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A  te emlékednek ajánlom ezt a müvet-, korán szebb hazába 
szárnyalt nemes lélek ! ki nagy várakozással függöttél ennek 
elkészülésén, részvéttel hallgattad a vértanúk sok szenvedé
seinek elbeszélését, sőt könyeidet sem tartóztattad meg gyakorta 
azoknak hallására. Fájdalom ! a- sorsunkat kormányzó isteni 
gondviselés nem engedte meg néked, hogy e munka berekesz
tését és sajtó alá bocsátását megérhesd, — két kisdededdel 
a halál álmát aluszod már ott, ho7inan nem jő fe l  többé 
senki a nyomorúságra. A  te osztályrészed a nyugalom és 
egy dics’ibb hon békéje Γόη, 7iekem pedig a rideg egyedüliség 
és kora halálod feletti 7nély fájdalom jutott!

Az Istennek mÍ7ide7iben bölcs céljai vannak !

Bánfalva, augusztus 31 -én 1873.

R ácz líilro ly ,
reform, lelkész.
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ELŐSZÓ.
Kétszáz éve lesz 1874. március ötödik napján azon 

eseménynek, mely szerint a magyarországi Protestantis
mus tervszerű üldözésének célbavételére egy merőben 
katholikus férfiakból álló, úgynevezett rendkívüli törvény
szék összeült Pozsonyban, hogy ítéletet hozzon a láza
dás ügyében megidézett protestáns lelkészek felett. Üldö
zött őseink ugyan mindenkor megérdemlik, hogy irántok 
egészben véve részvéttel és kegyeletes érzéssel viseltes
sünk, különösebben pedig, a hitben erősek felől illő tisz
telettel és kellő méltánylással emlékezzünk m eg: de szen
vedéseik eme kétszázados évfordulata, kiválóbb mérték
ben, mintegy hathatósabban hiv fel bennünket, utódaikat 
arra, hogy kötelességünket irántok teljesítsük, áldozván 
nehány percet az ő emlékezetöknek.

Ámde minthogy az ő szenvedésök története egy
szersmind hasznos és fontos tanulságokkal teljes, a meny
nyiben az egyetemes üldöztetés idején tömör fallá ala
kulván, megtörtek rajtok elleneik rohamai: a hazai két 
protestáns felekezet tagjai, a múlt idők e jelenségéből a 
közegyetértés szép és dicső példáját tanulhatják meg, 
mind a jelenre, mind a jövőre nézve; mert közös ellen
ség ellen csak egyesült erő képes oltalmat nyújtani. Szük
ség azonban, hogy miként őseink hívek valának az evan- 
gyeliomi hitelvekhez, elannyira, hogy készebbek valának 
Megváltójokért, az Ur Jézus Krisztusért, sokféle megaláz
tatást, meggyaláztatást, kínos és sanyarú fogságot, szám-
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üzetést, vagy az egyszerű halálnál is rettenetesebb gálya
rabságot elviselni, mintsem hitvallásukat megtagadni: úgy 
mi is, az igazaknak megismert s őseink szenvedései által 
is megpecsételt s nekünk utódaiknak drága örökségül 
épen megőrzött evangyeliomi hitelvektől ne távozzunk el 
soha, sem lábaink alól az evangyeliomi alapot kivétetni 
ne hagyjuk! Óh, ha dicső emlékezetű őseink a korszel
lem, kétszázaddal ezelőtt divatozó eszméinek hódolva, az 
akkor kiválóan botránkozás kövéül szolgált protestáns 
hitelveket gyáván, hütlenül elhagyták, megtagadták volna : 
mi most a római egyház szertartásainak jármai, elhordoz- 
hatatlan terhei alatt görbednénk alá s tán nyoma sem 
volna hazánkban az evangyeliomi hitnek, s elfojtott sóha
jok s titkos fohászkodások között egy újabb reformatió 
után óhajtoznánk. Ne bontsd el azért a régi határt, me
lyet a te eleid csináltanak, sőt inkább tartsd meg azt, 
a mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te ko
ronádat !

