzó szőllők jó illatot adnak . . . Fogjátok meg 
nekünk a rókákat, a rókafiakat, melyek a szőllőket elpusztítják; 
mert a mi szőllőink virágokban vágynak.»1 Salamonnak ezen sza
vait legillőbbeknek találta Krmann az ő kora egyházi állapotainak 
festésére; mert szerinte valóban rókafiaknak lehet nevezni azon 
«gonosz» gondolkodású s általa eretnekeknek, zsarnokoknak és 
ördögöknek nevezett embereket, a kik a hívők kis egyházát 
gonoszságukkal megrontják és a még gyenge szőllőhajtásokat, az 
az : a hitben még gyengéket egész alapjukban megrendítik. Ám 
magyarázzák az irás hirdetői ezen salamoni szavakat hivatásuk 
szerint; ő, czéljához képest, csak érinteni akarta azokat. Osiander 
az ő aranyos körülírásában azokat először csak általános értelem
ben vette és oly békés időkre vonatkoztatta, melyek üldözés után 
következtek; azután pedig példákkal mutatta ki, hogy a rókafiak 
alatt az egyháznak ellenségeit kell érteni. Ilyen tavaszt engedett 
szerinte isten az egyháznak az üldözések pusztító tele után Nagy 
Konstantin császár idejében. Az egyház történelme elég világosan 
tanúsítja, mily jótéteményt gyakorolt ezen kegyes császár az isten 
egyháza irányában. A szomorú időknek sokkal derültebbé való 
ilyetén megváltozását mutatja a jelen időszak is, melyre nézve 
Osianderrel felsóhajt: vajha ne engednék elmúlni haszontalanúl!

Figyelemmel kisérte — úgymond — a hamis tanokat ter
jesztő akár egyházi, akár világi renden való testvéreket, a kik tit
kon szövetkeznek az egyház ellenségeivel és az Ur szőllejének 
művelését gonoszúl akadályozzák! De mi lehet, úgymond, nehe
zebb, mint a megrögzött vén rókákat, és a rókafiakat fortélyos 
hálóval megfogni?

Látnivaló, hogy Krmann, alapigéjéhez képest, a szőllőt pusz
tító rókák alatt a pietistákat érti, s úgy tünteti fel azokat mint a 
kik az egyházat valami titkosan becsusztatott tanaik által veszé
lyeztetik. Hasonlatának erőt kíván kölcsönözni Sámson példájának 
felhozásával, mint a ki a biblia tanúbizonysága szerint háromszáz 
rókát hajtott el az izraeliták és philisteusok széliéinek elpusztítá
sára. Azután visszatér a magyar ev. egyház állapotának festésére
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1 Salamon : Énekek éneke II. rész.



és a rózsahegyi zsinat összehívásának jelentőségére ekképen foly
tatván levelét:

Most is elmúlik az üldözések, tévelygések és babonák tele, 
és Krisztusnak felvirágzó magyarországi szőlleje messze vidéken 
terjeszti illatát, és meghozván az első gyümölcsöt, azonnal meg
jelennek a pusztító rókafiak, melyek azonban megfogandók, hogy 
a többi szüretnek reménye meg ne semmisítessék. A megfogandó 
rókafiakról szóló és Salamon által és az ennél még nagyobb Krisz
tus által a barátokhoz szóló ama felhívást, melylyel barátnőjét 
fölkelésre és sietésre hívja fel, a viharos múltat és a legkelleme
sebb jelent idézi fel, a legkészségesebben fogadták barátai, és az 
evangyelikus ügynek hazánkban levő patronusai, a kik magyar 
Sámsonokként arra határozták el magokat, hogy polgártársaikat 
megszabadítják a legkártékonyabb rókafiaktól, s istennek indításá
ból azt határozták, hogy a legkisebb roszra való alkalmat, mely 
az egyház szőllejének akár hamis tan, akár rossz erkölcs által 
kárt okoz, megszüntetnek, midőn e czélból (et non propter tg  

áceaxsiv xötc ávŜ coTtoic) Rózsahegyre a f. évi ápril 3-kára általános 
szent zsinatot hívnak össze, a mint az bővebben kitetszik az iae 
mellékelt, s hozzám (Krmann) febr. i-je irt és Dominicae sep- 
toagesimae, (melyben az égi atya szőllejéről van szó) nekem 
küldött levélből.

Minélfogva felhívja a hatósága alatti esperességeket, hogy az 
evang. egyház felvirágoztatására hivatott rózsahegyi zsinatra, mint 
a minő még sohasem volt, elkészüljenek; superintendensi hivata
los tekintélyével inti őket, hogy félretéve minden ürügyet, az 
esperesek azonnal, ezen körlevél vétele után hívjanak össze esp. 
közgyűléseket, s megértvén a két hatóság (világi és egyh.) aka
ratát, intézkedjenek, hogy az egyes gyülekezeteknek külső és belső 
bajai, s a szécsényi gyűlés óta szenvedett bármiféle üldöztetések 
esetei összegyi'ijtessenek, s a kiküldöttek magukhoz véve egy vagy 
más politikai egyéniséget, megbizó levelekkel ellátva, s tanácsko
zásra és végezésre felhatalmazva a meghatározott helyen és idő
ben megjelenjenek; és pedig az isteni dicsőség terjesztésére, sok 
lélek üdvének előmozdítására, és a mindkét hatóság és az egy
ház közjava iránti hűség tanúsítására. Szigorúan meghagyja, hogy 
senki másképen cselekedni ne merészeljen, ha nem akarja a két 
hatóság kikerülhetetlen szigorát érezni. Reméli, hogy az espe- 
rességek szívesen fognak segédkezet nyújtani a rókafiak megfő-

Zsilinszky ; F o rra d . zsinat. 2
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gására, vagyis az ellenkező és hamis testvérek elnyomására, az 
isten szőllejének megtisztítására, a buja leveleknek s azon szertartások 
haszontalan kinövéseinek lenyesésére, melyek az idők viszontag
ságai folytán tömegesen hozattak be.1

Érdekes és egyúttal érdemes volna tudni, hogy a többi 
superintendensek körlevelei minő hangon szóknak a pietismusról 
és az egyház óhajtott rendjének visszaállításáról. A rendelkezésünkre 
álló gyér adatokból azonban csak annyit tudunk, hogy Zábler 
Jakab superintendens és bártfai lelkész késedelem nélkül közölte 
a sárosi, szepesi, zempléni, abauji, unghi, bereghi, ugocsai, szath- 
mári és bihari ev. esperességekkel a meghívó leveleket. Arra is 
van hiteles adatunk, hogy az ő hatósága alatti szabad kir. városok 
evang. követeinek utasításai akképen hangzottak, «hogy a régi 
végezések és czerimoniák mellől el ne menjenek».

Pilárik István felhívásának is csak azon nyomai ismeretesek, 
melyek a zólyomi, honti, nógrádi, turóczi és barsi sérelmek és 
kérelmek összeírásában foglaltatnak. Ugyanis a zólyomi esperesség 
a szécsénvi országgyűlés határozatainak alapján azt kívánta, hogy 
a beszterczebányai templom visszaadassék az evangélikusoknak- 
továbbá, hogy a kápláni jövedelemnek az evang. rész számára eső 
fele a kath. plebánus által le ne foglaltassék; hogy a micsinyei, 
zólvomlipcsei, korponai, lopeji, olaszkai, óhegyi, tajovai templo
mok a többségben levő evangélikusoknak adassanak; és végre, 
hogy ezen templomoknak kincsei az evang. egyháznak, mint tör
vényes birtokosnak, visszaszolgáltassanak.

Honthból Roszjar Péter, bozóki lelkész, felhozza, hogy ott 
helyben az alig 30 katholikusnak két temploma van, mig ellen
ben az evangélikusoknak, a kiknek száma másfélezerre rúg, egy 
sem. Antali község, mely három kath. személyen és két jöve
vényen kívül csupa evangélikusokból áll, temploma ügyében segít
séget kér. A zsemberiek, kik közt egészben véve csak 60 katho- 
likus van, mig az evangélikusok száma, a falvak kivételével is 
800-ra rúg, az evangélikusok által sokszor javított, de már rom
lásnak indúlt templomnak odaítéléséért folyamodnak. A nostrai ? 
ev. egyházzal rosszúl bánnak földesurai; a Szakáloshoz tartozó

1 Dabantur Solnae in aedibus parochialibus, die 27 Februarii Anno, 
quo : DeUs sYnoDo RosenbergensI ope aC CeDatu ! ingenue addictus Dániel 
Hermann etc. L. Acta Relig. Protestantium in Hung. Tom III. föl. lat 2059. 
Nemz. Máz,
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Lonthó leánygyülekezettől Madocsányi Miklós földesúr, az orszá
gos küldöttség határozata ellenére, elvette a szántóföldeket. Szán
thón lutheránus papot kívánnak magoknak tartani. Bélabánya arról 
panaszkodik, hogy elviselhetetlen kiadásokkal terheltetik a neki 
visszaállíttatni rendelt templom kápolnája részére; mig a hodru- 
siak azt fájlalják, hogy a kath. plebánus nem tartja tiszteletben az 
országos bizottság határozatát.

A nógrádi esperesség arról panaszkodik, hogy a losonczi 
ágostai evangélikusok, a szécsényi végzés ellenére, a helvét hit
vallásnak részéről akadályoztatnak vallásuk szabad gyakorlatában. 
A szabadalmazott Orosz községében levő evangélikusok nem hasz
nálhatják szabadon a harangokat, se a temetőt, melyet részükre 
az országos bizottság biztosított; azonkívül vallásuk szabad gya
korlata czéljából szükséges helynek kijelöltetését kérik. A nógrádi 
evangélikusoknak szintén az a panaszuk, hogy a plebánus akadá- 
lvozza őket a harangok használatában. Mig a terényi lutheránusok 
azt neheztelik, hogy a herencsi plebánus akadályozza őket a 
Terényben levő és lutheránusok által fedett imaház használatában; 
audig a bágyoniak azt kérik, hogy mivel többségben vannak, legyen 
övéké a templom, és legyen evangélikus földesurok. A gyöngyö
sieknek csak az a kérésök, hogy szabad vallásgyakorlatuk lehes
sen. A balassagyarmatiak pedig azt panaszolják, hogy ev. lelké
szüket a kath. plebánus különféle módon bántalmazza.

A túróczi esperességnek nincsenek különös kívánságai; csak 
azt óhajtja, hogy a bizottságilag visszaadott templomok kincsei is 
adassanak át.

Barsban Körmöcz város tót ev. egyháza a monostor szá
mára megítélt féljövedelmet fájlalja, s azonfelül még a kórházi 
templomból elvitt kincseket követeli vissza. Turcsek, Plofus? és 
Berek-Szt.-János templomának visszaadása kérik; mig a kunisovai 
egyház elvitt szt. edényeit követeli vissza. Az ujbányaiak a meg- 
igért ezüst csészének és az Erzsébetféle templomból elvitt ékes
ségnek visszaadását sürgetik. A rudnói és vosniczi templomok 
tévedésből nem adattak vissza, mivel Magospart vagy Brehy név
vel cseréltettek fel, mire nézve a biztosok bizonyítványát is képesek 
felmutatni. A velkopolei ev. lakosok panaszkodnak, hogy a föl
desúr akadályozza őket a templomba járásban. A hanoi és hra- 
bicsói evangélikusok szintén földesuraik ellen emelnek panaszokat; 
a zdáni egyház pedig kincseit követeli vissza.

2*
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Végre a kishonti esperesség arról panaszkodik, hogy a cse- 
rencsi egyháznak malomjövedelmeit a földesúr visszatartja.1

Legtöbb adatunk van a pozsonyi esperesség előkészületeiről. 
Itt ugyanis az előkészítő tanácskozmány, melyben a zsinatra kül
dendő követek utasításait megállapították, Modorban tartatott, 
már ez. végén. Jelen voltak: Weiszbeck Ferdinand János, a modori 
ev. egyház német papja, és a pozsonyi esperesség alesperese; 
Serpilius Kristóf, hasonlóképen modori német lelkész és pozsonyi 
dékánus; Czauner István, pozsonymegyei pénztárnok és a nagy- 
szombati ev. egyház felügyelője (inspector), Schreiber György 
János modori városi tanácsos és jegyző, s ugyanottani egyházi 
felügyelő; Scharíf Dániel a bazini német és tót egyházak fel
ügyelője.

Mindezen férfiak úgy ismertettek, mint tapasztalt bölcs vezé
rei a népnek, és lelkes védelmezői az evangélikus vallás ügyének. 
Teljes tudatában lévén azon veszélyeknek, melyek ezen válságos 
időben különösen a felvidéken lakó evangélikusokat fenyegették, 
elvállalták a reájok bízott munkát. Igyekeztek oly utasítást készí
teni, mely a közóhajnak megfelelő legyen.

Munkálatuk bevezetésében ők magok is kifejezést adnak 
abbeli meggyőződésüknek, hogy ha valaha, úgy különösen most 
lehet mondani, hogy a tapasztalás bámulatosan bizonyítja, misze
rint a Krisztus egyházának hajója mindenkor kész az üldözések 
vészeivel szembeszállani; a habok jobbra-balra hányják-vetik ugyan 
egy ideig, de soha sem szenved hajótörést. Sőt, azt lehet mon
dani, hogy azon nyomornak közepette is, melybe a haza jutott, 
az egyház újra kizöldül, a vérből felragyog és az ellenségek felett 
győzedelmeskedik. Az ország evang. rendei által összehívott rózsa
hegyi zsinatnak az a feladata, hogy az evang. tant védelmezze és 
megtartsa, a tanban való tisztaság és egyetértés, az egyházi fegye
lem és botrányok kikerülése által, s ehhez képest a mennyire egy 
vagy más esperesség egyházainak megbotránkoztatása nélkül lehet, 
vagy a mennyiben a nemzetiségek különbsége megengedi, az egy
házi szertartásokban is egyformaság hozassék be; szóval, hogy az 
egyházban rend és fegyelem legyen.

Ehhez képest — úgymond — semmit sem óhajtottak inkább, 
mint hogy ezen ünnepélyes és régen óhajtott cselekménynél minél

1 Kamarai lev. Lymbus.
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többen vegyenek részt a pozsonyi esperességből, és hogy a jelen 
idők állapotában amaz üdvös szándéknak útjába semmi akadály ne 
görditessék. E végből a magok kebeléből követek gyanánt kikül
dik Mittuch Ádámot, a bazini tót ev. egyház lelkészét; a világiak 
közül pedig Petenádi Györgyöt, kérvén a zsinatot, hogy ezeket a 
következő pontokban kifejtett utasításokkal ellátva necsak köve
tekül, hanem barátokul is kegyeibe fogadni szíveskedjék.

Utasításuk az volt, hogy a szentiráshoz és a symbolikus 
könyvekhez való szigorú ragaszkodás mellett a többi kiküldöttekkel 
együtt határozzanak mindazokban, melyek általában az egyház 
javát illetik.

Különösen pedig: i. gondoskodjanak a mindinkább vissza
állítandó ev. vallásnak kormányzásáról, békéjéről és nyugalmáról, 
s e czélból az ev. egyház védelmére szolgáló intézkedésekről; gon
doskodjanak arról,

2. hogy a decretalis ünnepek nem ugyan megszentelés, mint 
inkább csak pihenés, a mennyire lehet munkaszünetelés végett tar
tassanak meg, nehogy az ellenfélnek botránkozásra ok szolgáltas- 
sék, vagy a különböző vallású családokban zavar idéztessék elő. 
Az apostolok ünnepeit és az ezen esperességben behozott más 
régi ünnepeket alig lehetne a gyengék botránkozása nélkül eltö
rülni, minthogy azoknak tisztelete az istenre vonatkozik, a ki 
szentéiben dicsérendő; a szentek erényei követendőknek ajánltas- 
sanak, mint a kiknek követésére az apostolok is intenek bennün
ket. Tanácsos, hogy Augustinus mondása szerint mindenki azon 
egyház szokását kövesse, a melybe jött;

3. hogy az egyházaknak századok óta bevett, és zsinatilag 
megerősített, s ekként botránkozás nélkül alig újítható szertartásai 
és szokásai meg ne sértessenek. Mert valamint az egyház egysége 
nem áll a szertartások, hanem a hit és szellem egységében, úgy 
a theologusok egyező ítélete szerint az ágostai hitvallás és a For
mula Concordiae rendelkezéséhez képest az egyház régi szertar
tásai, melyek botrány nélkül megtarthatók, nem változtatandók. 
Mert a szertartásoknak az a természete, hogy a mi azokban ma
gában véve csak közönyös, adiaphora, a hosszú gyakorlat és egy
házi szokás által szükségessé válik, minélfogva feltűnő botrány 
nélkül nem változtatható.

4. Az esperesség nevében kérni fogják a követek, hogy mivel 
eddig nem volt szokásban az alesperesi hivatal, Weiszbeck Fér-
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dinand János, mostani alesperes, mint arra teljesen érdemes sze
mély, esperesnek nyilvánítassék.

5. A fülbegy ónás, megtartva a külön absolutiót, úgy a ___r 
télén és botrányos vallomások miatt, melyeket az együgyüek tesz
nek, valamint azért is, hogy e jármot ne látassunk ellenfeleinkkel 
együtt húzni, — ha a zsinat jónak látandja, — megszüntettessék.

6. Arra is törekedjenek a küldöttek, hogy a már rendsze
resített méltóságos és főtisztelendő superintendens urak mellett, 
oly consistorium alakítassék, melytől necsak a kényes vallási 
ügyekben, hanem a szükséghez képest más kétes esetekben is 
tanácsot és határozatot lehessen kérni. Az iskolák gondja se hanya- 
goltassék el.

Ezekben és más hasonló ügyekben, melyek az egyháznak és 
a hazának javát illetik, szabadon tanácskozhatnak és határozhatnak. 
Adja isten, hogy az evang. -egyház számára necsak romok, hanem 
védfalak is emeltessenek, erősítessenek és az egyes határozatok 
az Isten dicsőségére, sok ezer léleknek javára s a keletkezendő 
uj egyházak állandó felmaradására szolgáljanak.1

1 Datum ex Conventu nostro in Libera Regiaque Civitate Modrensi 
celebrato. Cujus sigillo etiam presentes Literae Credentionales cum Instruc- 
tione roboratae et expeditae, Die 28 Mártii. Anno 1707. J. gy.



in.

A zsinat helye — Jelesebb világi és egyházi tagjai. — Petrőczy elnök jel
lemzése. — Jánoky és társai. — A püspökök és néhány lelkész rövid jellem

zése. — Rákóczy és Bercsényi nézete a zsinatról. — Nigrini ódája.

Mielőtt a zsinati tárgyalások elbeszéléséhez fognánk, nézzük 
m eg: kik és hol gyülekeztek össze egyházi törvények alkotása 
végett?

Emlékeink azt mondják, hogy a zsinat a rózsahegyi templom
ban nyittatott meg. Azt hiszem, hogy ez a mai Szent-András nevű 
kath. templom volt, melynek egyszerűsége és építési jellege egé
szen megfelel a prot. egyszerűségnek. Annyi bizonyos, hogy azon 
időben Rózsahegyen virágzó evang. gyülekezet volt; és bizonyos 
az is, hogy a II. Rákóczy Ferencz által a széesényi országgyűlés 
határozata alapján templomok visszaadása végett kiküldött bizott
ság a Rózsahegyen levő templomot a többségben levő lutheránu
soknak Ítélte volt oda. Ezen bizottság jelentéséből látjuk azt is, 
hogy a rózsahegyi evangélikusok azt kívánták, miszerint a kath. 
plebánus a tőlök jogtalanul elvett kehely és más egyházi kincsek 
és edények visszaadására is utasítassék. Minthogy ekként a rózsa
hegyi katholikusok templom nélkül maradtak, a bizottság által egy 
újonnan építendő kath. templom, parochia és iskola számára alkal
mas hely jelöltetett ki. Ezeknek felépítéséig pedig a plebánus szá
mára lakásul és egyúttal imaházul a város birtokában levő ház 
adatott át.1

1 A bizottság jelentése 1707. Orsz. levéltár. A rózsahegyi ev. egyház 
régibb történetére vonatkozó adatokat közli Hornyánszky Viktor „Beiträge ^ur 
Gescb. ev. Gemeinden in Ungarn“ czimű könyvében 241 — 242. lap.
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Ezeknek alapján egész biztossággal mondhatjuk, hogy a szó
ban levő zsinat akkoriban evangélikus, de ma a katholikusok kezén 
levő Szt.-András-féle templomban tartatott meg.

Ennek boltivei alatt gyülekezett össze 1707. ápril 3-kán oly 
íényes közönség, a minőt Rózsahegy sem az előtt, sem azóta nem 
látott falai között. Fényes nevű világi urak, díszes magyar öltö
zetben jelentek ott meg, hogy ezzel is emeljék a zsinat jelentő
ségét. Közöttük sokat tapasztalt és szenvedett főpapok komoly 
arczczal és reményteljes szemekkel foglaltak helyet. Az országban 
egymást gyorsan ért változások egy szebb jövőre nyitottak kilá
tást. Emberi számítás szerint hinni lehetett, hogy a százados üldö
zés véget ért, és hogy ezentúl a béke áldásteljes napjai fognak 
következni. Mindenki megeléglette a harczok zivatarait. Úgy lát
szott, hogy a törvényes rend helyreállott, hogy a szécsényi tör
vények nemcsak papíron, hanem az életben is biztosítják a val
lásgyakorlat szabadságát. Ez a meggyőződés tükröződött vissza a 
zsinatra összejött világi és egyházi férfiak arczárói; ez okozta azt 
a bizalomteljes viszonyt, és azt a harmonikus egyetértést, mely a 
szabad meggyőződések fentartása daczára is észlelhető volt a meg
jelent küldöttek között.

Mindenkinek figyelme méltán az elnöki széket elfoglalt br. 
Petröc^y István tábornok felé fordult, a ki maga a megtestesült 
remény kifejezése volt. Széles válla és óriási melle teljes öszhang- 
zásban volt nagy fejével, melyről hosszú hajfürtök borultak le 
egész a vállig. Arcza örökké mosolygott, mintha csak azt fejezte 
volna k i: ne féljetek, amig én itt vagyok. Kövérsége sok tréfás 
megjegyzésekre adott alkalmat. Azt mondották, hogy ha az egy
ház is oly erős alapokon fog nyugodni, mint Petrőczy István 
uram ő kegyelme, akkor létele hosszú időre van biztosítva.

Minthogy egyike volt azoknak, a kik jóizűn tudnak nevetni, 
s minden testi munkában kifáradnak, Bercsényi rendesen «pihegő» 
és «szuszogó» tábornoknak nevezte. A fejedelem, mint ritka 
becsületességü hű emberét és tanácsosát szerette; eleltréfálgatott 
vele és sokszor merített reményt az ő optimismusából. Bujdosó 
korában azzal gyanúsították a jó Petrőczyt, hogy török athname 
segítségével az erdélyi fejedelemséget akarja megnyerni; a minek 
azonban csak annyi alapja volt, hogy versenytársául tekintetett 
Teleky Mihálynak. Apafi fejedelem méltatlanéi bánt vele, mikor 
elfogatta azért, mert tüzes természeténél fogva kitört az érdé-



lyiek lassúsága és Apafi gyávasága ellen. Ezzel akarta őket kény
szeríteni a bujdosók melletti fegyverfogásra.

De mint minden exaltált embernek, neki is csalódnia kellett. 
Nagybátyjának, a hazai történelemben nagy szerepet játszó Tököly 
Imrének sorsa, az ő sorsát is eldöntötte. A mig az jó eredmény 
kilátása mellett küzdött a haza és a protestáns vallás szabadsága 
mellett, addig Petrőczy is boldog volt. Reményei versenyt vág
tattak lovával. De a szerencse napjának elhomályosultával, rövid 
kétkedés után újra egész odaadással küzdött azon zászló alatt, 
melyet II. Rákóczy Ferencz tűzött volt ki pro libertate.

Mint a haza és az evang. vallás szabadságának őszinte és 
rendíthetlen hőse, méltó tisztelet tárgya volt hitfeleinél. Mindenki 
tudta, hogy nála a hitbuzgóság nem tettetés, hanem belső meg
győződésen alapuló és Isten intézkedésein megnyugvó keresztyéni 
bizodalom és hűség kifejezése. Anyja, Thökölyi Erzsébet époly 
nemesítőleg hatott kedélyére gyermek korában, mint neje br. Révay 
Erzsébet, férfi korában. Minden csapás esetében tudott vigasztaló 
gondolatot találni. Hat fia volt; mind a hatot elragadta tőle a 
halál. De ő, bár szíve vérzett, megtartotta jó kedélyét és — meg
nyugodott Istennek intézkedésében. Az országos és katonai gondok 
között nem feledkezett meg egyháza ügyeiről sem. O volt a zsi
nat tartásának legbuzgóbb apostola, s ennek lehetett köszönnie 
azt is, hogy egyhangúlag ő választatott meg annak elnökéül.

Mellette látjuk a fejedelemnek egy más, nem kevésbbé jeles 
és hű tanácsosát, ez idő szerinti kanczellárját, Jánoky Zsigmondot. ]

Ez is régi magyar, úgynevezett Hunt-Pázmán családból szár
mazott, melynek számos tagja kiváló szerepet vitt hazánk viszon
tagságos történelmében. Gömör, Kishont, Nógrád, Zólyom, Abauj 
és Heves vármegyék birtokosai közt találjuk a Jánokyakat legin
kább. Zsigmond a tizenhetedik század végén egy ideig Hontvár- 
megyének kitűnő alispánja volt; mikor pedig a Tökölyi és II. 
Rákóczy Ferencz-féle mozgalom megindult, azonnal a felkelőkhöz 
csatlakozott. Mint Tökölyinek egykori vezére, és a magyar ügy
nek védője, csakhamar megnyerte a fejedelem bizodalmát, a ki 
mint senatorát és kanczellárját a legkényegesebb ügyek elintézé
sére használta. Különösen a vallásügyi kérdésekben élt tanácsával, 
a miért Bercsényi Miklós nem egyszer neheztelését is kifejezte a 
fejedelem iránt, a ki jobbára «eretnek» férfiakkal vétette magát

25
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körül.1 Jánoky minden körülmények között megtartotta jelleme 
komolyságát, a szent ügy iránti hűségét. Saját vallása részére nem 
kért kiváltságot; csak azt sürgette a fejedelemnél, hogy legyen 
méltányos és igazságos azon felekezet iránt, melynek fiai annyit 
szenvedtek már a jezsuiták által vezetett királyok alatt. A rozs- 
nyói tanácskozmány alkalmával Petrőczyvel együtt sürgette a zsi
nat összehívását. Mindketten, mint a szövetséges rendek senatorai 
vettek részt a tanácskozmányokban.

A többi világi urak már hitrokonaik bizalmából jelentek meg.
Ezek között ott találjuk Turócz vármegye hires alispánját 

Okolicsdnyi Kristófot, a kinek atyja Pál, mint korának legkitűnőbb 
jogásza volt ismeretes, és a ki a forradalom ideje alatt folytatott 
béketanácskozmányokban, mint királypárti, igen nevezetes szerepet 
játszott. Kristóf, vármegyei tisztviselő lévén, nem követte atyját, 
de azért mégis elégedetlen volt Rákóczyékkal. Megunta a hosszan 
tartó háborút, és annak szomorú következményeit: az anyagi és 
szellemi pusztulást. Mint evangélikus férfiú, védője volt a túrócz- 
vármegyei ev. gyülekezetek jogainak. A szécsényi országgyűlés 
határozata szerint a fejedelem által biztosúl küldetett ki az erő
szakkal elszedett templomok, paplakok és iskolák visszaadására. 
Ott kedvetlenül tapasztalta, hogy hivatalos eljárásának kevés sikere 
van, mert a kath. papság rendesen ellenszegült. Most úgy tekin
tettek reá, mint az ev. vallás egyik fővédőjére; de a fejedelem 
környezetében már ekkor erősen gyanúsították, hogy atyjának 
eszközeként a fejedelem ellen törekszik. Bercsényi személyesen 
kereste fel a zsinaton és magához hivatván, kemény szemrehá
nyásokat tett neki azon megyei körlevélért, mely aztán nem
sokára oly végzetessé vált reá nézve az ónodi országgyűlésen.1 2 3

A felvidéki evang. nemesség legelőkelőbb családainak fiai

1 Ilyenek voltak: Vay László, Ráday Pál, Petrőczy István, Ottlik György, 
Radvánszky János stb.

2 «Megvallom — irja április io-kéről Bercsényi — pirongattam mü
deste Christóphot: ha nem emlékezett-é maga confoederált hitire ? illet-e 
Nagyságod méltóságos személye ellen tusakodó, s az közügyet seditiózó, az 
tyrannus terhénél nagyobbra kisebbítő, factiót kereső írásra az pecsétet elő
adni ? és nem jobban illett volna-e viceispáni hivataljához, az juramentum 
szerint nem engedni az ily roszat ? sőt ne ő tartozott volna-e inkább beje
lenteni az első rossz igyekezőt ? Csak pirult, és dixit nihil . . . Bercsényi lev.
V. 391. 1.
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közűi többnyire oly férfiak ültek ott, a kiknek nevében történeti 
jelentőségű események fűződtek. Ki ne nézett volna reményteljes 
szemekkel Radvátisfky Jánosra, a Karaiba által kegyetlenül kivég
zett Györgynek egyetlen fiára, a ki nemcsak Rákóczy fejedelem
nek volt hű szolgája, belső titkos tanácsosa és kincstárnoka, ha
nem felekezetének is hű fia, erélyes védője és fáradhatatlan 
támogatója. Hiszen úgyszólván az ország kedvencze volt ő, kör
nyezve a hazafias tettek fénykörétől. Avagy ki ne gyönyörködnék 
Rótb Mihálynak életrevalóságában, a ki már ifjú korában oly nehéz 
iskolán ment keresztül, keserű emlékeket viselvén szivében az 
eperjesi vértörvényszék borzalmaiból, és a ki a hazai és külföldi 
tanulmányainak befejezése után elébb Eperjesnek bírája, majd 
Sárosvármegyének első alispánjává lön. Most úgy szerepel, mint 
a vértanuságot szenvedett apáknak hű fia, egyházának javát és 
üdvét óhajtván előmozdítani. Méltó versenytársa volt ő Szirma}' 
Miklósnak, a kit Zemplén és Sáros vármegyék evang. közönsége 
küldött ki, és a ki mint az eperjesi collegiumnak fáradhatatlan 
gondnoka tüntette ki magát.

S^irmay Miklós is ősi evang. család sarjadéka volt. Egyik 
testvére, István a nehéz forradalmi napokban hitváltoztatás árán 
vásárolta meg szabadságát, de a többi testvérekkel, jelesül Péterrel 
és Andrással, a kik most is oldala mellett küzdöttek, ő annál 
buzgóbb és hivebb apostola volt az evangyeliomnak. Egyháza 
tanaiban oly jártassággal birt, mintha egyenesen papságra készült 
volna; s meggyőződését oly szabatosan tudta kifejezni, mintha 
merő hitvitákat folytatott volna. A pietistákat nem szerette; sőt 
mint veszedelmes embereket távol kívánta őket tartani a gyüle
kezetektől. Legtöbbet köszönhetett neki az eperjesi collegium, a 
melynek érdekében külföldi protestáns udvaroknál is megfordult. 
Gyakran panaszkodott, hogy az evang. főurak nem sokat törőd
nek ezen főiskolával. Szeretnék — úgymond — ha floreálna isko
lánk, minden gondviselés nélkül. Fiát, Tamást, a greifswaldi egye
temre küldte, hogy méltó utódává lehessen.

Nem ok nélkül bálványozta őt az ev. papság — és a vilá
giak ifjabb nemzedéke. Ez utóbbiból kiválóan ragaszkodott hozzá 
Priles^ky Pál, trencséni fiatal nemes, a ki Rákóczynak szintén 
tanácsosa volt, s helyzete annyiban hasonlított Szirmayéhoz, hogy 
egyik testvére, Miklós, katholikussá lett, s mint nyitrai kanonok 
szerepelt. A zsinatnak kevés tagja fejtett ki oly élénk tevékeny-
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séger, mint ő. Megjegyzéseinek találó volta elárulta benne a jog
tudóst és a híres «Quadripartitum» szerzőjét, a ki az országgyű
léseken is kiváló szerepre volt hivatva. Zsinati társa volt Rayman 
Ádám, a trencsén vármegyei evang. rendek küldötte; és Demián 
István, a ki ugyanott szerzett magának tisztelt nevet, mint hű 
evangélikus férfiú. Mellette látjuk Bulyovs^ky Dánielt, a confoede- 
rált magyar statusok assessorát, a ki Nógrádvármegyében kezdte 
meg hivatalos pályáját, és mint buzgó és áldozatkész férfiú nyerte 
meg hitrokonainak szeretetét. Ott látjuk Szerdahelyi Jánost Nyi- 
trából, a ki családi összeköttetéseinél és hazafias érdemeinél fogva 
nagy tekintélynek örvendett. Atyja híres katona, ő jeles szervező 
tehetség volt. Vallási buzgóságban versenyzett nejével, Zay Zsu
zsannával, a ki híven megosztá vele sorsát a forradalom veszé
lyei között:

Bajos volna meghatározni, hogy melyik vármegyének és 
mely városnak küldöttei tettek többet a hazának és az ev. egy
háznak buzgó szolgálataikkal. Annyi bizonyos, hogy Pozsony vár
megye, valamint Szt.-György, Bazin, Modor és Nagyszombat váro
sok evangélikus népe époly tisztelettel ragaszkodott Petenáda 
Györgyhöz, mint a zólyomiak Csemniczky Péterhez, a gömöriek 
C^ékus Miklóshoz és Lányi Pálhoz, a szepesiek Horváth Boldi
zsárhoz és Töke Zsigmondhoz. És a Kubinyi Mihályt és Imrét 
valamint Laszkáry Jánost kiküldött hontiak époly büszkék voltak 
zsinati küldőikre, mint az árvamegyeiek Zmeskál Jóbra és Reviczky 
Simonra, vagy a szepesi és egyéb szab. kir. városok az ő követeikre.

Ezek mellett nem szabad megfeledkeznünk azon egyházi fér
fiakról, a kik papi hivataluknál fogva, és társaik bizalmából fog
laltak helyet a zsinaton. Ezeknek egynémelyike büszkén mondhatá 
magáról, hogy nagy dolgokat tapasztalt, és — hogy módja volt 
a szenvedésekben is tanúbizonyságot tenni Megváltójáról.

A jelen volt püspökök úgy tűntek fel, mint az ótestamen- 
tom prófétái, a kik népükkel együtt szenvedtek, együtt imád
koztak és együtt reméltek. Legidősebb és legtapasztaltabb volt 
közöttük Zahler Jakab, bártfai német lelkész és Sáros, Szepes, 
Zemplén és Abaujvármegyék ev. egyházainak tiszteletre méltó 
püspöke.

Erről azt mondja egy életirója, hogy egyike azon férfiaknak, 
a kikről jobb hallgatni, mint keveset Írni. Én ennek daczára csak 
nehány vonásban kívánom alakját a szives olvasó szemei elé vará-



zsolni, mert azt hiszem, hibát követnék el, ha akkor, midőn a 
zsinat kiválóbb tagjait ismertetem, az ő szerény, de mégis kima
gasló alakját a háttérben hagynám. Életét röviden is lehet jelle
mezni, ha azt mondjuk, hogy az nem volt egyéb, mint küzdés és 
szenvedés az igazságért. Oly időben élt, mely bővelkedett vallási 
martyrokban; s ő egyike volt ezeknek. Mikor az evangélikus val
lás kiirtása czéljából Lipót császár alatt megindult az általános üldö
zés, Zabler, a ki 1664-ben a bártfai ev. iskola igazgatója, majd 
Wágner superintendens segédje és helyettese volt, 1674-ben kiüze- 
tett a hazából. Nyolcz év múlva diadallal tért vissza, s 1686-ban 
superintendenssé választatott meg; de már öt év múlva ismét 
hontalanná lett. Mikor a politikai viszonyok változtával 1703-ban 
visszatért, már 62 éves férfiú volt, a kit a hontalanság keservei 
teljesen megviseltek. Szenvedő arczán azonban ott ült a lélek 
nyugodtsága, mely különös varázst kölcsönzött tekintetének. Tekin
télye előtt önkényt meghajolt a papság és a világiak szine-java 
egyiránt. Tudományát, mely szóban és Írott művekben nyilatko
zott, kortársai nem kevésbbé bámulták, mint hitbuzgóságát és az 
abból eredő tevékenységét. Mikor a zsinaton megjelent, általános 
öröm fogta el a jelenlevőket. Br. Petrőczy tábornok, mint elnök
társát üdvözölte és kikérte támogatását. Valóban Zabler alakja úgy 
tündökölt, mint a múlt sötét napjaiból előragyogó csillag, mely 
vezérlő fényével útmutatója volt az egyház javát kereső zsinati 
atyáknak.

Mellette foglalt helyet Pilárik István, selmeczi lelkész, a 
bányavárosok és Bars, Zólyom, Hont, Turócz és Nógrád evangé
likusainak püspöke. Híres ősi evang. papi családnak dísze. Való
ságos papi fejedelem, a ki őseinek nevét örökölve, szám szerint 
már IV. István nevet viselt. O maga is tanúja volt azon üldözte
tésnek, melyet elődei és ősei szenvedtek. Nem csoda, hogy a 
Rákóczy-féle forradalom kezdetén, mikor b. Hellenbach János 
Gottfried összehozta a cserii gyűlést, a jelenvoltak egyhangúlag 
őt, mint történeti nevű jeles papot, választották meg püspöknek. 
Kortársai dicsérték eleven eszét és jeles tollát; bámulták a nehéz 
körülmények között tanúsított tapintatosságát és sok nyelvekben 
való jártasságát. Ha Zabler a zsinatnak vezércsillaga volt, akkor 
Pilárik első ünnepi szónokának mondható, a ki a közérzületet leg
hívebben tudta kifejezni. Hangjában volt lágyság és kellem, mely 
nem tévesztette el hatását.
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E részben határozott ellentéte volt kartársa Bodó András 
csetneki pap, Gömör, Kishont, Torna, Borsod és Heves vármegyék 
evangélikusainak püspöke, a kinek a szó édesen folyt le ajkairól,1 
de a kinek hangja inkább a menydörgéshez hasonlított. Ez külső 
megjelenésében is feltűnő ember volt, a ki hatalmas mellel és 
gondosan nevelt szakállal birt, s önkénytelen tisztelet tudott ger
jeszteni maga iránt. A gömöriek büszkék voltak arra, hogy 
magokénak mondhatták; a túrócziak pedig azzal dicsekedtek, hogy 
Bodó is az ő szülöttjük, mint annyi más szereplő fia az ország
nak. Bodó régi előkelő nemesi család ivadéka volt, kinek ősei 
még IV. Béla király idejében szerepeltek. A történet azt bizo
nyítja, hogy Bodóéknál a katonai erények mellett a tudomány
pártolás is helyet foglalt. Mi természetesebb annál, hogy a refor- 
mátió tanainak elterjesztése után, e család tagjai is a nyomott 
protestánsok mellé sorakoztak ? Bodó András iskoláinak végeztével 
előbb Rimabányán, majd Breznón nyert papi állást. Innét ment át 
Csetnekre 1686-ban, hol két év múlva gömöri esperessé, 1704-ben 
pedig superintendenssé választatott meg. A természet mindazon 
tulajdonokkal megáldotta, melyekkel a tömegre hatni lehet. A 
Rákóczi-forradalom idejében sokszor nyílt erre alkalom. De ő 
gondosan őrizkedett az izgatástól; megelégedett azzal, ha egyházi 
látogatásai alkalmával megvigasztalhatta az elnyomottakat, és 
reményt ébreszthetett a kétségbeesettek szivében. A zsinat tár
gyalásaiban legkevesebb szerepe volt tiszttársai között. Mint erős 
meggyőződésű férfiú, ragaszkodott saját nézeteihez; de azért 
örömmel hallgatta legifjabb tiszttársának, a lánglelkű Krmann 
Dánielnek lelkes szónoklatait.