Az is kitűnik az üldözöttek történetéből s reájok 
nézve is áll bizonyos tekintetben az, a mit a „Protestáns 
egyházi s iskolai figyelmező“ erős tollú, tudós szerkesz
tője Szenczi Molnár Albertre vonatkozólag mond *), „hogy 
a reformatió zivataros kora után nem egyik vagy másik 
bíboros főpap vagy mágnás, hanem az Istennek e nyo
morral küzdött, üldözött igénytelen szolgái azok, kik a 
nemzeti irodalmat munkálták, fejlesztették“, s a kik tehát 
nemcsak az egyháznak hü őrei, hanem a hazának is 
derék, hasznos fiai valának; ezenkívül pedig a külön
böző tudományágakat is mivelvén, idegen nyelvű ira
taik által a magyar név becsületét a külföld előtt emelték.

Nagyon csalódnék az, ki azt vélné, hogy a kétszá
zad előtti szomorú események fölelevenitésének valami

*) Lásd. a magyarországi reformált egyház közönséges énekeskönyvéről. 
Debrecen. 1866. 23-ik lapot.



3

mellékes célja is van, olyanféle például, hogy ez által a 
különböző felekezetek közti viszály s gyülölség éledjen 
és növekedjék; mert az ilyen cél ellene van az evan- 
gyeliomnak, mely az átalános emberszeretetet s egymás 
iránti méltányosságot parancsolja. Hanem igenis cél ebben 
az, hogy e hon római katholikus lakosai megismervén az 
őseik által a múltban a protestánsok ellen elkövetett 
kiáltó kegyetlenkedéseket: bennök, utódaikban támadjon 
atyafias érzület, s a múlt idők tévedéseit, bűneit hety- 
rehozni, jóvá tenni törekvő jóakarat, hogy a Megváltó 
szeretete hassa át mindazokat, kik e hazában a fejede
lem árnyékában találták megnyugvó helyöket, hogy ekként 
az élet szentebb céljainak elérésében ne legyenek egy
másnak akadályai azok, kik ugyanazon egy hazának föl
dén élnek, habár különböző hitelveket vallanak is, hanem 
legyenek egymásnak gyámolai, segélői és ne legyen többé 
sem görög, sem zsidó, sem római, sem genfi, sem ágostai 
között különbség, hanem mindnyájan egyek legyünk a 
Krisztusban !

Fő és sajátképi célja e munkának az, hogy tiszta 
világosságba helyheztettessék, minden elfogultság nélkül 
az a tényállás, hogy az üldözött protestáns lelkészek nem 
voltak részesei azon összeesküvésnek, melylyel vádoltat- 
tak, hanem méltatlanul, csupán azért szenvedtek, mert 
római katholikusokká lenni nem akartak. A vádat, mely
lyel sujtattak, határozottan visszautasították, s magokat 
ártatlanoknak vallották a törvényszék előtt, kijelentvén, 
hogy a lázadás ürügye alatt megidéztetés valódi és egyet
len célja az, hogy a magyarhoni protestantismus ő ben
nök megfojtassék. Ártatlanoknak vallák magokat nem
csak a törvényszék előtt, hanem a külföldi nemzetek s 
fejedelmek előtt is, kikhez sérelmes ügyökben járulni meg 
nem szűntek; ártatlanságukról bizonyságot tett Bethlen 
Miklós, mellettök szólt Apaffy Mihály fejedelem is, ár
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tatlanoknak vallá őket még biráik egy része is, sőt né
mely jezsuiták is, a kik megtéritésökre kiküldettek s beis
merték előttök, hogy a lázadásnak nem részesei; de 
bebizonyította ártatlanságukat főként a németalföldi szö
vetséges államok Bécsben székelő nagy követe, Brtiininx 
Hamel, a császárhoz beadott emlékiratában s mint mél
tatlan üldözés tárgyait szabaditá meg őket Rtiyter Ador
ján Mihály, dicső emlékű holland tengernagy; büntelen 
voltukat igazolja az 1681-ik évi soproni országgyűlésen 
alkotott 25-ik törvénycikk, mely számkivetésből hazaté
résüket megengedi és minden téritvényt, mely tőlök kicsi- 
kartatott, érvénytelennek nyilvánít.