Krmann Dániel ép oly rendkívüli jelenség volt, mint a minők 
voltak a viszonyok, melyek között élt. Fogékony lélekkel birván, 
lelkesedni tudott mindenért, a mit szépnek, jónak és igaznak ismert. 
Élete teli volt drámai történetekkel, melyekben azonban lelke meg 
nem törött, életkedve meg nem fogyatkozott. Sokat szenvedett 
ő is, mint társai; de, úgy látszik valamennyinél edzettebb és har- 
cziasabb volt. Apja és nagyapja szintén ev. papok voltak. A katho- 
licismussal a dolog természeténél fogva erős ellentétben, sőt éles 
harczban állott. De nem kerülte el figyelmét az a mozgalom sem, 
mely Németországban a pietismus ellen folyt, s ez erősen sarkalta

1 Sermo cui melle fluebat dulcior . . .
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őt arra, hogy hazájában minden hasonló jelenséget elnyomjon. 
Már fentebb láttuk, hogy hivatalos körlevelében erősen kikelt a 
veszélyes «rókafiak» ellen. Most úgy ült ott a zsinat tagjai között, 
mint egy középkori lovag; felfegyverkezve minden eszközökkel, 
melyekkel az általa veszélyesnek hitt pietismust megsemmisíthetni 
vélte. Püspökké 1706-ban lett megválasztva, zsolnai lelkész korá
ban. Mint pap a hit tisztaságáért, mint polgár a haza szabadságáért 
küzdött. II. Rákóczy ügyét pártolta, s annak zászlait fölszentelte. 
Mindenkor bátor, sokszor vakmerő is tudott lenni. Zsinati ellen
felei között legkitűnőbb volt

Burius János beszterczebányai lelkész, fia azon híres Burius- 
nak, a ki az üldözések alatt kénytelen volt Boroszlóba és Briegbe 
menekülni, és a ki a «Micae historico-chronologicae»-féle művet 
irta és mint korponai lelkész halt el 1689-ben. Már neveltetésé
nél fogva is kiváló férfiú volt, a ki a külföldi iskolákban képezte 
magát. A lipcsei egyetemen hat évet töltött. Ott közvetlen közel
ről tanulta ismerni a pietisták mozgalmait, azoknak eredeti szán
dékát és törekvéseit. Nem tévesztette össze az egész mozgalom 
alapját képező komoly tanokat azon túlzásokkal és visszaélésekkel, 
a melyeket némely meggondolatlan fiatal emberek elkövettek. 
S a míg ezeket határozottan kárhoztatta, addig őszinte rokon- 
szenvét Spener és Andt törekvései iránt éppen nem tagadta.

Hasonló gondolkodású férfiú volt Miítuch Ádám bazini ev. 
lelkész, alig 38 éves fiatal ember, a ki hasonlóképen érezte az 
üldözés keserveit, a mennyiben a n.-szombati egyházából elüzetett, 
míg a bazini egyház fel nem karolta. Sok tekintetben különcznek 
tartották; de az igazságért lángoló férfiúként tisztelték. A porosz 
királynak nagy tisztelője és az evang. szabadságnak buzgó apostola 
volt. Ingerlékeny természeténél fogva könnyen elérzékenyült, de 
épen ezen érzelmességével híveire is hatni tudott, úgy mint tiszt
társai közül kevesen.

Az egész zsinaton, e két lelkészen kívül, csak egy volt még, 
a ki meggyőződését Krmann ellenében ki merte mondani, s ez 
Major Pál puchói lelkész és trencséni küldött. Ez azonban csendes 
és békeszerető természeténél fogva nyílt vitába nem szeretett 
bocsátkozni.

Az előkelőbb lelkészek sorához tartozott Fischer János kör- 
möczi lelkész és barsi alesperes, a ki hivatali buzgalmával fegy
verezte le ellenfeleit és tiszttársait; továbbá Fischer György zöld-
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mezei esperes. A felvidéki hat szabad királyi városok küldöttei 
között kiváló helyet foglalt el Sárossy János kassai magyar lelkész, 
a ki már előre Bodó utódjául volt kiszemelve, úgy hivatalos 
buzgóságáért, mint jeles egyéni tulajdonságaiért. Nagy szerepet 
játszott továbbá az eperjesi lelkész Schwar% János, kinek tudomá
nyát Rezik János is megénekelte. Külföldi tanulmányait akkor 
végezte el, mikor itthon a legnagyobb üldözés kezdődött, — 
minél fogva alig maradt itthon nehány hónapig, kénytelen volt 
kimenekülni. Csak az 1681—diki soproni országgyűlés után tért 
haza; s az eperjesi collegiumnál a költészet és bölcsészet tanárává 
lön. De nem sokáig örült szabadságának, mert 1687-ben elfogták. 
Kiszabadulása után lett elébb pozsonyi igazgatótanár, majd eperjesi 
ev. lelkész. Ez utóbbi minőségében jelent meg a zsinaton. Szava 
rendesen döntött; épen azért úgy tekintettek reá, mint Zablernek 
püspöki utódára. Mellette foglalt helyet Zelenka János, mint zólyomi 
esperes, a ki a symbolikus könyvekre nagy súlyt helyezett, s épen 
azért lelkesedett Krmannak hithűsége mellett. Nyitrából Blá^i 
Dániel és Antóni Sámuel; Sárosból Závods^ky Miklós és Grumeí 
János; Trencsénből a történeti nevű Lányi Elias, Polumbinyi 
Sámuel és Michaelides Sámuel ép oly buzgalommal és lelkesedéssel 
telve keresték az egyházi élet rendezésének módjait, mint a 
Gömörből küldött Sexty András, Marcsek Sámuel, vagy az árvái 
Clementis István és Fabric^ius András.

Valamennyi közt a házi úr szerepét játszotta Mikovinyi 
Sámuel, rózsahegyi lelkész, a ki nagy súlyt helyezett arra, hogy 
az ő egyháza lett színhelyévé azon nagy egyházszervezési mun
kának, mely hivatva volt a magyarhoni evangélikus egyház fejlő
désének egy új korszakát nyitni meg.

Nevezetes, hogy a fejedelem és az ő leghívebb tanácsosa, 
gr. Bercsényi Miklós, némi bizalmatlankodással néztek a zsinatilag 
összejött evangélikusokra, daczára annak, hogy azok a fejedelem 
előleges tudtával és engedelmével jöttek volt össze. Ennek okát 
könnyű megtalálni. Rákóczy ekkor rendkívül izgatott volt. A vár
megyék gyűlésein mutatkozó elégedetlenség annyira nyugtalanította 
őt, hogy kész lett volna minden gyülekezést betiltani, ha Bercsényi 
nem figyelmeztette volna az ebből származható veszélyre. Már 
akkor ismeretes volt Turóczvármegyének híres körlevele, melynek 
következményei ismeretesek. Bercsényi, a ki szintén kedvetlenül
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észlelte az országszerte mutatkozó kedvezőtlen jelenségeket, ter
mészetesen gyanús szemmel nézte a rózsahegyi zsinatot is.

«Adja Isten, Kegyelmes uram — Írja ápril 7—dikéről 4 feje
delemnek — ezen mostani lutheránus synodus is forraljon jót? 
kiben csak azt sem szeretem, hogy Okolicsányi Pál nincs; — 
sentit odorem floris és hogy simulálhassa nem tudtamjat. Egye
dül Jánoki van igen disgustate köztük; más az Senator urak közül 
senki sincs, — volna pedig, ha nem éreznének valamit. Petrőczy 
uram preses in synodo. Szirmay Miklós és többen is vadnak. Egy 
szóval minden vármegyéből specialis követek, ugyan követ neve
zettel, jóllehet csak ex eodem Statu Evangelico. Gyürki Pál gene
ralis uram mondja: még hivatva sem vehet senkit magához, még 
ebédre is, már próbálta külön is papjait, kiben is csak nem megy 
senki. Nálam valának együtt: Petrőczy uram, Jánoki uram, Szirmay 
Miklós, Prileszky és az zólyomvármegyei nótárius uraimék együtt;

- elő sem hozták synodusokat, s én sem; el sem maradtak 
egymástól, talán ugyan válogatott exmissusok voltak, s más annyi 
közül senki sem mutatta magát . . . » 1

A fejedelem ekkor Erdélyben volt. A mindenfelől vett nyug
talanító hírek, s a külföldről érkezett tudósítások sok kellemetlen 
napot szereztek neki. Fölötte érdekes az, a mit Kolozsvárról, 
ápril 24-kéről a rózsahegyi zsinatról ir, melyet — nem tudni 
miféle tévedésből — revőczei gyűlésnek nevez.

«Ezen szent napokon — úgymond Rákóczy — nem híjában 
olvastatik az passióban: convenerunt principes sacerdotum et
seniores populi in unum ; az mely, úgy látom, az mostani magya
rázat szerint az revoc^i (?) gyűlést jelentette; és annak ugyanis 
rossz consequentiái lehetnek, mellyeknek violentis mediis nem is 
occurálhat az ember, hanemha erumpálni találnának. Az mellettem 
levő Senior mondja ugyan, hogy ezen dolog már Rozsnyón deci- 
dáltatott közöttük, csudálván, hogy Radvánszky nekem meg nem 
mondotta: mivel csak az disciplina ecclesiastica reformatiója volt 
oka gyűlléseknek, melyre tudom magam is, hogy régen intendál - 
tanak, mert a szécsényi accorda által sok templom jutván kezek
hez, szakácsbúi mibűi tettek papokat, a kik az olyan abusivus 
keresztelést is inducáltak vala, a minéműről Munkácsrúl Írattam 
esperestjeknek.

1 U. o. V. 391. 1.

Zsilinszky : F o rrad . zsinat. 3
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Ezeket nem úgy írom, mintha megnyúgodt elmével volnék, 
hogy alatta más nem fekszik; mert ha az praemissákot jól con- 
siderálom, és az ottlevő senatornak s praesesnek természteket 
összevetem, ahoz az égi jeleket megvizsgálom: ex principiis astro
logias videtur, quod conjunctio Saturni in domo Asini, influentias 
morosas stolidas causare solet, quamvis enim Asinus Sodiacum 
non ingreditur, huic tam prope est, quod pro modernis coeli con
stitutionibus facile in eum adsciri potest, tantam enim vim quando
que adipiscitur, quod non inmerito moderni eum pro decimotertio 
signo constituere volunt, unde bene consideratis aspectibus signisque 
taliter dispositis, judicium formandum est; dico igitur pertinaces 
secuturos clamores, quos obstinati animi Saturno disponente red
dent obstinatiores in affectationibus dignitatum etc. Ita doctor 
Neapolitanus. §. 6. . . . ’

Nigrini Sámuel, a zsolnai ev. gymnasium igazgatója, a ki az 
egybegyűlt atyák működéséhez nagy reményeket csatolt, latin 
ódával dicsőítette e nevezetes zsinatot, összehasonlítván azt a 
tavaszt ékesítő rózsával.-

1 Rákóczy levele Bercsényihez. Kolozsvár 1707. ápril 24. Thaly, Arch. 
Rákóczy II. 68., 69. 1.

2 A nyomtatásban is megjelent óda ez vo lt:

«Jam tempus cessat rabidis Aquilonibus horrens, 
Quando Rosenbergae Paestana 1 roseta videmus 
Quid causae ? reliquos Ripaeis 2 3 montibus esse 
Assimiles, hic cum turget flaminante rubore,
Omnino Paestum est: bis quando Rosaria florent, 
Quando nives inter medias, brumamque, rubescunt, 
Forsitan haec causa est; quia nomine forte Rosarum Ä 
Insignita dies, vel quod Laetare celebrat 
Vel Plantatorum, fors hoc industria cura 
Efficit; ut mons hic, felix rubeatque Rosetum 
Est Evangelium Rosa, svavem propter odorem,
Nam veluti reliquos rosa flores anteit omnes,
Non tantum forma, sed odore fragrantior omni,
Sic Evangelium speciosum svaveolensque

1 Paestum régi város Lucaniában, a hol a rózsák évente kétszer virítanak.
2 Ripaeai hegyek örökké hóval voltak fedve.
3 Vonatkozás a Dominica Laetare vasárnapra, mely másként Dominica 

Rosarum is neveztetik.
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Cujus odor penetrat1 vitam mortemque perennem. 
Haec Rosa sub vestris capit incrementa subinde, 
Auspiciis Patres Patriae, conamine vestro 
Ploret: eo impraesens solers in industria vestra 
Fertur; ut a cauris 2 non infestetur iniquis 
Nec a spinarum circumdetur agmine; nonve 
Ut Scarabaeus 8 eam nostro pervertat acuto 
Pergite defensare Rosam, digneque tueri 
Pectora Sacra Deo, Magni Patres Patriaeque 
Pergite Depositum, servare oculique pupillam,
Auro 4 quoe fulvo semper praestantior omni est. 
Et vel praesidiis vestris, o Lumina Magna !
Qui Defensorum sacra et incluta nomina fertis, 
Haec Rosa sit felix, florescens, ampla, perennis !
At Tu Magne Potens Coeli Terraeque Monarcha 
Optata Patriam digneris pace beare 
Ne Rosa marcescat, verum flammante rubore 
Turgeat, et longum crescat, vireatve per aevum.5

1 I, Cor. 2., i6. v.
2 Caurus rendkívüli nagy szél.
2 Scarabaeus, a ki rózsát szokott átültetni, ezért caurus és scarabaeus 

alatt allegorice az «eretnekek» értendők.
4 119. Zsoltár.
5 A költemény czím e: Rosa Rosenbergae reflorescens, Phytentis Viris 

Status Evangelici, Illustrissimis, Magnificis, Spectabilibus ac Perillustribus, Defen
soribus Evangelii recens creatis Maximis, item Excellentissimis, Summe Reve
rendis, Clarissimis, Generosis ac Nobilissimis Dnis DN. Rosenbergae, solenniter 
congregatis, quam Evangelii et tanquam piae mentis Symbolum, ipso Rosarum 
Die Consecrat Samuel Nigrini, Scholae Evang. Soln. Rector. Impressum Sol- 
nae, Typis Daianiariis, per Vilhelmum Kauder. Anno 1707.

5
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Zsinati tárgyalás. — Petrőczy üdvözli a zsinat tagjait. — Pilárik válasza. — 
Jánoky javaslata. — Megalakulás. — A tárgyalás alapját a régibb zsinatok 
képezik. — Krmann javaslata — és a pietismus feletti vita. — Petrőczy véget vet 
a vitának. — Consistoriumok és egyházmegyék. — Pietismus. — Az isteni 
tisztelet rendje. — Ünnepek. — Iskolák, visszaélések, consistorialis tagok. —

A zsinat vége.

A rendes zsinati tárgyalások ápril 3-án reggeli nyolcz óra
kor kezdődtek és pedig a templomban, rendes isteni tisztelettel. 
Az egybegyűltek áthatva lévén teendőik fontosságának érzelmétől, 
mindenek előtt az egek Urától kértek segedelmet, tanácsot és 
áldást, hogy hozandó határozataik az ő dicsőségére és az egyház 
javára és üdvére szolgálhassanak.

Vasárnap lévén, Mikovinyi Sámuel, rózsahegyi lelkész a ren
des textus alapján szép alkalmi beszédet mondott, mely úgy a 
zsinati tagokra, mint az egybegyűlt nagy közönségre is mély és 
maradandó benyomást gyakorolt.

Az isteni tisztelet befejezése után a zsinat tagjai ugyancsak 
ott a templomban maradtak, és helyeiket elfoglalván báró Petrőczy 
István, a magyarországi confoederált statusok generálisa és taná
csosa szólalt fel először. Meghatva, ünnepélyes hangon üdvözlé 
a zsinatnak egybegyűlt tagjait. Hálás kegyelettel emlékezett meg 
a fejedelemnek és mindenek fölött az emberek sorsát intéző 
mindenható istennek azon kegyelméről, és kiváltképen való gra- 
tiájáról, melynél fogva megengedte, hogy az evangélikus status, 
annyi és oly szerencsétlen esztendőknek elfolyása után ezen szent 
és szabad zsinatot összehívhassa és megtarthassa. Beszédének 
további folyamán különösen a papságot kérte, hogy félretéve min-
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den mellékes tekintetet, bizalmatlanságot és türelmetlenséget, egye
dül az egyház javát és hasznát tartsa szemei előtt. A világi elem 
kész örömest fogja elfogadni az egyház üdvét czélzó minden 
propositióját a lelkészi karnak; csak arra kéri, hogy igyekezzenek 
minden lényegesebb tárgynál egyetértőleg eljárni, az egyházban 
lehetőleg egyformaságot, rendet, békét és tevékenységet biztosí
tani. Azt hiszi, hogy ha nem ellenségeskedés, hanem a szent czél, 
az isten dicsőségére irányúit jóakaratú törekvés foglalja el szíveiket, 
akkor az istennek áldása el nem maradhat.

Ezen megnyitó beszéd után, a lelkészi karból fölemelkedék 
Pilárik István, superintended, és ékes beszédben válaszolván, mondá, 
hogy a zsinatot üdvözlő méltóságos Petrőczy generalis úr, nem 
valami puszta beszédet, hanem igen fontos és nagyjelentőségű 
dolgokat hozott fel. A maga részéről, az egész zsinat nevében, 
hálás köszönetét mond Öméltóságának, hogy a többi buzgó világi 
férfiak élén nemcsak a maga jelenlétével ékesítette meg a szent 
gyülekezetét, hanem ékes üdvözlő beszédével is megvigasztalta az 
egybegyűlt zsinati tagokat. Azon szavak, melyekkel a zsinatot meg
nyitni szíves volt, hasonlítanak a Krisztus születése fölött örvendő 
angyalok ama szavaihoz, melyekkel énekelték: Dicsőség a magas
ságban istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek! 
Igenis, e hasonlat alapján, mi is egyedül az istennek dicsőségét 
magasztaljuk, Dávid királylyal kiáltván fel: Nem nekünk Uram, 
nem nekünk, hanem egyedül neked adassék a dicsőség! Nekünk 
megszereztetett a békesség; — megszereztetett mindenek előtt az 
egész országnak, és különösen az evangélikus statusnak; végre 
pedig a jóakaratú embereknek. Ezután hálákat adott a fölszólaló 
püspök az örök világosság atyjának azért, hogy az egyptombéli 
sötétségnél sűrűbb sötétségben a maga szent igéjének világosságát 
mindeddig megtartotta; könyörögve, hogy azt továbbra is meg
tartani kegyeskedjék. Végre kijelentette, hogy az egyházi renden 
levő férfiak szivesen fogadván a hozzájuk intézett intelmet, készek 
keresztyéni buzgalommal közreműködni a zsinat magasztos czél- 
jának elérésére. Ezek után megzendűlt a «Jövel szent lélek Úr
isten» kezdetű régi egyházi ének, — melynek végeztével, még 
mielőtt a templomból eltávoztak volna, Jánoky Zsigmond föl
hívta a zsinati tagokat, hogy netaláni kivánataikat, észrevételei
ket és indítványaikat saját társaikkal egyetértőleg írásba foglalják



és úgy adják be a holnap megtartandó ülésen.1 Ezzel az első 
ülés véget ért. A délutáni órákban a superintendensek saját kerület
beli papjaikkal külön tanácskoztak a további teendőknél követendő 
rendre nézve.
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A tulajdonképeni tárgyalások ápril 4-én, azaz hétfőn reggel 
8 órakor kezdődtek meg, a reggeli könyörgés után.

Úgy látszik, rendes megalakulás, elnök és jegyzőválasztás 
még ekkor nem volt. A tárgyalások külön osztályok szerint folytak, 
úgy hogy a lelkészi kar a legidősb püspök elnöklete alatt; a vilá
giak pedig Petrőczy, részint Jánoky vezérlete alatt tanácskoztak.

Hogy mi legyen a főtárgy és hogy mimódon készítessenek 
elő a hozandó határozatok, arra nézve irányadóéi szolgált Jánoky 
Zsigmondnak indítványa, melyet a munka megkezdése előtt, egy 
átgondolt szép beszéd kíséretében terjesztett elő. E szerint első 
teendő lenne, hogy három consistorium, avagy provinczia rendel
tessék, és pedig egy a felső, egy az alsó vidéken; egy pedig a 
Dunán túl. Ezeknek szervezeténél úgy a világi, mint az egyházi 
rend egyenlően tekintetbe vétessék. Második teendőül «némely 
cerimoniák kigyomlálását» jelölte meg. E részben az egyházi ren
den lévő tagokra bízta a kezdeményezést.

Pilárik István püspök paptársai nevében is köszönetét mondott 
Jánokynak ezen gondoskodásáért; csak arra kérte a jelenlevőket, 
engedjenek annyi időt, hogy e javaslatok fölött kerületenként 
tanácskozhassanak, és javaslataikat az ott történendő megállapodás 
után terjeszthessék elő. A világiak méltányosnak találván e kérést, 
készséggel járúltak hozzá. Ennek következtében az egyháziakat a 
templomban hagyván, eltávoztak lakásaikra. A papság minden 
kerületből 4—4 tagot, összesen tehát tizenkettőt választott a maga 
kebeléből a javaslatok szerkesztésére.

Azonban észre kellett venniök, hogy ez az intézkedés még 
nem elegendő. Ennek a bizottságnak utasítást is kellett adni, hogy 
minek alapján induljon e l; meg kellett mondani előre, hogy minő

1 Hogy a zsinatra sok kérvény érkezett, az kitűnik Pilárik naplójából, 
mely azokat ily czim alatt említi: «Instantiae Publicae ad Synodum Commis- 
sae, ut proponentur, et alia publica. . .»  Bányakerül. lev.

í



39

elveket kövessen a szertartások módosításánál, az új kerületek és 
consistoriumok szerzésénél. De ki adhatja meg ez utasításokat ? 
Csak a teljes zsinat, mely azonban még eddig rendesen nem is 
alakúit m eg!

így állván a dolog, Krmann Dániel püspök javaslatba hozta, 
hogy mindenek előtt alakuljon meg a zsinat; választassék két elnök, 
és pedig egy az egyházi, egy a világi státusok közűi. A maga 
részéről azonnal meg is indítványozta, hogy az egyháziak közűi 
a legidősebb püspök, t. i. Zábler Jakab; a világiak közűi pedig 
b. Petrőczy István választassék meg annak módja szerint a zsinat 
elnökéül. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, annak végre
hajtása a délutáni rendes ülésre halasztatott. Jegyzővé Marcsek 
Sámuel oláhpataki lelkész és gömöri küldött választatott meg.

Most még a tárgyalások sorrendjére és alapjára vonatkozó
lag kellett határozniok. Voltak olyanok, a kik az egyes kerületek 
részéről előterjesztendő kívánságok felolvasását kívánták; mások 
ismét azon nézetben voltak, hogy a történelmi folytonosság szem
pontjából leghelyesebb lenne, a régibb zsinatok határozatait venni 
zsinórmértékűi, —- és az új kivánatokat azok alapján tárgyalni. 
Kétséget nem szenved, hogy ez utóbbi nézet volt a helyesebb, 
mit a jelenvoltak is belátván, a szerint jártak el. Meghallgatták 
ugyan az egyes superintendentiák által beterjesztett sérelmeket és 
óhajtásokat; de addig semmiféle tárgyalásba nem bocsátkoztak, 
míg a zsolnai és szepesváralljai zsinatoknak határozatait és a Sáros
vármegyének adott Thurzó-féle privilégiumot végig nem olvasták. 
Az evangélikus egyház javát szivükön viselő dicső nádoroknak 
javaslatait és a vezérletük alatt tanácskozó ősöknek nézeteit mel
lőzni annyi lett volna, mint megfeledkezni a kegyeletről, melvlyel 
azoknak emléke iránt minden evang. léleknek viseltetnie kell.

A zsolnai zsinat tizenhat pontja megjelölte az irányt, melyen 
haladni kell; a szepesváralljai ugyanannyi pontban az eljárás mód
ját, mely leginkább czélhoz vezet. Az elsőben, Thurzó Györgynek 
bölcs vezérlete alatt, meghatároztattak a püspökök, seniorok és 
inspektorok, lelkészek és tanítók kötelességei, megállapíttatott az 
isteni tisztelet rendje; megjelöltetett az eljárás, melyet a hanyag 
és lelkiismeretlen tisztviselő ellenében követni kell, — és végre 
megállapíttatott a superintendensek esküformulája is. A második
ban, Thurzó Kristóf vezetése mellett, csak négy évvel utóbb, 
ugyanazon az alapon haladva, két újabb kerület alkottatott a szepesi
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és sárosi ev. gyülekezetek számára, fősúlyt fektetve arra, hogy 
változás esetén fennakadás ne legyen. A superintendensek zsolnai 
esküformájában a próféták és apostolok tanai mellett csak az ágostai 
hitvallás említtetik, mely a Formula Concordiaeben foglaltatik; 
míg a szepesváralljai esküformában, a föntebbiek mellett egyházunk 
egyéb symbolikus könyvei is megemlíttetnek.

Úgy látszik a rózsahegyi zsinaton összegyűlt lelkészek e 
külömbségre nagy súlyt fektettek; mert már a délutáni ülésen, 
melyen a világi urak is megjelentek, szóba hozták a symbolikus 
könyveket, s meglepő animositással élesítették ki azokat a ponto
kat, melyek a tévtanokra vonatkoznak.

Mindenek előtt Zábler Jakab püspök terjesztette elő az ő 
kerületebeh és a szabad kir. városi papságnak azon kívánságát, 
hogy «a régi végezések és ceremóniák mellől el ne menjen». A 
fenmaradt emlékek nem világosítanak fel arra nézve, mit értettek 
az illető lelkészek a régi végezések alatt; de a viták folyamából 
kiviláglik, hogy ezzel a symbolikus könyvekre vonatkozó szepes
váralljai pontra czéloztak. Ezt bizonyítja a Zábler után közvetlenül 
felszólaló Krmann Dániel irányzatos indítványa, mely egyenesen 
erre való hivatkozással tétetett. Ugyanis a Zábler-féle «propositió- 
nak alkalmatosságával — mondja a napló — Méltóságos és Fő
tisztelendő Krmann Dániel egyetértvén, ezeket dictálta calamusra: 
A mi egyházi szent gyülekezetünk hitünket támogató könyveket, 
úgy m int: az Invariatát, Appologiát, Smalcaldensis Articulusokat, 
az boldog Lutherusnak mind az két Katechismusát approbálja, 
avagy megerősíti, és minden szakadásokat és eretnekségeket, melyek 
azokban kárhoztatnak, most is kárhoztatja, -  in specie pedig a 
Pietismust.»

Krmannak ezen indítványa nagy vihart idézett elő. Első 
pillanatban mindenki meglepettnek látszott a türelmetlenségnek ily 
határozott kifejezése által; de a «pietismus» szó csakhamar fel- 
foghatóvá tette a különben tiszteletre méltó püspöknek valódi 
czélzatát. A Poroszországban és különösen a hallei egyetemen 
javában folyt, és e mű bevezetésében röviden ismertetett szellemi 
harcz ezzel áthozatott a magyarországi zsinat kebelébe is. A pie
tismus ellen ez volt az első nyilvános támadás, mely az ellenfél 
áltai visszaveretve, valószínűleg nálunk is ép oly túlságba vitetett 
volna, mint Németországban, ha a politikai viszonyok másfelé nem 
fordítják a közfigyelmet.
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A zsinat tagjai között egyszerre két párt keletkezeuyés pedig 
úgy az egyházi, mint a világi tagok között. A hallei egyetemen 
tanúit lelkészek, kik közűi nehányan jelen voltak e zsinaton, ön
magok ellen intézett támadásnak vették a Krmann-féle indítványt. 
Fel is szólaltak egymásután ellene, és figyelmeztették a zsinatot, 
ne hagyja magát oly túlzásokra ragadtatni, a minők még Német
országon sem helyeselhetők. Legelőször felszólalt Burius János, 
beszterczebányai lelkész, a ki közvetlen közelről ismerte a pietis— 
mus ellen indított németországi harczokat, és ellentmondva Krmann- 
nak, komoly szavakkal intette a zsinatot «vigyázna magára, hogy 
kárhoztatván a Pietismust, netalán kárhoztassa Arndt és Spener 
tanítását is, s azokat, a kik őket követik». Utána Mittuch Ádám 
bazini lelkész és pozsonyi esperességi küldött szólalt fel, a ki köz
vetlenül a püspökök háta mögött ült. Határozottan protestált a 
tett indítvány ellen. Kérte a zsinat tagjait, ne kárhoztassák alap 
nélkül a Pietismust; gondolják meg, hogy ez által nem csak azokat, 
a kik e tanítást követik, hanem magát a porosz királyt is meg
bántják !

Erre Krmann válaszolt ingerülten. Megütközését fejezte ki 
a fölött, hogy Mittuch protestálni merészel az ő indítványa ellen. 
Ismételve és hevesen kikéi a pietismus ellen és annak védelmezőit 
kemény szavakban kárhoztatja. Burius és Mittuch hasonló ingerült
séggel válaszolnak; sőt ez utóbbi annyira elérzékenyűlt, hogy 
könnyezve fejtegette az Arndt által követelt tiszta keresztény élet 
fenségét s felkiáltott: átkozott legyen, a ki ezt jem  szereti. — 
Maledictus homo, qui Arndum non diligit. Szavait azon jóslattal 
zárta be, hogy az ő könnyei egykor nagyon súlyosan fognak vala
kinek szivére nehezedni.

Erre Krmann még egyszer fölszólalt a hallei egyetemen 
tanúit papok ellen; ezek által veszélyeztetve látja a magyarhoni 
evang. egyház tanát. Felhozza a keresztelésről szóló pietistikus 
felfogást, mely szerinte valóságos eretnekség. Aztán azon indulat
tal, mely a türelmetlenséget jellemzi, egyenesen Mittuch ellen 
fordúlva, kérdi tőle: mivel tudná e keresztelést megvédelmezni ?

Ez az én dolgom, — feleié amaz; — hivatalom feljogosít 
reá, hogy megvédelmezzem, — és fundamentumom lévén abban 
a szentirás, sem az ördögtől, sem senkitől mástól nem félek.

E szavakra az egész gyűlés megdöbbent. Úgy tetszett, mintha 
a theologusok régi gyűlölete fölujult volna, melyből sem a vallásnak,
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sem az egyháznak haszna nem lehet. Mittuch határozottsága, és 
Krmann nyakassága e gyűlést oly térre sodorta, melyre talán senki 
sem akart lépni. De az indulat és türelmetlenség mindig vak; 
éppen az a főjelleme, hogy nem képes az igazság és méltányosság 
szempontjára emelkedni.

A sajnos jelenetnek nézői zavarba jöttek. Nem tudták, mi 
tevők legyenek. Futottak a világi elnökhöz, a ki lakásán volt, és 
a ki onnan úri és katonai tekintélyével azt üzente a czivakodó 
lelkészeknek, hogy azonnal nála jelenjenek meg. Ez végett vetett 
a további tárgyalásnak. A zsinati tagok Petrőczy lakásán Jánoky 
által fogadtattak, és arra hivattak fel, hogy az olyan kényes tár
gyak fölött előbb magánértekezletben igyekezzenek bizonyos egyet
értésre jutni, nehogy a zsinat igazi czélja meghiúsítassék. Egyet
értés nélkül nem lehet sem egyházi, sem más törvényeket hozni. 
Azt ajánlja tehát az egyháziaknak, hagyjanak fel a pietismus fölötti 
vitatkozással és értekezletté alakulván, menjenek át a consistoriu- 
mok alakításáról szóló indítvány tárgyalására.

Ezt a megjelentek elfogadták. Rövid tárgyalás után elhatá
rozták, hogy Jánoky javaslatához képest három consistorium ala- 
kítassék, és pedig mindenik 12 világi és 12 egyházi tagból. A 
püspökök csak azt kívánták, hogy ezeknek választása az esperes- 
ségekre bizassék, a mit a világiak is elfogadtak.

Ezen kívül még egy más kérdés is előkészíttetett e napon, 
jelesül az, hogy Zábler Jakab püspök Sáros-, Szepes-, Zemplén-, 
és Unghvármegvék egyházi fejévé tétessék, mibe némi ingadozás 
után a sárosi esperes és az öt szepesi város küldöttei is bele
egyeztek. A szabad királyi városoknak meghagyatott azon joga, 
hogy Zábler halála után, ha a gyülekezetek megszaporodnának, 
külön püspököt választhassanak magoknak. Ezzel a második nap 
tanácskozásai véget értek.

A harmadik nap nem volt oly viharos, mint az döbbeni; 
mindazáltal a pietismus kérdése e napon is felingerelte a kedé
lyeket. De a világi elem mérséklőleg és engesztelőleg hatott mind
azokra, a kik hajlandóságot mutattak a további elméleti vitat
kozáshoz.

Jánoky Zsigmond úgy tűnt fel közöttük, mint egy Neptun
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a habok felett. Tekintélyes szavával lecsendesítvén a kedélyeket, 
inkább a gyakorlati egyházi élet mezejére fordította figyelmüket. 
A tegnapi nap megállapodásaihoz képest Zábler Jakab a nevezett 
vármegyék törvényes püspökének lett kijelentve, n  consistoriumok 
alakítása ellen sem volt senkinek kifogása; csak az maradt eldön
tetlenül, hogy a dunántúli miképen alakítassék, mivel a Dunántúl 
nem volt képviselve. Azonban Jánoky felvetette a kérdést, hogy 
a megválasztandó consistoriális tagok hol tegyék le az esküt ? 
Vájjon azonnal itt a zsinat színe előtt, avagy pedig későbben a 
consistoriumban ? Mind a két nézetnek voltak pártolói; de a hatá
rozatot elhalasztották azon időre, a mikor majd a püspök urak 
előterjesztik a consistoriális tagok által leteendő eskünek a for
muláját.

Fontosabb kérdésekkel lépett fel Schwartz János eperjesi 
lelkész. O ugyanis a consistoriumok hatáskörét óhajtaná szabato
sabban körülírni, hogy mindenki tudja, micsoda kérdésekben for
duljon ezen uj fórumhoz. Schwartz azon nézetének ad kifejezést, 
hogy a kisebb fontosságú kérdéseket helyesebb volna ezen con- 
sistoriumon kívül, például esperesek által intézni e l ; mire Jánoky 
megnyugtatókig azt válaszolta, hogy az ő nézete szerint is csak 
az egész evangélikus egyház ügyét képező kérdések tartoznak a 
consistorium elé. Az esperesek és püspökök fegyelmezési és igaz
gatási jogát továbbra is tiszteletben és érvényben kívánja tartani.

Schwartz e kérdésben megnyugtatva lévén, a szabad királyi 
városokban levő egyházaknak ügyét vetette fel. Ugyanis ezeknek 
régi időktől fogva bizonyos kiváltságaik voltak. A szepesváralljai 
zsinat világosan megkülönböztette e kiváltságokat az által, hogy 
azok számára külön superintendentiát alkotott és Zábler Péter 
személyében külön püspököt is adott nekik; annak fizetését és 
jogait meghatározta. Sáros és Szepes vármegyék területén levő 
egyéb gyülekezeteknek ismét saját külön püspökjük volt. Most 
azonban, a mai határozat szerint a nevezett vármegyék püspöke 
egyúttal a szabad kir. városok püspökévé is lévén, a viszony meg
változott. A szabad kir. városok függetlensége némi képpen meg- 
szoríttatott, daczára annak, hogy az a nevezett szepesváralljai zsi
naton a nádor által meg volt erősítve. Az volt tehát a kérdés, 
vájjon a nádori megerősítést nyert jogokat meglehet-e zsinati hatá
rozatok által szüntetni ?

A világiak azt vitatták, hogy a nádor nem privilégium alak-
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jában adta ki a zsinat megerősítését. Azt az akkori zsinat nem is 
kívánta tőle. De ha úgy adta volna is ki, az csak a mások jogá
nak épségben tartásával történhetett volna. A vallás ügyében egyes 
személy, bármily hatalmas legyen is, nem dönthet. Még a király
nak sincs joga a zsinat beleegyezése nélkül rendelkeznie az egy
házkerületek szervezése dolgában.

Ezt hallván az egyházi férfiak, feszegetni kezdették a váro
soknak, mint hatóságoknak jogait. Tudnivaló, hogy a nevezett 
szabad kir. városok, egyúttal patronusai voltak a kebelükben levő 
ev. egyházaknak. E minőségükben fizették a papokat és a taní
tókat ; s ennek fejében bizonyos jogokat gyakoroltak az egyház 
kormányzatában. Ezt a viszonyt szerették volna a lelkészek meg
változtatni ; de mert az szorosan a pénzügyekkel állott kapcso
latban, tanácsosnak látszott mégis csak a régi viszonyok fentartása. 
Schwartz kérésére az öt szepesi szabad kir. város gyülekezeteinek 
megengedtetett, hogy külön esperesük legyen.

Ezen fölötte érdekes tárgy megbeszélése után Szirmay Miklós 
az eperjesi collegiumnak ügyét hozta szőnyegre.

O ugyanis mintegy két esztendő előtt Svédországban járt, 
hogy a külföldön tanuló magyar theologusok számára segélyt esz
közöljön ki a hitbuzgó XII. Károly svéd királytól. Ki is eszközölt 
annyit, hogy a király a Pomeraniában fekvő greifswaldi egyete
men négy magyarhoni ágostai hitv. theologus számára stipendiumot 
alapított, sőt a bécsi kormánynál is közbevetette magát az eper
jesi collegium érdekében. Szirmay nagy lutheránus volt. Az ágostai 
hitvalláshoz egész a rajongásig ragaszkodott, és éppen azért egyike 
volt azoknak, a kik az attól való minden eltérést, következőleg 
a pietismust is, erélyesen kárhoztatta. Most felhozta, hogy Svéd
országban való utazása alkalmával azt tapasztalta, miszerint a svéd 
király nem szereti a pietistákat* és azokat üldözendőknek mondá.

Természetes, hogy Krmann püspök ezek hallatára azonnal 
felkelt és túlbuzgalmában azt sürgette, hogy az a két lelkész, a 
ki tegnap a pietismust vele szemben védelmezni merészelte, a 
zsinat által elfogassák és elítéltessék.

Az eperjesiek minden reménységüket a svéd királyban he
lyezvén, nagy szolgálatot véltek tenni királyi jótevőjüknek az által, 
ha a pietismust kárhoztatják. Schwartz, nem oly türelmetlenséggel 
ugyan, mint Krmann, kárhoztatólag szólt az uj tan ellen, melynek 
eredetéről, lényegéről és hatásáról bőven kifejtette nézeteit.
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Erre ismét Burius válaszolt. Hivatkozott a tegnap történt 
heves jelenetre, mely fölött sajnálkozását fejezte ki, és mentegette 
eljárását. Schwartz felé fordulva kijelentette, hogy nem mindenki 
pietista, a kit annak mondanak; és nem mindenki elitélendő, a ki 
azon tanokat hallgatja. Hivatkozott a tényre, hogy a hallei egye
temen eddig sok magyarországi és erdélyi fiatal ember fordult 
meg, a kiknek itthon rokonaik vannak. Vájjon helyes és igazságos 
volna-e, ha ezek azért a hazából száműzetnének ?

Az egyháziak közűi még igy gondolkozott Major Pál puchói 
lelkész és Plathy András.