De bárminő ítélettel legyenek is az emberek e mél
tatlanul sokat szenvedett protestáns ősök felől, azt senki 
meg nem tagadhatja tőlök, hogy állhatatosak maradtak 
az evangyeliomi hithez, minden kecsegtetés, nyomás, 
ijesztgetés, testi bántalmazás, éheztetés s a börtönöztetés 
ezer nyomorai s a gályákon való kimondhatlan szenve
dések közt is, tehát még akkor is, midőn az iszonyú

tt
kinoztatás s szenvedés mértéke csordultig telt. Ok már 
letették a jó bizonyságtételt s ama nemes harcot meg
harcolták, futásukat elvégezték, a hitet megtartották, vé
gezetre eltétetett nekiek az igazság koronája; ott vannak 
ők már, hová sem az emberi dicséretnek, sem az emberi 
gyalázásnak szava el nem hathat, azok közé tartoznak 
ők is, kik immár fehér ruhákba öltöztettek, mert „ezek 
azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból és megmosták 
s megfehéritették ruháikat a bárány vérében, annakokáért 
vágynak az Isten széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és 
nappal az ő templomában és a ki ül a székben, lakik 
ő velek, nem éheznek többé és nem szomjuhoznak többé, 
és a nap hévsége vagy valami egyéb hévség nem árt 
nekik: mert a Bárány, a ki vagyon a szék közepében, 
az legelteti őket és a vizeknek élő forrásira viszi őket
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és eltöröl Isten az ö szemeikről minden könyhullatást! “ 
(jelenések könyve: 7. rész 14—17. versei.)

Akár Nápoly vagy Szicília földje fogadta be, akár 
a tenger hullámai nyelték el, akár a fenevadak vagy 
ragadozó madarak falták légyen is fel nem tétovázó ne
mes lelketek porhüvelyét, Ur Jézusnak igénytelen de hü 
vitézei, a ti csontjaitok az ítéletnapjára mind összeszedet
nek, s halhatatlan lelketekkel egyesülnek; emléketek pe
dig élni fog mindazok szivében, kik a tiszta evangye- 
liomi elveket, melyekért ti vitézkedtetek, meggyőződéssel 
hiszik és vallják, —- élni fog minden időben ! A mindene
ket megemésztő századok, melyek a szentséges templo
mok merész boltiveit, csillogó márványoszlopait és a fé
nyes paloták kevély tornyait, pazar ékitményü csarnokait 
egyaránt porbadöntik s lakóikat alászállitják a férgekhez, 
és az érckemény sziklákat könnyű porrá morzsolják: a 
ti emléketek fölött semmi hatalommal nem bírnak, mert 
ti az örökérvényességü evangyeliomi elveknek s az enyé
szetet nem ismerő örök igazságoknak valátok hü bajno
kai, melyek semmiképen el nem múlnak, ha szinte az ég 
és a föld elolvadnak is, összedöntetvén a romlandóság 
által! Őh dicső lelkek! hitvallásunk nemes bajnokai! a 
ti nagy példátok mindenkor foganatos arra, hogy a lel
keket az Idvezitő iránti hűségben, a ki tegnap és ma 
ugyanazon volt és mindörökké is ugyanazon lészen, és a 
bennevaló hitben nevelje és megszilárdítsa. „Uram! kihez 
mennénk? örök életnek beszéde vagyon tenálad!“

Te pedig kedves olvasó ! élj jó egészségben és vedd 
szívesen e könyvet, s emlékezzél meg ottan-ottan, a te 
méltatlanul sokat szenvedett protestáns őseidről!

Bánfalva, .szeptember hó 30-án 1873.

Rácz Károly,
ref. lelkész.