Most egymásután a világiak is kezdtek beleszólani e kérdésbe. 
Nem szívesen elegyedtek ugyan bele az olyan kérdésbe, mely túl— 
nyomólag elméleti értékkel bir; de mert az evang. egyház kül
földi pártfogói is belevonattak a vitába; mert hivatkozások tör
téntek a svéd és a porosz királyok ellenkező véleményére: 
kénytelenek voltak mégis kifejezést adni véleményeiknek. Szirmav, 
mint láttuk, határozott és hajthatatlan ellensége volt a pietismus- 
nak; ezért azt kívánta, hogy mind azon ifjak, a kik a hallei egye
temen tanulnak, a papi hivatal viselésétől eltiltassanak. Jánoky 
nem tartotta oly veszedelmesnek e tant, mint Szirmay. Szerinte 
a pietismus csak privata opinio és nem doctrina; azért kímélete
sen kiván vele elbánni.rAzt javasolja tehát, hogy a Halléban levő 
theologus ifjak idejekorán figyelmeztessenek arra, hogy a zsinat 
nem helyesli a pietistikus irányt, és ennélfogva siessenek onnét 
oly egyetemre, hol az orthodox evang. tan hirdettetik, különben 
kiteszik magokat azon veszedelemnek, hogy a hazában nem kap
nak hivatalt. —f

Mittuch nem hallgathatta szó nélkül az ilyen beszédeket, 
melyek a protestáns szabadságot veszélyeztetik. Nyugodtan fel- 
emelkedett helyéről, és komoly ünnepélyes hangon mondá : ne 
ítéltessék meg az istennek szolgája! Bármi történjék, ő kénytelen 
ez ellen felszólalni, és a zsinat tagjait az Istenre kérni, ne tegye
nek semmit a lelkiismeret szabadsága ellen !

Jánoky, megértve e szavak súlyát, sietett véget vetni e vitá
nak. Hirtelen azt javasolta, hogy a püspöki kar legilletékesebb 
lévén az egyházi tan kérdésében eljárni, vizsgálja meg az ügyet, 
és ha vétkeseket talál, azokat intse meg, hogy a tévelyt hagyják 
el, mert különben ha elfogatnak, könnyen fejüket fogják elveszteni.

Ezzel átment a zsinat a német katechismus tárgyalására,
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mire nézve az lett a határozat, hogy a beszterczebányai egyházba 
befogadott katechismus mellőzésével a |Luther-féle katechismus"^
hozassék vissza.

A hittani vita ekképen befejeztetvén, a zsinat ismét a kerü
leti consistoriumok hatáskörének meghatározásához tért vissza. 
Ugyanis az volt a kérdés: minő tárgyak kerüljenek e consis- 
torium elé ? Eddig csak általánosságban volt mondva, hogy 
az egész felekezetet érdeklő ügyek utaltassanak ide; de egy
úttal az esperesek és püspökök jogai is érintetlenül fentartas- 
sanak. De mik azok az általános érdekű kérdések ? Ugv látszik, 
e tekintetben is Jánokv véleménye volt a döntő, mely szerint 
kimondatott, hogy a kerületi consistoriumok hatásköréhez fognak 
tartozni az összes házassági és végrendeleti ügyek; továbbá az 
esperességektől felebbezett ügyek, és más végleges határozatho
zatal végett a püspökök által oda utalt kérdések. Ezen kivűl elha
tároztatott az is, hogy ha valamely kerületi consistorium által 
eldöntött Ítélettel valaki nem lesz megelégedve, szabadságában 
leend ügyét más kerületbeli consistorium elé is terjeszteni, és a 
mi ekként két, vagy esetleg három consistorium által eldöntetik, 
az maradjon érvényben. Ha azonban az illető fél ezzel sem elég
szik meg, jogában leszen a zsinatra hivatkoznia, és pedig azért, 
hogy ezzel eleje vétessék a katholikus egyházba való áttérésnek, 
mely a kiközösítést gyakorolja. Költségkímélés tekintetéből jónak 
találtatott, hogy az illető consistoriumokon véglegesen el nem 
döntött ügyek hivatalból közöltessenek a többi consistoriumokkal.

Hogy pediglen az időközben történendő elhalálozások által 
a consistorialis tagok száma meg ne fogyatkozzék, elhatároztatott, 
hogy uj zsinat bevárása nélkül, az illető tagok újaknak bevonása 
által egészítsék ki magokat.

Ezután az isteni tiszteleti rend meghatározásának fontos kér
désére ment át a zsinat. Ezzel szoros összefüggésben állván az 
ünnepek száma és azok megtartásának szertartás módja is, fel kel
lett ölelni az egész kérdést, kezdve az énektől, az imától és a 
predikátiótól egész az oltár előtti lythurgiáig.

Először is a hétköznapi könyörgésekre vonatkozólag hatá- 
roztatott, hogy azok naponta kétszer, és pedig reggel és délután 
tartassanak, hogy a hívek soha meg ne feledkezzenek isten iránti 
kötelességeikről.

A vasárnapi isteni tisztelet menetelének részletes kidolgozása
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;i püspök urakra bízatván, szóba hozatott az ünnepek száma, mely 
egyes gyülekezetekben annyira fölszaporodott, hogy a katholikusok 
ünnepeinek számát már-már megközelítette; míg ellenben más 
gyülekezeteknél csakis Krisztus élettörténetének legnevezetesebb 
mozzanataira, az úgynevezett nagy ünnepekre szorítkoztak. Hogy 
tehát e tekintetben is lehetőleg egyformaság legyen az egyházban, 
elhatároztatott, hogy elhagyván a többinek megölését, csak az itt 
specificált napok tartassanak meg, úgy m int: Ujesztendő, Három 
királyok, Pálfordulása, Boldogasszony tisztulása, Mátyás apostol, 
Boldogasszonv köszöntetése, Nagypéntek, Husvét három napja, 
Fülöp és Jakab, Krisztus meni^bemenetele, Pünkösd három napja, 
Keresztelő János, Péter és Pál, Boldogasszony látogatása, Jakab 
apostol, Űr színeváltozása, Bertalan apostol, Máté evangyelista, 
Mihály archangyal, Simon és Júdás, András apostol, Tamás apostol, 
Karácsony, István martyr, János apostol és evangyelista».1

Ezen meglehetősen nagy számú ünnepek feletti tárgyalásból 
kitűnt, hogy némely helyen adventben az úgynevezett roráték is 
divatban voltak, melyek már csak azért is, mert éjjeli időben tar
tatván, sok botrányra adtak alkalmat, eltörültettek, s ezek helyett 
az adventi külön könyörgések rendeltettek el. Hasonlóképpen 
elrendeltetett, hogy évenkint három ünnep előtt, és pedig: Pál
fordulása, Fülöp és Jakab, és végre Máté evangyelista napja előtt 
böjt tartassék ; úgy azonban, hogy a bűnbánatra legyen fektetve 
a sulv, és nem a böjtölésre. Ez utóbbinak megtartása teljesen a 
hívek szabad elhatározására bízatott.

A lelkészi hívásra nézve elfogadtatott a zsolnai zsinatnak 
kilenczedik pontja, mely szerint a lelkész, ha valamely egyház 
által megválasztatik, mutassa be magát az illető superintendensnél, 
esperesnél és inspectornál. A superintendensnél különösen azért, 
hogy az meggvőződhessék, vájjon élete és tudománya ellen nincs-e 
kifogás, és hogy törvényes úton nyerte-e meg a meghívást.

Ennek kapcsában Szirmay Miklós szóba hozta a lelsőbb 
iskolák tanárainak választatását és képesítési módját. Általános 
szokás volt ugyanis, hogy a tanárok theologusokból választattak, 
mert akkoriban minden iskola felekezeti lévén, minden tanártól 
megkövetelték nemcsak azt, hogy a theologiát elvégezze, hanem 
azt is, hogy tanulmányainak befejezése czéljából a külföldi prot.

Magyar napló, Nemz. Múz. Panda et Nefanda.
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egyetemekre is kimenjen. Mind az által a kiválóbb férfiak belátták 
már akkor is, hogy a tanári képesség sok tekintetben elüt a papi 
pályán működő férfiak képességi követelményeitől. Ilyen volt az 
e tárgyban felszólaló Szirmay Miklós is, a ki különösen a felsőbb 
iskolák igazgatóinak kiképzésére fektetett nagy súlyt; s ennél 
fogva kívánta, hogy a tanári pályára hivatást érző ifjak egypár 
évig a gymnasiumoknál alkalmaztassanak, legalább két évig nőt
lenek maradjanak, hogy aztán annál könnyebben mehessenek ki a 
külföldre. Csak ha onnét kellő bizonyítványokkal ellátva vissza
tértek, akkor tegyenek képesítő vizsgálatot.

Szirmaynak ezen indítványnál különösen az eperjesi colle
gium lebegett szemei előtt, melyet mindig a legkitűnőbb taná
rokkal kívánt volna ellátni. Az egyházi férfiak, s köztiig első 
sorban a jelenvolt püspökök, nem ellenezték ez indítványt; sőt 
örömüket fejezték ki, ha az eperjesi collegium a külföldön tanúit 
férfiakból kap tanárokat. Ezért szívesen fogadták azt is, hogy a 
greifswaldi egyetemen a svéd király által adományozott stipen
diumra ajánlandó ifjak megválasztásánál a világi urak is befolyjanak. 
Hiszen úgy is voltaképpen ők szerezték a segélyt. Szirmay öröm
mel mutatta fel Rákóczy fejedelemnek engedélyét arra nézve, hogy 
a kimenendő ifjak rendes útlevéllel látassanak el; valamint a svéd 
királynak azon pártfogó határozatát is, melyben a magyar ifjak 
eltartására való készségét ismételten kifejezte. Minthogy pedig ez 
idő szerint Greifswaldban csak három magyar tanuló volt; a negye
dik helynek betöltéséről még e zsinaton gondoskodtak az egy
ház atyái.

Ezzel a délelőtti tanácskozás véget ért. A délutáni ülésen 
meglehetősen kellemetlen dolgokkal foglalkoztak. Ugyanis némely 

Q becsúszott egyházi visszaélések mellett a tanítók és papok társa
dalmi és hivatali hibái is szellőztettek. Természetes, hogy ez
szemrehányások és fenyegetések nélkül nem ment. «Megfeddettek 
— úgymond az egykorú napló — különb-különbféle excessusok 
némely tisztelendő Tanítóknak és Mestereknek; és megintettek, 
hogy ezután ne látogatnák a korcsmaházakat, és ne tánczolnának 
stb. . .» A háborús idők, a bizonytalan élet, és az ennek követ

keztében beállott fegyelmetlenség oly kihágásokra adott alkalmat a 
falu helyeken lakó némely gyenge tanítóknak, melyek szégyenére 
voltak az ev. egyháznak. Megtörtént, hogy az offertorium pénzét



elköltötték; vagy hogy a temetési stólánál zsarolást követtek el 
a szegény híveken. Mind ennek véget akart vetni a zsinat.

A világi férfiak úgy gondolkoztak, hogy az ily zsarolások 
csak akkor szüntethetők meg, ha a szokásos offertoriumok és 
temetési stólák megszüntettetnek, és azok helyett úgy a tanítók, 
mint a lelkészek másmódon pénzbeli kárpótlást nyernek. Megjegy
zendő, hdgy fizetés dolgában a világi elem igen szűkmarkú volt, 
amiért az egyházi tisztviselők gyakran méltó panaszra fakadtak. 
Most, mikor e tárgy szőnyegre került, egész valóságában nyilat
kozott az egyháziaknak bizalmatlansága. A lelkészek hallani sem 
akartak arról, hogy a temetési stólák és az offertoriumok meg- 
szüntettessenek. Főindokúl hozták fel, hogy némely vidéken ez 
képezi a lelkésznek és tanítónak egyedüli jövedelmét. A világiak 
hiába akarták őket meggyőzni; hiába mondták, hogy nem akarják 
megfosztani a munkást méltó bérétől; hogy hajlandók a megszün
tetendő stólák fejében kétszeres, sőt százszoros kárpótlást is nyúj
tani : az egyháziak makacsul megmaradtak követeléseiknél, s a tett 
Ígéretekkel szemben, gúnyos keserűséggel mondták, hogy már 
sokszor csalódtak, s igy nem bíznak semmiféle kárpótlásokban. 
Jánoky, és vele más tekintélyes világi férfiak megütköztek e nya- 
kasságon, és kijelentették, hogy ha a papok továbbra is ily ellen
séges indulatot tanúsítanak ezen méltányos reform iránt, ott hagy
ják a zsinatot. A világiak nem ismerhetik el, hogy ez sérelmére 
és kárára lenne a lelkészeknek, sőt ellenkezőleg azt hiszik, hogy 
határozottan anyagi hasznukra lesz, a mennyiben más acciden- 
tiákban százszorta is meglesznek jutalmazva. «De az ilyen nagy 
ígéretekben gyakran megcsalatott Tanítók — mondja a napló- 
iró — opponálták magokat, akarván inkább erőszakot szenvedni, 
hogysem ezen punctumnak cedálni.» Ekként az ügy feletti hatá
rozat elhalasztatott.

Talán az e vitában kifejlődött hevességnek lehet tulajdoní
tani, hogy a világiak számos komoly váddal léptek fel a papok 
és tanítók ellen. «Bevádoltattak némely tanítók a világi statustól, 
hogy igen tunyák és röstek a betegek látogatásában; annyira, 
hogy hivatván őket, nem mennek, hanem ha bizonyossá tétetnek 
a jutalom iránt. Erre az m ondatott: vagyon az iránt parancsolat- 
jok a Tanítóknak és lelkiismeretjek.»

De a lelkiismeretre való hivatkozás mitsem használt ott, a 
hol rideg tények állítattak szembe. Ugyanis a világiak eseteket

Zsilinszky : F o rrad . zsinat. A
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hoztak fel arra, hogy a lelkészek megtagadják az egyházi szol
gálatot, ha előre nem kapják a stólát; súlyosbító körülményül 
hozatott fel különösen az, hogy a halottak eltemetése körűi hatal
maskodnak. Végre is abban történt a megállapodás, hogy a lel
készek kötelességeik hű teljesítésére, utasíttatnak; a halottak elte
metését harmad napon túl nem kell elhalasztani, és a babonaságra 
hajlandó népet igyekezzenek felvilágosítani és rossz szokásaiktól 
eltéríteni. Mivel — úgymond — az is nyilván vagyon, hogy midőn 
némelyek, kiváltképpen a községből, absolution! jönnek, ilyenképen 
könyörögnek: Prosym pro Pana Boha, pro Matku Bozy: megin
tettek a tanítók, hogy a községet efféle könyörgéstől elszoktas
sák. A hol két nemzetiséghez tartozó hivek laknak együtt, a lel
készek vigyázzanak, hogy panaszra ok ne szolgáltassák. Könyör
géskor mindenki letérdepeljen, kivéve, a kit vagy vénsége vagy 
betegsége akadályoz benne.

Ezen általános intések után hosszas vita fejlődött ki «a 
collegiumok avagy seminariumok emelése iránt». Itt ismét papok 
és tanárok nevelése hozatott szőnyegre, mint oly tárgy, melynek 
szerencsés megoldásától függ az egész ev. egyház jövője. Min
denek előtt az eperjesi collegiumot kívánták a kor színvonalára 
emelni egész odáig, hogy ott a theologia is taníttathassák. Ter
mészetes, hogy ez nagyobb költségek nélkül nem volt valósítható. 
Ennél fogva a világi urak elegendő pénz előteremtésén fáradoz
tak. Javasolták «hogy jó volna, ha minden jobbágyős úr minden 
jobbágyától a végre egy-egy tallért tenne le, kiváltképpen az eper
jesi kollégium szükségére. Erre tisztelendő Schwartz azt mondá, 
hogy Istenben elnyugodott tiszt. Ladiverustól Sveciában értette 
volna, hogy ott bizonyos akadémiában az eperjesi collegium szük
ségére összeszedett pénz lappangana, úgy mint negyvenezer forint, 
melynek kinyomozására követeket kellene rendelni avagy vá
lasztani.»

A zsinat tagjai nagy figyelemmel hallgatták Schwartznak 
előadását, és mert valószínűnek találták az említett összeg léte
zését, azonnal elhatározták, hogy annak kikutatása czéljából négy 
tagból álló küldöttség menjen Svédországba. E küldöttség tag
jaiul Krmann Dániel, Szirmay Péter, Ujfalussy Mátyás és Melczer 
Mihály neveztetnek meg a zsinati naplóban.

Még csak egy nagyfontosságú tárgy lett e napon elhatá
rozva, jelesül az, hogy három nyelven agenda adassék ki, melynek
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költségeinek fedezésére Bulyovszky Dániel és Ujfalussy Pál ezer 
forintot ajánlottak fel. A papság élénk örömmel és hálás köszö
nettel fogadta ez ajánlatot. Ezzel a harmadik nap tárgyalásai, me
lyekben érdekes és tanulságos jelenetek éppen nem hiányoztak, 
befejeztettek.

Nézzük, mi történt a negyedik napon?
Az offertorium kérdése, mely a mint láttuk a lelkészek hatá

rozott ellenkezése miatt a tegnapi napon nem lett eldöntve, újra 
szőnyegre hozatott. Most már nyugodtabb hangulatban lehetett 
hozzá szólani, mert azóta a lelkészi kar is jobban megfontolgatta 
a dolgot; s belátván azt, hogy első felhevülésben ügyetlenül 
védelmezte ügyét, Írásba foglalta mindazon okokat, melyek őt az 
offertoriumhoz való ragaszkodásra indítják. A világi urak is haj
landóbbak lettek engedni ezen okoknak, mint azoknak, melyek 
egyenesen csak bizalmatlanságból voltak felhozva. Csak sajnálnunk 
lehet, hogy az írásbeli indokolás pontjait nem ismerjük. Úgy lát
szik azonban alaposan lehettek indokolva, mert a zsinat azok alap
ján megengedte, hogy a három böjtnapon minden egyházban 
offertorium tartassék, még a bányai városokban is.

Ezután felolvastatott a püspökök kérvénye az iránt, hogy 
szabadságuk legyen a harmadik és negyedik fokú rokonok közötti 
házasságra nézve fölmentvényeket kiadniok. Csakhamar fölszólalt 
Schwartz János is, hasonló jogot kívánva az öt szepesi város 
esperese számára; természetesen azon kijelentéssel, hogy onnét 
felebbezni lehessen a püspökhöz, sőt ha szükség lenne a consis- 
toriumhoz is. A zsinat tagjai komoly figyelemre méltatva az ebből 
származható kellemetlenségeket, megengedték a fölmentvények 
megadását, de csak azon komoly figyelmeztetéssel, hogy az illető 
püspökök vigyázva járjanak el, s a harmadik fokon ne adjanak 
könnyedén fölmentvényt, mert e határozatok a békekötés idején 
megerősítés végett be fognak nyujtatni a világi főhatóságnak is.

Szóba került a püspökök joga a könyvkiadás körül. Termé
szetesen mindenki csak vallási tartalmú könyvekre gondolt, midőn 
az határoztatott, hogy mindenféle könyvek, mielőtt kiadatnának, 
a püspökhöz küldendők. Ez, ha szükségesnek látandja, magához 
vesz két tudós férfiút, kik közűi az egyik a szövetséges statusok

4:
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senatora legyen, s azok Ítéletének meghallgatásával határoz a könyv 
kiadása felett. Minthogy pedig tót nyelvű nyomda nem létezett, 
ennek felállításával egy bizottság élén Krmann Dániel bízatott meg. 
Tót és magyar bibliákra nagy szükség volt.

Ezzel kapcsolatban a németországi egyetemekre menő ifjakra 
nézve határoztatott, hogy könnyebb boldogulás tekintetéből a püs
pök által bizonyítványnyal látassanak el. A püspök urak pedig 
kötelezvényt vegyenek tőlük arra nézve, hogy csakugyan kimen
nek, nehogy a jótevők kijátszassanak. Történtek ugyanis olyan 
visszaélések, hogy némely ifjak külföldi út ürügye alatt segélyt 
gyűjtöttek, és azután itthon maradtak. Ezt tűrni nem lehetett. De 
másfelől azon ellenvetések előtt sem lehetett elzárkózni, melyek 
szerint a szegény sorsú ifjú nem képes kimenni, ha valamely elő
kelő világi úr által nem segélyeztetik. Ezért történt az indítvány, 
hogv az eperjesi collegium akadémiai rangra emeltessék, hol a 
theologiát egészen el lehessen végezni. Azonban határozat nem 
hozatott. Két nagy akadályuk volt ebben: először a pénz hiánya, 
és másodszor az, hogy egy ilyen akadémia felállítása sem tenné 
szükségtelenné a külföldi egyetemek látogatását. Szélesebb látkör 
nyílik ott a fiatal ember előtt; magasabb szempontokat lát ura
lomra emelve a protestáns tartományokban, a minek sok jótékony 
hatása lehet minden életre való fiatal emberre. Az eperjesi colle
gium érdekében azonban mégis kimondatott, hogy a svéd királv- 
hoz még egy más küldöttség is menjen, kérve a collegium szá
mára segélyt. E küldöttség tagjaiul Krmann Dániel, Szirmay Miklós 
és Melczer Mihály ajánltattak, a kik a kiküldetést el is fogadták.

A délutáni idő az isteni tisztelet rendjének megállapítására 
volt szentelve. Mielőtt azonban a zsinati tagok ennek megbeszé
léséhez fogtak volna, Jánoky Zsigmond egy igen fontos ügyre 
hívta fel a lelkészek figyelmét, a kik gyakran fordulnak meg hal
dokló betegek körül. Ugyanis figyelmeztette őket arra, milyen 
nagy bajok következnek abból, ha valaki végrendelet nélkül hal 
el. Sokszor egész vagyon illetéktelen kezekbe jut, — s az örökség 
elkallódik, miből nem csak az államra, de az egyházra is kár 
háramolhatik. Buriustól hallotta, hogy Beszterczebányán egy Thurzó- 
féle végrendelet veszett el, mivel a levéltárnok katholikus. Föl- 
hívta tehát a lelkész urakat: használják fel szép hivatásukat a 
haldokló betegnél arra is, hogy intsék az illetőket törvényszerű 
végrendeletek készítésére, mit a jelenvoltak köszönettel fogadtak el.
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Ezzel átmenve a vasárnapi és ünnepi isteni tisztelet kérdé
sére, a püspöki kar javaslatához képest a következő rend fogad
tatott e l : harmadik harangozás után kezdődik a szertartás a 
«Nejs\vetejsy»-vel, azaz az isten lelkének segítségül hívásával, mi 
alatt a hívek padjaikban állanak és a lelkész az oltárnál térdel. Ezen 
bevezetés az egész éven át megtartandó. Az után a lelkész egy
háza nyelvén énekelve mondja: Az Ur legyen veletek! Utána 
énekelve mondatik az ima; olvastatik az epistola és az evangye- 
lium. A szokásos harangozás helybenhagyatik. A zene, illetőleg 
az orgona megtartatik, de az ének anyanyelven történjék. Papi 
ruhánál az Álba megtartatik; az emelvényről való éneklés évenkint 
csak háromszor történik. A Credo minden alkalommal énekeltes
sék; a gyertyák eltörlendők. A szent beszéd egy órán túl nem 
nyújtandó; — utána az egyetemes hitvallás olvastassák, kivéve ha 
egyesekért tartatik a beszéd. A hirdetendők ez előtt, de a beszéd 
után hirdettesenek ki; de az ismétlések kikerülésével. Az után az 
oltár előtt, a chorus hálaadó éneke után, reczitálja az imát és 
megáldja a népet keresztjei alkalmazásával. Ezen, itt általánosságban 
felszámlált szertartások részletezésével az Agendát készítő püspökök 
bizattak meg. A zsinat azonban még a következő napon, ápril 5-én 
is az isteni tisztelet rendjének megállapításával, és némely vissza
élések megszüntetésével foglalkozott.

így például az úrvacsora alkalmával adatni szokott bűnbocsá
natra vonatkozólag határoztatok, hogy az éneklés után történjék; 
a kik az úrvacsorával akarnak élni, azok maradjanak a templom
ban. A pap az Ur beszédének és a szerzési igéknek recitálása után 
szolgáltatja ki a megszentelt kenyeret és bort, — kereszt jelét 
használva e szavaknál: ez az én testem. .. ez az én vérem. A tanító 
az úrvacsora kiosztása alatt énekli: Wzal chleb. etc.

Határoztatott továbbá, hogy a hívek a kereszt jelének hom
lokon való formálásától tartózkodjanak; hogy a csengetyűs erszény 
továbbra is használtathassék ott, a hol eddig szokásban volt; de 
az abban való pénzváltás eltiltassék. Kiterjedt a figyelem olya
nokra is, hogy például a lelkész botját ne támaszsza az oltárhoz ; 
hogy a templomban a nők és férfiak egymástól külön üljenek; 
hogy a délutáni könyörgések és katechisatiók megtartassanak; 
latin bekezdések elhagyassanak; hogy mikor a «Magnificat» bol
dogasszony éneke szól, a hívek fölkeljenek, hogy a nép kimenőre 
egész éneket énekeljen; hogy a vasárnapokon tartatni szokott
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sokadalmak királyi privilégiumokra való tekintetből megtűressenek ; 
hogy az offertoriumok, kivéve a halottas házbelieket, továbbra is 
fentartatnak; hogy a hétköznapi isteni tiszteletek albában a szó
székről szolgáltassanak, és egy óránál tovább ne tartsanak; hogy 
a tót biblia kinyomatása után, abból egy-egy rész minden nap 
olvastassék; hogy fiatal papoknak, mikor prédikálnak, nem szabad 
sapkát használniok, legföljebb ha a hideg vagy más baj kényszeríti 
őket; hogy ugyanezek tartózkodjanak hajfodorítástól, czifrázástól 
és hajporozástól; hogy a kereszteléseknél itt-ott szokásos exor- 
cismus kerültessék; hogy a gyermek homlokára kereszt vetendő 
s megáldáskor a pap keze a gyermek fejére teendő; hogy még a 
nagy urak gyermekei is a templomban keresztelendők, miből csak 
a legnagyobb szükség esetén történhetik eltérés; hogy a kereszte
lendő gyermek fejére háromszor kell vizet önteni, és az apostoli 
symbolum elmondassék; hogy a tiszta ágyból származott gyer
meknek két komája lehet, míg a tisztátalanból valónak több, de 
csak ifjak és leányok; hogy az avatás az oltár előtt történjék; 
hogy az orgona több nyelvű egyházban közösen használtassék; 
hogy a magángyónás a hely mineműsége szerint, szabad legyen ; 
hogy a gyónónak megáldozásakor kezet fejére kell tenni, mond
ván: bízzál fiam . . . ; hogy a szentség megáldásakor a keresztet 
mértékletesen kell alkalmazni; hogy a szerzési igék recitálva ének- 
lendők, s a lelkész ilyenkor albát használjon; hogy a házasságra 
lépő személyek háromszor kihirdetendők; és hogy a párok, a 
mennyire lehet, ne legyenek különböző hiten valók; hogy a 
komaság nem impediálja a házasságot; hogy az esketendők az 
oltár előtt álljanak; hogy a gyűrűk ne esketéskor, hanem kéz
fogáskor cseréltessenek ki, — és az esketés az Ur házában legyen 
meg, nem pediglen otthon.

Még arra is kiterjedt a zsinat figyelme, hogy lakodalmakkor 
a zene csak a temetőig kisérje az illetőket; ott meg kell szűnnie 
nem csak a zenének, hanem a káromkodó kurjantásoknak is. Az is 
kimondatott, hogy az esketendők a reggeli istenitiszteleten jelen 
legyenek; hogy a temetéseknél a halott előtt vitetni szokott kereszt 
ne használtassék; hogy menydörgéskor a harangozás az imádság 
kedvéért megtartassék, de csak röviden; hogy a templomból való 
kimenetelkor elébb menjenek az asszonyok, azután a férfiak; hogy 
a lelkészek és tanítók szabályszerű ruhát hordjanak, hogy a theo-
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logiát tanuló, és az eperjesi collegium semminariumába járó ifjak, 
egyenlő ruhát viseljenek.

Ezek után a világi urak az egyházkerületek beosztását és az 
egyes vármegyékben fekvő hitközségek hovatartozását kívánták 
szabatosan meghatározni. Ez a kérdés beható vitára adott alkalmat, 
a mennyiben a püspökök általi igazgatás helyessége lényegesen 
attól volt föltételezve, minő területen, hány hitközség, illetőleg 
vármegye osztatik be egv-egy kerületbe. Eddig Pozsony, Nyitra 
és Bars a zsolnai zsinat óta egy kerületet képeztek; most helye
sebbnek találtatott, hogy Pozsony, Nyitra, Trencsén és Liptó 
képezzenek egy kerületet Krmann keze alatt; Bars csatoltassék 
Pilárik kerületéhez, mely kiterjed Hont-, Pest-, Pilis-, Nógrád-, 
Zólyom- és Túrócz vármegyékre. Minthogy a vita folyamán gyak
ran történt hivatkozás a régi jogokra, a zsinat kimondotta, hogy 
ha Pozsony-, Nyitra- és Barsvármegyékben levő egyházak idővel 
azon meggyőződésre jutnának, hogy a régibb beosztás helyesebb 
volt, jogukban álland magoknak külön püspököt választaniok, de 
csakis a mostani püspökök halála után.

Bodó András püspök azon kéréssel lépett fel, hogy Kishont 
az ő kerületéhez csatoltassék, még pedig azon oknál fogva, mert 
ő az ottani gyülekezeteket már mint gömöri esperes gyakran 
meglátogatta, s igy jobban ismeri mint más. De Pilárik ragasz
kodott ahhoz, hogy Kishont az ő kerületében maradjon. Minthogy 
okokkal nem győzhették meg egymást, a zsinat szótöbbséggel 
határozta el, hogy Kishont Bodóé legyen. Ezen kivűl odatartozott 
Gümör, Torna, Borsod, Heves és Szolnok.

Legnagyobb lett Zábler kerülete, a mennyiben Szepes, Sáros, 
Zemplén, Abaújvár, Ungh, Bereg, Ugocsa, Szathmár és Bihar vár
megyék egyházain kivűl Kassa, Bártfa, Eperjes, Lőcse, Kisszeben, 
Késmárk és Sáros városok a tizenhárom szepesi városokkal együtt 
mind ide tartoztak. De itt is kimondatott a sz. kir. városoknak 
mintegy megnyugtatására, hogy idővel Zábler halála után külön 
püspököt választhatnak magoknak. Meg kell még jegyeznünk, hogy 
Krmann kerületéhez csatoltattak még Árva, Esztergom és Komá
rom vármegyékben levő gyér ev. gyülekezetek, és vegre Vázetz és 
Strba nevű liptói falvak is. A visitatióhoz a fejedelem beleegyezése 
és útlevele szükségesnek mondatott. Ugyanekkor határoztatott meg 
a világi rend által a püspökök fizetése, mely elég szűkén gyüle-



kezetenként két forintban állapíttatott meg a szokott kathedra- 
tikumon kivűl. De a díjat nem az illető gyülekezet közpénztára, 
hanem a világi urak fizették.

A következő napon, vagyis április 6-án, még a világi fel
ügyelőknek adandó utasítás olvastatott fel Krmann pöspök által; 
de úgy látszik a világi urak nem voltak vele megelégedve, mert 
a jegyzőkönyvben azt találjuk feljegyezve, hogy semmi sem hatá
roztatok. Valószínű, hogy itt az illetékesség kérdése lett fölvetve; 
mert a következő pontban már arról van a szó, hogy ha vala
mely lelkész nagyobb kihágást követ el, az ellene megindítandó 
vizsgálat vezetésére ki az illetékes hatóság : a szolgabiró ? vagy a 
consistorium ? A megállapodás abban történt, hogy ily esetekben 
minden kerületben két consistoriális tag, és pedig egy világi és 
egy papi, küldessék ki a püspök által, a kik a vizsgálatot meg
ejtvén, jelentésüket a consistorium elé terjeszszék.

Minthogy ezen uj intézkedés sikere lényegesen a consisto- 
rialis tagok jellemességétől függött, a zsinat kiváló gondot fordí
tott az illető tagok kiválasztására. S ha a megválasztottak névsorát 
végig nézzük, valóban azt kell vallanunk, hogy ez az akkori evan
gélikus világ szine-javát képezte. A Dunántúli kerület számára 
nem alakíttatott meg a consistorium, mivel onnét politikai okok 
miatt senkisem jelent meg.

A Tiszántúli és inneni consistorium tagjaiul megválasztattak:
a) A világiakból: Szirmav Miklós, Szirmav Péter, Szirmay 

András, Görgey György, Plathy Sándor, Roth Mihály, Brezinay 
(más forrás szerint Berzeviczy) János, Kray Jakab, Lányi Pál, 
Boronkav István, Bodeus (más forrás szerint Modonv) Dávid, 
Sevius (Serey ?) Jakab.

b) Az egyháziakból: Zábler Jakab, Bodó András, Schwarcz 
János, Závodi Miklós, Sexti András, Paulinyi György, Fabriczius 
János, Bartholomeides Jónás, Sexti János, Sárossv János, Pelsőczy 
Márton, Bruchatek György.

A Dunáninneni consistorium tagjaiéi:
cl) A világiakból: B. Hellenbach János Gottfried, Radvánszky 

János, Prileszky Pál, Szentiványi Rafael, Szerdahelyi János, Pole-



reczky Dániel, Zmeskal Jób, Okolicsánvi Kristóf, Csemniczky Pál, 
Ravman Ádám, Bulyovszky Dániel, Czauner István.

b) Az egyháziakból: Pilárik István, Krmann Dániel, Szimo- 
nidesz János, Blázy András, Roszjar Péter, Plochius Kristóf, Micha- 
lides Sámuel, Antóny Sámuel, Klementis István, Jozéfi András, 
Richter András, Weiszbeck András.1

Nem hagyhatom említés nélkül a zsinatnak még egynéhány 
tárgyát, melyek sok tekintetben világot vetnek az akkori előkelő 
férfiak gondolkodására is.

Már az előbbeni napok tárgyalásainál feltűnhetett némely oly 
intézkedés, melyből világosan lehetett látni, hogy a zsinat tagjai 
bizonyos babonaságok iránt elnézők. Ilyen volt például az, hogy 
menvdörgés alkalmával egy rövid ideig lehet harangozni. Most 
ennél sokkal érdekesebb babonaság merült fel. Ugyanis az a kér
dés vettetett föl, hogy a kisértetek ellenében hogyan kell véde
kezni ? A nép között még általában el volt terjedve a hit, hogy 
az elhalt emberek lelkei a koporsóból kijőve eljárnak az élők 
házaihoz kisérteni. Ezt úgy látszik még a hatóságok is elhitték, a 
mennyiben megengedték, hogy a kisértő lélek holttestét ki lehel 
ásni, és a fej levágása által elejét venni a további kisértésnek. 
Érdekes volna tudni, hogy ki vetette fel ezt a kérdést a rózsa
hegyi zsinaton ? A jegyzőkönyvekben általánosságban csak úgy 
jegyeztetett fel, hogy «támadott kérdés» «injecta fuit questio» ; de 
ki által, vagy mely rendből hozatott elé e kérdés, arról nincs 
említés. Elég az hozzá, hogy kérdés támadván, és komoly tár
gyalás alá vétetett az : mit kelljen cselekedni ott, a hol kisértetek 
járnak? Ki kell-e ásni a holt testet és a fejét elvágni, vagy sem ?

1 A consistorialis tagok névsorát alig lehet pontosan meghatározni. 
A hány jegyzőkönyv került kezembe, annyi különböző és a leírás által eltor
zított név fordul elő. így a fentebbi neveken kivűl előfordulnak még a követ
kezők: és pedig a tiszántúliak között:

a) világiak : Görgey János, Rigiczv Dávid, Prokóp János György ;
b) egyháziak : Szenczy János, Duliczky János, Curtius Péter, Demonides 

Fábián, Szalonás Péter, Dusinszkv Márton.
A dunáninneniek között ;
aj  világiak : Teme Maximilián, Ujfalussy Pál és Mátyás, Klement Márton ;
b) jegyháziak: Szíjártó Péter, Varga Lőrincz, Szűcs Jakab, Mészáros 

Bálint, Takács Ambrus, Ördögit Dániel, Kordy Sámuel, Bajtusz Ferdinand, 
Fazekas András és Szerdek ? Sámuel, Varkocs Ferdinand.
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Erre a felelet az lett, hogy nem. De az indokolás nem az, hogv 
nincsenek kísérletek, hanem az, hogy «ez csak az ördög incsel- 
kedése», melyen nem a hullacsonkítás által, hanem imádsággal 
lehet és kell segíteni! Ilyen fokon állott akkor általában a köz
vélemény felvilágosodottsága. Ma e felett a legközönségesebb em
ber is csak mosolyogni tudna.

Ennél sokkal lényegesebb volt Krmann püspöknek abbeli 
indítványa: nevezzen ki a zsinat mind a két rendből 4—4 tagot 
a. végből, hogy az evangélikus ősök által írott régi műveket, 
nyomtatott és írott emlékeket összegyüjtsék, s egy oly levéltár 
alakítassék, melyben egyházunk történelmére vonatkozó összes 
adatok összegyüjtetnének! A zsinat ez indítványt elfogadta ugyan, 
de a bekövetkezett szomorú idők éppen nem voltak alkalmasak 
arra, hogy e terv megvalósítassék. Ez is a jelenkor fiainak teen
dői közé tartozik.

Ezzel a zsinat méltóképpen befejeztetett volna. De a pie- 
tismus iránti türelmetlenség oly erős gyökereket vert sokaknak 
szivében, hogy boldogtalanoknak érezték volna magokat, ha e 
zsinat «az úr szőllejét pusztító rókákat és rókafiakat» ártalmat
lanná nem tette volna. Krmann Dániel püspök egész határozott
sággal követelte, hogy azok a lelkészek, a kik a pietismus mel
lett felszólaltak, kérdőre vonassanak, és ha továbbra is ragaszkod
nának nézeteikhez, hivatalaiktól megfosztassanak. Ez ismét kínos 
hatást gyakorolt a zsinat tagjaira, a kik nem tagadhatták, hogy 
ezzel oly belenyúlást követnek el a lelkiismeret szabadságába, mely 
homlokegyenest ellenkezik a reformatio szellemével.

Nem is engedték meg tehát, hogy ez a kérdés még egyszer 
nyílt ülésen tárgyaltassék. Hanem abban állapodtak meg, hogy 
barátságos egyesség útján igazítassék el az ügy. Krmann maga 
is belátta, hogy indítványával tovább ment, mint kellett volna. 
Ennél fogva az utolsó nap reggelén, ápril 7-kén, a reggeli isteni
tisztelet után, összegyűjtötte a papságot Zábler püspök lakásán, és 
nehány világi urat is magával hozván, arra ^szólította fel Burius 
Jánost, Mittuch Ádámot, Major Pált és Pla\hy Andrást, mint a 
kik a nyílt ülésben rokonszenvet tanúsítottak a veszélyes pietis
mus ellen, nyilatkozzanak: mit tartanak e tanról és hajlandók-e 
az ágostai ev. egyház tanait és symbolikus könyveit igazakéi 
elismerni ?

A nevezett férfiak, ismételve hangsúlyozván a lelkiismeret
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szabadságát, kijelentették, hogy ők semmiféle összeköttetésben nem 
állanak a németországi pietistákkal; azoknak túlzásait nem helyes
lik, sőt kárhoztatják. A mi pedig a symbolikus könyveket és azok
nak tartalmát illeti, azokat magokra nézve kötelezőknek elismerik. 
Ezen nyilatkozat után két ujjoknak a Formula Conoordiae köny
vére való tétele mellett esküt tettek arra, hogy az e könyvben 
körülirt igaz evangeliomi vallásnak hű apostolai maradnak.

Ezzel a zsinat befejeztetett. A hozott határozatod XXV 
pontban összeszerkesztve aláírattak, s az egyházi és világi tagok 
isten áldását kérve munkálatukra, egymástól búcsút vettek.



V.

A zsinat határozatai: az egyházkerületekről, — a püspökök kötelessége — fize
tése, — a szertartások, — ünnepek, — visszaélések, — rossz szokások, — 
papi ruha, — isk. igazgatók, — pap- és tanítóözvegyek, — beteglátogatás, — 

térdepelés filiák, — eperjesi collegiom, — consistoriumok.