ELSŐ SZAKASZ,

A vértörvényszék keletkezése s tagjai.
A magyarországi protestánsok ellen, a hitújítás kez

detétől, a tizenhetedik század nyolcadik évtizedének ele
jéig terjedő másfél századon keresztül most kisebb, majd 
nagyobb mértékben, részint nyíltan, részint titokban foly
tatott, most kisebb, majd nagyobb erővel megújulva fel
támadt kegyetlen üldözés, — melynek célja a protestan- 
tismusnak a magyar haza földéről tüzzel-vassal kiirtása 
volt, — nem a rákos-mezei drákói törvényekben, nem a 
„pozsonyi 1604-ik esztendői végezéseknek istentelen arti- 
culusában, melyet a regnicolák hire és akaratja ellen a 
papok az evangelicusoknak kigyomlálásáról hozzátoldot- 
tak vala *)“, nem a Pázmán Péter és katholikus Ferdi
nand idejében, nem is a III-ik Ferdinánd alatti tömeges

*) Egy oly kéziratból idézvék, melynek szerzője valószinüleg 
a Thököli- és Rákóczy-korban irt. Szerinte a jezsuitákat 1619-ben 
Magyarhonból kitiltó edictum igy végződik: „Ezek felett, ha va
laki (akárki legyen az), valamelyet a jezsuita-társaság közül, a négy 
napok elmúlván, Magyarországban találand, azt mint pártütőt és 
országárulót szabadosán és bátran megölheti és az élők közül kitö
rölheti, semmivel azért meg nem büntettetik “.

„így üzetének ki a jó földről — mondja tovább e kézirat — 
„a mérges kígyók, de atyjok szemtelenségét követvén, csakhamar 
ismét visszaszemtelenkedtek, elsőben is befurván magokat (mint ama 
régi kígyó a paradicsomba) Nagy-Szombatba és H om onnai György 
szárnyai alá, felső Magyarországban már elszaporodtak s im bizony 
el is vesztik Magyarországot, ha Isten őket csodálatosan meg nem
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templomfoglalásokban, mert ezeket ellensúlyozta a mo
hácsi vész, Bocskai, Bethlen és I. Rákóczy György, hanem 
a tizenhetedik század nyolcadik évtizedében, /. Leopold 
uralkodása alatt, a bécsi, nicolsburgi és linci békeköté
sek után érte el tetőpontját! Igen, mert a földi javakban 
dusabb, polgári és egyházi hatalomban erősebb, befolyá
sosabb, az ország főfő-hivatalaival s méltóságaival fel
ruházott fél mindig talált arra utat és módot, hogy a 
protestánsok jogait s szabad vallásgyakorlatát biztosító, 
országos törvények közé igtatott békekötések semmisek
nek tekintessenek, sőt nyíltan is hirdette Bársony György 
váradi címzetes püspök 1671-ben Kassán és Bécsben meg
jelent müvében azt 2), hogy a király a protestánsokat 
az országban megtűrni nem tartozik, mert — úgymond —

zabolázza. Istenem! fojtsd meg őket gonoszságukban és a mit ne
künk készítettek s cselekedtek, fordítsd fejekre!“

„Lásd meg, tudd meg jó olvasó, mint megismerték volt őket, 
mely rettenetes pogánynál pogányabbul bántak a mi atyáinkkal is, 
mint panaszolkodnak 1619 tájban költ manifestumban ők is reájok, 
ki volna az a magyar, ki ne igyekeznék a hazát oly lator nyil
vánvaló tolvajoktól megtisztítani?!“

A török miatt esett romlás elpanaszolása után igy szól: „ha 
pedig valaki Magyarországnak nyomorodott sorsát mélyebben akarja 
meggondolni a hit dolgában, (holott a lelkiismereteken senki egyéb 
nem, hanem egyedül az Isten uralkodhatik), az igaz evangveliomi 
vallást az országból a nyirt papság gyökerestül kigyomlálni igye
kezik vala, mert immár az evangelicusoktól a templomok elvétet
tek vala, immár az evangelicus egyházi szolgák számkivettettek 
vala, immár a kisdedek a keresztségnek förödőjétől megtiltatnak 
vala, a halottaknak temetését harangszóval és őket sereggel ékesí
teni nem vala szabad és végezetre a szokott helyen eltemetni nem 
engedtetik vala. Immár az istenfélő házigazdák, kik az Isten igé
jének ily nagy szomjúságában házok népének az evangyeliomot olvas
sák vala, elszenvedhetetlen büntetéssel terheltetnek----------- “ stb.

2) Címe ez: „Yeritas toti mundo declarata, argumento trip
lici ostendens, Sacram Caes. Regiamque Maiestatem non obligari 
tolerare in Hungária lutheranam et calvinianam sectam. Quam
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a békekötéseket, a melyek alapját képezik a protestán
sok szabad vallásgyakorlatának, erővel csikarták ki a ki
rályoktól és az ország rendéitől, továbbá, sem ezek a 
békekötések, sem az azokat megerősítő törvénycikkek 
nem az ország rendelnek átalános megegyezésével készül
tek, mert a római katholikus főpapság azoknak minden
kor ellentmondott; végre, hogy a protestáns felekezetek 
önmagok eltávoztak saját symbolicus könyveiktől. Ily 
eszmék által, az őrjöngéssel határos vakbuzgalommal lévén 
betelve a klérus tagjai s ezek közt főként Kollonics Leo
pold bécs-ujhelyi püspök és Szelepcsényi György eszter
gomi érsek, s kivált a jezsuiták, kik mind a polgári, mind 
az evangyeliomi szabadságnak esküdt ellenségei, az önké
nyes hatalomnak pedig mind politikai, mind egyházi te
kintetben erős támaszai valának: mohón ragadták meg 
a rájok nézve hasonlithatlanul kedvezőnek mutatkozott 
alkalmat, hogy túlhatalmuk erejével a magyar protestáns 
egyházat végképen megsemmisítsék.

Látván ugyanis a római katholikus főpapság és a 
jezsuiták a protestantismusnak a hazában szerzett dicső 
gyözedelmét s azon nagyszerű elöhaladást, melyet az a 
békekötések után, Erdély nemzeti önálló fejedelmeinek 
védszárnyai alatt tett, megdöbbentek és mivel mind a 
császár * 3), mind kormánya, teljes befolyásuk alatt állot

catholicae religionis zelo concinnavit Georgius Bársony, episcopus 
titularis varadiensis, presbyter Societatis, Sacrae Caes. Regiaeque 
Majestatis Consiliarius. Cassoviae. Anno 1671. Ugyanezen évben 
Bécsben is megjelent. Több kiadást ért.

3) Második József császár Aranda grófhoz a castiliai tanács 
elnökéhez következőleg ír: „a hatalmas befolyás, melyet házunk 
hercegei felett a jezsuiták gyakoroltak, ismeretes. Il-ik F erdinánd  
és I. Leopold utolsó pillanatjukig pártfogóik valának. Az ifjúság 
nevelése, irodalom, jutalmazások, az állam legelső méltóságainak 
kiosztása, a királyok fülei, a királyok szivei, mind az ő bölcs ve
zetésük alá lettek rendelve“. (Sárosp. fűz. 1868. tárca). Sőt ha áll
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tak, ezeknél szüntelen azt sürgették, hogy a protestán
sok az országban semmi áron el ne türessenek, sőt ir
tassanak ki kíméletlenül! Pázmány Péter és Kollomcs 
Leopold jelszavai eléggé ismeretesek 4). „A jezsuiták — 
írja Cserei — kezökön lévén a directio, nagy hűségnek 
és kegyességnek praetextusa alatt a császárt eláltatják, 
hogy a magyarországi rebelliónak főinditői, okai a ma
gyar református és evangelicus papok volnának, mert 
azok a templomokban, mikor predikállottanak, szüntelen 
izgatták, ösztönözték hallgatóikat, hogy a császár ellen 
fegyvert fogjanak, azért csak haszontalan dolog volna a 
külső embereket büntetni, sőt inkább a büntetést azok a 
papok érdemlenék; különben is, ha a császár a papokat 
az országból ki nem űzeti, addig semmiképen a magya
rokat pápistákká nem tehetné, és valameddig az egész 
ország pápistává nem lészen: addig csendes birodalma 
az ausztriai háznak Magyarországban nem lehet, azon
kívül is tartoznék a császár ex conscientia tamquam Rex 
apostolicus az eretnekeket országából kiirtani*. „És a 
király, a katholikus mágnások és a katonaság — mond 
Bauhofer — a római katholikus papok s jezsuiták kezé-