Mi alólirottak, Magyarország vármegyéinek szabad, kir. és 
bánya városainak kiküldött követei, s ugyanazon Magyarország 
más részeinek, jelesül pedig a dunáninneni és tiszántúli részeinek 
ágostai evangyélmi egyházi és világi karai és rendei, emlékezetűi 
adjuk jelen soraink rendében jelentvén mindazoknak, a kiket illet, 
hogy megkapván elébb a rozsnyói convent alkalmával összejött 
ezen magyarországi némely ágostai evangyélmi rendeknek meg
hívó leveleit, itt Liptóvármegye Rózsahegy nevű városában 1707-dik 
évi ápril 7-dikén kellő utasítással ellátva a végett jöttünk össze, 
hogy egyetemes nemzeti zsinatot tartsunk, és a lefolyt forradal
mak idején igen megrongált és majdnem egészen kiirtott ágostai 
hitvallásunknak egyházi szertartásait és ezzel rokon ügyeit meg
igazítsuk, s egyházainkba jobb rendet hozzunk be, és mindazokról, 
melyek akár az evangélikus rendek elnyomatása alkalmával, akár 
pedig egyik vagy másik rend hanyagsága következtében a lelkek 
sérelmére behozattak, tanácskozzunk; valamint érett megfontolás 
és szabatos határozat tárgyává tegyük mindazokat, melyek lassan- 
kint elhagyattak vagy szükségen, jogon és multányosságon túl 
megtartattak. Az itt következő pontokban és czikkelyekben meg
állapodtunk, hogy azok ezután mindazok által, a kiket illet, meg
tartassanak, alkalmaztassanak és végrehajtassanak.

I.
Voltak ugyan ezen Magyarországban a vármegyék bizonyos 

kerületekre és egyházmegyékre osztva, melyeknek élén az iéio-ik i 
zsolnai és az 1614—ki szepesváralljai határozatok szerint bizonyos



superintendesek állottak; minthogy azonban ezen kerületek és 
egyházmegyék az evangélikus rend annyiféle elnyomatása alatt 
majdnem egészen feldulattak és annyira összezavartattak, hogy 
kevesbedés és sokaknak az ágostai hitvallástól való elszakadása 
miatt ez idő szerint még csak rendesen kormányozni sem lehet : 
ennél fogva az új állapothoz képest négy főtisztelendő és méltó- 
ságos superintendenst a püspöki hivatalban meghagyván és meg
erősítvén, ezen kerületeket bizonyos osztályokra osztandóknak 
tartottuk és beosztottuk.

Nevezetesen pedig az egyik kerület megalkottatik Szepes, 
Sáros, Zemplén, Abaujvár, Ungh, Beregh, Ugocsa, Szathmár és 
Bihar vármegyékből és az ezekben levő szabad kir. városokból, 
melyeknek élén már elébb is állott és most megerősíttetik méltó- 
ságos és főtisztelendő superintendes idősb Zábler Jakab, azon 
határozott kijelentéssel, hogy ha ezen részeknek egyházai idővel 
az ő régi virágzásukra emelkedve visszaállíttatnának; ha a szepesi 
tizenhárom város régi szabadságát vissz any er endi, a nevezett szabad 
kir. városoknak, jelesül pedig Kassának, Lőcsének, Szebennek, 
Bártfának, Eperjesnek és Késmárknak, Sáros városával együtt az 
említett tizenhárom szepesi városoknak szabadságukban legyen, 
a Thurzó-féle kiváltsággal megerősített szepesváraljai határozatok 
szerint, de csak is a mostani méltóságos és főtisztelendő super
intended úr halála után, magoknak új külön superintendenst 
választani körükben. Valamint másfelől szabadságokban lesz ugyanezt 
tenniök a fentnevezett vármegyéknek is, melyek most megnyu- 
gosznak Zábler superintendensi hivatalában. Még az is kijelentetik, 
hogy ha idővel a közös szavazatok által megválasztandó más
superintended mellett, tudományos vagy egyéb képesség tekin
tetéből és nem a városokból akarnának magoknak superintendenst 
választani, azon esetben a nevezett szabad kir. városoknak szabad 
leszen a magok kebeléből külön seniort állítani, valamint más 
felől most a szabad kir. városokból levő superintended mel
lett szabad és ezután is szabad leszen a vármegyéknek saját
seniorokat a szükséghez képest állítani és tartani, a kik, mint 
amazok, az ő törvényes superintendenseiktől fognak függni. Egyéb
iránt a nevezett szabad kir. városokban a seniori helyet a
jelenlegi superintended fogja betölteni, következésképpen azon 
szabad kir. városokban a seniorok semmiféle hatóságot nem 
gyakorolhatnak.
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II.

A második kerület Bars, Hont, Pest, Pilis, Solt, Nógrád, 
Zólyom és Túrócz vármegyékből fog állani hasonlóképpen az 
azon vámegyékben fekvő szabad kir. bányavárosokkal egyetemben; 
ezen kerület főtisztelendő és méltóságos Pilárik István superinten- 
dens gondjaira és kormányzatára bizatik.

III.

A harmadik kerület Pozsony, Nyitra, Trencsén, Liptó vár
megyékből az eddig máshova tartozott Wazecz és Sírba falvak
kal, továbbá Árvából és azon gyülekezetekből fog állani, melyek 
a dunamelléki Esztergom és Komárom vármegyékben és hasonló
képen a vármegyékben levő szabad kir. városokban fekszenek.

Ezen harmadik és az döbbeni második pontra vonatkozólag 
kijelentetik, hogy ha idővel a Pozsony, Nyitra és Bars vármegyékben 
fekvő gyülekezeteknek tetszeni fog, a zsolnai határozatok értel
mében választhassanak magoknak külön superintendenst, de csakis 
a mostani főtisztelendő és méltóságos Pilárik István és Krmann 
Dániel superintendensek halála után.

IV.

Végre -a negyedik kerület főtisztelendő és méltóságos Bodó 
András superintendenssége alatt Gömör, Kis-Hont, Torna, Borsod, 
Heves és Szolnok vármegyékből hasonlóképpen az ezen várme
gyékben levő városokkal együtt alakíttatik. Mindezekkel legyen az 
istennek szent lelke. Amen.

V.

Ezen superintendens urak s azoknak utódai, szemelőtt tartva 
Pál apostolnak I. Tim. 3. intelmét, a rájok bízott gyülekezeteket 
lehetőleg évenkint, és pedig husvét és Szt. Mihály közti időben, 
mellőzve a harangoztatást, s magokhoz véve egy vagy két con- 
sistoriális ülnököt, meglátogassák; ezen alkalommal a gyülekezetek 
papjait és az iskolák tanítóit az ő híványaik korlátái között tartsák 
meg, és mindazt, a mit az egyházi felügyelőknek és az ő aláren
deltjeiknek az utasítás értelmében tenniök kell, megvizsgálják és
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superintendensi hivataluk részéről mindenkinek eleget tegyenek. 
Különösen is állíttatnak az eperjesi evang. collegium és más gymna- 
siumok és egyházkerületükben levő iskolák felügyelői gyanánt, 
hogy t. i. a világi inspectorokkal kölcsönös érintkezésben legyenek 
és az illető iskoláknak gondját viseljék.

VI.

És minthogy a superintendents uraknak, fáradságukért a 
kathedratikumon és saját gyülekezeteiknek fizetésén kívül semmi
féle más jutalmok nincs; a látogatás idején minden kerületbeli 
gyülekezettől kapjanak — a szokott kathedraticumon kívül — 
két forintot, nem zárva ki a netán önkényt adott ajándékot; a 
két forintot a parochiabeli világiaknak kell lefizetniük még 
akkor is, ha az évi visitatio megokolt akadálynál fogva elmaradna.

VII.

Ámbár némely szertartások, azokon kívül, melyek a Krisztus
tól és az apostoloktól alapíttatva, megtartandók mint adiaforák, 
a keresztyén szabadságok közé tartoznak, és alig lehetnek mindenütt 
egyformák : mindazáltal, a mennyire ez ország különböző nemzeti
ségei miatt lehetséges, nehogy azoknak eltéréséből a túlhajtó ellen
fél indokot találjon rágalmaztatásunkra, megállapítandó bizonyos 
egyformaság a magyar, német és tót szertartásokra, vagy is az 
agendára nézve.

VIII.

És ezekben, a vasárnapi és ünnepi szertartások körül, beho
zandó az egyforma reggeli háromszori harangozás ott, a hol egv 
a vallás és nemzetiség, a templomokban eltörlendő nappal a gyertyák 
meggyújtása, eltörlendő az epistolának, imának és evangyéliomnak 
oltár előtt való éneklése, e helyett csak értelmesen olvastassanak. 
Eltörlendők továbbá a chorusbeli latin nyelvű intonatiók és éneklé
sek ; eltörlendők a zenei túlzások, jelesül azon versenyek és 
mutéták, melyeknek helyébe ájtatos és elég kegyes, a Tranos- 
ciusban, zsoltárokban és minden nemzetiségnek nyomtatott énekes 
könyveiben világosan foglalt és nem majd ez, majd az által bevett
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énekek énekeltessenek, mind az által alkalmaztassék a templomi 
zene eszköz, elhagyván e helyt azt a visszaélést, mely néhol 
bevétetett, a hol a nagyobb orgona egyik vagy másik nemzetiség
nek nem engedtetett, tekintet nélkül arra, hogy egyik vagy másik 
nemzetiség költségén szereztetett, ha utóbb a javításhoz közösen 
járultak. Eltörlendő továbbá a néhol megtartott azon járkálás az 
oltártól az ülésig vagy a szekrestyéig és onnét az oltárig, és a lelkész 
egész az evangyéliom elolvasásáig maradjon az oltár előtt; ezek
nek elvégzése után, ha akarja, foglaljon helyet akár a szekrestyé- 
ben, akár a székben, és pihenjen, mig a szószékre megy. Eltörlendő 
az a harangozás is, mely néhol az evangyéliom olvasása előtt és 
a beszéd befejezése után szokásban volt; eltörlendők a némely 
helyen megtartott egynél több szószékek, nemkülönben a némely 
helyen bevett kath. papi ornatus (ornatus pontificii). Mellőzendők 
(melyeknek elfogadására nézve elébb a róni kath. rend kérdezendő 
meg) s kevésbbé szükségesek is, ha híveinknek tetszeni fog, az 
oltárok és a képek, de mindezek csak a nép séreleme és botrán- 
kozása nélkül történjenek.

Ellenkezőleg azonban megtartassanak vasárnapokon és ünnepe
ken a következők: A lelkész harmadszori harangozásra a templomba 
megy, a papi jelleget nem viselőktől való megkülönböztetés czéljá- 
ból azonnal vegye fel az albát és menjen az oltár elé, fövegét 
és botját nem az oltárnál, hanem valahol másutt letevén, térdelve 
(ha úgy tetszik) kezdje énekelni a Szentléleknek segédeimül hívását, 
vagy pediglen a chorus által megkezdett éneket a chorussal együtt 
énekelje; ezt elvégezve kelljen fel és álljon az oltár előtt mind
addig, míg a szentlélek segédeimül hívása után énekeltetni szokott 
ének befejeztetik. A szentlélek hívása körül mindazáltal kijelentetik, 
hogy a nép is letérdelve vagy állva rója le az isten iránt tartozó 
ezen kötelességét. Következni szokott: Dicsőség a magasságban- 
Ezen éneket azonban, bármely nyelven énekeltessék is, kezdje 
meg az isten igéjének hirdetője, és folytassa a chorus. Ezután a 
pap az egyházában divó nyelven énekelje: Az Úr legyen veletek! 
és a chorus hasonlóképen válaszoljon neki, de elhagyva a hosszas 
viszonválaszokat; és végre az oltár előtti imát térdelve, az epistola 
és evangyéliom felolvasását pedig állva végezze; a Credo a chorus 
által kezdessék meg és énekeltessék. Ezen oltár előtti szertartá
sokra nézve azonban, minthogy azokat eddig a magyarok néhol 
elhagyták, a magyar lelkészek lassankint világosítsák fel a népet,
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hogy mindezek adiaforák és szabad cselekmények, és azokat, botrány 
nélkül, a szertartások egyformasága végett behozni igyekezzenek. A 
Credo befejezése után a pap felmegy a szószékre, akkor is magán 
tartva az albát, rövid fohászt bocsásson elő, kerülje a hosszú bevezetést 
(csak ünnepélyesebb napokon szőhető bele egy rövid ének) világos 
szóval imádkozzék és olvassa el az evangyéliomot, melynek ma- 
gvarázatát nem szertelen hosszú beszédben istennel folytassa, 
kerülve a meséket és profán történeteket s hosszas latin kör
mondatokat és tiszteletben tartva a Magyarországban bevett val
lásokat. Ezeknek végeztével, ha valami hirdetnivalója van, azt az 
unalmas ismétlések elhagyásával tegye meg, csak arra ügyeljen, 
hogy e szent helyről semmi profán és magánügy haraggal vagy 
fenyegetőzésekkel ne hirdettessék. Azután mondassék az ima az 
egyetemes hitvallással és absolutióval, mely az úrvacsorán kivid 
is mindenütt elfogadandó, és ne legyen hosszas elszámlálása azok
nak, melyek a beszédben foglaltatnak, hogy az idő haszontalanúl 
ne fecséreltessék. Mindezek a szószéken végeztessenek az áldással 
kis keresztjellel. Ezeknek végeztével kezdessék a chóruson hálaadó 
ének, s ennek egy vagy két versének eléneklése után a pásztor 
az oltár előtt recitálja a hálaadó collectát és áldja meg a népet, 
itt is alkalmazva a keresztjeit, s ekképen énekelve bocsáttassék 
szét a nép, elébb a leányok és asszonyok, azután a férfiak vonul
janak ki zaj nélkül. Azok pedig, a kik vagy a szentséges úrvacsorá
val akarnak élni vagy az annak alkalmával tett tanításokat akarják 
hallani, maradjanak bent, — miről lentebb külön pont fog szólani. 
A mi már a csengetyűs zacskóval szedni szokott offertoriumot 
illeti, az némely gyülekezeteknek szegénysége miatt még tűrendő 
lesz ott, a hol szokásban van; de az egyházfiak vigyázni fognak, 
hogy az ezután csendesen és minden zaj nélkül történjék, — a pénz
váltást pedig az offertorium gyűjtése alatt semmiképen meg ne 
engedjék. IX.

IX.

A mi a délutáni isteni tiszteletet illeti, vasárnapok és ünnep
napokon tartassanak beszédek az epistolákból; a hol pedig beszé
deket, több nemzetiség miatt tartani nem lehetne, ott imák és: 
katechizatiók tartassanak ; ezen szertartásnál a délutáni alkalom
mal elhagvassék a latin beszéd, és a chorus kezdjen énekelni. A

Zsilinszky : Forrad. zsinat. >
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gyermekeknek némely helyen az összes nép jelenlétében tartatni 
szokott nevetséges vitatkozásaik a . catechismusból, úgy délelőtt, 
mint délután hagyassanak el. Luther katechismusa azonban — és 
nem más — magyaráztassék és megtartassék a templomokban; 
az iskolákban pedig Dieterici catechátikája is. A kimenő nép 
megáldása a catechismus előtt, az imádság után a szószékről tör
ténjék. A hol két nemzetiség egy templomba jár, ott a káté fel
váltva tanítassék. Az énekek lehetőleg se reggel, se este ne rövi- 
dítessenek meg, de egészen és ne sietve énekeltessenek el.

X.

Az úrvacsorának nyilvános kiszolgáltatása körül az isten 
igéjének hirdetője albát használjon, és a hol a nép sokasága nem 
engedi meg, hogy a leioldás egy húzómban a communióval tör
ténjék, ott az előleges vallástevőknek adassék ki a feloldás a 
második harangozás után a beszéd előtt; maga a szentség pedig 
a népnek a templomból való kimenetele után (a kik t. i. a szent
séggel élni nem akarnak) bevett szokás szerint, énekkel s a ke
resztjei használatával, de az ostya és kehely emelése nélkül, s 
minden taglejtés és csendes, halk ima nélkül, az Úr beszédének és 
a szerzési igék teljes recitálása által megszentelve, és a chorus 
válaszának hozzájárulásával szolgáltassák ki a vallóknak. Megtar
tassék azonban nemcsak a nyilvános és általános confessio, és 
nemcsak azon egyenlőség, mely az agendában foglaltatik a bűnök 
beismerése és fájlalása, az élet megjobbítása, és a Krisztusban 
való hit kérdésében, hanem, a mennyire a nép sokasága megen
gedi, az egyenkinti confessió is behozzassék az ágostai hitvallás 
értelmében leginkább azokra való tekintetből, a kik vagy először 
járulnak az Ur asztalához, vagy mint együgyű és tanulatlan em
berek a szent úrvacsorához nem látszanak eléggé előkészűlve. 
Azután a kézrátétel által történt feloldás idején, a térdepelőknek 
adassék a személvenkinti feloldás és az Ur szent vacsorája, a 
pásztor kezéből. Szabad lesz azonban ott, a hol több lelkész van, 
egy azon időben többeknek szolgáltatni ki. Mindazáltal önma
goknak a lelkészek (mivel nem oldhatják fel magokat) nem szol
gáltatják ki az úrvacsorát. Az úrvacsora alkalmával tartatni szokott 
offertorium ezután is szabad lesz, de annak mindjárt közvetlenül 
a feloldás után kell megtörténnie, méh' a kézrátevés által tör-

I
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ténik, nehogy valaki az úrvacsora elfogadásakor legyen kénvtelen 
keresni pénzt az offertoriumra vagy pediglen lelke a szent áldo
zástól elvonassék. Sőt a nép kitanítandó lesz arra nézve, hogv 
nem szégyen, annál kevésbbé bűn, ha valaki mint szegény elmu
lasztja az offertoriumot. És minthogy az Úr szent vacsorájának 
elemeit a beszentelés után semmiképen sem kell profanáim, a 
lelkészek ügyeljenek arra, hogy bizonyosságot szerezvén magok
nak a bűnbánok számáról (mit a feloldás és oífertorium szedés 
közben az egyházfi megfigyelhet) csak annyi szenteltessék be, 
mennyit a bűnbánók száma kíván. Ez alkalommal eltörültetik 
azon eperjesi visszaélés, mely szerint a szent communió szigorúan 
csak a parochialis templomhoz köttetett; sőt a communió sza
badsága bármely nyelvű templomnak szabadon hagvatik.

XI.

Nehogy az ünnepek körül oly sok egyenlőtlenség legyen, 
itt megneveztetnek mindazok, melyek megtartandók és ünneplen- 
dők lesznek; az itt meg nem nevezettek elhagyatnak, sőt nehogy 
a nép ünneplésökre alkalmat nyerjen, nem is hirdettetnek ki. 
Ezután tehát a következő ünnepek fognak megtartatni:

Az Úr Jézus Krisztus körűlmetéltetése, vagyis az új év.
Az epifanias, vagyis a három királyok.
Szt. Pál fordulása.
Boldogasszony tisztulása.
Mátyás apostol.
Boldogasszony köszöntetése.
Nagypéntek.
Husvét három napja.
Fülöp és Jakab.
Krisztus mennybemenetele.
Pünkösd három napja.
Keresztelő János.
Péter és Pál.
Boldogasszony látogatása.
Jakab apostol.
Az Úr színe változása.
Bertalan apostol.
Máté evangvelista.
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Mihály archangyal.
Simon és Judás.
András apostol.
Tamás apostol.
Karácsony, mint Krisztus születése.
István vértanú és
János apostol és evangyelista.
Mindazáltal elhagyandók lesznek azon éjjeli beszédek, me

lyek némely helyen husvét és karácsony idején tartatni szoktak, 
valamint adventben a róráték, és a mi már fentebb érintetett, a 
gyertyáknak nappal való meggyújtása. Elhagyandók még a colle- 
dák is, bárhol lettek is eddig gyakorolva. Azok helyett azonban, 
hol t. i. eddig gyakorlatban voltak, nehogy az illető papok 
megfosztassanak jövedelmeiktől és járulékaiktól, az egyházfi keresse 
fel házaikban a kegyurakat és a népet, s az ily jövedelmeket lel
kiismeretesen szedje be, s azoknak, a kiket illetnek, adja át; de 
a sikkasztástól szigorú büntetés terhe alatt őrizkedjék. Másrészről 
azon nyilvános offertoriumok, melyek nagyobb ünnepek, mint 
karácsony, husvét és pünkösd alkalmával majdnem valamennyi 
gyülekezetekben régi gyakorlat alapján bevétettek, mint a leiké—̂ 
szék fizetésének egyik része, ezután is megtartassanak, valamint a 
tanítóknak házaknál való szokásos éneklései is. Megtartandó azon 
szokás is, mely szerint pünkösdkor az iskolás tanulók által zöld 
gályák szoktak vitetni a szent épületekbe, de vigyázni kell, hogy 
azok ne lövöldözésekkel vagy bármi más kicsapongás kíséretében, 
hanem csak énekkel történjenek. Dicséretreméltó azon szokás is, 
mely szerint a böjtnapokban szerdán és pénteken beszédek tar
tattak az ur Jézus Krisztus kínszenvedéseiről; ez a szokás min
denütt behozandó, azon kijelentéssel azonban, hogy azon beszé
dek ne tartsanak tovább egy óránál és a munkás nép ez által az 
áhítatosságtól el ne idegenítessék. A tisztelendő lelkész urak által 
eddig böjttel összekötött bizonyos bűnbánó napok rendeltettek, a 
mi szintén dicséretes dolog és a keresztyének által elfogadtatott; 
minélfogva, hogy ezen áhítatosság egyformán tartathassák meg, 
ily bűnbánó napokul elfogadtatnak : Pál fordulása, Fülöp és Jakab, 
valamint Máté evangyelista napjai és pedig a bűnbánat szertartá
saival, t. i. böjtöléssel, imával, beszéddel, alamizsnaadással és a 
lelkészeknek adandó nyilvános és ünnepélyes offertoriummal, és 
az egyedül Istennek tartozó minden tisztelettel tartassák meg,
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bezárva a mérszárszékeket és lehetőleg a korcsmákat és mindent, 
a mi a bűnbánatot és böjtölést akadályozná, vagy alkalmat adna 
annak megszegésére. I

XII.

A hétköznapokon mindenütt reggeli és estvéli imák tartas
sanak a szószékről, egyszeri harangozást alkalmazva és ezt sem
miféle okból nem kell elhagyni, legfeljebb ha temetés jönne közbe 
vagy a pap és tanító betegség által akadályoztatnék. Az imák 
előtt mindenütt két, egy hosszabb és rövidebb, az időhöz és körül
ményekhez alkalmazott ének bocsátassék előre, a hol van, o rgo -' 
nakisérettel; az oltár előtti szertartás az imádság előtt úgy mint 
annak utána elhagyassék, az ima egyfolytában mondassék, és 
elhagyassanak mindazon hosszú élőbeszédek, melyekben mindaz, 
sőt néha több is előszámláltatik, mint a beszédben. Hagyassék el 
e napokban is az Alba, a predikatiók és mindaz, a mi a munkás 
embereket ellenszenvessé és türelmetlenné tenné.

XIII.
*

A keresztelés körül is különféle szertartások vannak; épen 
ezért eltörlendő, ha valahol megvolt, az ördögűzés (exorcismus), 
a gyermeknek a pap vagy koma által való karba vétele; két pár
nál több komának és komaasszonynak meghívása és alkalmazása. - 
mint a nyereségvágy oka, és ezen komáknak és komaasszonyok
nak a gyermek fejére való kézrátétele, a gyermekek családi nevei
nél, az egyházakban kevésbbé ismerős idegeneknél egynél több 
névnek adáflíf, a csecsemőknek megkereszteltetésök előtt a temp
lomba nem bocsáttatása és más ilyenek, ha eddig szokásban voltak. 
Megtartandók azonban a következő szokások és szertartások: a 
csecsemő, a hol lehet, azonnal a keresztelő medenczéhez vitessék; 
a hol pedig nincs keresztelő medencze, ott az oltár elé, a pap vegye 
lel az albát, bocsásson előre intést ezen szent cselekmény (lotio) 
szükségességéről és szokásáról, intelmet adván a komáknak és 
komaasszonyoknak kötelességeikről. Olvastassék el hangosan és 
világosan az egész apostoli hitvallás; neveztessék meg a csecsemő 
és kereszteltessék meg a víznek homlokára való háromszori ráön- 
tése és a keresztjeinek alkalmazása által. A csecsemők, hacsak
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nem nagyon távoliak és gyengék, a templomba vitessenek, s ott 
és nem otthon kereszteltessenek. Az offertorium szabad legyen. 
Ha pedig nem tisztességes ágyból származott gyermek hozatik 
a keresztelésre, hivassanak oda ifjak és leányok, s intessenek, hogy 
őrizkedjenek a tilalmas együttéléstől; ezt azon esetben is kell 
tenni, ha szörnyszülöttek vagy a természet által bármi módon 
megbélyegzett gyermekek születnek. A gyermekágyas nők ne ava- 
tassanak be elébb, csak ha egészen felgyógyultak; de a fekvésnek 
bizonyos ideje ne határoztassék meg ridegen.

XIV.

A házassági ügyekben tartassék meg az egybekelőknek 
háromszori kihirdetése, kivéve a szükségnek különös eseteit. A 
hol pedig előkelő nemes családok gyermekei lépnek házasságra, 
ámbár e nélkül is vannak az országnak szigorú törvényei, melyek 
vagyonvesztés büntetése alatt tiltják az erkölcstelen házasságokat, 
mégis az ily családokról, melyek ajánlani akarják magokat a köz
imának, nem ugyan hirdetés alakjában mintegy gyanusítólag tör
ténjék említés, hanem imádkoztassék házasságuk sikeréért egyszer, 
vagy ha valaki kívánni fogja kétszer is. Komaság nem akadá
lyozhatja meg a házasságot. A kik a templomban eskettetnek, (és 
a szükség esetét kivéve mindenkinek ott kell eskettetnie) azok 
lépjenek az oltár elé és ott a pap által szokásos szertartások mel
lett, jelesül az albának felvétele, és a házasság lényegéről s a szent- 
irás alapján szóló rövid beszéd előbocsátása, a netán szokásban 
volt profán és illetlen mesék és történetek elhagyása mellett, és 
a gyűrűknek kicserélése nélkül (a minek elébb a jegybenjárás ide
jén kell megtörténnie) összeadassanak és megeskettessenek. A nem 
nemes személyek pedig az esti könyörgés után semmiképen sem 
bocsátassanak esküvőre, különféle közbejött okoknál fogva. És 
ámbár a házasság. maga és a menyegző, magokban véve szent 
dolgok, de mivel nagy készületeik és egyéb járulékaik által a 
vasárnapi isteni tisztelet akadályoztatik, s a lakodalmakon történni 
szokott dolgok által maga az Istennek szentelt vasárnap is pro- 
fanáltatik, ezért e napon ezután nem tartandók, hanem a menyegző 
kezdődjék szerdán azon kijelentéssel, hogv olv esetekben, a hol 
ágostai evangélikusok más vallásuakkal vegyest laknak, ennek 
megtartása rábeszélés és ne erőszakkal történjék. Táncz és zene
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XV.

A temetéseknél is vannak bizonyos eltérések és botrányok; 
s azért eltöröltetnek azon offertoriumok, melyek ily alkalomkor 
az oltár körűi menve, akár pénzben, akár gyertyákban vagy más 
dolgokban adatni szoktak. Megszüntettetnek az éjjeli temetések, 
a halottnak lábainál és fejénél állíttatni szokott viasz gyertyák, a 
halottas háznál énekeltetni szokott lectiók, az iskolás gyermekek, 
által néhol elővitetni szokott keresztek, az albának papok általi 
fölvétele, a halotti toroknál való felesleges kicsapongások, a hol
taknak túlságos dicsérete, a latin énekek és mindaz, a mi a szer
kesztendő Agendán kivűl valahol szokásban volt. Jelesül, ha vala
hol a holtak nevében a sérelmekért és bűnökért való bocsánat
kérés volt szokásban. Ellenben megtartatnak, csupán a temetés 
szomorúságához mért éneklés és zene, és az isten igéjének tiszta 
predikálása, mely által az elszomorodottak megvigasztaltassanak, 
mások pedig az emberi törékenység és halandóságra való figyel
meztetés mellett kegyes életre serkentessenek és felüdítessenek. 
Őrködjenek a lelkészek a felett is, hogy a holtaknak testei ne 
adassanak át elébb a földnek, mint ha elébb a halál bizonyossága 
felismertetett. Vigyázzanak arra is, hogy a kisértetek járásának 
ürügye alatt a holtak sírjaikból ki ne ásassanak és fejük el ne 
vágassék, a mint az némely helyen történt.

XVI.

Hogy a superintendensek, seniorok, lelkészek, diakonok és 
iskolatanítók között megkülönböztetés legyen, ezentúl oly ruhát 
használjanak, mely az ő családi állásuknak és rendűknek megfelel.

XVII.

Idővel, ha isten segedelmével az eperjesi collegiumban és 
más gymnasiumokban több tanulónk leszen, csak olyan férfiú alkal- 
maztathatik és mozdíttathatik elő az igazgatóságra, a kinek elég
séges képességi bizonyítványai vannak a gymnasiumok igazgatóitól 
és tanáraitól.
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Nagyon elöregedett és szolgálatra már képtelenné vált lel
készekhez a superintendens urak félfizetésre segédeket rendelnek. 
Az elhalt lelkészek özvegyeinek és gyermekeinek egy negyedévi 
fizetés még az illető lelkészek halála után is kifizetendő a hívek által.

XIX.

Ismeretes némely lelkészeknek a betegek körüli hanyagsága 
is, a kik, ha csak nem hivatnak, ritkán vagy sohasem látogatják 
a betegeket: minélfogva jövőre nézve kötelességükké tétetik (vala
mint a felügyelők utasításaiba is betétetik), hogy necsak akkor 
látogassák a betegeket, mikor azok már-már haldoklanak; hanem 
a lábbadozókat is gyakran meglátogassák és vigasztalják.

XX.

A hol két nemzetiség különböző órában egy templomba jár, 
az idő akképen osztassék be, kivált őszszel és télen, hogy egy 
nemzetiség se legyen kénytelen istenitiszteletét háttérbe szorítva 
reggeli homályban tartani, hanem nappal, két egész órán át kényel
mesen tarthassák, nehogy mint néhol történt, a beszéddel sietni 
kelljen és az énekek csekély vagy semmi áhítattal énekeltessenek.

XXI.

Az ég és föld legmagasb fölsége méltán megérdemli, hogy 
tőlünk, gyermekeitől, nagyjától-kicsinyétől mindenkor térdenállva 
alázattal imádtassék. Fájdalom, hogy e szokás sokaknál majdnem 
egészen megszűnt s e czélra a templomban sincsenek alkalmas 
padok. Hogy a padok akképen alakitassanak, s a nép e részben 
kivétel nélkül gyakrabban a szószékről intessék, arra a lelkészek 
ügyeljenek.

XXII.

Vannak az anyaegyházakhoz tartozó több leánygyülekezeti 
falvak; ezekre nézve vigyázzanak a lelkészek, ne hanyagoltassa- 
nak el annyira, hogy csak nagy ünnepeken halljanak predikátiót;

X V I I I .



73

sőt gondoskodniok keilend az anyaegyházaknak és a lelkészeknek 
arról, hogy — ha ezen kötelességöket gyakrabban nem teljesít
hetnék — a lelkész jövedelméből ellátandó segédlelkész tartassék, 
vagy hasonló esetekben a superintendensek gondoskodjanak ren
des lelkészek alkalmazásáról; vagy pediglen, ha közeli szomszéd 
egyház van, arra bizassék, nem állván ellent a szokásra vagy bár
mely más előírásra való hivatkozás, mert elébbvaló a léleknek 
ügye, mint az elévült rósz szokás.

XXIII.

A zsolnai határozatok kilenczedik czikkéhez adatik, hogy 
valamely lelkészeknek egyik helyről más helyre menetele alkal
mából felmerült pert, mind a két félnek meghallgatásával, az illető 
kerület superintendense vagy seniora vizsgálja meg és döntse el.

XXIV.

Mindenki előtt ismeretes az evangélikusok eperjesi colle- 
giumának romlása, melv azt a lefolyt években a mi vallásunk 
ellenségei által, mikor t. i. azoknak kezén volt, érte ; ismeretes a 
convictusnak, osztályoknak, refectoriumoknak és egyéb épületek
nek zilált állapota: minélfogva ezen zsinat azon reményben van, 
hogy az ágostai evangélikusok között senkisem lesz, a ki, ha 
annak felügyelői vagy mások által, a kikre bízva lesz, felszólítta- 
tik, megtagadná tőle állásához és tehetségéhez mért adományát 
és segítségét.

XXV.

Hogy azonban az itt előadottak és egyebek, melyek talán 
az idő rövidsége miatt itt- nem határoztalak, s nem is hozattak 
fel, Pál apostolnak utasítása szerint a kerületekben és valamennyi 
gvülekezetekben helvesebben megtartathassanak és vezettethesse- 
nek, és minden panaszosok, pereskedők és a vallás ügyében bármi 
módon megsértettek (épségben hagyván mindig az első folya
modásé hatóságokat) tudják, hol keressenek segítséget, jogot és 
igazságot: felállíttatnak még azonfelül Magyarország alsó részén 
Pilárik István és Krmann Dániel superintendens urak kerületein
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belől egy, a telső részeken hasonlóképen a másik két superín- 
tendens úr kerületeiben szintén egy, tehát összesen két ugyanazon 
hatáskörrel és tekintélylyel biró consistorium, melyeknek külön- 
külön az lesz a feladata, hogy a hol valamely peres ügyben és 
előforduló más esetben egy vagy más superintendens által meg
kerestetnek, egy bizonyos, lehetőleg központon s távolság tekin
tetében mindenki által kényelmesen elérhető helyen összejöjjenek; 
nem szolgálván akadályul az, hogy ha az ülnökök egyike vagy 
másika (de nem sokan) akadályoztatva meg nem jelenhetik, az 
összes házassági ügyeket, melyek a magok útján. a senioroktól a 
superintendens urakhoz, s onnét ide felebbezésképen vitetnek, és 
melyek a törvény értelmében és az elfogadott országos szokásnál 
fogva az egyházi forum elé tartoznak, meghallgassák, jegyző
könyvbe foglaltassák, és az e tekintetben mindenben épségben fen- 
tartott, ha csak nem módosított zsolnai és szepesváralljai czik- 
kelyek és az esperességek törvényei szerint intézzék, istennek 
segítségével s annak igazsága szerint röviden egy gyűjteménybe 
(Corpus) foglalják és kinyomassák. Ha és a mennviben a hazai 
törvények nem volnának kielégítők, Carpzov szerint keilend kor
mányoznak, itélniök és határozniok, a zsinati határozatokat a 
magok hatályában és érvényében fentartaniok, az egyházak pap
jainak, tanítóinak, sőt felügyelőinek és gondnokainak is, bármily 
ranguak legyenek is, utasításokat adniok, minden kihágást és 
botrányt fékezniük; a hibásokat kellő módon fenyíteniök és bün
tetniük, az egyházakat s azok lelkészeit saját és más vallásu em
berek részéről teendő minden erőszakosság és jogtalanság esetén, 
minden törvényesen megengedett módon és eszközökkel támo- 
gatniok; sőt az evangélikus status nevében, a jelen és jövőbeli 
magasabb hatóságok előtt az ev. ügyet elősegíteniök (ha szüksé
gesnek mutatkozik ez ügyet Írásban a másik consistoriummal is 
közölvén) s e czélból a kiadások fedezésére mérsékelt gyűjtést 
rendelniük, a fiatalságot az akadémiákra ajánlaniok és elősegíte
niök, s jó példával előlmenve minden egyházi figyelmet fentar
taniok és követniük (azon ügyeket, melyek más vallásu egyé
nekkel vegyítvék, ha tetszik közös és központi helyen vegyes 
biróság elé bocsátván) félretéve minden félelmet, kedvezést, gyű
löletet vagy bármiféle más tekinteteket. Vigyázni kell, nehogy 
ágostai evangélikus ember a szorosan egyházi forum elé tartozó 
ügyben, vallásával ellenkező fórumok elé menjen. Az itt említett
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consistoriumoknak szabadságukban leszen elhalt vagy önkényt 
lemondott tagjaik helyett (más kerületekből való evangélikusok 
meghívása mellett is) másokat választani és helyettesíteni, nehogy 
ez által az egyház bármi tekintetben késedelmet vagy sérelmet 
szenvedjen. És mivel gyakrabban történik, hogy némely engedé
keny tagok a kerületi vagy consistorialis szék végrehajtását nem 
engedik, vagy akadályozzák, az ilyenek törvényszegés büntetésé
vel és az elitéit bármi rendű és rangú bűnös által fizetendő költ
ségek megfizetésére Ítéltessék ezen Consistorium által, a végre
hajtás pedig karhatalommal is eszközöltessék.

Következik mind a két rendből megalkotott és kinevezett 
consistorium ülnökeinek névsora. És pedig:

A dunáninneni alsó részekben.

A világiak rendéből.
Id. Báró Heilenbach Jiinos Gottfried. 
Radvánigky János.
Sientiványi Rafael.
Nyitras7erdahelyi Szerdahelyi János. 
Prilesiky Pál.
Raymann Ádáni, egyúttal a Consis

torium jegyzője.
Bulyovsiky Dániel.
Csemniczky Péter.
Okolicsányi Kristóf.
Zmeskal Jób.

A bányavárosokból :

Klement Márton beszterczebányai. 
Pozsony vidéki városokból Czauner 

István nagyszombati.

A~ egyháziak rendéből.
Mélt. és Főtiszt. Pilárik István.
Mélt. és Főtiszt. Krmann Dániel 

superint.
Simonides János beszterczebányai lel

kész és zólyommegyei consenior.
Plochius Kristóf liptói.
Blázi András turóczi.
Michaelides Sámuel trencséni.
Roszjar Péter honti.J
Antóni Sámuel nyitrai, egyúttal a 

Consistorium jegyzője.
Richter András barsi.
Klementis István árvái.
IVeissbeck János Férd. pozsonyi se- 

niorok, végre
Jozéfi András consenior, nógrádi esp. 

jegyző.

A tiszáninneni és túli részekben.

A világiak rendéből.
Szirtnay Miklós.
Szirmay Péter.
Szirmay András.
Toporczi Görgey János. 
Toporczi Görgey György. 
Plathy Sándor.
Roth Mihály.

Ag egyháziak rétidéből.
Mélt. és Főtiszt. Zábler Jakab.
Mélt. és Főt. Bodó András superint. 
Sárossy János kassai lelkész. 
Schwartz János eperjesi lelkész egy

úttal a Consist, jegyzője.
Fabriczius János kövii.
Závodsgky Miklós sárosi.
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Brexinay János, egyúttal a Consist, 
jegyzője.

Kray Jakab, késmárki.
Lányi Pál.
Kubinyi György.
Boronkay István.
Klesch János.

Paulinyi György kishonti.
Sexti András gömöri.
Bartholomeides Jónás kishonti senio- 

rok és conseniorok.
Pyxiades György polomczi ? lelkész 

és gömöri esp. jegyző.
Buchholz György a szepesi 24 város 

seniora.
Pelsőczy Márton sárosi lelkész.

Mindezeknek nagyobb hiteléül és erősségéül két egyenlő 
értékű eredeti példányt állítottunk ki saját kezünk aláirásával és 
pecséteink rányomásával, melyeknek egyikét az ágostai evang. 
világi rend részére Méltóságos báró Petrőczy István tábornok ke
zébe tettük le; másikat pedig Főtisztelendő Zábler Jakab legidősb 
superintendens úr kezében hagytuk megőrzés végett az egvházi 
rend számára.

Mindezek történtek, végeztettek és följegyeztettek a fentebb 
nevezett magyarországi rendeknek Rózsahegy nevű városában tar
tott nemzeti zsinata idején, április hónak 3-kától 10-éig 1707-dik 
esztendőben.

Petrőczy István tábornok a szövet
séges magyarországi karok és rendek 
Senatora. (P. h.)

Jánoky Zsigmond a szövetséges ma
gyarországi karok és rendek Senatora.

(P. h.)
Okolicsán vi Kristóf Túróczvármegye 

küldötte. (P. h.)
Szirmay Miklós Zemplén és Sáros 

vármegyéknek, valamint az eperjesi 
collegiumnak is küldötte. (P. h.)

Prilesfky Pál, a fenséges iejedelem 
tanácsosa. (P. h.)

Bulyovszky Dániel, a szövetséges 
magyarországi rendek gazd. tanácsá
nak ülnöke. (P. h.)

Kayman Adam, a trencsénvármegvei 
evang. rendeknek követe.

Petenada György, a pozsonyvárme- 
gyei ág. evang. rendeknek, valamint 
Szentgyörgy, Bazin, Modor és Nagy
szombat szab. kir városoknak követe.

Zábler Jakab, a felvidéki magyar 
szab. kir. városoknak, Nagy-Sáros-vá
rosának úgyszintén Sáros, Szepes, Zem
plén és Abaujvármegyék és nevezett 
városok és vármegyék ev. papságának 
superintendense, bártfai német lelkész.

(P. h.)
Pilárik István, szab. kir. Selmecz- 

bánya lelkésze, és iskolafelügyelője, 
ugyanezen és a többi bányavárosok
nak és Bars, Zólyom, Nagyhont, Tú- 
rócz és Nógrád vármegyék superin
tendense. (P. h.)

Bodó András, csetneki ev. lelkész, 
Gömör, Kishont és ezekhez csatolt 
vármegyéknek superintendense. (P. h.)

Krmann Dániel, a zsolnai ev. gyűl. 
papja és Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Liptó, Árva, Esztergom és Komárom 
vármegyék superintendense. (P. h.)

Fischer János György, a zöldmezei 
testvériség seniora.
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Baán Tamás, a liptóvdrmegyei ágos
tai evang. rendek követe.

Csemnicify Péter, Zólyomvármegye 
ágostai evang. rendéinek követe.

Hradeky Horváth Stantith Boldizsár, 
a szepesvármegyei ágost. evangélikusok 
követe.

Tőke Zsigmond, ugyanazon várme
gye ágostai evangélikusainak követe.

Lányi Pál, a gömörvármegyei_ ágos
tai evangélikusok követe.

C é̂kus Miklós, a gömöri ágostai 
evangélikusok követe.

Zmeskall Jób, árvavármegyei ágostai 
evangélikusoknak követe.

Reviczky Simon, ugyanazon várme
gye ágostai evangélikusainak követe.

Kubinyi Mihály, a hontmegyei ág. 
evangélikusok követe.

Lasjkári János, hontmegyei ág. ev. 
követe.

Ifj. Kubinyi Imre, a kishonti ág. 
evangélikusok követe.

Mint a felvidéki hat szab. kir. váro
sok evangélikusainak követei:

Brockhoff János György.
Heidenreich Jónás.
Frankensteini János.
György Henrik.

A hét szabad kir. bányaváros kö
vetei:

Freiseisen Ferdinand.
Rochser János Frigyes.
Klement Sámuel.
Benedikty János.
Sexty Dániel.
Skulteti János, a beszterczebányai 

szabad kir. bányaváros ágostai evan
gélikusainak küldötte.

Gronel Jakab, Breznóbánya szabad 
kir. város evangélikusainak küldötte

Keresek Mihály, Korpona város kö
vete.

Vörös Bálint, Csejthe város evan
gélikusainak követe.

Trangus Éliás, testvériségi szónok.
(p . h.)

mint a felvidéki hat szabad kir. vá
rosok ágostai evangélikusok egyházi 
részének követei:

Sárossy János, a kassai magyar egy
ház lelkésze.

Schiuarti János, az eperjesi ev. egy
ház lelkésze.

Ploch Kristóf, a mindszenti ev. egy
ház lelkésze és a liptói esp. seniora.

Zelenka János, mint a változatlan 
ágostai hitvallás hive, zólyomi lelkész 
és a zólyomi esperesség seniora.

Závodsfky Miklós, a sárosi ev. espe
resség seniora.

Grümel János, raszlaviczai lelkész és 
sárosi consenior.

Antóni Sámuel, vágujhelyi lelkész és 
a nyitramegyei berencs-csejtei espe
resség seniora.

Blá\i Dániel, a nyitramegyei baj - 
móczi és nagytapolcsányi esperessé- 
gének seniora.

Mittuch Ádám, a pozsonyi ev. esp. 
szónoka és pénztárnoka, bazini ev. 
lelkész.

Burius János, beszterczebányai né
met lelkész és zólyomi dékán.

Fischer János, körmöczi első lelkész 
és a barsi esp. conseniora.

Richter András, újbányái lelkész és 
barsi senior.

Major Pál, puchói lelkész és a tren- 
cséni esp. conseniora.

Sexli András, alnóvi lelkész és a gö
möri ev. esp. conseniora.

Lányi Éliás, kiszuesa-ujhelyi lelkész 
és a trencséni felső kerületi esperes
ség seniora.

Sflnay György, ó-turai lelkész.
Mathesius János, báni lelkész és a 

gradnai esp. dékánja.
Palumbini Sámuel, kochanóczi lel

kész és a trencséni alsó kerületi esp. 
dékánja.



Michaelides Sámuel, kassai lelkész és 
a trencséni alsó kerül. esp. seniora.

Kolcdanus Jónás, toporczi lelkész és 
alsó-poprádi esp. seniora.

Bartholomeides Jónás, honti con- 
senior.

Ifj. Bodó András, a rima-bányai 
egyház lelkésze és a kishonti esperes- 
ség jegyzője.

Csoklici Sámuel, kokovai lelkész.
Marcsek Sámuel, oláh-pataki rend. 

lelkész Gömörben.
Klementis István, velicsnai (Nagy

falu) lelkész és árvái consenior.
Fabricius András, dubovai lelkész 

Árvában, és az árvái esp. jegyzője.
Josephi András, esztergálvi lelkész 

és a nógrádi esp. jegyzője.
Bláiy Jakab, dobrocsi lelkész és a 

nógrádi esp. dékánja.
Buchholz György, kakaslomniczi lel

kész és a szepesi 24 város seniora.
Benkovicz János, szepesi consenior 

s bethlenfalvi és viderniki lelkész.
Deuranik Sebestyén, vázeczi lelkész 

és felső-pgpr^di senior.
Terszlyénszky János, keresztesfalvi 

lelkész a Szepességen.
Noé János, a szepesi svábóczi egyház 

lelkésze
Heros Miklós, zdáni ev. egyház lel

késze és a barsi esp. jegyzője
Andreadés János, thuráni lelkész és 

esp. jegyzője
Mokosini Jakab, neczpáli lelkész és 

követ.
Paulinyi János, szentivánvi lelkész 

és liptói esp. jegyző.
Mikovinyi Sámuel, a rózsahegyi egy

ház papja és a liptói esp. orátora.
Ros^iar Péter, bozóki lelkész és a 

nagyhonti esp. seniora.
Sírba György, szt.-antali lelkész és 

a nagyhonti esp. conseniora.
Valaüinyi János, báthi lelkész és a 

nagyhonti esp. jegyzője.
Zdánsxky András, németlipcsei leik.
Glosius János, radványi lelkész.
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Külön cikkely,

mely Istenhez bocsátott fohász után a szertartások megkezdése
előtt alkottatott.

A mi rózsahegyi egész zsinatunk a symbolikus könyveket, 
úgy m int: a változatlan ágostai hitvallást, ennek Apológiáját, a 
smalkaldi hitczikkelyeket, Luthernek kisebb és nagyobb katechis- 
musát és különösen az úgynevezett Concordiae Formulát, meg
erősíti, és az azokban kárhoztatott minden eretnekséget és sec- 
tákat kárhoztatja és azokat a magyarországi evang. egyházakból 
örökre kitiltja, jelesül pedig a Pietismust minden kinövéseivel 
egyetemben.
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VI.

A zsinati törvények végrehajtására tett intézkedések: a consistoriumok, az 
agenda, a külföldi követek. — Krmannak körlevele. — Istentiszteleti rendje. — 

A végrehajtás körüli zavar világiak és egyháziak közt.

Ha már most az előbbeni fejezetben közölt zsinati határo
zatok szellemét és életrevalóságát vizsgáljuk, azon meggyőződésre 
kell jutnunk, hogy a rózsahegyi zsinat tagjai koruk viszonyaihoz 
képest hasznos és czélszerű munkát végeztek.

Lehetne kifogást tenni nem egy határozat ellen, ha a dol
got a mai viszonyokhoz mérten fontolgatjuk. De az ily eljárás 
nem volna sem igazságos, sem méltányos. Minden kornak ténveit 
azon kor szelleméhez és viszonyaihoz kell mérni. Úgy lesznek 
reánk nézve tanulságosak a rózsahegyi zsinat határozatai is.

Hogy nehány év múlva magok az evangélikusok sem voltak 
velők megelégedve; hogy tekintélyes hangok emelkedtek azok
nak érvényessége és törvényessége ellen, az a zsinat eloszlása 
után rögtön bekövetkezett politikai eseményeknek természetes 
következése volt.

Tudjuk, hogy alig oszlottak el a zsinat tagjai, azonnal meg
tartatott Rákóczy által az ónodi országgyűlés, melyen a magyar 
trón üresnek nyilváníttatott. József királynak fegyverrel kellett 
bebizonyítania az ellenkezőt, hogy t. i. ő a magyar trónnak tör
vényes birtokosa. Kétségbeesett belháború folyt országszerte, mig 
végre is József részére dőlt el a harczi szerencse, a ki az ország
ban tapasztalt általános lehangoltságot arra használta tel, hogy 
1708-ban országgyűlést hirdetett Pozsonyban, s egyúttal bűnbo
csánatot ígért mindazoknak, a kik visszatérnek az ő pártjára. Ez 
nehéz próbára tette a hazafiakat, a kik hazájoknak és családjoknak
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békét óhajtottak. Sokan visszatértek a protestánsok közűi is József 
pártjára.

Ezek természetesen törvénytelennek tartották mindazt* a mi 
Rákóczy alatt történt, s következőleg a rózsahegyi zsinatot is, 
mivel az Rákóczy emberei és hívei által hivatott össze. A József 
pártján mindvégig híven megmaradt Okolicsányi Pál, a kinek 
fiát, a rózsahegyi zsinaton részt vett Kristófot az ónodi gyűlésen 
felkonczolták, már csak azért is törvénytelennek monda e zsina
tot, hogy ez által a katholikusok részéről támadható ellenveté
seknek elejét vegye.

Azonban csalódott; mert a róni. katholikus klérus, a mint 
látni fogjuk, a rózsahegyi zsinat határozatait oly oldalról támadta 
meg, a minőre Okolicsányi nem is gondolhatott.

A Rákóczy pártján maradt evangélikusok, azon reményben, 
hogy a háború koczkája jobbra fordulatul, természetesen nemcsak 
törvényeseknek, de minél elébb végrehajtandóknak is találták a 
zsinati határozatokat. A világi urak, különösen Jánoky, Szirmay, 
Radvánszky, Sréter, Ottlik, Róth, Bulvovszky és mások, tiszte
letreméltó buzgalmat lejtettek ki abban, hogy a zsinat határoza
tához képest a consistoriumok minél elébb megkezdhessék műkö
désüket, hogy az istenitisztelet rendjét részletesen meghatározandó 
Agenda elkészíttessék, és különösen, hog' a svéd királyhoz me
nesztett küldöttség minél elébb útra indulhasson. A tan tisztasága 
épúgy érdekelte őket, mint a papok és tanítók buzgó működése. 
Minden alkalmat felhasználtak arra, hogy a hol öten vagy tizen 
összejöttek, a felmerült nehézségek elhárításának módjáról tanács
kozhassanak. Kassán, Eperjesen és Pozsonyban több apróbb tanács- 
kozmány folyt, a mi a folytonos háborús időben mindenféle 
gyanúsításokra adott alkalmat. Jánoky egyik, 1707-ben decz. 28-kan 
Írott levelében azt irta Szirmay Miklósnak, hogy kár volt el nem 
jönnie Kassára. «Megsem gondoltam — úgymond— hogy el ne 
jöjjön; s bánom, annyira elhagyta magát. Nem tiltja azt Urunk, 
hogy magunk religiója dolgában is ne conveniáljunk s in justis 
fiducialiter ő felségéhez (t. i. a fejedelemhez) ne recurraljunk. . .» 1

Legtöbb gondot okozott nekik a svédországi követek kikül
dése, mely iránt Rákóczy is érdeklődött; annyival is inkább, mert

1 Jánoky levele Szirmayhoz az eperjesi levéltárban «Correspondentiae 
Relig. Negotium attinentes.»

Zsilinszky : F orra d  zsinat. 6
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szorult helyzetében ő is akart valakit kiküldeni XII. Károly svéd 
királyhoz. Mindenek előtt kellő útiköltségről kellett gondoskod- 
niok. Jánokynak az volt a nézete, hogy minden nemesember annyi 
tallért adjon e czélra, a hány ekés jobbágya van. Az ekés jobbágyok 
is adjanak egy-egy fél tallért; s ugyanannyit minden négy zsel
lér. Sréter ezt sokallotta, azon hiszemben lévén, hogy 600—800 
tallér elég lesz. Azonban Szirmav többet akart összegyűjteni, s 
azért mindenfelé lelkesítő leveleket menesztett a világi urakhoz, 
a kiktől viszont kedvező válaszokat kapott.1 Nehány hónap alatt 
több jött össze ezer tallérnál; de a gyűjtés mindenfelé folyt. 
Jánoky az eperjesieknek azon javaslatára, hogy költségkímélés 
szempontjából csak Melczer egyedül menjen ki, Krmann püspök 
pedig maradjon itthon, azt válaszolta, hogv e tervet nem helyesli. 
Elismeri, hogy Melczer emberséges ember, a ki a királyoknak 
benyújtandó emlékiratokat át tudná ugyan adni; «de hogy — úgy
mond — királyok előtt audientiára menjen, s oly tekintetbe ve
gyék, mint Krmann uramat, azt nem remélik Auctoritativus egész 
ember kell oda». Ugyan e levélből értesülünk, hogy B. Heilen
bach sem helyesli a tervet. Egyébiránt kijelenti Jánoky, hogv 
végre, — ha mások jónak látják az egy követ kiküldését — ő 
belenyugszik, csak arra figyelmeztet, hogy jó utasítással lát— 
tassék el.

Azonban a kimenetel sok akadályba ütközött. Lengyelor
szágban pestis uralkodott, a miért nem látszott bátorságosnak az 
utazás. A fejedelemtől is külön engedélyt és passust kellett kérni, 
hogy akadály nélkül lehessen menni. Végre mégis megállapodtak 
a kel követben. Deczember végén azt Írja Jánoky Szirmav Mik
lósnak: «végre azon nyugodtunk meg, hogy Krmann uram Mel
czer urammal menjen el, kiknek ő felsége, a fejedelem, passust 
is ad. Azok mellett küldi ő felsége maga emberit is . . .  . tecto 
nomine in publicis negotiis, séd sub rosa. így lévén a dolog, én 
az ide transmittált expeditiókat (azon okból, hogy az Instructiót 
ex ignorantia Hellenbach uram secretariusa elfelejtette sigillálni 
Selmeczen) magammal elviszem. Azon Instructiót Krmann és Mel
czer uram nevére sigilláltatom. Kegyelmeteké lesz, hogy Melczer 
uramat interim disponálják. Mi circa 900— 1000 frtot már collec- 
táltunk, Kegyelmetek is faciant sua . . . Eö felsége maga emberé-

1 Lásd u. o. Szirmav levelezését.



nek perse a parte fog adni. És mihelyest ő felsége embere indúl, 
Krmann uram is indúl s lesz tudtára Melczer uramnak is . . .  rövid 
időn»1. Tudjuk, hogy a sok készülődésnek az lett a vége, hogy 
Krmann a fejedelem emberével Pohorszkyval ment ki 1708-ban.“

A zsinat egyéb rendelkezéseinek életbe léptetése körűi ha
sonló buzgalmat fejtett ki Jánoky és társai. A consistoriumok által 
követendő eljárás megalkotása kétségen kivül nehezebb feladat 
volt, mint maga az intézmény létrehozása. Jóformán az egész 
házassági jogot most kellett volna megalkotni, mely a törvényes 
házasságból eredő erkölcsi viszonyokra éppen úgy, mint a felbon
tott házasság következményeire is kiterjedjen. Hogy ezzel Jánokv 
komolyan foglalkozott, az világosan kitűnik leveleiből.

Ezekben elmondja nézeteit az elválásról, a törvényes elvá
lasztásról, és a csekély ok miatt elvált házasoknak kényszer utján 
való összehozásáról. «A divortionalis poenának — úgymond — 
pro statu et conditione lesz jobban; szegénytől úgy nem lehet; 
gazdagtól többet is; de ha lesz is nagy oka, nagy egyenetlenség, 
pokoltöltés, sok amicabilis után, következik: ne calumniáljanak 
bennünket.»1

A házasok kényszerítéséről és az úgynevezett brachium 
használatáról ezeket Írja:

A mi a brachiumot illeti — úgymond — azt könnyen 
resolválom:

1. Nagyobbnak tartom én a potestást clavium, annál; az 
csak de meliori esse vagyon, a ki se hideg, se meleg, excommu- 
nicaltassék;

2. non sunt facienda mala, ut eveniant bona;
3. ubi enim mala eligenda sunt, inter duos minus eligendum. 

A brachium csak némely privata causát illeti, de a confirmatió 
kevés, még egyházi rendtartásunkat is involvál, pennára nem tehe
tem a rossz consequentiát: tudom csak matrimonialis dolgokban 
is, kik nálunk succumbáltak, másra folyamodtak: igy leszünk, ha 
arra kaput nyitunk.

4. Lám adott ő felsége kálvinista uraiméknak már a nélkül 
is brachiumot talán két esztendeje Szécsénvről Rimaszombatba 
Nagvváti János nevű prédikátor ellen, a város és a papok instantia-

1 U. ott.
• Utasításának szövegét 1. u. o. eperjesi lev.
8 U. ott.
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jára, noha még Vay uram is assistált neki. Nem jó, még consis- 
toriumban penigh, magunknak dubiumban hoznunk jussunkat, 
elterjed a szó, kit elméjekben inkább kiverni, s pedetentim felej
teni kellene. Hz csak én opinióm. Lássák azonban, én nem gátolom. 
Sréter, Hellenbach uram is így beszél erről mint én.1

Hogy miben történt a megállapodás, azt adatok hiányában 
meg nem mondhatjuk. Annyi bizonyos, hogy a pietismus miatti 
ingerültség nagy mértékben foglalkoztatta világi urainkat. Szirmay 
Miklós, amint láttuk, arra hívta fel Radvánszky János figyelmét, 
hogv Zólvomban több ifjú nyert alkalmazást, a kik azon hirben 
állanak, hogv pietisták. Ezek közt említi a később hiressé vált 
Bél Mátvást is. Jánoky e tekintetben szelidebben gondolkodott.

A pietismus — úgy mond — ha kin talált maradni is, azért 
már semmit ne változtassunk, se hozzá ne tegyünk, esset enim 
falsificatio literarum. Úgyis (ha) valami religiónkkal nem egyez, 
ellene állunk: nec est de necesse, mert nem oly bő; titkos is az 
olvan Pietismus; más ha papjaink között eláradott volna, s a 
miatt condemnáltatott volna a conciliumon: másként is tehetünk 
róla. Az a pietismus csak privata opinio, non doctrina; mint 
sokaknak van egyben-másban más-más vélekedése, de azzal in 
fundamentalibus szakadást nem teszen: ki foghatja meg elméjét 
mindenkinek s álomforma vélekedését?2

Tagadni nem lehet, a zsinatnak e részben oly hatása volt, 
hogy már a következő évben egyetlen egy magyarországi tanuló 
sem volt a hallei egyetemen.

A mi már az isteni tisztelet rendjére vonatkozó zsinati ren
delkezéseket illeti, ezeknek életbeléptetése körül is a világiak fej
tettek ki figyelemre méltóbb tevékenységet. Úgy látszik az Agenda 
elkészítésére egyik püspök sem szívesen vállalkozott. Igaz, hogy 
az idő sem volt igen alkalmas ilynemű újítás behozatalára; de 
mégis inkább a régihez való kényelmes ragaszkodás volt a moz
dulatlanságnak valódi oka. Erre lehet következtetni Jánoky azon 
soraiból, melyeket e trágyban Szirmay Miklóshoz írt.

«Az Agendákhoz, átlátom, Sárosy uramnak magának sincs 
kedve, azért apellál a Dunántúl valóiakra. De, úgy látom, oly

1 U. o.
3 Jánoky levele Szirmay Miklóshoz 1707. szept. 19-ről. Eperjesi lev. 

Ebből azt lehet gyanítani, hogy a pietismusról szóló utolsó pont utólagosan 
lett odacsatolva a már hivatalosan aláirt kánonokhoz. Zs.
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időre jutottunk, ha csak mi világiak effélékben nem tekintünk, 
sokan papjaink közűi megrögzött szokásukból ki nem lépnek. De 
mivel még magunk sem tudjuk, micsoda Agendát csinálnak, hagy
juk interim függőbe s lássuk megnvugszunk-é magunk is rajta, 
mivel a minéműt én a németek között hallok, az, a kit köz- 
uapon minden reggel elmondanak, confessióbul, publica imád- 
ságbul s absolutióbúl áll generaliter. Úgy szólhatunk magunk is 
hozzá a Dunántúl valóiakkal . . . » 1

A püspökök leveleiből csak annyit lehet tudni, hogy az 
Agenda körűi nehézségek merültek fel. Pilárik egy helyen azt 
mondja, hogy az új Agenda kidolgozásánál alapúi lehetne venni 
a németországi evangélikusok szertartásait; a tótokra nézve meg 
volt győződve, hogy könnyen bele fognak nyugodni, — s re
mélte, hogy a magyarok sem fogják nagyon ellenezni. Általában 
az volt a nézetük, hogy nem kell a dolgot sok újítással nehe
zíteni. 2

Valamennyi püspökök között, Krmann Dániel volt az, a ki 
legtöbbet dolgozott az Agenda körűi, és a ki hivatalos körlevélben 
a rózsahegyi zsinat határozatainak életbeléptetéséről azonnal gon
doskodott.

Körlevelében az egyházi fegyelem és rend szükséges voltát hang
súlyozván, ennek mintegy bizonyításáúl felemlegeti a legrégibb ke
resztény zsinatokat, s ezek közűi különösen azokat, melyek Pannónia

1 Jánoky levele Szirmay Miklóshoz. 1707. szept. 19. Eperjesi lev.
Pilarik erre vonatkozólag, többek közt ezt írja Krmannnak mindjárt 

a zsinat után máj. 6-kán : . . . cum possimus a’quiescere in Agendis Ecclesi- 
arum Inclytae Germaniae et iisdem etiam Slavi hujus Requi queanr. uniformiter 
úti. Quid n. entia praeter necessitatem multiplicare, et quod potest fieri per 
pauca, facéré per plura, formulas multiplicare, ubi una selecta in communi 
sufficit ? Expecto igitur ab ipsis Venerb. Epe. formulas praemissas, quae hue 
usque ad nos non pervenere, facilesque deinde erimus, ut iis subseribamus 
eorundemque (recidamus) rejeeiamus, saltern sicubi opus fuerit mentem meant 
adjungam, symmetriam eum ejusdem placida lieitatione eurabo deseribi et dein- 
eeps transmittam. Causa Artieulorum Zoliensium (talán Solnensium ?) ad A. 
Dm. Seniorem Joh. Zelenka seribam ut parientur, quia illis non sum instructus. 
Cerimoniarum diei Natalis, Parasceves, Paschitis nulla est difficultas. sublati 
auctoritate Synodali n. nocturnis, habentur communes cum Dominicis et fes- 
tivis aliis. Usque ad promulgation! Actorum Rosenbergensium publicom et 
solennem, hie omnia manent in statu quo. Daban Schemn. 1707 die 6. Máj.

P. S. «Mihi videtur Impressionen) Actorum Rosenbergensium nos esse 
praecipitandam !»
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egykori területén, jelesül Magyarországban, Erdélyben, Illyriában, 
Dalmátiában és a görögök által lakott szomszéd országokban tartattak. 
Ilyenül említi az ariánusok ellen fellépő Sardicai oekumeni zsinatot 
Illyriában 347-ben; ilyenül a tiz évvel később Sirmiumban tartott 
zsinatot, melyben Photinus kárhoztatva lön ugyan, mindazáltal sok 
pannoniai egyház az arianismushoz szított s egész N. Károly 
koráig nem lett segítve a bajon. Azután túlsúlyba jött az ethni- 
cismus egész Theophilactus bulgár—illyr püspök koráig, és Gejza 
magyar fejedelem s Szt. István király első király koráig, ki 
az üldözött kér. vallást szerencsésen visszaállította, és a kér. 
fegyelmet megjavította. Ennek nyomain haladt — úgymond — 
a váradi püspökből királylyá lett Kálmán, a ki törvényt hozott az 
egyes püspökségekben tartandó zsinatokról. 1 Azontúl virágzott a 
keresztény vallás, de nem minden emberi hozzáadások és hagyo
mányok nélkül; elhanyagoltatott az egyházi fegyelem egészen 
Húsz és Luther koráig, melyben az annyi századokon át elhanya
golt zsinatok ismét fölélesztettek.

Nem kívánja ez alkalommal közölni az 1494-ben tartott 
nyitrai zsinatnak határozatait, melyeket Abstemius Pál erdélyi 
püspök a maga költségén, a nyitrai püspökség papjainak haszná
latára 15 60-ban Bécsben kinyomatott; nem akarja közölni a Dras
kovics György kalocsai érsek és győri püspök idejében tartott 
győri egyházmegyei 1579-ki sabariai zsinatnak határozatait, me
lyek 1589-ben Prágában lettek kinyomatva; sem az 1611-ben 
Nagyszombatban tartott tartományi zsinatnak rendeletéit; sem a 
Pázmány által 1629-ben Nagyszombatban tartott zsinatnak határo
zatait, mely utóbbi, hogy nem prejudicálhat az előbbenieknek, s 
nem derogálhat a magyar királyok egyházi adományainak, azt a 
szepesi praelatus a magyar királyoknak az egyház iránti praeroga- 
tiváiban eléggé bizonyítja.

Még a reformátusoknak az 1567-iki debreczeni és tarczali 
zsinatán hozott actáit sem akarja előszámlálni, melyekben az ágostai 
hitvallás elvetésével a helvéthitvallást fogadták e l ; sőt nem fogja 
erre méltatni az evangélikusoknak azon gyűléseit sem, melyeket 
a zsinatok fényesebb neve alatt tartottak, — melyek közt említ
hetők lennének: a hussiták által 1508-ban tartott zsinat, melynek 
aláirt confessióját László király átvette és a székesfejérvári ország-
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1 Decretum Colomanni L. 1. Cap. I. Tripart. Tom. II.



gyűlés megerősítette; — az 1545-ben Medgyesen Erdélyben tar
tott zsinat, melyben az ágostai hitvallás elfogadtatott ugyan zsi
nórmértékűi, de a külső szertartásokban a szászok eljárása rendeltetett 
el; — az 1552-ben és 1557-ben Szebenben tartott két szász 
zsinatot, melyben a generalis Superintendens hat pontban foglalt 
utasítással lett ellátva, és a sacramentáriusok tana elvettetett; — 
az 1549-ben magyar papok által tartott erdődi és tornai zsinat, 
melyekben az ágostai hitvallás helvbenhagyatott, s ahoz 12 articulus 
és a papok életére és öltözetére vonatkozó tizenhárom pont 
csatoltatott; — az 1554-ben tartott óvári zsinat, melyen sok 
nemes emberen kivül 88 lelkész vett részt Stanckar és Osiander 
üzelmei tárgyában; az 1616-ban Thurzó György nádor rendele
téből Bitsén tartott zsinat, melyen Mosovini János rockovai ev. 
lelkész ügyében (a ki Photinus tévtanát hozta be) mind a három 
superintendentiának papjai, superintendensei, sőt maga a nádor is 
jelen volt; — a felvidéki öt szabad kir. városnak zsinata, melyben 
hitvallásukat aláírva 1549-ben I. Ferdinánd királynak benyújtották, 
és mely 1613-ban három nyelven adatott ki Kassán; — a selmeczi 
zsinat, melyben a bányai városok confessiója Íratott össze 1559-ben, 
mely aztán 1578-ban Beszterczebányán adatott ki; — az 
eperjesi zsinat, mely 1593-ban Mylius lőcsei kalvin tanító ügyé
ben tartatott; — a csepregi zsinat, melyen Nádasdy Ferencz gróf 
jelenlétében Scultéty Severin és Beyte István az Úr vacsorája felett 
vitáztak 1591-ben; a privigyei zsinat, melyen mind a három super- 
indentens, espereseikkel együtt, az evangéliom védőiről, a ccn- 
sistoriumokról és a zsolnai zsinat határozatainak a törvénykönyvbe 
való igtatásáról tanakodtak: mindezeket — úgymond — és az 
évenkint tartatni szokott egyéb gyűléseket nem szükséges felem
lítenie, mivel azok többnyire magán emberek ügyében tartattak.

Ezeknél sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak a nemzeti és 
tartománvi zsinatok' (Synodi Nationales, Provinciales), melyek az 
ország alaptörvényein alapúinak. Ilyenekül, mint tartományi zsina
tok felemlíttetnek az 1558-iki kolosvári és thordai, melyek az 
egész tartomány mindkét nemzetéből való lelkészekből állottak, 
s az úrvacsoráról szóló hitvallásukat Melanchton Fülöpnek elkül- 
dötték, s attól helybenhagyva fogadták el és adták k i; ilyenek 
továbbá a Stankar, Kalmancsai, Osiander, Blandrata, Dávid és más 
vakmerő reformátorok ügyében tartott következő nemzeti zsinatok: 
az 15 60—iki és 1561 —iki meggyesi, János Zsigmond fejedelem
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alatt, az 1564-iki enyedi; az 1572-iki meggyesi Báthori István 
alatt. Ezekhez számíthatók, sőt azok fölé helyezendők: a Thurzó 
György nádor -által a dunáninneni tiz vármegye számára való 
superintendensek választása czéljából 1610-ben Zsolnára összehívott 
zsinat; továbbá az ugyan e czélból Thurzó Szaniszló által tartott 
1614-iki szepesváralljai zsinat. Addig az evang. vallás hazánkban 
csak megtűrt vallásnak tekintetett; de a bécsi békekötés után, 
melynek a vallás szabad gyakorlatáról és a superintendensek válasz
tásáról szóló czikkei a király által megerősítettek, oly biztonság
nak és szabadságnak örvendett, minőt a katholikusok élveztek 
a német birodalomban, mért az evangélikus valláshoz tartozók az 
ország rendjét képezték, s mint ilyenek vallásuknak szabadságát, 
s az azt biztosító királyi Ígéreteket az ország törvényébe fog
laltatták.

Ez azon alap — mondja tovább Krmann — melyen a rózsa
hegyi zsinat egész szerkezete nyugszik. Ez oly egyetemes nemzeti 
zsinat, a minőt még az evangélikus rendek még soha sem tar
tottak e hazában. Ez elfogadván a symbolikus könyvekben foglalt 
igazságot, s kárhoztatván az azokban kárhoztatott eretnek sekta- 
kat, leginkább az egyházi fegyelemmel foglalkozott, melynek 
nyilvános gyakorlata a harmincz év óta tartó nehéz időben majd
nem egészen megszűnt volt. A közönyös dolgokat, szabadságánál 
togva meghatározván, mind azokban általában figyelembe vette 
-póz tyjv oi'/.oficiUTjV, mely által a hitnek és kegyességnek akadályai 
lerontatnak, njv rátív, mely által a szent cselekményekben való 
zavar megszüntettetik, és rfjv sbyrj|j.crúv7jV, mely által a botrá
nyos könnyelműség a nyilvános istenitisztelettől eltávolíttatik. Ám 
jöjjenek ellenfeleink és lássák, mennyire hamisan vádolnak bennün
ket azzal, hogy a jórendet és egyházi fegyelmet eltörültük! 
Bizony az ágostai hitvallás apológiájával hirdethetjük, hogy a nyil- 
ványos egyházi rend nálunk tisztességesebb, mint nálok. Szervez
telek  Rózsahegyen egyházi consistoriumok, rendeztettek a kerü
letek, megerősítettek az esperességek, rendeltettek visitatiók, 
utasítással látattak el a felügyelők és kurátorok, meghatároztalak 
az anya- és leánygyülekezetek, szabályok hozattak az eperjesi 
collegiumra és más gymnasiumokra és iskolákra nézve, megszün
tettek az ünnepek és különféle szertartások körüli eltérések, 
meghatároztalak a bűnbánó napok, végre mind a lelkészek, mind



89

a hívek kötelességeire figyelmeztettek, s nincs egyéb hátra, mint 
hogy e zsinati határozatok megtartassanak.

Hogy tehát az isten jóra fordítsa e határozatokat, bizonyos 
okoknál fogva meghagyja a lelkészeknek, hogy addig is, mig az 
egyházi Agenda megjelenik, a rózsahegyi zsinat rendeletéit meg
tartsák, és Máté evangélistának legközelebbi napján mindenütt 
bűnbánó böjt tartassék. Ezt nem ő, mint egyes ember, hanem a 
magyarországi összes egyházak tekintélyét képviselő zsinati hatá
rozatok követelik, melyek nem sokára nyomtatásban is meg 
fognak jelenni. És hogy minden lelkésznek legyen tárgya az isten 
népének felvilágosítására, s a zsinat által rendelt paenitentiális nap 
helyességének kimutatására, utasítja őket Sámuel I. könyvének 7. 
fejezetének első versétől a 13-ig terjedő textusára, melyben em
lítés van az istennek visszaszerzett házáról, és a penitentialis napról, 
sőt böjtölésről is ; délutánra ajánlja Sz. Máté történetét az igaz 
bűnbánok vigasztalására.

Az új eljárásban követendő például mutatja fel Pál apostolt, 
a ki az egyház alapításában alkalmazkodott az ő hallgatóinak fel
fogásához ; sokat engedett nekik, hogy az evangyéliomtól el ne 
szakíttassanak. A zsidóknak úgy beszélt, mint zsidó; hogy a zsi
dókat megnyerje, Titust nem engedte körűlmetéltetni, mikor a 
hamis testvérek a törvény szükségességéből sürgették annak kö- 
rűlmetéltetését. Gál. 2, 3. Ellenben Timotheust az apostoli zsinat 
utáni évben, melyről az apóst. Csel. 25, 28. szól, körűlmetélte, 
nem látván ebben oly veszedelmet, mely fölérne a gyenge zsi
dóknak a körülmetélés által nyert örömével. Csel. 16. v. 3. E 
példának felmutatása mellett inti a lelkészeket, hogy tapintatosan, 
a körülmények figyelembevételével járjanak el a megszokott szer
tartások elhagyásánál, nehogy a gyengéknek megbotránkozását 
idézzék elő, mint egykor Wittenbergben Karlstadt reformátor, és 
nehogy a szertartások változásával zavarba hozzák a híveket hit
tanuk iránt, s ezzel vallásuk ellenségévé tegyék őket, azt vetvén 
szemükre, hogy eltértek apáik hitétől. Világosítsák fel őket szelíd
séggel s a felvilágosítást elutasítókat intsék meg, ne zavarják meg 
a nem rég tartott zsinaton képviselt egész hazai egyház szabadságát. 
Hogy ezt az ifjabbak jobban megértsék, az esperes urak még Szt. 
Máté napja előtt tartsanak esperességi gyűléseket, s ott a zsinati vég
zéseket társaikkal megismertessék és életbeléptessék. E végből a jelen 
körlevélhez csatolva átküldi nekik a vasárnapi és ünnepi isteni-
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tiszteletnek új rendjét (Rituale) s a reggeli és esteli köznapi 
imádságok formuláit, nem mintha azoknak szigorú követését 
minden egyes lelkésztől követelné, hanem hogy az ifjabbaknak 
biztos vezérfonaluk legyen a zsinat 12. czikke alapján. És mint
hogy e zsinaton az is határozatba ment, hogy a tót gyülekezetek
ben a bibliai fejezetek úgy olvastassanak elő, mint azon német 
gyülekezetekben szokás, melyek a Cramer-féle bibliát használják; 
ennélfogva rendeli, hogy Szt. Máté napjától kezdve ez történjék 
minden reggeli könyörgések alkalmával; reméli, hogy a gyüle
kezetek meg lesznek elégedve a textus egyszerű felolvasásával 
addig is, míg a magyarázó biblia (biblia glossata) megjelenend; 
helyeselné, ha a lelkészek Cramer vagy Osiander magyarázatait 
használnák.

Ezúttal közli az esperesekkel az eperjesi collegium felügyelői
nek észrevételeit a zsinat 24. czikkére vonatkozólag, kérve azokat, 
hogy azt, mint nagy jelentőségű kérvényt, az esperességekkel és 
páitfogókkal kellő módon közöljék, és a magok részéről is akár 
pénzben, akár borban, akár gabonában nyújtsanak némi segítséget.

Végre, ha ezen újítás által valami még nem volna könnyen 
megszüntethető, arra nézve lesz alkalom értekezni vele akár levé- 
lileg, akár az egyházak visitatiója idején. Kéri istent, hogy adja 
kegyelmét tanácskozásaikra és cselekményeikre, engedjen kedves 
gyűléseket ezen harczoló egyháznak, tartsa meg szent igéjének 
letéteményesét, lelkesítse a lelkészeket, mozdítsa elő a tartozó 
engedelmességet és egykor vezesse be minden híveit az égi 
oekumeni zsinatba. 1

Ezen terjedelmes körlevél jó hatást gyakorolt az egész kerü
letben. Krmann főpásztori tapintatosságát bizonyítja, hogy a pietis— 
musról ez úttal egy szóval sem emlékezett meg. A tárgyalások 
fonalán felmerült viták intő példáúl szolgáltak neki is arra, hogy 
a tudomány terén minden kárhoztatástól és tilalomtól tartózkodjék.

Főgondját képezte az, hogy a vasárnapi istenitisztelet rendje, 
a zsinati határozat alapján minél elébb megállapíttassék, s ehez 
képest a következő ideiglenes rendet ajánlja a gyülekezeteknek:

1 Dab. Solnae in aedibus parochialibus 1707. die 29. augusti Dániel 
Krmann, Ecclesiae Evang. Solnens. Pastor et reliquarum Evangelicarum in 
Inclytis Comitatibus Posoniensis, Trencheniensis, Liptoviensis et Arvensis 
Superintendens. L Acta Religionaria III. k. tol. 1. 259. Nemz. Muz.
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1. Ahol egy nemzetiség és vallás van, ott háromszor ha- 
rangoztassék.

2. Elhagyva a gyertyák meggyújtását, a lelkész kámzsába 
öltözve az oltár előtt letérdel s megkezdi a nyilvános istenitisz
teletet ezt énekelve: Komm H. Geist, Herr Gott.

3. A lelkész felkelvén, arczczal az oltár felé fordul, s az ének
kar saját köznyelvén énekli a Kyriét; -— a gyülekezet pedig 
szentháromsági vasárnapokon énekli: Gott Vater in Ewigkeit, . . . 
vagy mást.

4. Ennek végeztével a lelkész arczczal az oltár felé fordulva 
megkezdi a Glóriát, — de anyanyelven : Ehre sey Gott in der 
Höhe; erre a dalkör válaszolja: és a földön békeség stb.

5. Ezen ének után a lelkész ezt kezdi: Der Herr sey mit 
Euch; mire a dalkar válaszolja: Und mit deinem Geiste.

6. A lelkész letérdelve s az oltár felé fordított arczczal 
recitálva olvassa az illető vasárnapra szóló evangéliumot, s azt a 
következő záradékkal végzi: Durch Jezum Christum unserem 
Herrn. A chorus rámondja: Amen.

7. A lelkész felkelve arczczal a nép felé fordul és nem 
énekelve, hanem értelmesen és tisztán olvassa az Epistolát, előre- 
bocsátva ezen formulát: Euer christliche Liebe, Höre mit Fleiss 
die Epistel des heiligen Sonntags (Festes), welche beschreibet der 
Heilige N.

8. Az Epistola elolvasása után a chorus énekli köznyelven 
az epistolai textusnak megfelelő tartalmú éneket, vagy oda illő 
motetát, ha ugyan elébb a Kyriét nem énekelte, ha pedig ezzel 
együtt énekelt: Et in terra; akkor az éneket egyszerűen énekelje 
nehogy a nép soká tartassék vissza az énekléstől

9. A lelkész a nép felé fordulva ugyanazon módon az Epistola 
helyett olvassa az evangeliomot.

10. Az evangélium felolvasása után a chorus ne énekeljen, 
hanem az egész gyülekezettel együtt énekelje a Credot: Wir 
glauben all an. einen Gott.

rí. Az utolsó vers végén a lelkész előjön a sekrestyéből s 
felmegy a szószékre, hol térdenállva kéri az isten lelkének segedel
mét, s azután a predikátió bevezetésének előbocsátása után rövid 
imát mond és az evangeliom felolvasása előtt a miatyánkot 
mondja el.
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12. Elhagyván a predikatio rút ismétlését, kihirdeti az ünne
peket, a házasokat vagy más szükséges tudnivalókat.

13. Csatolja oda az egyetemes hitvallást, és használja az 
oldás és kötés kulcsát. Azután előrebocsátván egy rövid formulát, 
melyben említés szokott tétetni a betegekről, elmond mindnyájok
nak egy közimát minden rendekért és szükségletekért, a szokott 
áldással együtt.

14. A chorus valamely éneknek egyik vagy másik versét 
énekli, melynek végeztével a lelkész megkezdi: Der Herr sey 
mit Euch. A chorus pedig : Und mit deinem Geiste.

15. A lelkész letérdelve énekli a rövid collectát, mondván: 
Easset uns beten; a chorus feleli: Amen.

16. A lelkész adja az áldást Numeri 6. Cap. szerint.
17. Ha áldozok jelentkeznek, azok feloldassanak a confessió 

elmondásával és kézrátétellel a rózsahegyi zsinatnak 12 czikke 
szerint; azután a lelkész elénekli az Úr imádságát a Máté 6-ban 
foglalt záradékkal együtt; a szerzési igéket; a chorus pedig szo
kásos módon válaszol; s a szent cselekmény alatt énekeltessék. Ezzel 
vége az istenitiszteletnek.

18. Ünnepnapokon ugyanazon mód követtessék, de a Kyrie 
helyett énekeltessék egy reggeli ének, vagy a Kyrie — Et in terra 
és Credoval együtt — ünnepélyesen és nem vasárnapi hangon éne
keltessék, az egyetemes hitvallás, melyről a 13-ik pont szól, 
elhagyassék una cum clavium Potestate.

19. A paenitentialis napon Szt. Máté módja tartassék meg 
az Epistola es Evangelium felolvasásában, de az Epistola és Evang. 
előtt és a beszéd bevezetése után bűnbánó énekek énekeltessenek 
vagy ilyesek, az ének végeztével olvastassék az egyetemes hit
vallás, melyről a 23. czikk szól.1

A rend e szerint legalább nagyjából meg volt állapítva. 
Azonban annak életbeléptetése váratlanul sok nehézségekbe ütközött. 
A politikai viszonyok Rákóczy partjára nézve oly kedvezőtlenül 
alakultak, hogy a király győzelemittas pártja elérkezettnek látta az 
dőt száműzetéssel és vagyonelkobzással fenyegetni mindazokat, 
a kik azt követik vagy a kik annak tényeit helyeselni merészelik.

Ily veszélvlyel járt a rózsahegyi zsinat határozatainak emlege-

1 Ordo Cerimoniarum Dominicalium Matutinarum ex Constitutione 
Sacrae Synodi Rosenbergensis. Nem. Muz. i. gy.
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tése és végrehajtása is. Magok a világi urak jónak látták azt a 
tanácsot adni a lelkésznek, hogy maradjanak inkább a régi egyházi 
rend mellett, nehogy nagyobb veszedelemnek tegyék ki gyüleke
zeteiket. Bohus Ferencz, országgyűlési követ 1709. aug. 10-kéről 
azt írja egy esperesnek, hogy a rózsahegyi zsinat miatt a leg
nagyobb veszély fenyegeti egyházunkat. Az evangélikusok felség
sértéssel vádoltatnak, és a katholikus status kérvényt adott be ő 
felségéhez, hogy száműzze őket az országból.

Ez az oka, úgymond, amiért mi magunk is törvénytelennek 
mondjuk a zsinatot és annak határozatait. Azért inti az esperes 
urat, hogy az istenitisztelet szertartásaiban a zsinat előtti szokást 
kövesse. 1

A lelkészi kar, ily körülmények között nem tudta, mi tevő 
legyen. Ellenkező rendeletek, intések és fenyegetések zavarba 
hozták. Nem csoda, hogy türelmetlenségében keserű kifakadások- 
ban tört ki. Erre nézve tanulságos például szolgál a selmeczi lel
késznek fentebb említett Bohus Ferenczhez Írott levele, melyben 
többek között a következő szavak foglaltatnak: «A rózsahegyi 
zsinatot a világi urak hozták létre. . .  mi a világiak szavára je
lentünk ott meg, — és ha nem tettük volna meg, szigorúan 
megbüntettek volna bennünket. Én a zsinat határozatait nem

1 A levél tartalma következő :

Admodum Reverende et Clarissime Dne, Affinis mihi colendissime !

Ob Synodum Rosembergensem (quae utinam nunquam nata fuisset) 
summum periculum Ecclessiae et adhaerentibus imminet. Accusantur criminis 
laesae Majestatis, et ut proscribantur, apud Suam Majestatem Status Chatholi- 
eus supplicat; quia verő et nos, qui sumus Status Evangelicus, eandem pro 
illegitima,] coram Regno agnoscimus, liinc Dno Senior!, medio Reverentiae 
Yrae intimandum suscepi, quatenus ritus ac cerimoniarum modus per Synodum 
Rosembergensem immutatus, ad pristinam formám et Statum, qui fiut ante 
Synodum reducantur, ac signanter crux in funeribrus praeferatur, adeoque eadem 
Synodus pro nulla et illegitima habeatur. Navis Ecclesiae plane mergitur. 
Nauarchae coelestis Suae Majestatis Sacratissiniae utiice opem respicit. Caeterum 
Deum oro, admodum Reverendám dignitatem vestram, sub sua Omnipotenti 
tutela in columem praestet. Dno Clarissimo rectori salutem plurimam et mea 
Servitia adscribo.

Posonii 10 Augusti 1709. Admodum Reverendae Dnationis Yestrae 
Affinis ad servendam addictissimus

Franciscus Bobus.
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semmisíthetem meg, — csak ha a felsőbb hatalom kényszerít 
reá. Ám tessék a világi uraknak gondoskodni arról, hogy meg
védelmezzék azokat. A kereszt elővitele miatt itt nem lesz baj. 
Selmeczen soha sem volt általában behozva. A hány a fej annyi 
az értelem. Fődolgokban az ev. status egyetért, s a változatlan 
ágostai hitvallástól semmiképen nem fog eltérni. Ha valamely 
gyülekezet nem érzi magát kötelezve az új zsinati határozatok 
által, azért nem fogjuk sem büntetni, sem dicsérni. . .  1

A superintendentiák beosztásának is voltak nehézségei. 1707 
júliusában a nagyhonti esperesség panaszt emelt, hogy a ber
zsenyi pap nem jelent meg a gyűlésen, mert a rózsahegyi zsi
natnak nem akart engedelmeskedni.

A püspökök fizetéséül meghatározott s gvülekezetenkint 
fizetendő két-két forintnyi összeg a zavaros viszonyok miatt 
be nem folyt. A bűnbánó napok kellőleg nem figyeltettek meg. 
Záblernek nehézségeket csináltak a kir. városok; melyek azon 
gondolkodtak, hogy Bártfán külön zsinatot fognak tartani a 
magok ügyében; 1 2 daczára annak, hogy a zsinati határozatok 8. 
pontjában világosan mondatik, hogy minden a nép megbotránkoz- 
tatása nélkül történjék.

Szóval: mindezen nehézségek megmagyarázzák, mért nem lép
hettek azonnal életbe a zsinati határozatok.

Hogy későbben mi tette azokat végképpen érvénytelenekké, 
azt a következő fejezet fogja világosobbá tenni.

1 Responsoriae litterae de die 23. Aug. 1709. Késmárki levéltárban.
2 Excellentissimo Domino Zabelero forte obices ponunt Inclitae ibidem 

Civitates, et ut a Dno Collega, Suae Excell. dilecto filio intellexi, ipsos 
Synodum peculiarem meditari proxime Bartfhae . . . Pilárik Diarium. Kerül. lev.



A zsinati végzések eltörlésére irányzott országgyűlési tárgyalások. — József 
leiratának «a bevett három vallás»-ról szóló kifejezése feletti vita. — Spázay 
és Okolicsányi Pál. — Krisztus keresztje állítólag száműzetett. — A prote
stánsok felirata 1709-bcn. — Uj viták a rózsahegyi zsinat felett. — Károly 

beleegyezik a zsinati végzések eltörlésébe. — A 31-dik t.-cz. 1715.

Láttuk a zsinat lefolyását; ismerjük annak határozatait, és az 
azok életbeléptetésére tett törekvéseket.

Ha e határozatokat bárki szigorú itészeti szempontból ol
vassa végig, és keresi az azok ellen tehető kifogásokat, mond
hatja, hogy vannak bennök csekély fontosságú kérdések, melyek 
alig érdemesek komoly szóra; mondhatja, hogy e zsinat a pietis— 
mus kérdésében megfeledkezett az evangveliomi szabadság szel
leméről; loyális szempontból mondhatja, hogy rebellis férfiak 
elnöklete alatt tartatott; ellenzéki szempontból pedig kifogásol
hatja, hogy a törvényes magyar király kikerülésével segélyt kere
sett idegen királyoknál. Szóval, a ki előre feltett szándékkal keresi 
a hibákat, az fog is találni eleget.

De a legfigyelmesebb kritikus sem fogja feltalálni e zsinat 
határozataiban azt, hogy a katholicismus ellen volnának intézve. 
Azt sem fogja kiolvashatni belőlök senki, hogy a keresztvénség 
jelvénye: a kereszt meggyaláztatott volna, sőt ellenkezőleg vilá
gosan kimutatható, hogy annak használata számos egyházi szer
tartásnál megtartatott, sőt a VIII—dik czikkelyben, hol a prediká- 
lásról van szó, az ev. lelkészek egyenesen arra intetnek, hogy a 
hazában bevett vallásokat tiszteletben tartsák!

És mégis, a klérus a katholicismus elleni merénylet ürügye 
alatt kezdette meg a harczot, és, a mi bámulatos, még a világi
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rendekkel is elhitette, hogy a rózsahegyi zsinat határozatai meg
sértik a katholikus vallást!

Alig jött össze Pozsonyban a József király által összehívott 
országgyűlés, a király mellett lnven harczoló főurak és főpapok 
bizonyos lenézést tanúsítottak azok iránt, a kik a Rákóczy párt
járól tértek vissza táborukba. A klérus benyújtotta sérelmeinek 
jegyzékét, s azt az országos sérelmek közé iktatni kérte, a hol 
a 6-dik pontban kimondatott ugyan, hogy vallását mindenki az 
1608-ki, 1681. és 1687—ki törvények szerint szabadon gyakorol
hassa; de a törvények ezen záradékának: «épségben maradván a 
földesurak joga» olyan magyarázatot adtak, hogy a katholikus 
földesúr kényétől függjön, akar-e vagy nem protestáns hitfele- 
kezetü lelkészt tűrni jószágán; ellenben a protestáns földesúr, mint
hogy a róm. kath. vallás ősi örökölt vallás, az ev. vallás pedig 
az ország törvényei ellenére fegyveres zaj között csak becsem
pészve és a közbéke kedvéért megtűrve van, a katholikus vallásit 
jobbágyokat s lelkészt jószágairól el ne űzhesse!» Már e gyűlé
sen emelkedtek hangok a protestánsok ellen, sőt egyenesen olyan 
indítványok is tétettek, hogy ki kell őket az országból űzni. mert 
ők minden lázadásnak pártolói. Azonban a király atyai szíve más
képpen érezett prot. alattvalói iránt; meghallgatta ezeknek pana
szait, és, minthogy a rendek a kiütött pestis miatt szétoszoltak, 
a következő 1709-ki országgyűlésen kiadta kegyelmes válaszát az 
országos sérelmekre vonatkozólag.

A vallásról szóló 33-dik pontban ő felsége kijelenté, hogy 
a «Magyarországban bevett bárom vallás ügye az utóbb tartott 
soproni és pozsonyi országgyűlések czikkeinek valódi értelme sze
rinti állapotban marad; s e vallások szabadságáról és biztonsá
gáról ő felsége ekként fog gondoskodni, hogy az ismételve 
említett törvényczikkek ellenére se a földesurak ne éljenek vissza 
jogaikkal, sem pedig a nevezett vallások követői bármelyikének 
lelkiismeretén erőszak ne követtessék e l ; és ha várakozás elle
nére a dolog máskép történnék, azt hatalmával és tekintélyével 
mindenképpen meg fogja szüntetni.»1

A protestánsok hálával fogadták ő felségének ezen kir. vá
laszát, melyben vallásukat a klérussal szemben «bevett» vallásnak

1 Diarium Diaetae Poson Anni 1709. jun. 7. Kovachich gyűjt, a nem
zeti Múz.



jelentette ki, és melyben a földesurak visszaéléseit megszün
tetni Ígéri.

Nem igy a klérus. Ez némely világiakkal szövetkezve, a 
királyi válaszban foglalt «három bevett vallás» kifejezésében sérel
met látott a katholicismus ellen. Spázay Pál esztergomi kanonok 
már a jun. 30-kán tartott ülésben, mikor t. i. a kir. válasz fel
olvastatott, tiltakozott e kifejezés ellen. A róm. kath. vallást — 
úgymond — maga az isten alapította, s ennélfogva nem lehet 
róla azt mondani, hogy «bevett» vallás, hanem inkább azt, hogy 
Szt István első apostoli királytól «öröklött» vallás. A protestáns 
vallás nem is nevezhető vallásnak, hanem csak ágostai vagy helvét 
hitvallásnak, confessiónak.

Ezt a fejtegetést a protestáns követek nem hagyhatták szó 
nélkül. Élükön állott a híres Okolicsányi Pál, a ki az utóbbi időben 
oly nagy szerepet játszott a királyi pártban, és a ki ép oly jártas volt 
az egyház tanaiban, mint a juris prudentiában. Ez az ősz férfiú 
szembe szállt Spázay kanonokkal. «A mi vallásunkat is maga az 
isten alapította — mondá; és ha a katholikusok azt mondják a 
magok hitéről, hogy az Szt. István királytól «öröklött», akkor mi 
evangélikusok vagyunk az örökösök, mert Szent István decretumai 
teljesen egyeznek a mi vallásunkkal. A szentirás azon kifejezése 
«Te vagy ama szikla, rajtad építem fel az én anyaszentegyháza- 
mat» nem Pétert, hanem Krisztust állítja az egyház alapjául és az 
Athanasiusi symbolumot annak zsinórmértékéül.

Belebocsátkozott aztán a symbolikus könyvek fejtegetésébe, 
és valahányszor Spázay a maga nézetének védelmére valamit fel
hozott, Okolicsányi azonnal készen volt a szakszerű czáfolattal, 
mely a szentirásban és hitvallásokban való jártasságáról fényes 
tanúbizonyságot tett.

Ez azonban még csak bevezetésül tekinthető a további tár
gyalásokhoz. Még itt a rózsahegyi zsinat nem jött szóba, jóllehet 
a klérus szónokai többször czélzást tettek annak némely határo
zataira. A harcz voltaképpen csak akkor tört ki egész mivoltában 
mikor a sérelmi bizottság beterjesztette a királyi válaszra adandó 
replika javaslatát.

E javaslatot, a klérus közreműködésével, Meskó Ádám nádori 
itélőmester készítette. Ebben hangsúlyoztatik, hogy a szent róm. 
kath. vallás, melyet ő felsége is követ, s mely az egész világon 
elterjedett, Szent István első király korától fogva Magyarország-

7
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Zsilinszky : Forrad. zsinat.
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ban és a hozzácsatolt részekben egyedül volt bevéve és az 1550: 
12. s egyéb törvényczikkek által megerősítve; hogy az ágostai és 
helvét hitvallás az egyházi és világi katholikusok ellenére fegy
veres erővel hozatott be, s az 1681. és 1687-ki kikötésekkel 
együtt a közbéke és nyugalom kedvéért tiiretik meg. Hivatkozik 
e részben az országos határozatokra.

A karok és rendek, e2en replica szerint, azt hiszik, hogy ha 
ezen pont ő felségének resolutiója szerint fog elintéztetni, éppen 
a miatt szűnik meg a béke és nyugalom. Azt remélik tehát, 
hogy ő felsége nem fogja rossz néven venni, ha a resolutiójában 
foglalt és a kath. rendre nézve felette sérelmes «bevett» vallás kifejezés 
ellen, mint mindig, úgy most is felszólalnak, mint olyan ellen, 
mely csak fegyverrel csikartatott ki tőle. Védik a visszaszerzett 
részeken gvakorlandó földesúri jogokat; és újra könyörögnek, 
hogy ő felsége kiadandó újabb resolutiójában jelentse ki, misze
rint semmiféle olyan uj felekezetitek, mely ezen mozgalom idején a 
Krisztus keresztjét száműzte, hely ne adassék az országban; ilyenek 
ellen a királyi ügyész vizsgálatot indítson, ő felsége pedig méltóz- 
tassék e bajt megszüntetve elrendelni, hogy a mozgalmas időben 
elfoglalt templomok a katholikusoknak visszaadassanak.1

A mint látjuk, a rózsahegyi zsinat, sőt az egész ev. egyház 
ezen ^javaslatban úgy van feltüntetve, mint a mely a Krisztus 
keresztjét száműzte !

Természetes, hogy ez ellen a jelen volt evang. követek fel
szólaltak. Okolicsányi, Röszler és Dobner határozottan kijelentet
ték, hogy a felolvasott replikához nem járulhatnak; annak ellent
mondanak, s erről szóló bizonyítványnak részökre való kiadatását 
a személynöktől kérik. Bejelentették az országgyűlésnek, hogy egy 
külön emlékirat kíséretében alázatos folyamodványt fognak benyúj
tani ő felségének.

Spázay még ez ellen is tiltakozott. Támadó beszédében újra 
állítá, hogy a protestáns vallás érdekében hozott törvények fegy
verrel csikartattak ki, s azokat ő felsége nem is tartozik meg
tartani.

Erre felállott Okolicsányi Pál, és párthíveinek helyeslése 
mellett erős okokkal verte vissza a támadást, és az annak kap
csán tanúsított okoskodást. Kiterjeszkedett a katholikus párt egész

1 Acta Diaetae 1709. Nemz. Múz.



99

eljárására, s ennek erőszakosságai ellen társaival együtt határo
zottan tiltakozott.

Elmondá, hogy az evangélikusok tiltakoznak most is, mint 
tiltakoztak a múlt országgyűlésen azon eljárás ellen, mely szerint 
az ő sérelmeik nem ismertetnek el országos sérelmeknek. Sze
mükre veté a papoknak, hogy midőn hat év óta dúl e hazában 
a polgárháború, s • midőn ő felsége a rendekkel együtt annak 
lecsendesítésén fáradozik, akkor ők a békét igazságtalan eljárá
sukkal akadályozzák. íMert nem lehet igazság az, hogy az egyik 
félnek sérelmei meghallgattatnak, a másik fél sérelmei pedig ride
gen elmellőztetnek, a miből csak gyűlölködés s haszontalan czi- 
vakodás származik. O felsége az ország összes rendéinek, tehát 
az evangélikusoknak is szóló leiratokat bocsát ki, miből követ
kezik, hogy a feliratoknak is igy kellene felmenniök. Minthogy 
pedig a katholikusok az evangélikusok szabadságainak tagadása 
által a kir. diplomát is megsértik, világos, hogy az ő kérelmük
nek felolvasása, az evangélikusok kérelmének mellőzése csak a tör
vények felforgatására vezet.

Ily körülmények között, mondá, az evangélikusok örök hálára 
vannak kötelezve ő felsége iránt, a ki vallásukat nem megtűrtnek 
— mint azt a katholikusok óhajtották — hanem az 1608-ki tör
vénynek megfelelőleg bevettnek jelentette ki; és a ki a földesurak 
visszaéléseit kir. hatalmánál fogva megszüntetni Ígérte. Azért tel
jes bizalommal fordulnak hozzá kérelmeikkel ismét, hogy őket a 
katholikusok által ellenük intézett támadásokkal szemben védel
mébe fogadni, s törvényes jogaikban megtartani kegyeskedjék.

Ezzel tartoznak vallásuknak, mely messze világra kiterjed, 
mely Krisztus tanain alapszik; tartoznak a történelmi igazságnak, 
mely azt bizonyítja, hogy a reformatio nem fegyveres erővel ho
zatott be az országba, hanem szabad polgárok által szabad lelkiis
merettel fogadtatott el. A katholikusok erőszakossága hozta létre 
;i háborút, kik a reformatio tanait önkényt elfogadó nemeseknek 
nemcsak vallási szabadságát, hanem egyéb jogait is megtámadták. 
Nem csoda, hogy ha az austriai házból származó királyok ellen 
Zápolya és más katholikusok által folytatott háborúban elterjedt 
a reformatio; az sem lehet uj dolog, hogy Bocskay, Bethlen és 
Rákóczv György idejében nem csupán a vallásért, hanem polgári 
szabadságért folyt a háború, és pedig nem csupán az evangeli-



1 0 0

kusok, hanem katholikusok által is, mely a népjog alapján béke
kötések által szüntettetett meg.

Nem ismerhetik el tehát az evangélikusok azon ellenvetés 
jogosultságát, mintha a reformatio erőszakosan fegyverrel hoza
tott volna be az országba; és mintha annak joga és szabadsága 
fegyveres erővel csikartatott volna ki; vagy végre mintha a jelen 
zavarok okát is az képezné, s ez alapon kiirtandó lenne. Hasonló 
okoskodás alapján a katholikus vallás, sőt az ország egyéb sza
badságát is meg lehetne támadni; mert az országos rendek foly
tonos háborúk által biztosították nemesi jogaikat a királyokkal 
szemben. így vívták ki például II. Andrástól az ország összes 
jogainak alapjául szolgáló törvényt; igy harczoltak őseink száza
dokon át szabadságaikért, a nélkül, hogy azokat kicsikartaknak 
lehetne mondani. Vájjon az ország szabadságait azért, mert azokat 
fegyverrel védelmezték őseink, meg kell—e semmisíteni ? Ezt a 
katholikus rendek sem fogják állíthatni; de éppen ily módon nem 
állíthatják azt sem, hogy az evang. vallást, melynek jogait fegy
verrel kivívott békekötések biztosítják, kiirtandó lenne azért, mert 
fegyverrel kellett jogait kivívni. Hogy nem a reformatiónak, ha
nem az ellene — nem királyok, hanem egyedül némely elbizott 
katholikusok által — folytatott üldözésnek lehet csak tulajdonítani az: 
evangélikusok fegyverfogását, az a haza törvényeiből oly világos, 
hogy bizonyítani teljesen felesleges.

Mit szóljanak azon állandó háborúkról, melyek a reformatió 
behozatala előtt folytak ez országban ? Melyik az a magyar király 
a reformatió előtti századokban, a ki ellen a rendek, a kik pedig 
katholikusok voltak, fegyvert nem ragadtak volna ? Hiszen még a 
reformatió utáni háborúkban Verbőczy Istvánon és a már emlí
tett Zápolya Jánoson kívül, többen, kik fegyvert fogtak, nem 
evangélikusok voltak, hanem katholikusok; továbbá a jelenkori 
átkos háborúnak főindítói és vezetői Rákóczy és Bercsényi ha
sonlóképen katholikusok !

Mindezeknél fogva a kath. rendeknek azon törekvése, hogy 
az evang. vallás szabadságát biztosító törvények, békekötések és 
kir. diplomák felforgattassanak, igazságtalan és az evangélikusokra 
nézve sérelmes. Ez ellen tiltakozniok kell, egyúttal ő felségénél 
keresnek oltalmat és igazságot; kérve őt, hogy az ágostai és hel
vét hitvallású rendek által beterjesztett kérelemre vigaszt nyújtó 
határozatát kiadni kegyeskedjék.
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Még Spátay Gábor jánosi apát és nyitrai kanonok is felszó
lalt, azt mondván, hogy az 1707-ben Rózsahegyen tartott zsinaton 
a lutheránusok, régi szokásuktól eltérőleg, azt határozták, hogy a 
Megváltó keresztje többé ne használtassék, hanem kiküszöböltessék 
a szertartásokból. Mire Dobner azt felelte, hogy az nem tartozik 
reájuk; mert úgymond, mi kedvelői és nem gyűlölői vagyunk 
Krisztus keresztjének; azon vers értelme szerint:

Effigiem Christi, quoties transibis, honora,
Non tarnen effigiem, séd quem designat, adóra.

Még azután is védekezniük kellett a protestánsoknak azon 
vádak ellen, hogy vallásuk sérti a katholikusokat, hogy az erő
szakkal hozatott be. De erre Dobner a jul. 14-kén tartott ülésen 
azt a feleletet adta, hogy nem erőszakkal, nem fegyverrel, hanem 
kéréssel, könyörgéssel és könnyekkel vívták ki magoknak azt a 
szabadságot, hogy istenükhöz saját vallásuk szerint folyamod
hassanak.

Minthogy a protestánsoknak azon kérelme, hogy az ő sérel
meik is országos sérelmek gyanánt terjesztessenek ő felségéhez, 
a katholikus többség által nem fogadtatott el, az evangélikusoknak 
nem maradt egyéb módjuk, mint az, hogy külön feliratban uta
sítsák vissza az ellenük szórt rágalmakat, s kérjék továbbra is ő 
felségének atyai védelmét. A felirat szerkesztésével Okolicsányi 
Pál bízatott meg. Ez erős érvekkel mutatta ki, hogy az evang. 
vallás nem erőszakkal hozatott be az országba, hogy nem uj és 
nem veszedelmes vallás, hogy azt a hazai törvények is elismerték, 
és végre, hogy e miatt sohasem lett volna az országban háború, 
ha némely türelmetlen katholikus urak erőszakkal, a törvény s 
királyi hitlevelek ellenére nem szedték volna el az evangélikusok 
templomait és iskoláit. Pontonkint veszi a soproni és pozsonyi 
országgyűlések határozatait, s kimutatja tényekkel, hogy azok nem 
tartattak meg.

Egy külön emlékiratban kimutatja, hogy a katholikusoknak 
a királyi válaszra Írott replikája nem állja meg a komoly kritikát. 
Argumentumai, csakhogy bővebben kifejtve, ugyanazok, melyeket 
fentebb említett beszédében felhordott. A törvény, a királyi hit
levél, az ősi keresztyénség, Szent István decretuma, a szentirás és 
a józan ész logikája mind mellette tanúskodnak. De bármily érdé-
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mes volna is ezen egész emlékiratnak tartalmát közölni, czélunk- 
hoz képest csak a végét idézzük, a hol t. i. a rózsahegyi zsi
natról van szó.

A király és egész udvarának Ítélete alá bocsátja Okolicsányí 
a katholikus statusnak azon eljárását, melynél fogva replikájában 
ráfogja az evangélikusokra, hogy száműzik a Krisztus keresztjét 1 
Ezzel is — úgymond — csak a vallási békétele/iség, zaklatás és 
üldözés magvait akarják elhinteni az országban. Ugyanis azt irja 
a replica, hogy ezen háború idején némely uj secták száműzték 
a Krisztus keresztjét, s azt kívánja, hogy ezeknek hely ne adassék 
az országban; a királyi ügyész vizsgálatot indítson ellenök, ő fel
sége pedig adassa vissza az azok által elfoglalt templomokat. A 
dolog úgy áll, hogy az evangélikusok, a szentirás szerint a ke
resztet elismerik a Krisztus szenvedéseinek jelképéül, mint a mely- 
szenvedésekből a Krisztus érdemében való hit által ered a lelkek 
üdvössége; ezt tartják ők is szilárdul és változatlanul a hit hor
gonyául. Ezt bizonyára senki sem fogja tartani oly borzasztó 
bűnnek, melyért az evangélikusokat üldözni és kiirtani kellene. 
Igaz, hogy az ágostai hitvallásuak, kiket a kath. status közönsé
gesen és megvetőleg csak lutheránusoknak szokott nevezni, zsi
natot tartottak, melyhez a törvények szerint teljes joguk volt; s 
ott többek között rendezték a külső szertartásokat, melyek a hit 
igazságát és lényegét nem szüntetik meg, ha nincsenek, de nem 
is emelik, ha megvannak. A külső ünnepélyességek egyformasága 
tekintetéből azt határozták, hogy a fakereszt használata, mely a 
reformatio kezdetétől fogva temetések alkalmával hol előlvitetett,, 
hol elhagyatott, általában elhagyassék. Ezen változtatás, ily veszé
lyes magyarázatok által sem akarja a vallás szabad gyakorlatát 
megzavarni, sem pedig a törvényeket felforgatni.

A mi pedig azon templomok visszaadását illeti, melyeket 
állítólag az evangélikusok a háború alatt elfoglaltak, arra nézve 
megjegyzik, hogy maga a kath. status igen jól tudja, miként azok 
nem erőszakkal vétettek el a katholikusoktól. Voltak esetek, hogy 
oly templomok, melyek részint a soproni (1681) gyűlés előtt,, 
részint utána foglaltattak el az evangélikusoktól, melyeket aztán a 
katholikusok, ő felségének akaratja szerint, önkényt adtak vissza. 
Lehet-e ezt erőszakos foglalásnak nevezni ?

Azonban kijelenti Okolicsányí, illetőleg az ev. status, hogy az 
említett rózsahegyi zsinatot, s annak tényeit és határozatait, mivel
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nem törvényes elöljáróság alatt hozattak, védelmezni nem akarja. 
De azt alázatosan kéri, hogy a kath. statusnak a vallás szabad
ságát illető veszélyes törvénymagyarázata és egyéb kívánságai ne 
fogadtassanak el; sőt ellenkezőleg ő felsége, királyi hatalmánál és 
kegyességénél fogva, továbbra is vigasztalja meg evangélikus ren
déit oly határozat által, mely a vallás szabadságát és az ország 
békéjét biztosítani, az ev. rendeket pedig örök hálára kötelezni 
fogja.1

Ezen czáfoló iratnak és vele együtt az emlékiratnak Bécs- 
ben való átadása Okolicsányi Pálra, Röszler Andrásra és Usz 
Gáborra bízatott.

** *

A mig a kiküldött bizottság Bécsben járt, és ott a befolyá
sosabb kormányférfiak megnyerése által igyekezett kedvező választ 
biztosítani magának, addig Pozsonyban, bár lassan, tovább folytak 
az országgyűlési tárgyalások.

Nagy gondot okozott a rendeknek azon kérdés eldöntése, 
mit tegyenek az úgynevezett lázadókkal, a kiknek lecsendesítését, 
illetőleg megtérését József király őszintén óhajtotta, és a kiknek 
már eleve is bűnbocsánatot hirdetett. Abban egyetértettek, hogy 
a lázadók fejei elkülöníttessenek a többiektől. Amazok okvetlenül 
kárhoztatandók; emezek megnyerendők. Hosszas viták után juh 
23-kán Rákóczyt és Bercsényit felségsértőknek és a haza ellen
ségeinek nyilvánították, párthiveik számára azonban, ha egy év 
alatt leteszik a hűségi esküt, bűnbocsánatot Ígértek. Természetes, 
hogy az ónodi és egyéb gyűlések határozatai is érvényteleneknek 
mondattak.

Ezt az alkalmat az országgyűlésen jelen volt kath. követek 
arra akarták felhasználni, hogy az evangélikusokat rövid utón a 
«rebellisek» közé soroztassák, s mint ilyeneket minden egyházi 
jogaiktól és javaiktól kívánták megfosztatni.

Minthogy a bécsi udvarban, sőt az országgyűlésen is akadtak 
oly higgadt kath. világi férfiak, a kik — a király intentiót is
merve — nem voltak hajlandók a papok kívánságát teljesíteni, 
tehát ezek uj ürügyet kerestek a proscriptió kimondására.

1 Lásd Dobner Diariumát a Nemz. Múz.
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Az ürügyet meg is találták; nem ugyan az evangélikusok 
jelenlegi magaviseletében, hanem az 1707-ben tartott, különben az 
evangélikusok által is érvénytelennek mondott rózsahegyi zsinat 
némely határozataiban.

A klérus semmiképen sem tudott megnyugodni ő felségének 
azon második leiratában, melyet a kath. rendek replikájára lekül
dött, s melyben röviden ugyan, de határozottan ki volt mondva, 
hogy első resolutiójához híven, a soproni és pozsonyi utolsó 
országgyűlések határozatait tiszteletben kívánja tartani azon jogok 
épségben tartásával, melyeket némely szabad kir. városok szereztek 
magoknak.

Maga e leirat rövidsége tanúsítja a király bölcseségét, a ki 
a javában folyó polgári háború zaját éppen nem tartotta alkalmas
nak arra, hogy részletekbe bocsátkozzék. Sőt éppen az ország
szerte dúló harcz füstölgő romjai arra ösztönözték őt, hogy az 
engesztelődés szellemét előmozdítsa, s az egymással szemben álló 
honpolgárokat jogaik biztosítása által megnyugtassa és magához 
csatolhassa. Csak a kath. papság országgyűlési követei nem gon
doltak az ország szerencsétlenségével. A szeretet és engesztelődés 
erényei helyett, a gyűlölet átkát terjesztették akkor, midőn a 
rózsahegyi evang. zsinat határozatait kezdték bolygatni.

Spázay Pál kanonok a jul. 25-kén tartott ülésen proscribál- 
tatni kívánta mindazokat, a kik a rózsahegyi zsinaton a szent 
kereszt használata ellen szólották. Ebből óriási zaj keletkezett. 
Okolicsányi felugrott, hogy a kanonok indítványa ellen szólhas
son ; de a rendek mindenfelől nagy zajjal kiáltották, hogy nem 
lehet vitát kezdeni, az idő előre haladt, zárassék be a sessió! A 
personalis az által vetett végett a váratlan zajnak, hogy az ülést 
hirtelen feloszlatta.

Két nap múlva a klérus ismét felmelegítette e tárgyat. Most 
már nem csupán Spázay lépett fel a szent kereszt védelmére, ha
nem az összes káptalanok és konventek követei igényelték magok
nak a dicsőséget, hogy a szent kereszt vitézei között helyt fog
laljanak, s az utókor által megemlegettessenek. Egy emlékiratot 
nyújtottak be az országgyűlésnek, melyben a hitbuzgalom bámu
latos tüzével támadják meg a rózsahegyi zsinatot, illetőleg a «re
bellis» evangélikusokat.

Elmondják abban, hogy két év előtt «a lutheránus rebellisek 
és kálvinisták» Rózsahegyen zsinatot tartván, ott a szent kereszt
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használatát elvetették. Ez által — úgymond — a szent kereszt 
meg van gyalázva és a nevezett zsinat uj eretnekségről tesz tanú
bizonyságot. Ugyanis nemcsak az istent, nemcsak az isteni tiszte
letet sértette meg az által, hogy a hazai törvények ellenében eltö
rült némely ünnepet, méltatlanul bántva az összes kereszténységnek 
a Krisztus keresztjében megszerzett üdvösségét: hanem hálátlan
ságot tanúsított a haza* iránt is, midőn száműzte a keresztet, mely 
ezen apostoli Magyarországnak egyedüli és fő régi díszét képezte. 
Ebben állott, ettől függött a szent korona adományainak legfőbb 
java, és az ország dicső királyai Szt. Istvántól kezdve azért nevez
tetnek apostoli királyoknak, hogy miként hajdan Salamon

«Struunt Templa, ditant donis,
Ornant gemmis et coronis 
Cruces et Altaria.»

Mindezeknél fogva alázattal fordulnak az ország karaihoz és 
rendéihez, mint az isteni tisztelet és az ősi római kath. vallás 
védőihez, hogy azon rózsahegyi zsinatot, mely az istent, az 
egész kereszténységet és a hazát sérti, nyilvánosan és névsze- 
rint, más conventiculumok példájára, proscribálják, a miért az isten 
áldását fogják elnyerni.1

A personális, a ki szerette volna elkerülni az ezen memo
randum által előreláthatólag előidézendő vitát, arra kérte az evan
gélikus rendeket, hogy mivel az ügy nagyon kényes és «ragadós» 
ne vitatkozzanak felette, hiszen nem az egész evang. status van általa 
megtámadva, hanem csak némely evangélikusok. Ezek a csupán 
evang. rendekből álló convent határozatától tették függővé további 
eljárásukat. A convent azonban azt határozta, hogy mivel a káp
talanok és conventek memoranduma országos ügyek, jelesül pedig 
a vallásügyi replica kapcsán terjesztetett elő, tehát nem lehet azt 
szó nélkül hagyni.

Addig is azonban, mig nyilvános tárgyalására kerül a sor, 
Okolicsányi megbizatott, hogy az evangélikus rendek nevében 
választ írjon reá. Julius 30-kán a kész dolgozat felolvastatott és 
elfogadtatott a convent által. A szerkesztő szokott alaposságával 
verte vissza a papság támadásait. Megértették — úgymond— az

1 Inclytorum Statuum et Ordinum Servi et Capellani humillini, obliga- 
tissimi Venerabilium Capitulorum et Conventuum ablegati. Dobner i. h.

/
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evang. rendek a káptalanok és conventek emlékiratát, melynek 
szavai ugyan nem irányulnak általában az evangélikusok ellen, de 
belső tartalma mégis nem annyira ama zsinat eltörlésére, mint 
inkább az evang. vallás szabad gyakorlatának, mint eretnekségnek, 
kárhoztatására és üldözésére van irányítva.

A mi a rózsahegyi zsinatot illeti, arra nézve az evang. ren
dek megjegyzik, hogy annak említése nem a kir. válasz 33-dik 
pontjából vétetett, a hova nem is tartozik: de vétetett a rendek 
válaszának 4-dik pontjában foglalt záradékából. E zsinatot, a menv- 
nviben nem törvényes elöljáróság, hanem a király ellen harczolók 
hatalma alatt tartatott, ők magok sem ismerik el törvényesnek. 
Ennél fogva nem is kellett azt külön megnevezni, mivel a más 
eltörlendő conventiculumokról szóló 4-dik pontban általában ez is 
benfoglaltatik.

Hogy a királyi válasz 33-dik pontjára sem illik, abból is 
eléggé világos, hogy az nem holmi kárhoztatott vagy kárhozta
tandó «szektákról», hanem szabad és beveti vallásokról szól. És 
pedig szól nem azért, hogy a vallás szabad gyakorlatáról hozandó 
törvény felbolygassa a lelkek nyugalmát, hanem hogy ő felségé
nek óhaja szerint béke és nyugalom következhessék belőle.

De valóban a 4-dik pont záradékához sem tartozik, mert 
magától értetődik, hogy a mint eltörültetett a szécsényi és ónodi 
gyűlés azon általános kifejezéssel, hogy minden törvénytelen con- 
venticulum eltörlendő, úgy eltörültetett a rózsahegyi zsinat is. 
Nem akarnak haszontalan vitába bocsátkozni, de ki lehetne mutat- 
niok, hogy voltak más ily conventiculumok is, melyeket sokkal 
inkább, sokkal jogosabban és igazságosabban lehetne eltörülni, mint 
a rózsahegyi zsinatot. Mert ebben az evangélikusok semmit sem 
tettek ő felsége ellen, hanem határoztak elhagyása vagy megtar
tása felett oly szertartásoknak és külső cselekményeknek, melyeket 
Krisztus példája és az apostolok tanai szerint, s ezek alapján az 
ágostai hitvallás szerint is, elhagyniok vagy megtartaniok lehetett 
és pedig a lelkiismeret megsértése nélkül. Ilyenek például némely 
ünnepek elhagyása, melyeket sok evang. egyházban sohasem tar
tottak m eg; ilyen a fakereszt használata temetési meneteknél, 
melyet most külső egyformaság tekintetében mindenütt elhagyan- 
dónak határoztak. Ezt a papi követek a Krisztus keresztje szám
űzésének nevezik csak azért, hogy gyülölséget terjeszthessenek az 
ev. vallás iránt, melynek változhatatlan alapját, a szentirás értei-
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mében vett Krisztus keresztje képezi. Ha ezért a zsinat általában 
érvénytelennek mondatik ki, az őket egyáltalában sérteni nem fogja, 
sőt ahhoz, ő felsége óhajához képest, a béke kedvéért szívesen 
hozzájárulnak.

De ha nem ezen indokokból, hanem a papi követek által 
felhozott és a mai háborús időkben éppen nem helyesen túlzott 
külön okoknál fogva törültetnék el, akkor semmisem következ- 
hetik valószínűbben, szükségszerűbben, bizonyosabban, és veszé
lyesebben, mint az, hogy az evangélikusok vallásának szabadsága, 
a törvények, békekötések és kir. hitlevelek, sőt a 25. és 26-dik 
törvényczikkek is fel fognak forgattatni. Az által hallgatagúl mind 
azok kárhoztatva lennének, a kik bizonyos ünnepeket rég időkről 
fogva isteni joguknál fogva nem tartanak meg, és kik temetések 
alkalmával a fakeresztet nem vitetik elől. Hiszik azonban, hogy 
ezt ő felsége nem fogja megengedni.

Továbbá figyelembe kívánják vétetni azt is, hogy ha csupán 
oly külső szertartások elhagyása miatt, melyek a hit lényegét nem 
érintik, valamely egyház eretneknek volna nevezhető, akkor abból 
az következnék, hogy az apostolok magok is eretnekek, mert nem 
egyforma szertartást követtek, pedig ezt gondolni sem lehet. Sőt 
azt merik állítani, hogy ha valaki alaposan kutatná, azt találná, 
hogy sok olyan szertartás, mely hajdan Szt. István, Szt. László és 
Kálmán királyok idejében előírva volt, most a kath. egyházakban 
többé nem található. Sőt azt is fogja tapasztalni, hogy olyan ünne
pek is, melyek decretalis ünnepeknek neveztettek, most vagy egy
általában nem tartatnak meg, vagy nem oly ünnepélyességgel mint 
a többiek. Vájjon azért a nevezett papi követek saját vallásukat is 
sectáriusnak és eretneknek fogják-e nevezni ?

Mindezen előrebocsátott érvek szóval elmondattak már nem
csak az alsó tábla ülésein, hanem írásban is össze voltak foglalva 
már akkor, mikor a káptalani és konventi követeknek amaz em
lékiratai felolvastattak. Azt hitték, hogy azok alapján mindenki be 
lógja látni, miként az evangélikusok nem várnak egyebet, mint 
hogy ama zsinat, más conventiculumok módjára, csak oly általános 
kifejezéssel tömhessék el, mely sem nekik sem vallásuknak sérel
mével nem jár. Azonban nemcsak hogy ezen várakozásukban csa
latkoztak, de meglepetéssel látják, miszerint lázadással gyanusít- 
tatnak, midőn ellenfeleik nyilvános ülésen azt követelik, hogy ama 
zsinatnak részesei (qui consortes ejus erant) nem csupán az elmon-
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dott külön okokból, melyek az evangélikus vallás szabadságát 
veszélylyel fenyegetik, hanem az emlékiratban foglalt nyilt kife
jezéssel száműzessenek és kárhoztassanak.

Gondolják meg a kath. rendek, vájjon ez előmozdítja-e ő 
felségének szándékát, mely abban áll, hogy az elpártoltak vissza
téríttessenek ? Vájjon nem fog-e ez inkább ösztönül szolgálni arra, 
hogy azok is visszariasztassanak, a kik kezdettől fogva a kibékü
lést hangoztatták? Vájjon időszerű dolog-e azon jóindulatú embe
reket a hűségtől elidegeníteni inkább, mint abban megerősíteni, és 
pedig oly kifejezésekkel, melyek az ev. vallást mélyen sértik. Végre, 
ha azon zsinaton hozatott volna is olyan határozat, mely a ke
resztény hitet sérti, vájjon azokat,, a kik azóta hívek lettek, nem 
kellene-e meghallgatni, hogy mi okból cselekedték azt? Vájjon 
azon megtértek, a kik azon zsinatnak eltörlésébe beleegyeztek, 
mivel az nem törvényes elöljáróság alatt tartatott, szintén kárhoz- 
tatandók-e, mielőtt meghallgattatnának? Nem-e mindenki méltán 
fogja gondolhatni, hogy e kívánságnak nincs egyéb czélja, mint 
hogy ő felsége, engedvén e kívánságnak, önmagával ellenkezésbe 
jöjjön, s olyanokat is száműzessen, a kiknek az általános amnes- 
tiában nyíltan megbocsátott ? Ezt még azok ellen sem lehetne 
tenni, a kik a detronizálást aláírták, ha már egyszer ő felségének 
hűségére tértek. Mért akarják tehát elvonni a kegyelmet azoktól, 
a kik ama zsinat részesei, consortesei voltak ?

Mind ezeknél fogva alázattal könyörögnek, hogy félretevén 
a sértő és igaztalan indokolást, mely ó felségének intentiójával 
ellenkezőleg csak nagyobb zavart idézhet elő, nemcsak azon irat, 
hanem a kir. resolutióra készített replica is, mely az evangélikusok 
ellenmondása daczára készült, mellőztessék, enyhíttessék, s követ
kezésképen mint az evangélikus vallás védelmére felhozott okok 
visszaverésére és az evang. vallás megalázására czélzó irat meg ne 
hallgattassék, a zsinat eltörlése a 4-dik pont általános kifejezése 
alá foglaltassák, s a káptalanok és konventek követeinek akaratja 
ne teljesítessék.

Végül kijelentik, hogyha a kath. status ezen jogos kívánsá
guknak eleget nem tenne, azon esetben protestálnak isten és annak 
angyalai, s maga a kath. status előtt is mindazok ellen, a mik 
vallásuk gyalázatára és magok veszedelmére a többször említett 
Írásban és a kir. válaszra adott replikákban foglaltatnak. Fájdalom
mal és kényszerűségből teszik ezt, nehogy hallgatásuk által ő



felsége, az uralkodóház, és az egész világ azt gondolhassa, hogy 
Magyarországban az evangélikus vallás, az ágostai és helvét hit
vallásoktól eltérőleg degenerál.1

Ezen válaszirat benyújtásával Röszler volt megbízva; de ő 
ezt — nem tudni mi okból — nem tette meg azonnal,1 2 3 a miért 
a papság még hangosabban követelte azoknak proscribáltatását, a 
kik a keresztet nem akarják használni.

Aug. 3-kán és 4-kén ismét szóba került e tárgy. A klérus 
hevesen követelte a proscriptiót. Kifejezéseiben éppen nem volt 
válogatós. A cvrebellis», «eretnek» és más hasonló szavak kemény 
viszonzásokra adtak alkalmat. Az evangélikusok tiltakozva e sértő 
kifejezések ellen, ismételve kijelentették, hogy a rózsahegyi zsinatot 
ők magok sem tartják érvényesnek. Az ennek daczára megújuló 
támadásokból azt látják, hogy a klérus ezt csak ürügyül akarja fel
használni vallásuk üldözésére. De a klérus nem tágított. Ismételte 
a memorandumában felhozott okokat és kihivólag azt vetette fel, 
mért nem válaszolnak hát irásilag jul. 27-diki emlékiratukra?

Erre az evang. követek, restelve, hogy Röszler a már kész 
czáfiratot be nem nyújtotta, azt válaszolták, hogy az Írásbeli válasz 
is készen áll, csak tessék azt meghallgatni. Ott is ki van mutatva, 
hogy a rózsahegyi zsinat csak erőszakkal hozatott be a kir. válaszra 
adott replikába, és hogy a kereszt, melyet a szentirás értelmében az 
evangélikusok is tisztelnek, egyáltalában nem indokolja a klérus 
türelmetlenségét. Dobner a vita folyama alatt egy czédulára irta és 
köröztette Kristoforus következő szavait: «a legfőbb bölcseség 
pedig abban áll, ismerni Jézust a keresztre feszítettet!»

De a papi követek közűi csak Unverzagt premontrei rendi 
követről van feljegyezve, hogy szt. Kristoforus szavait helyeselte,. 
A többiek folytatták a tárgytalan keresztes háborút, melynek vége 
az lett, hogy a többség aug. 7-kén elfogadta a kérvényt, s ahhoz

io9

1 Inclytorum Statuum et Ordinum Regni humillimi servitores Ablegati
Evangelici. Két egymástól eltérő kézirat Dobnernél a Nemz. Múz. levéltárában. 
Az eltérés onnét magyarázandó, hogy az eredetileg Okolicsányi által még jul. 
30-án szerkesztett szöveg az augusztusi viták alapján bővíttetett és javíttatott.

3 Dobner aug. 6-káról megjegyzi: «NB. die 6. Augusti dicit ad me 
Dnus Okolicsányi, male ipsum habere, quod Dnus Röszler Memóriáié refuta- 
torium non exhibucrit hac die in domo Regnicolarum, cum ipsi, sepius ut 
exhiberet, dixerit et in pileo Dni Röszler habuerit.»
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képest szerkesztette az ő felsége válaszának 4-dik pontjára vonatkozó 
replikát.

A bevezetésben hálájokat fejezik ki a rendek azért, hogy ő 
felsége ezen pontot jóváhagyni méltóztatott. De csakhamar lelkűk 
keserűségét öntik ki a fölött, hogy a Krisztus keresztjének némely 
istentelen és eretnek gyűlölői, kik nem elégesznek meg avval, hogy 
halálos mérges tajtékjokkal ő felségét mint törvényes királyukat, 
saját hazájukat és ő felségének hű rendéit, veszélyes törekvéseikkel 
és ártási szándékaikkal gonoszul megsértették, hanem, hogy még a 
királyok királyának, az ég és föld urának s az egész emberi nemnek, 
sőt a fakeresztben győzedelmeskedő Megváltónak sem látszassanak 
engedni, rózsahegyi álzsinatukban az ország positiv törvényeinek 
ellenére, nemcsak a decretalis ünnepeket, hanem magát az egész 
kereszténység visszanyert üdvösségének szent keresztjét is, mely 
ezen apostoli országnak legfőbb díszét képezi, magának az ágostai 
hitvallásnak ellenére gyalázatosán száműzték, s ez által nem iszo
nyodtak az országba uj «sectát» behozni és mindenféle más rosszat 
előidézni.

Mindezeknél fogva a karok és rendek alázattal kérik ő fel
ségét, hogy azon kárhoztatott álzsinatot vagy veszélyes conven- 
ticulumot, mely az egész kereszténység gyalázatára és lealázására 
Rózsahegyen tartatott, és az ott hozott mindenféle határozatokat, 
mint melyek sérelmesek az Istenre, ő felségére, az egész keresz
ténységre és ezen hazára nézve, örökre eltörülteknek, megsemmi- 
sítetteknek, megölteknek (pro mortificatis), és kárhozottaknak 
kijelenteni, s az azokat merénylő eretnekeket s azoknak pártfo
góit és követőit, mint a Krisztus keresztjének valóságos ellensé
geit, s úgy az isteni, mint emberi felségnek nyílt megsértőit, a 
közbéke és nyugalom megzavaróit, számüzötteknek kijelentetni és 
kihirdettetni, s mindezt az ország törvényeibe iktattatni méltóz- 
tassék.1

Aug. 13-kán, midőn a királyhoz felterjesztendő ezen válasz 
felolvastatott, Okolicsányi Pál ismét felszólalt, azt kívánván újra, 
hogy a protestánsok kívánságai is csatoltassanak az illető ponthoz. 
Be is nyujtá azonnal a papok emlékiratára írott választ és azt 
felolvastatni kérte.

Alig olvastatott ez fel, a klérus tagjai keményen megtámad

1 Dobner, naplója 192. lapján.
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ták. Első kifogásuk azon aláírás ellen volt, hogy a protestánsok 
magokat régi szokás és jog szerint «evangélikus rendek»-nek ne
vezték. Ez nézetük szerint ép oly jogtalan, mint illetéktelen elne
vezés. Honnan veszik a protestánsok a bátorságot, mire alapítják 
jogukat arra, hogy e nevet használják ? Régi dolog — úgymond -— 
hogy csak négy országos rend van, és ennélfogva «az evangéli
kusok» nem képezhetnek külön rendet.

Ilyen régi kopott fegyverek ellenében a protestánsok ismét 
a törvényre hivatkoztak. De hiába; a káptalanok és konventek 
követei jobb ügyhöz méltó buzgalommal harczoltak ellenök. A 
tanácskozásba újra a szenvedélyt hozták, követelvén nemcsak azt, 
hogy a protestánsok kívánsága ne teljesítessék, hanem azt is, hogy 
az «evangélikus követek» takarodjanak ki a tanácskozás termé
ből, 1 mert itt az ötödik rendnek helye nincs.

El lehet képzelni, minő zaj támadt e szavakra. Éles viszon
zások, személyes támadások és boszantó megjegyzések nem hiá
nyoztak.

Az evangélikusok között különösen Okolicsányi boszanko- 
dott, a kit avval is vádolt a klérus, hogy részt vett a rózsahegyi 
zsinaton. 1 2 Azon ellenvetésre, hogy itt az evangélikus rendeknek 
helye nincs, azt válaszolták, hogy ha nem lenne helye, akkor ő 
felsége regalis utján nem is hivta volna meg az országgyűlésre. 
Különben — úgymond — ilyen dolgokra nem érdemes még csak 
felelni sem.

1 «Praeprimis tarnen hoc, quod Dnus Gábriel Spázay, publicus ille 
Fafacium orator, in sua emphastica magis, quam rationabili publica oratione. 
inter reliqua, inepte nimis postulaverit, quatenus omnes Evangelici Ablegati 
ex stante mox illius temporis sessione, sine omni respectu, ceteris etiain Cle- 
ricis idem vociferantibus volentibusque ejiceantur.» Kőszeghy levele Gabriel 
Jánoshoz és Miklóshoz keltezve aug. io-kéről Becsben. Lásd Dobner naplóját 
191. lap.

2 «Locutus praeterea alia quoque Clerus minus convenientia, ut, inter 
caetera, hoc quoque impudenter ausus est objicere (cujus ego in contrarium 
alioquin testis esse possum) quod meus etiam Dominus praefatus principalis 
(Okolicsányi) interfuisset ill! Synodo, ideoque Suam Dominationem Perillu- 
strem tarn strenuum fore deffensorem ; cui respondit publice : non esse hoc 
verum, et, si male hoc audiret, aut male haberet, mox sibi Juris peteret Satis- 
tactionem. Maluit nihilominus rubore perfusus cum pace sancius considere, 
quam mendacinam quaerens promovere litem . . . .  Kószeg’ni levele u. o.
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Magának a herczegprimás kellett közbelépnie, és az illető 
káptalani és konventi követeket mérsékletre intenie. 1

A vége az lett, hogy a többség replikája — a protestánsok 
kívánalmainak figyelembevétele nélkül — ment fel a királyhoz. 
Az országgyűlés pedig — mivel az országban pestis mutatkozott 
— ismét elnapoltatok.

Az evangélikusok, régi szokásukhoz híven, ismét Bécsbe 
folyamodtak, s küldötteik által igyekeztek kedvező választ kiesz
közölni.

A ministerek unni kezdték e harczot, és általánosságban csak 
arra intették őket, béküljenek ki a klérussal. Ő felsége teljes jóaka
rattal van a protestánsok iránt, de a klérust sem akarja ellenségévé 
tenni. Erre Röszler megjegyezte, hogy a klérussal nem lehet 
kiegyezniök, éppen úgy a mint a bárány nem egyezhetik ki, az 
őt felfalni akaró farkassal. Ezért van szükségük a főpásztor vé
delmére.

Aug. 29-kén jelenté nekik a titkos referendarius, hogy ő fel
sége a király az evangélikus vallást törvényesen bevett vallásnak 
ismerte el, csakhogy a lakosok közötti békét biztosíthassa. A mi
nisterek és az esztergomi érsek is jóindulatot mutattak; s nem 
helyeselték az országgyűlésen szereplő túlbuzgó kanonokok kitö
réseit. A protestánsok ismét remélni kezdtek. Külön tanácskozá
saikon örömmel közölték egymással a hallott jó híreket. Ilyenek 
voltak: hogy ezután szabad lesz a protestánsoknak templomokat 
építeniök, hogy az általok épített templomok és iskolák nem fog
nak többé elvétetni, hogy maga a bibornok érsek biztatja a pro
testánsokat, legyenek türelemmel, mindent meg fognak nyerni.1 2 3

Ily biztató jelekkel szemben arról tanácskoztak, hogy minő 
feltételek között bocsátkozzanak alkudozásba a jóindulatú minis
terekkel ? Az volt a kérdés : maradjanak-e általánosságban az evang. 
vallás jogainak védelmezésénél, avagy részletekbe is bocsátkozza-

1 . . . pro et contra — mondja a napló — diu quoque disputatum, et
jam ad personalia quoque deventum fűit. ubi dum Sua Eminentia et Celsis- 
imus Princeps — ne aliqua extremitas suboriatur — semet interlocutione ini- 
verunt . . . Diarium Diaetae Posoniensis A. 1709.

3 «Dass Herr Röszler Tit. Herrn Bürgermeistern und mir referiret, wie 
Sue Eminenz Herr Cardinal v. Sachsen zier (?) und Ihro Excel], Herr unga
rischer Kanzler Graf Ulésházy, immer tröstliche Hofnung gemacht, dass die 
evangelischen ihre selbst erbaute Kirchen wiederum durch Ihro königliche 
Majestät zurückbekommen werden . . »
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nak egyes sérelmes esetek felhordásával ? E részben eltérő nézetek 
nyilvánultak. Röszler azt mondá a pozsonyi templomra nézve, hogy 
mivel a jezsuita szerzetesek sokat építettek bele, azt nem fogják 
visszaadni; de hiszi, hogy más városokban inkább lehet valamit 
nyerniök. Okolicsányi megjegyzé, hogy azért ez ügyet nem kell 
elejteni. Ruszti Gábor azon nézetben volt, hogy ha a többi 
templomok visszaadatnak, a pozsonyiakon is lehetne segíteni. 
Dobner szerint könnyen megtörténhetik, hogy ha az evangélikusok 
a részletekbe bocsátkoznak, a ministerek pedig az általánosságok
hoz ragaszkodnak, tényleg semmit sem eszközölnek ki. Mire 
Okolicsányi azt válaszolá, hogy a vallás szabad gyakorlatát akkor 
is birhatjuk, ha némely templomaink és iskoláinkat nem nyerhetjük 
is vissza, mit azonban Röszler és Dobner nem ismertek el, mert 
szerintök a vallásszabadság templomok és iskolák szabad bírása 
nélkül nem létezhetik. Hivatkoztak az 1647—ki törvényre, melyben 
a visszaadandó templomok felsoroltatnak, és ő felségének Szilé
ziában követett eljárására, mely szerint elvett templomokért pénz
beli kárpótlás adatott. De mindezen észrevételeknek az lett a vége, 
hogy a törvényektől és kir. diplomáktól eltérni nem szabad. Tegyen 
ő felsége tetszése szerint, de az evangélikusok a magok kérelmé
ből el nem állhatnak már csak az utódok leendő Ítélete miatt sem.

A Bécsben kifejtett erélyes működésnek tagadhatatlanul volt 
jó hatása. De nagy tévedés volna azt hinni, hogy a bécsi udvart 
csak ez hangolta kedvezőbb indulatra a protestánsok iránt. Igen 
valószínű, hogy a külső körülmények határoztak.

Az 1709-ki országgyűlés szétoszlása után, a mint tudjuk, 
kettős erélylyel folytak a diplomatiai működések. Az amnestia 
kihirdetése után a csatamezón is hátra szorított Rákóczy ügye 
iránt szemlátomást lohadt a lelkesedés. A megfélemlített nemesség 
tömegesen kezdte elhagyni zászlait. A papság követte a ne
mességet. Ugyanis XI. Kelemen pápa, a ki miután Józseffel foly
tatott viszályait kiegyenlítette, ennek kérelmére, még 1709. szep
tember 17-kén egy brévét intézett Keresztély Ágost esztergomi 
érsekhez, melyben komolyan inti a papságot, hogy elhagyván 
Rákóczyt, a királyhoz csatlakozzék, mert különben mindazok, a kik 
ezt nem teszik, javaiktól és méltóságaiktól megfosztatnak.

Zsilinszky : Korrad. zsinat. 8



Ennek következtében meg is indult a vizsgálat, melynek 
alapján Telekessy István egri püspök, Petes András egri prépost, 
Bacho János n.-váradi prépost, Pongrácz Imre fárai püspök és 
esztergomi kanonok; továbbá az egri káptalan, a váczi prépost és 
kanonokok, Mérai Mihály szegszárdi apát és esztergomi kanonok, 
gr. Zichy Pál győri kanonok, Viza de Matai, Brenner Ferencz 
szepesi prépost, a jászói és leleszi konvent, Kéry minorita szerze
tes, Majtényi paulinus szerzetes és mások csakugyan el is Ítéltet
tek.1 Rákóczynak nem maradt egyéb teendője, mint a békealku
dozás megkisérlése. Hamel Bruininx hollandi követ útján október 
elején közölte feltételeit a bécsi kormánynyal. Ezek közt a legelső 
az, hogy a kir. hitlevél hajtassék végre, és hogy a vallásügy a 
szécsényi végzés szerint intéztessék el. A többi feltételek, például, 
hogy a felkelteknek teljes amnesztia adassék, hogy az örökös 
királyság korlátlan uralommá ne tétessék, hogy a fegyverjog eltö
röltessék s javai mindenkinek visszaadassanak; végre, hogy mind
ezek egy közönséges országgyűlésen hajtassanak végre, egyálta
lában nem voltak súlyosak. A bécsi kormány azonban bízván 
szerencséjében, már akkor nem volt hajlandó azokat elfogadni.

Rákóczyt fegyveres erővel leverni, híveit elhalászni, külföldi 
szövetségeseit megnyerni: ez volt a bécsi udvar nem éppen ügyet
len diplomatiai működésének iránya.

József tudta, hogy a magvar felkelők ügye úgy Angliában, 
mint Hollandiában és Poroszországban leginkább a protestáns val
lás szabadságának érdekei miatt pártoltatik; tudta azt is, hogy a 
múlt országgyűlésen előfordult vallásügyi tárgyalások viharos jele
neteinek híre Londonban, Hágában és Berlinben is élénkebbé tette 
az érdeklődést Magyarország iránt; végre tudta azt is, hogy 
Rákóczy nem hagyott fel abbeli tervével, hogy Magyarország 
királyává egy porosz herczeget tegyen.

Mindezen külokok bizonyára nagy mértékben sarkalták őt 
arra, hogy ellentállván a klérus sürgetéseinek, lehetőleg megnyug
tató válaszokat adjon a hozzá bizalommal forduló evang. rendek
nek. Be akarta bizonyítani, hogy a magyarhoni evangélikusoknak 
érdekeit külpártfogás nélkül is képes megvédelmezni. Ezért adta 
ki mintegy válaszúi egy újonnan benyújtott panaszos emlék-

1 Balázsi Fér. Adalékok a Rákóczy forradalomhoz. Tört. Tár. XIII. 
327-333. 1.
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iratra,1 decz. 12-kén azon nevezetes rendeletét, melyben az evan
gélikusokat vallásuk szabadságának védelméről oly határozott han
gon biztosítja, mely jó szándéka iránt minden kétséget kizár.

Királyi szavát az ország minden rendű és rangú lakosságához 
intézi. Szól úgy a főrendeknek, mint a nemeseknek; a főispá
noknak és minden alsóbb megyei tisztviselőknek; szól a főpa
poknak és az alsóbbrendű lelkészeknek; szól a városok és falvak 
elöljáróinak, szóval az ország összes lakosságához. Hivatkozik az 
országban dúló forradalmi zavarokra, melyek úgy a politikai, mint 
az egyházi téren sok változást és újítást hoztak létre. Megemlíti, 
hogy különösen a törvénytelen szécsényi, rozsnyói és ónodi con- 
venticulumok határozatainak következtében sok kath. templom, 
kápolna, papiak, iskola és ezeknek javai; továbbá kegyes és világi 
alapítványok elfoglaltattak, szent helyek meggyaláztattak, lelkészek 
elüzettek, és a királyhoz hű emberek üldöztettek. Mindezek fáj
dalommal és részvéttel töltötték el atyai szivét. Minélfogva ezen 
bajoknak orvoslása czéljából ismételten kiadott rendeletéinek és az 
ország törvényeinek értelmében, újabban pedig a múlt évi julius 
24-kén a pozsonyi országgyűlésen jelenvolt rendeknek egyértelmű 
hozzájárulásával, sőt egyenes kérelmére kiadott amnestialis és 
proscriptionalis rendeletben, mely az összes vármegyéknek meg
küldetett, mindazon határozatokat megsemmisítette, melyek azon 
tiltott gyűléseken hozattak, és pedig olyképpen, hogy ha azoknak 
némelyike végrehajtatott volna, az semmisnek és eltörültnek tekin
tessék, és hiábavalónak s megtiltottnak nyilatkoztassék ki.

Másrészről azonban kijelenti, hogy a szerencsés fegyvertények 
után némelyek által elkövetett vallási üldözéseket sem helyesli; 
sőt határozottan rosszalja az önhatalmú erőszakosságokat, templom
visszafoglalásokat, az ágostai és helvét hitvallású lelkészeknek üldöz
tetését, különösen pedig azt, hogy némelyek a nevezett evang.

1 Ezen itt említett emlékirat szövege olvasható Dobner naplójában. Tar
talma tökéletesen összevág a kir. rendelet tartalmával, de mivel nincsen dá
tuma, s mivel maga Dobner azt jegyzi meg az irat alján, hogy nem tudja kik 
adták be e panaszt (Quinam fuerint hi Deputati, ego quidem nescio) tehát 
csak tartózkodva merem — a tartalom nyomán — állítani, hogy ezen panasz
irat előzte meg a kir. rendeleiet. A panaszirat hátirata ez : Ad Sacratissimam 
Romanorum Imperatoriam ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiaeque Regiam 
Majestatem etc. etc. Dominum Dominum Clementissimum, Humillima Suppli- 
catio Introscriptorum Evangelicorum Deputatorum. Nemz. Múz. Dobner 201 
tintával jelzett lap.
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felekezetek panasza szerint ezeknek régebben meghalt és a temp
lomokban eltemetett halottak onnét kiásták és kivetették.

Miért is a béke és engesztelődés megerősítése, valamint a. 
vallási és hazai ügyben megállapított régibb törvényes rendnek 
visszaállítása czéljából azon akaratát jelenté ki, hogy mindazok,, 
melyek ezen zavaros időben akár az említett conventiculumok 
alapján, akár magán erőszakból, vagy a lázadók vakmerőségének 
segítségével, vagy tötvénytelen rendelkezés folytán történtek, vagy 
megváltoztattak volna, azon állapotba helyeztessenek vissza, mely
ben ezen zavargás előtt voltak. Ekként komolyan és szigorúan
megtiltja, hogy az ágostai és helvét hitvallású lelkészek ellen bár
miféle erőszakosság, vagy üldözés, vagy azok templomainak, isko
láinak és paplakainak foglalása a soproni és pozsonyi törvényeknek 
valódi értelme ellenére bármi módon történhessék; ellenkezőleg, 
meghagyja, hogy a nevezett ágostai és helvét hitvallású evan
gélikusoknak szabad vallásgyakorlata, a jelzett törvények értelmében 
fentartassék, és semmiképen ne háborgattassék.

Mindezeknél fogva mindazoknak, a kik e rendelet elején 
előszámláltatnak, kijelenti ezen komoly és kegyes szándékát és 
akaratát; azoknak pedig, a kiket hivatalosan illet, jelesül a törvé
nyes elöljáróknak szigorúan meghagyja és parancsolja, hogy ezen 
rendelet vétele után, minden halogatás nélkül, azonnal visszaadják 
mindazon templomokat, parochiákat és iskolákat, s mindazon ala
pítványokat, melyek a protestánsoktól az említett soproni és po
zsonyi törvények ellenére elfoglaltattak, és javaikkal együtt elvé
tettek, továbbá, hogy a nevezett protestánsok szabad vallás 
gyakorlata senki által ne háborgattassék, hanem régibb állapotába 
és törvényes helyzetbe visszatétessék; úgyszintén visszaadassanak 
mindazon világi javak, melyek ezen zavargás ideje alatt előbbi 
törvényes birtokosaiktól elvétettek. Azontúl pedig senki se meré
szeljen vallási ügyben a mondott törvények ellenére önhatalmúlag 
bármi erőszakot elkövetni, különösen pedig a holtakat kiásni és 
kivetni; különben királyi haragját fogja magára vonni.1

Ugyanaznap ő felsége nevében Hunyady László aláírásával 
a klérushoz is hasonló külön rendeletet bocsátott ki, melyben 
elmondatik, hogy az ágostai és helvét hitvallású követek kérelmé
ből arról értesült, miszerint a szerencsés fegyvertények után néme-

1 Ribini, Memor. Aug. Conf. II. 522. i.



lyek önhatalmúlag, ő felségének előleges parancsa nélkül meré
szeltek templomokat foglalni, lelkészeket elűzni, sőt még eltemetett 
hullákat is kihányni. Az ilyen erőszakosságok meggátlása czél- 
jából tehát közli velük az ország rendéihez intézett, rendeletét, 
szigorúan meghagyván a püspököknek, hogy a protestánsok vallá
sának szabadságát a soproni és pozsonyi országgyűlések valódi 
értelme szerint megtartván, ezentúl ne háborgassák. Az említett 
törvények ellenére eddig elfoglalt templomokat, egyházakat, kápol
nákat törvényes birtokosaiknak visszaadatni rendeli. Felhívja az 
ország prímását, hogy hivatalos tekintélyének egész súlyával tiltsa 
el papságát a további foglalásoktól, kifejezvén ő felségének e feletti 
rosszalását.

Ezen rendeletek kibocsátásának jó hatását tagadni nem lehet.
De mivel a két rendelet, bármily megnyugtató volt is, csak 

a királyi bölcseség és kegyelem, és nem a törvényhozás ténye 
volt: a protestáns rendek a már harmadszor összehívott ország- 
gyűlésen oda törekedtek, hogy mindaz, a mit a király elrendelt, 
a törvény utján is határozottan kifejeztessék, s vallásuk szabadsága 
minden kétséget kizáró módon biztosíttassék.

Innét magyarázható a harcz további folytatása.

*
*  *

Az 1710-ben harmadszor összehívott országgyűlésen József 
király mindenkép be akarta bizonyítani, hogy alkotmányosan kíván 
uralkodni, és a «rebbeliseknek» nincs okuk tőle idegenkedniök.

A rendeknek múlt évi replikájára megadta válaszát; s nem 
lehet tagadni,*1 hogy az tapintatos és egészben véve, megnyugtató 
Is volt.

A vallásra vonatkozó 33-ik pontot február 10-kén olvasta 
fel Meskó Ádám, nádori itélőmester. Síri csend állott be, mikor 
e szavakat olvasta: «O császári és királyi felsége azt kivánja, hogy 
az ország békéje és nyugodalma tekintetéből a vallásügyben, vagyis 
az ágostai és helvét hitvallásuak szabad vallásgyakorlatának ügyében 
a soproni és pozsonyi országgyűléseken hozott törvények érvé
nyükben fentartassanak; azon kijelentéssel, hogy ha az azokban 
foglaltak bármi oknál fogva végre nem hajtattak volna, azok 
minél elébb végrehajtassanak, mire nézve már előbbi határozatát 
ismételve kijelenti. Ha azonban némelyikük az újabb zavargások
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alkalmával tartott törvénytelen conventiculmnok által — melyek az 
ország törvényei és újabb országgyűlési határozatok által is semmi
seknek nyilváníttattak — az idézett törvények világos értelmével 
ellenkezőleg helytelenül megujíttattak és megváltoztattak volna,, 
azokat szintén azon soproni és pozsonyi országgyűlések törvény- 
czikkeinek törvényes értelméhez képest az döbbeni kötelező álla
potba minél előbb visszahelyezni parancsolja; épségben maradván 
mindig az ország törvényei és bármely hatóság által addig nyert 
vagy nyerendő kir. kiváltságok. 1

Ezen körmönfont kir. válasz meghallgatása után a klérus 
elégedetlenül hagyta el a zöld házat. Hiába várta a katholikus 
előjogok biztosítását és a rózsahegyi zsinatnak névszerint való 
külön kárhoztatását. A király e részben a protestánsok felfogását 
helyeselte, a kik a múlt évi országgyűlésen viharos jelenetek 
között vitatták, hogy a nevezett zsinat a többi nconventiculuniók'» 
között értetvén, általánosságban úgy is érvénytelennek van nyil
vánítva.

A kath. rendek világi része belátta, hogy a királynak annyiszor 
nyilvánított akaratával szemben hiába való lenne minden további 
követelés. Úgy a napi események komolysága, mint a kiadott 
kir. rendeletek súlya arra ösztönözte őket, hogy hagyjanak fel a 
vallásügyi pontnak hosszas feszegetésével. A papság megnyugta
tására csak annyit tettek, hogy az eddigi óvástételek és ellen
mondások megujíttassanak és a katholicismus felsőbbsége hang- 
súlyoztassék. Ehhez képest elhatároztatott, hogy a kir. válasz végén 
foglalt záradék, mely a nyert és nyerendő kir. kiváltságokról 
szól, egyedül a kath. hiten levők részére birjon érvénynyel.

Minthogy pedig ebben az evangélikusok meg nem nyug- 
hattak, ismét hosszas viták és feliratok következtek, melyekben a 
rózsahegyi zsinat határozatai többé nem szerepeltek.

A csatatéren felmerült uj események és az országban pusz
tító epemirigy másfelé fordította a közfigyelmet. Rákóczi a szeren
csétlen vadkerti csata után elvesztette reményét arra nézve, hogy 
ügyének fegyverrel szerezzen diadalt. Hiábavaló volt az angol és 
hollandi diplomatia közbenjárása. Eredménytelen maradt a muszka 
császárnál való tervezgetés is. József nem fogadott el többé idegen 
közbenjárást, hanem egyenesen Rákóczival kezdte meg az alku-

1 A kir. válasz 1710. jan. 20-kán adatott ki.



dozást. Ennek eredménye volt az ismeretes s^athmári békekötés 
melynek a vallásra vonatkozó 3-dik pontja így hangzik: Császár 
és koronás király ő felsége, kegyelmes urunk a vallás dolgában 
országunknak törvényét megtartja, úgy annak gyakorlását ezen 
ország végezése és articulusai szerint mind Magyarországban, mind 
Erdélyben az ahhoz tartozandó beneficiumokkal együtt törvény 
szerint megengedi, nem gátolván utjokat azoknak, a kik mostan 
gratiára visszajöttek, hogy a felséges császárnál vagy a diétán 
gravamenjeik iránt magokat bejelentsék. 1

A békekötés folyama alatt József király elhalván, a trónvál
tozás számos gondjai között úgy látszott, hogy a rózsahegyi zsinat 
határozatai egészen feledésbe mentek.

Azonban nem úgy volt. Az új király által 1712-ben összehívott 
országgyűlésen ismét megújultak a vallásügyi viták. Az országban 
megszűnt a harczi zaj, de nem a vallási üldözés. Már a felirati 
vitában volt alkalmok a protestánsoknak meggyőződni a felől, 
hogy a klérus nem elégedett meg az eddigi győzelmekkel, hanem 
csakugyan az evangyeliomi vallás kiirtását tűzte ki czéljául.

Az uj király, a ki a szathmári békekötést elfogadta, s annak 
vallásügyi pontját is megerősítette, eleinte elhalt testvégének ha
tározataihoz tartotta magát, és így a klérus sürgetéseire kitérőleg 
válaszolt; de utóbb mégis engedett.

Az országgyűlés által összeirt sérelmekre kiadott resolutiójá- 
nak 33-dik pontjában csak általánosságban szólt a bevett vallások 
békéjéről s Józsefnek e részben kiadott határozatait a következő
vel erősítette meg: «Ezen pont az előbbeni kegyelmes leirat és 
a legutóbbi soproni és pozsonyi országgyűlések által teljesen 
elintéztetett; — épségben hagyatván némely királyi városoknak eddig 
nyert jogai is.

A protestánsok jól tudták, hogy az országgyűlési többség 
által le fognak szavaztatni, és hogy az ő sérelmeik most sem 
fognak országos sérelmekül elismertetni. Elhatározták tehát, hogy 
— mint eddig, ezután is külön kérvénynyel fognak ő felsége elé 
járulni. Panaszaik és sérelmeik összeírására és szerkesztésére s 
egyúttal ő felségének és ministereinek való átadására egy tizen
két tagból álló küldöttséget választottak a magok kebeléből. És 
pedig az ágostaiak közül: Báró Hellenbach Jánost, Okolicsányi

1 Károlyi Sándor Önéletírása II. k. 429 1.
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Pált, Röszler Andrást, Lányi Pált, Roth Mihályt és Dobner Fer- 
dinandot; a helvét hitvallásnak közül: Ráday Pált, Nikássy Györgyöt 
Kecskeméty Mihályt, Szentimrei Sámuelt, Szőke Mihályt és Ke- 
nessey Istvánt.

A május 29-kén tartott országos ülés~alkalmával a kanonokok 
ismét azzal állottak elő, hogy az evang. vallás csak tűrt vallás, 
hogy a rózsahegyi határozatok sértik a kath. vallást; hogy egy 
superintendens ennek alapján kikelt a katholicismus ellen stb. 
Ennek ellenében az evangélikus követek bő indokolás mellett állí
tották, hogy az ő vallásuk törvényileg bevett vallás; annak ismerte 
el az elhalt József király, és annak nevezi a most uralkodó király 
is. A mellett kifejtették, hogy az evang. vallás teljesen egyezik 
azon keresztyén vallással, melyet Szt. István hozott e hazába, s 
melyről III. decretuma szól. Ha az evangélikusok némelyei sértik 
a katholikus vallást, ott a törvény, büntessék őket; de a dolog meg
fordítva úgy áll, hogy a katholikusok bánnak rosszul az evangé
likusokkal. Minduntalan bántják őket a rózsahegyi zsinat miatt, 
pedig még a múlt országgyűlésen kijelentették, hogy annak hatá
rozatait el nem ismerik, mivel törvénytelen elnökség alatt hozat
tak. Ha vannak, a'kik" azokat elismerik és a kath. egyházat sértik, 
ám büntesse őket ő felsége.

Nehány nap múlva arról értesültek, hogy a klérus írásban 
is beterjesztette panaszát ő felségéhez, melyben a gyűlésen mon
dottakat ismételve roszhiszemüleg szentségsértéssel, blasphemiával 
vádolja őket, s kemény büntetést követel ellenük. Természetes, 
hogy a szentségsértés vádját nem tűrhették s azonnal tilta
koztak ellene egy külön beadott replikában. Fájdalmukat fejezik 
ki a klérus ezen igaztalan vádjai ellen; és hogy ártatlanságuk 
kitűnjék, vizsgálatot kérnek magok ellen elrendeltetni. Nem 
félnek — úgymond — semmiféle rendes és pártatlan vizs
gálattól, mely azok ellen volna elrendelendő, a kik bármi módon 
vétkeztek. Ám hadd bűnhődjenek, ha vétkeztek, érdemük szerint. 
De nem tartják igazságosnak, hogy egy vagy más netán bűnös ember
nek tettei a vallásnak tulajdoníttassanak. Kérik ő felségét, hogy ily 
súlyos vád után őket is kihallgatni kegyeskedjék.1

A heves viták tüzében nem vették észre, hogy némely dol-

Memoriale Röszlerianum Dobnernél.
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gok többször ismételtetnek, és hogy azoknak bő fejtegetése által 
a király előtt könnyen unalmasakká válnak.

Ha végig tekintünk azon emlékiratok tartalmán, melyeket a 
fentebb nevezett bizottság készített és ha figyelemmel olvassuk azt 
a beszédet, melynek kíséretében azokat Okolicsányi társaival együtt 
ő felségének átnyújtotta: érthetővé lesz előttünk az, hogy az új 
király szinte félt az evangélikusok hosszadalmas panaszaitól. De 
másfelől, ha meggondoljuk, hogy a klérus oly vádakat emelt elle
nük, melyeket az elhalt király előtt már sikerrel megczáfoltak; 
ha meggondoljuk, hogy most éppen az új király tájékozatlanságát 
akarták mintegy felhasználni a rózsahegyi zsinat határozatainak 
hamis feltüntetése által: akkor igazolva lesz egyszerre az evang. 
rendek hosszadalmassága is. Nekik minden alaptalan vádat indo
koltan kellett visszautasítaniok. Az alaposságra való törekvés okozta, 
hogy minden egyes kérdést a törvény és a keresztyénség szem
pontjából vitattak meg; és az ekként rendszeresen összeállított 
munkálattal kívánták igazaikat kétségtelenné tenni és bebizonyítani- 
Okolicsányinak azon beszéde, melyet jun. 3-kán egy küldöttség 
élén 1 ő felsége előtt mondott, egy körmönfont alapos szónoklat, 
melynek keretébe foglalta az ellenfél vádjainak megczáfolását. 
Mintha előre sejtette volna, hogy a hosszadalmas emlékiratokat 
ő felsége úgy sem fogja elolvasni; azt akarta, hogy legalább tőle 
hallja azoknak rövid tartalmát. Ezt úgy adni elő, hogy meggyőző 
legyen, de egyúttal unalmassá ne váljék, nehéz feladat volt. Az 
ellenfélnek szent dolgokra vonatkozó gyanúsításait úgy verni vissza, 
hogy a kath. valláshoz erősen ragaszkodó király vallásos érzelmei 
meg ne sértessenek, ellenkezőleg a legnemesebb irányban a rész
vét és könyörületesség gyakorlására hangoltassanak: erre csak oly 
nagy tapasztalásu és alapos ismeretü férfiú vállalkozhatott, a minő 
volt Okolicsányi Pál.

Beszédje elején alázattal kéri a királyt, hogy azokat, melyeket 
most a vallásügyben hitfelei nevében mondani fog, türelmesen 
meghallgatni kegyeskedjék. Ha mind azt a nyomort akarná elmon
dani, melyet az evangélikusok évek óta oly sok békekötés, tör
vény és kir. diploma ellenére kénytelenek voltak elszenvedni, arra 
sem a szavak nem volnának elég alkalmasak, sem az idő elég

1 Tagjai voltak : B. Hellenbach János és Róth Mihály az ágostaiak 
részéről; Nikássy György és Kenessey György a helvét hitvallásnak részéről-
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hosszú; de maga ő felsége sem hallgathatná meg unalom nélkül. 
Arról részletesen beszélnek az 1681. és 1687-ki s a befejezetlenül 
maradt múlt országgyűlésen beadott irományok. Főbb tartalmuk 
meg van azon két emlékiratban, melyet most ő felsége lábaihoz 
tesznek le. Nem akarnak ők ezzel a soproni országgyűlés törvény- 
czikkeitől eltérni. Mert ámbár őseik azok ellen, mint az előző 
békekötésekkel, törvényekkel és kir. diplomákkal ellenkezni látszó 
czikkek ellen óvást is tettek; de mivel 1687-ben elfogadták, tehát 
azokat most ezen kérvényük alapjául tekintik azon záradékkal 
együtt, hogy t. i. kívánalmaikat a jövő országgyűléseken előter
jeszthessék és előmozdíthassák.

A nevezett soproni országgyűlésnek ugyanis két czikke, jelesül 
a 25. és 26-dik vonatkozik ide.

Az első szól a vallás szabadságáról, mely mindenkinek és 
mindenütt, nemeseknek és nem nemeseknek, szabadoknak és nem 
szabadoknak, polgároknak és parasztoknak még az ügyész jószá
gain is megengedtetett. De az abban foglalt azon záradék, hogy 
«épségben hagyatván a földesurak jogai» végtelen sok visszaélésre 
szolgáltatott okot, a mennyiben a földesurak jobbágyaiknak lel
kiismeretével is rendelkeztek. De az elhalt boldogemlékezetű József 
király a múlt országgyűlésen kiadott resolutiójával megtiltotta, 
hogy azontúl bárki is sérthesse másnak lelkiismeretét. És mint
hogy Károly bátyjának ezen resolutióját megerősítette, nincs egyéb 
hátra, mint hogy a 25-ik t.-cz. ugyanazon szavakkal megujíttassék, 
nregerősíttessék és megtartassék. Ezzel az evangélikusok teljesen 
meg lesznek elégedve.

A másik, vagyis a 26-ik t.-cz. az előbbeninek alapján a 
templomépítésre alkalmas helyek kijelöléséről szól. Erre nézve 
Okolicsányi engedelmet kér ő felségétől, hogy az abban foglalt 
clausulákra nézve elmondhassa észrevételeit, melyekből ki fog 
tűnni, mennyi méltatlanságot kénytelenek a protestánsok elszen
vedni. Felesleges volna ezeket itt ismételni, a mennyiben csak 
rövidebb összefoglalását képezik azoknak, melyek a múlt ország
gyűléseken már terjedelmesen előadattak.

De el kell mondanunk beszédének azt a részét, melyben a 
rózsahegyi zsinatból folyó vádak czáfolata foglaltatik, s melyben 
az országgyűlési tárgyalások oly részletei is felemlíttetnek, melyek 
az illető naplókban nem foglaltatnak.
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Mellőzi azokat, miket a protestánsok már a múlt országgyű
lésen alaposan megczáfoltak, s mely czáfolatuk alapján József ki 
is adta arra vonatkozó, s Károly által is megerősített resolutióját. 
De nem hallgatja el a klérusnak azon legujabbi vádját, mintha az 
evangélikusok nem tisztelnék a Megváltó anyját, a szűz Máriát, 
hanem azt közönséges nőnek állítván, k . . va szóval illetnék, 
minek alapján azt követelte, hogy mint káromlók, a törvények 
oltalmától megfosztassanak, s ellenök mint eretnekek ellen a luthe
ránusok megégetéséről szóló törvény alkalmaztassék.

Ezen büntetés alkalmazását annál is inkább követelte a pap
ság, mivel, úgymond, az evangélikusoknak egyik superintendense, 
névszerint Krmann Dániel a papszentelésről szóló bizonyítvány
mintában nem iszonyodott azt Írni, hogy az anabaptisták, kálvi
nisták és más tanokon kivűl a pápisták tudománya fanatikus és 
gonosz. (Pontificorum Doctrinam phanaticam atque perversam 
esse.) Azon felül a rózsahegyi zsinat határozataiból vett régi 
vádakhoz még azt az újat is csatolta a klérus, mintha az ágostai 
hitvallásnak, a kik t. i. azon zsinatot tartották, eltértek volna hit
vallásuktól, a mennyiben a keresztelés alkalmával csak a keresztjei 
megtételét rendelték, s ez által a szent cselekményt hatályától 
fosztották meg.

De — úgymond Okolicsányi — mindezek frivol és haszon
talan vádak, a mint az a következő okokból világos lesz. Mert a 
mi először is a szűz Máriára vonatkozólag előbb a nyilvános ülé
sen, utóbb ő felségénél ünnepélyes küldöttség által az evang. val
lás megrontása czéljából blasphemiának mondatott, arra nézve, a 
mint azonnal az ülésen az ország összes rendei előtt nyíltan vála
szolták, úgy most is a trón előtt ismétlik, hogy ha volna közöttük 
oly gonosz, a ki a szűz Máriát megsértette volna, ám indíttassék 
ellene vizsgálat, és ha bűne bebizonyodik, ők lesznek az elsők, a 
kik a kárhoztatás kövét fogják reá dobni. Ha azonban valami 
haszontalan ember a korcsmában vagy más ilyes helyen merészelt 
sértő szavakat mondani, azt nem lehet az egész felekezetnek 
bűnéül felróvni, mely különben is a szentek tiszteletét tanítja, s 
azokat a hitben való állhatosság követendő példái gyanánt állítja 
oda. Ezt a tiszteletet nem vonják el az istenszülő Máriától sem, 
a ki azt mondá magáról, hogy minden nemzetek által áldottnak 
fog mondatni. Az ágostai hitvallás ezzel teljesen összeegyező, sőt
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a szentirás sem ellenkezik véle, a mint azt az evang. szónokok 
az országgyűlésen is bebizonyították.

Az sem adhat okot a fennálló törvények felforgatására, ha 
valamely superintendens helytelen kifejezést használ a papszentelés 
alkalmával; részint mert az olyan kifejezés kijavítható, részint 
mert a rózsahegyi zsinat s egyéb a zavargás idején úgy evang. 
mint katholikus forradalmárok által hozott határozatok ország
gyűlési végzésekkel és királyi rendeletekkel úgy is semmiseknek 
nyilváníttattak, s ekként ama kifejezés is az amnestiába foglaltatott.

A mi pedig a katholikusoknak azt a vádját illeti, hogy a 
rózsahegyi zsinat határozatai szerint a keresztelés lényege, ereje és 
formája egyedül a kereszt jelében áll, az puszta gúnyolódás. Mert vala
mint más külsőségekre is az határoztatok, hogy a kereszténytan tisz
taságának fentartása mellett elhagyhatók vagy megtarthatók, úgy 
ezen pontra nézve is semmi sem mondatik a keresztelés lényegéről, 
erejéről vagy formájáról, hanem csak az rendeltetik, hogy a ke
resztelés cselekményénél nem szükséges semmi külső szertartás, 
de a szerzési igéknél a kereszt jele használható. Egyébiránt fel
tűnő, hogy az előtt a katholikusok azon vádat emelték a rózsa
hegyi zsinat ellen, hogy az Ur keresztjét száműzte, most meg a 
felett panaszkodnak, hogy itt a kereszt jele megtartatik. Mindez 
csak azt mutatja, hogy az ellenfél kötekedik oly cselekményekért, 
melyeket mind a két fél közönyösöknek mond, s melyek felett 
vitatkozni annál kevésbbé szükséges, mivel tudva van, hogy ámbár 
ama határozatokban sok olyan dolog is foglaltatik, a mi az ágostai 
hitvallással megegyező, tehát el is fogadható lenne, de mivel tör
vénytelen elöljáróság alatt forradalmi időben határoztatott, magok 
az evangélikusok beleegyeztek annak megsemmisítésébe.

Végre a meghatottság erős hangján fejezte ki Okolicsányi, 
hogy mivel az ellenfél az evangélikus vallás dogmáit, tanait tévely
gésnek szokta gyakran nevezni, minél fogva jövőre nézve azt a 
törvény oltalmától szeretné megfosztani, az evangélikusok min
denkor készek ugyan tantételeiket megvédelmezni; de mivel ennek 
fejtegetése több időt igéuyel, itt röviden csak azon főbb 
hittételeknek a szentirással való össszehasonlítására szorítko
zik, melyek az apostoli hitvallásban, s ennek alapján az 
ágostai és helvét hitvallásban is benfoglaltatnak, s nyilvános 
theologiai könyveik közt kiadattak. Kifejti röviden a király 
színe előtt, hogy a protestánsok hitvallása mind azt elfogadja,
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tanítja és hiszi, a mit Szent István első magyar király, ezen valódi 
apostol, az ő törvénykönyvének első és második fejezetében Imre 
fiának a keresztén hit és örök üdvösség alapjául mintegy végren
deletképpen ajánl. «Nevezetesen az ország ezen szent és kiváló 
apostolával — mondá — és szent Athanasiussal együtt valljuk, 
hogy a katholikus és apostoli hit jó cselekedetek nélkül holt h it; 
erősen hiszünk az istenben, mindenható atyában, a világ teremtő
jében ; és az ő fiában, a Jézus Krisztusban, a ki angyali jelentés 
folytán szűz Máriától született, s az egész világ üdvéért a kereszt
fán halt meg; a szent lélekben, ki a próféták, apostolok és evan- 
gyélisták által szólott; az egy tökéletes és elválaszthatlan isten
ségben. Ezt a szent háromságot tiszteljük mi, azt se nem bővítjük, 
se nem kevesbítjük, következésképen azon első szent király szavai 
szerint a szentegyháznak fiai és nem az eretnekségnek szolgái vagyunk

Ugyanezen hitvallás szerint hiszszük azt is, a mit azon szent 
király a második fejezetben a szentirás alapján az egyházról jelölt 
meg hiendő gyanánt; elismerjük és valljuk, hogy az egyháznak 
feje a Krisztus, a ki azt alapította. Ugyanazon fejezet szerint 
hiszszük, hogy az Ur azt mondá Péternek: Te vagy Péter, s ezen 
a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat; hogy őt ne
vezte kősziklának, de nem mondotta, hogy fából vagy kőből való 
egyházat épít felette. Semmit sem ér ellenfeleinknek azon ellen
vetése, hogy e szent királynak némely czikkeit meg nem tartjuk, 
mert hiszen ők sem tartják meg mind, és sokan vannak, a kik a 
közönyös dolgokat nem tartják az üdvösség alapjául. Mindezekből, 
felséges császár, kitűnik, hogy mi egy körömnyit sem tértünk el 
az ágostai hitvallástól, sem a szent király azon két fejezetétől, 
melyek teljesen egyezők az ágostai és helvét hitvallással; és hogy 
ennélfogva nem tértünk el a vallás szabadságáról szóló törvé
nyektől és kir. diplomáktól, s következésképpen nincs szükségünk 
katholikus visitátorok látogatására, a kik vallásunk és magunk ellen 
gyűlölettel viseltetnek, kik az efféle visitátiók szükségét a tör
vényben is kifejeztetni sürgetik...» Reméli, hogy ő felsége ezt nem 
fogja megengedni.1

1 Anno 1712. Posonii, stante Diaeta, die 3. Junii, in Negotio Religionis 
exhibendo Supplices Libellos, cum Perillustribus ac Generosis Diminis Georgia 
Xikhäiy, Abaujváriensi Vice-Comite etc. Paulus Okolicsányi Comitatus Thuro- 
ciensis Ablegatus, ipse Sextus, nonnihil prolixius prout rés exposcebat, Suam 
Majestatem Sacratissimam eodem hoc modo et Sensu atque his fere ipsis 
sequentibus verbis exorabat. Dobnernél.



Hogy a király e beszéd által meg volt hatva, bizonyítja azon 
körülmény, hogy midőn szónok a szűz Máriáról beszélt, magyar 
kalpagját egész az övig mélyen leemelte. Végül csak annyit mon
dott, hogy gondja lesz, miként küldőik megvigasztaltassanak.

A küldöttség ezzel eltávozott, s eljárása felől jelentést tett 
küldőinek. Az önvédelmi harcz arra kényszerítette a protestánsokat, 
hogy az éppen azon időben az európai béke felett Utrechtben 
folyt béketanácskozmányban részt vett hollandi, angol és porosz 
protestáns követek közbenjárásához folyamodjanak, a mit a ka- 
tholikus magyar rendek rossz néven vettek; mert attól féltek, hogy 
a király a külföldi hatalmak iránti tekintetből nem lesz elég erős 
a katholicismus előjogainak megvédésében.

Ezért az országgyűlési viták szemlátomást hevesebbekké let
tek. A personális jún. 6-án jelenté a rendeknek, hogy értesülése 
szerint az ágostai és helv. hitvallású evangélikusok külön folya
modványban járultak ő felségéhez, sőt a külföldi hatalmak köz
benjárását is keresték. Ez a körülmény — úgymond — alkalmúl 
szolgálhat arra, hogy a többi országlakók azon hitvallások javára 
hozott törvények eltörlését kivánják. De előbb vizsgálatot kíván 
elrendeltetni, melyből ki fog derülni, kik voltak e könnyelmű eljá
rásnak indítói?

A nyomozás meg is indíttatott. Ezt a klérus egészen uj 
támadásokra használta fel. Uj memorandumot adott be ő felségé
nek, melyben először a szentszékek hatáskörének kibővítését, azután 
a kath. visitátióknak az evangélikus hívekre szóló kiterjesztését, 
és végre a patronatusi jognak szigorúbb értelmezését kérelmezte. 
Az intendő világos. Természetes, hogy az evangélikus rendek ez 
ellen nemcsak az országgyűlésen, hanem ő felsége előtt is véde
keztek. Különösen a visitátió ellen azzal érveltek, hogy nekik 
saját superintendenseik vannak, a kik a fennálló törvények a gyüle
kezetek szertartásainak és tanításainak megvizsgálására, és a hanyag 
vagy bűnös tanítók megbüntetésére hivatvák. Ismételten elmon
dották, hogy az ő vallásuk nem más, mint az, melyet Szt. István 
első magyar király elfogadott és fiának ajánlott. A keresztelés 
nálok a szent írás utasítása szerint az atya, fiú és szentlélek nevé
ben történik, éppen úgy, mint a katholikusoknál. Más szertartá
saiknál van ugyan különbség, de ezt megengedi az evangyeliomi 
szabadság. Éppen ezért nem egyezhetnek bele, hogv gyülekezeteik



a kath. visitátorok alá helyeztessenek. Ez ellenkeznék a fennálló 
törvényekkel és a lelkiismeret szabadságával. A szűz Máriára vo
natkozólag ismételték azt, a mit Okolicsányi az audientia alkal
mával mondott ő felségének. A rózsahegyi zsinatra nézve állítják, 
hogy ez ügy befejezettnek tekinthető. Figyelmeztetik a kath. ren
deket az 1659: 3. törvényczikkre, mely szerint ő felsége arra 
kéretik, hogy «egyes emberek rossz és gonosz szíve után ne 
ítélje meg a többi híveit». Ha vannak ily gonosz szivüek, bűn
hődjenek valláskülönbség nélkül, necsak protestánsok, de katho- 
likusok is . . . 1

Mind a két fél lázas izgatottsággal várta a király döntő szavát.
Végre jul. 14-kén leérkezett a várva várt királyi válasz, 

mely azonban általánosságánál fogva ki nem elégítette az egymás
sal harczoló feleket. Megint csak a törvények valódi értelmének 
megtartása hangsúlyoztatok Uj, és pedig nem említett intézke
désként csak az tűnt fel, hogy a rendek sorából egy bizottságnak 
kiküldése rendeltetik a felmerült egyenetlenségek és visszaélések 
megszüntetésére. A klérus óvástétele még ekkor nem vétetett 
figyelembe. El lehet képzelni, mily elkeseredés támadt e miatt 
némely papi körökben!

Mikor jul. 19-kén a 33-dik pont kapcsán a király resolu- 
tiója felett folyt a vita, és Spázay kanonoknak ismeretes argu
mentumaira Okolicsányinak szintén ismeretes czáfolata követke
zett, a klérus olyan zajt támasztott, hogy Okolicsányi nem 
folytathatta beszédét. A többség által elfogadott replika a vallás
ügyben eddig hozott törvények elleni protestatiót a törvénybe 
akarja foglaltatni, és a felekezetek javára eddigelé hozott törvé
nyeket egyszerűen eltörültetni kívánja.

A harcz e miatt elkeseredettebben folyt, mint valaha. Az 
evangélikusok a király által rendelt bizottságot elfogadták s a 
magok részéről csak azt óhajtották, hogy abban ő felségének 
nehány ministere is részt vegyen. E részbeli kérvényüket ez úttal 
nem Okolicsányi, hanem ifjú Páday Pál nyújtotta be ő felségé
nek. A klérus mindent elkövetett, hogy a király az ő infor- 
matiói után induljon. Mikor látta, hogy a vallási törvények meg-

1 A telterjesztés 1712. jun, 27-kéről keltezve olvasható Dobnernél a 
Nemz. Múz.
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semmisítésére vonatkozó kérelme nem teljesíthető; mikor arról is 
meggyőződött, hogy a visitatióra nézve is erős ellenzés mutatko
zik az udvarnál: akkor a szűz Mária és a szentek tiszteletét tolta 
előtérbe. Ha a protestánsok nem ellenségei ezeknek, akkor tegye
nek reájuk esküt! Ez lett a jelszó Bécsben. A rózsahegyi zsinat 
egyelőre háttérbe szorult. És a király, a ki a szűz Máriának fel
tétlen híve volt, ingadozni kezdett. Beleegyezését adta egy oly 
törvényczikk alkotásába, melyben a szűz Máriára és a szentekre 
való esküvés mindazoktól megkivántatik, a kik közhivatalt akar
nak viselni; továbbá, melyben az előbbeni királyi resolutiójában 
foglaltakat még most megerősíti, és a rózsahegyi zsinat határoza
tait külön megsemmisíti!

Ez nagyon lehangolta a protestánsokat. Előre tudták ugyan, 
hogy ha a király erre határozta el magát, minden további küz
delmük hiába való lesz: mindazáltal megtették kötelességüket. 
Alapos érveket hoztak fel álláspontjuknak védelmére.

Első ellenvetésük az volt, hogy a leérkezett vallásügyi tör
vényczikk nincs összhangzásban azon királyi resolutiók tartalmával, 
melyeket ő felsége ezen országgyűlés folyama alatt a rendeknek 
válaszképen kiadott, s a melyekben a protestánsok vallása bevett- 
nek van kijelentve. Sőt ellenkezőleg a régibb törvények ezen kife
jezése szándékosan kihagyatik, valószínűleg azért, hogy a vallás- 
háborgatók a «tűrt vallás»-féle kifejezés által annál inkább felbá- 
toríttassanak az evangélikusok üldözésére és büntetlen zaklatására. 
Az a körülmény is ezen törekvést látszik igazolni, mely szerint a 
földesurakra vonatkozó azon záradék, hogy jobbágyaikat vallásuk 
miatt ne zaklassák, kihagyatott a törvény szövegéből, s ekként a 
törvény valódi értelme felforgattatik. Minél fogva kérik ő felsé
gét, hogy a jelen törvényczikk szövege a régibb törvényekkel és 
ő felségének kiadott resolutióival egyezőleg szövegeztessék, s abból 
minden félremagyarázás kizárassék.

Arra is kérik ő felségét, hogy a rózsahegyi zsinat a József 
király által eltörűlt egyéb forradalmi gyűlések közé foglaltnak 
és azokkal együtt eltörültnek tekintessék. Mert sérti az evangé
likusokat azon indokolás, mintha a zsinat a Krisztus keresztjét 
proscribálta volna, a mi abból egyáltalában ki nem olvasható.

Végre, a mi az esküformát illeti, arra nézve egyszerűen azt 
kérik, hogy mivel azt sem az országgyűlés nem kérte, sem a 
királyi resolutió nem rendelte, sem az előbbeni törvényeinkben
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nem említtetik; mivel az csak az evangélikusok boszantása czél- 
jából vétetett fel a szövegbe, ő felsége kegyeskedjék azt mellőzni. 
Mert ha elfogadja, ez által a soproni és pozsonyi törvényczikkek, 
melyek a vallás szabadságát biztosítják, s melynek megerősítését 
ígéri, megsértetnének. Igaz, hogy ezen esküforma régen is meg
volt ; de a vallásügyi törvények által módosíttatott; és ha most a 
kath. status felújíttatni akarja, az csak azt jelenti, hogy a prote
stánsok elleni üldözéseket akarja ismét behozni. A szokás már 
megoldotta e kérdést, a mennyiben az evangélikusok eskületétel 
alkalmával nem kényszeríttetnek azon szavak elmondására, melyek 
vallásos meggyőződésökkel ellenkeznek. Hiszen a most is meg
erősített soproni 25-ik törvényczikk is azt mondja, hogy az evan
gélikusok vallásukkal ellenkező szertartásokra, isteni tiszteletekre 
és processiókra ne kényszeríttessenek. Lám a zsidók, a kiknek 
a kereszt elleni blasphemiájok állandó, a kiknek az országban semmi 
joguk nincs, s vallásuk törvényileg nincs bevéve, szabadabbak és 
szerencsésebbek, mint az evangélikusok, mert azoknak meg van 
engedve, hogy saját meggyőződésük szerint külön esküt tegyenek 
le. Kérik tehát ő felségét, mentse meg ev. alattvalóit a klérus 
által czélbavett újabb üldözésektől, és ne engedje a törvény javas
lat ezen szövegét a törvénybe iktattatni. 1

Mikor e kérelmet a prot. követek küldöttsége aug. 27-kén 
Bécsben a királynak átnyújtotta, Ráday Pál, mint szónok, az ó-tes- 
tamentomból vett idézettel kezdte beszédét. Ugyanis Eszterről, a 
híres Ahasverus király nejéről az mondatik, hogy midőn megtudta 
a nemzete ellen kiadott királyi rendelet tartalmát, a következő 
szavakra fakadt: ha kedvet találtam előtted ó király és ha neked 
tetszik, ajándékozd meg lelkemet, a miért könyörgök, és népemet, 
a melyért esedezem. Esedezem, hogy a kegyetlen, leselkedő Ámán 
rendelete megváltoztattassék!

Ilyen szavakra kényszeríttetik — úgymond — Magyaror
szágban az evangélikus status, mely ámbár a jelen országgyűlés 
folyama alatt a legbiztosabban várta szenvedéseitől való megsza- 
badíttatását, mégis némely katholikus rendek gyűlölete folytán azt 
kell tapasztalnia, hogy azok nemcsak ő felsége resolutiójának 
ellentmondanak, hanem a törvényszövegébe oly sérelmes szavakat 
és záradékokat tesznek, melvekből okvetlenül uj üldözésekre való

1 Dobnernél.
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alkalom fog bekövetkezni. Aztán elmondván az esküformára vonat
kozó fentebb már említett nézeteit, a következőképpen végezé 
beszédét: «Mindezeknél fogva az ev. rendek kérelme abban ösz- 
pontosúl, hogy felséged igazságos és kegyelmes trónja előtt Eszter 
királynéval ekképen kiáltsunk: ha kedvet találtunk felséged sze
mei előtt ó szeretett király, tartsd meg népünket, a melyért ese
dezünk ; esedezünk, hogy a vallásügyben szerkesztett törvényezikk 
a kegyelmes királyi resolutiók szerint kijavíttassék, s az esküfor
máról szóló s országgyűlésen kivűl betett czikk pedig egészen 
elhagyassék. Végül alázattal könyörgünk, hogy a szabad kir. váro
soknak, melyeknek külvárosai a legközelebbi zavargások alatt az 
imaházakkal együtt leromboltattak, addig is, mig az illető com- 
missió feladatát teljesítheti, vallásuk gyakorlatát a falakon belől is 
engedélyezni kegyeskedjék. 1

O felsége általánosságban csak annyit válaszolt, hogy jog
talanságot nem fog engedni elkövetni.

A következmények azonban azt bizonyították, hogy a klé
rusnak tett engedményt nem volt hajlandó a protestánsok ked
véért visszavenni, s a szöveg maradt úgy, a hogy szerkesztve volt. 
Azonban ez alkalommal még nem válhatott törvénynyé, mivel ő 
felsége az országban ismét mutatkozó epemirigy miatt aug. végén 
az országgyűlést határozatlan időre felfüggesztette.

i3o

Az epemirigy megszűnése és a rastadti békekongressus után 
újra összehívott országgyűlésen, hosszas és keserű viták, pana
szok, folyamodások és óvástételek után 1715-ben létre jött a tör
vény, mely a protestánsok vallási szabadságát a királyi kegyelem
től tette függővé (30. t.-cz.) és mely a 31-dik czikkben a 
rózsahegyi zsinatnak határozatait a következő szavakkal semmi
síti meg:

«Minthogy a múlt lázadások alatt, némely szinte lázadók, 
bizonyos zsinatnak nevezett gyűlést tartani, ott az országot külön
féle megyékre osztani, különféle őket nem illető tisztséget s mél
tósági czímeket felvenni, a róm. katholikus szertartás elleni dol
gokat határozni, itt-ott az országban terjeszteni s gyakorlatba

1 Dobnernél.



venni nem iszonyodtak: annál fogva ő felsége kegyelmes akaratá
val s megegvzésével határoztatott, hogy az ily tettek, iratok s 
határozatok — azon gyűlés alkalmával újabban készített pecséttel 
együtt — megszűnteiteknek, megsemmisíttetteknek és egészben s 
örökre elenvésztetteknek tartassanak. Továbbá, hogy a mindenkor 
tilos mindenféle gyűlési alkalmak s fenhéjázások elkerültessenek, 
szintén megállapíttatik: hogy minden ilyen részletes, gyakori számú 
gyűlések, akár zsinat név alatt, akár más szín alatt ő felsége tudta 
és megegvezése nélkül tartassanak, valamint a magok közti rész
letes gyűjtések, és azon ágostai és helvét hitvallásuakra tett adó
kivetések, királyi harag és törvényes büntetés alatt tilalmazva és 
eltiltva lesznek.»

Mint látjuk, e törvény által nemcsak a rózsahegyi zsinat 
határozatai, hanem az ev. egyház nyilvános élete is végképpen be 
lett szüntetve. A czél az volt, hogy a protestánsok, jelesül az 
ágostai evangélikusok továbbra is szervezetlen állapotban legyenek; 
hogy püspökeik a róm. kath. püspökök hivatalos működéséhez ha
sonló egyházi functiókat ne végezhessenek; hogy házassági és 
egyéb fontos ügyeikben a kath. visitátorok alá helyeztessenek; 
szóval: hogy mint oldott kéve, az egész egyház önmagától össze
essék. Ez különösen akkor lesz világossá, ha tekintetbe veszszük, 
hogy ezzel szemben a katholicismus erősítésére ugyanekkor mily 
szokatlan határozatok hozattak. A róm. kath. püspökök hatalma, 
befolyása korlátlanná lett, s az esztergomi érsekség német biro
dalmi herczegi méltósággal ruháztatott fel, hogv annál kirívóbb 
legyen a különbség az uralkodó hatalmas római katholikus és a 
megalázott s királyi kegyelemre szorított szegény prot. egyház 
között! Még azt is eltiltja e törvény, hogy gyűléseken összejö
hessenek és tanintézeteik számára könyöradományokat gyűjt— 
hessenek!

Hiába való volt az evangélikus rendeknek e törvény szen
tesítése elleni felszólalásuk; hiába hivatkoztak azon el nem törült 
törvényeknek -érvényességére, melyek a prot. vallás szabadságát 
biztosítják; hiába mutatta ki Ráday, hogy e czikkek ellentétben 
vannak a soproni és pozsonyi törvényczikkekkel és az e tárgyban 
kibocsátott hét királyi resolutióval; hiába szónokolt Okolicsányi 
az alsó és felső tábla közös ülésén és kérte a nádort, hogy ő 
felségéhez való feltolyamodhatás czéljából jelen felszólalásáról bizo
nyítványt állítson ki számára: az eredmény csak az volt, a mi az
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előtt, t. i. hogy legfeljebb nehány kifejezés enyhíttetett a törvény
ben. Ugyanis meg kell jegyeznünk, hogy az országgyűlés döntése 
után még egy bizottság ment Bécsbe, kérni ő felségét, hogy a 
törvényeknek vallásra vonatkozó czikkelyeit megerősíteni ne mél- 
tóztassék. Okolicsányi, hogy legalább valamit enyhíthessen a bajon, 
Ráday és Hellenbach hozzájárulásával egy új törvényszöveget fogal
mazott és ajánlott, melynek a rózsahegyi zsinatra vonatkozó része 
igy hangzott:

Továbbá a veszélyes és ennélfogva egyetemlegesen tilos 
gyűlések (conventiculumok) alkalmának vagy gyanújának kikerü
lése czéljából, rendeltetik az is, hogy minden ilyen részletes, gya
kori gyűlések, akár zsinatnak neve alatt, akár bármely más ürügy 
alatt is tartatnának, ő felségének előleges tudta és beleegyezése 
nélkül; nemkülönben a gyűjtések és adókivetések, királyi harag 
és törvényes büntetés alatt akadályozva és betiltva lesznek; épség
ben tartatván mindazonáltal a jó rend fentartása, a kihágások 
megtorlása és jelesül a vallási gyűlölködés kikerülése és egyéb 
szükséged kegyes adományok és segélyek rendezése czéljából eddig 
is szokásban volt részleges gyűlések, mint a melyek az 1608—diki 
koronázás előtti első, és az 1647—diki 15. t.-czikben is foglaltat
nak, továbbra is fenmaradnak.» 1

De ez is haszontalan volt. A király csak annyit válaszolt a 
nála járt átadó küldöttségnek, kívánja, miszerint az történjék, a 
mi igazságos és méltányos, hogy valahára az evangélikusok is 
megvigasztalódjanak.

A miniszterek, kiknél a küldöttség szintén megfordult, érde
kes beszélgetésbe bocsátkoztak velők és bizalmasan bevallották, 
hogy a klérus legtöbb bajnak okozója. Példaképen hivatkoztak 
Lipót császár korára, mikor Kollonics volt a mindenható minisz
ter, s a mikor csakis a papság erőtlenítette meg a törvényeket. 
Felhozták az 1691-ki explanatiót, melyet nem Lipót, hanem Kol
lonics adott ki Lipót császár nevében, a ki pedig nem akarta 
megváltoztatni a soproni törvényczikkeket, hanem azokat valódi

1 Contextus Articulorum prout ex Caesarea Regia Gratia modificari 
humillime desiderarentur, et supplicarentur. Okolicsányi imposuit, Dnus Raday 
et Hellenbach consensit propter modernum Statum, ut inter dua mala minus 
eligetur. Férd. Dobner et Martinus desuper supplicarunt putaruntque ambo, 
loco termini «Gratiae» ponendum esse verbum : «innatae Clementiae». Dobner 
naplója Nemz. Múz.



133

értelmeikben kívánta végrehajtatni. Beismerték, hogy az új törvény 
ellentétben áll ő felségének előbbeni resolutióival, és hogy annak 
életbeléptetése uj zavarokat fog előidézni. Volt olyan miniszter is, 
a ki nem tagadta, hogy jelenleg is a papság vezette félre ő fel
ségét. Hunyady referendárius magyaréi e szavakat mondá: «Isten 
a tanúm, nem tehetek róla, hogy ez az articulus bémászott; nem 
is tudom, miképpen történt; tudnék ugyan valamit mondani, de 
nem szabad.»

Ez eléggé jellemzi az akkori udvari állapotokat. A miniszterek 
sokszor legjobb meggyőződésük ellen voltak kénytelenek cselekedni, 
mert a klérus oly elhatározásokra bírta a királyt, melyek ellen 
felszólalni kényes dolog volt. így például éppen akkor, mikor a 
protestánsok küldöttsége ott járt, az udvarnál elhitették, hogy az 
evangélikusok nyakassága és engedetlensége nem ismer határt, 
hogy most, mikor a veszélyes conventiculumok és zsinatok tar
tása új törvény által betiltatott, ezek a vasmegyei Dömökön kir. 
engedély nélkül zsinatot tartanak és ott veszélyes dolgokat for
ralnak stb.

Az evang. küldöttek meglepetve hallották e szemrehányás
képpen mondott híreket. írtak Ostfynak, igaz-e, hogy Dömökön 
83 ev. lelkész jött össze zsinatot tartani, a miről ők semmit sem 
tudnak: elmondták, hogy ha ez való igaz lenne, akkor ők magok 
is elitélik az efféle tapintatlanságot. Kisült, hogy e hír sem volt 
egyéb, mint az evangélikusok elleni gyűlölet szitására kigondolt 
gyanúsítás, mely e mozgalmas időben megtette hatását a bécsi 
kormánynál.

Mindazáltal az evang. küldöttségnek volt annyi hatása, hogy 
a miniszteri tanácsban némely kifejezések enyhíttettek. így az «ad 
clementissimum beneplacitum» szavak a 30-ik czikkből kihagyat
tak. A conventiculumokról szóló czikkelyben ezen szavak helyett: 
«perniciosorum et ideo communiter» tétetett: «omnium semper 
vetitorum». Mikor e módosítás tárgyalása végett május 7-kén az 
országgyűlés mind a két háza ismét összegyülekezett: a klérus 
tagjai protestáltak mindazon határozatok ellen, melyek a prote
stánsok, vagy a mint ők szerették mondani, az «akatholikusok» 
javára hozattak. Erről bizonyítványt kértek magoknak kiadatni. 
Mellettök nyilatkoztak a világiak közül is gr. Batthyáni Eerencz, 
gr. Kéry János és br. Berényi György.

Okolicsányi, midőn látta, hogy azon protestatióhoz a kath.
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világiak is csatlakoznak, felszólalt, és az 1681 —ki soproni t.-cz. 
tartalmához ragaszkodván, röviden kijelentette, hogy ez alkalom
mal nem kíván a hitről szólani. De lehetetlen megütközését ki 
nem fejeznie a felett, hogy a katholikusok, kik csak nem régen 
hallani sem akartak a protestánsok óvástételéről, s az arról szóló 
bizonyítványkérést még a jegyzőkönyvbe sem akarták fölvenni, 
most ime a magok protestatiójáról szóló bizonyítvány kiadatását 
sürgetik. Ez arra. indítja őt, hogy a protestánsok részéről hasonló 
kérelemmel lépjen fel.

Erre természetesen nagy zaj keletkezett. A kanonok urak 
hevesen ugráltak fel és tiltakoztak az összehasonlítás ellen; mig 
Dobner társaival együtt Okolicsányi felszólalását pártolták, de 
eredmény nélkül.

Május közepén ismét külön emlékirattal járultak ő felségé
hez, melyben számtalan üldözési esetet hoznak fel, melyek a folyó 
országgyűlés alatt, még a t.-cz. megerősítése előtt elkövettetnek 
az evangélikusok ellen. Az emlékiratot ő felségének átnyújtó kül
döttség szónoka, Szentimrey, többek között azt is elmondá ő fel
ségének : a protestánsok szégyenük, hogy annyiszor kell kérel
meikkel alkalmatlankodniok; de testvéreiknek jajkiáltásai kénysze
rítik erre, a kikkel egy vér, egy haza, egy törvény és egyazon 
király csatolja őket össze.

A király ridegen fogadta e szavakat. Végül annyit mondott, 
hogv Magvarországon nem ismer «evangélikus statust», csak alatt
valókat ! . . . Ez végképen lesújtotta a kérelmezőket. Látták, hogy 
a kiben leginkább, sőt a kiben egyedid bíztak, elfordul tőlük. Junius 
6-án, mikor a végleges szöveg a rendek előtt felolvastatott, új 
protestatio és reprotestatió nyujtatott be az országgyűlésnek, tiz 
nappal utóbb pedig a királynak is.

Ezzel vége volt az országgyűlésnek, és egyúttal a rózsahegyi 
zsinatnak is.
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élések, consistorialis tagok. — A zsinat vége. 36—60. lap.

V. A zsinat határozatai: az egyházkerületekről, — a püspökök kötelessége, 
fizetése ; — a szertartások, — ünnepek, — visszaélések, — rossz szo
kások, — papi ruha, — isk. igazgatók, — papi és tanitói özvegyek, — 
beteglátogatás, — térdepelés, filiák, — eperjesi collegiom, — consisto
riumok. 60—79. lap.

\  I. A zsinati törvények végrehajtására tett intézkedések : a consistoriumok, az 
agenda és a külföldi követek. — Krmann körlevele. — Istentisztelet 
rendje. — A végrehajtás körüli zavar világiak és egyháziak között. 
80 — 94. lap.

\  II. A zsinati végzések eltörlése, országgyűlési tárgyalások. — József leira
tának «a bevett három vallás»-ról szóló kifejezése feletti vita. — Spázay 
és Okolicsányi Pál. — Krisztus keresztje állítólag száműzetett. — A 
protestánsok felirata 1709-bcn. — Uj viták a rózsahegyi zsinat felett. — 
Károly beleegyezik a zsinati végzések eltörlésébe. — A 31-dik t.-cz. 
17 I )• 95 — 134- lap.
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