az; a mit Leopoldról egy német protestáns életirója mond, hogy 
maga is jezsuitává lön: mi sors várhatott a magyarországi proles- 
tantismusra egyéb annál, mely fájdalom! csakugyan el is követ
kezett arra?! Ezért nyertek a franciscanus barátok és jezsuiták se
gélyhadat a protestánsok birtokában levő templomok s iskolák 
erőszakos elvételére, prédikátorok és iskolataniték elűzésére, egyházi 
javadalmak elfoglalására stb.

4) Pázmány Péter a templomkérdés tárgyalásakor azt mondá: 
„jobb, ha az országot farkasok és rókák lakják, hogy nem mint 
eretnekek“, (szerinte Luther és Kálvin értelmét követők). Lásd: 
Szalárdi Krónika 50 lapon. Kollonlcs pedig azt szokta mondani: 
„Magyarországot előbb rabbá, azután koldussá, végre katholikussá 
fogom tenni!“ Lásd Balogh Ferenc·. „Magyar protestáns egyház
történelem részletei. 1872. 141. és 148. lapokat.
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ben lévén: mi kellett ennél több?“ 5) „Elegendő tapasz
talt példája — mond a fentebb nevezett kézirat — az ö 
papi szent dühösségöknek, legnevezetesebben s közelebb 
avagy csak az 1670-ik esztendőtől fogva való ördögi 
munkájok az egész Magyar hazában, noha annakelőtte 
is, mikor és a hol lophattak alkalmatosságot, elkövették 
a persecutiót, mint alsó Magyarhonban sok helyeken. De 
most már im mire ménének, mire juta ártatlan igaz ügye 
a Jézus Krisztus hűséges szava után hallgató, szent szá
jától függő kicsiny seregnek: siralmasan érezzük! szen
vedvén Heródes dühös katonáinak papi öldökléseiket, a 
bethlehemi ártatlanokkal együtt, az üldözéseknek, kerge- 
téseknek mérgét s nagy terhét a mi édes Jézusunkkal, ja
vainknak zsákmányoltatását a régi szent hívekkel együtt“.

„Az Isten népét és a Jézus vére által szerzett s 
megtisztittatott ekklézsiát a lelki Babylonnak fogságába 
ismét visszavinni akarják. De nem megyen már oda Iz- 
ráel, ha Isten egyszer kiszabadította, az Istennek beszé- 
ditől és a Jézus idvezitö hititől elszakasztani igyekeznek, 
és az ő, Isten előtt utálatos, emberi agytól koholtatott 
traditióinak, találmányának csókolgatására és hamis iste
nek imádására, (kik veszszenek el az ég alól) nagy aka- 
ratjok ellen is kényszerítik. A Jézus Krisztus után való 
hallgatástól, ő felségétől való függéstől, ellenségéhez a 
római nagy paráznához való hódolásra vonják, egy szó
val az okos embereket, mint az oktalan állatokat a járom 
s igavonásra, (büdös boruk) vallásuk (italára) vallására, 
minden mennyei és földi igazság ellen hajtják és vonják“.

„Eszedbe vehetd avagy csak ezekből igaz keresz
tyén Magyarság, ha nem országrontó-é, nem áruló-é, nem 
hazád ellenséga-é, nem test-lélek vesztő gyilkos-é, nem 
mennyei szent igazságot üldöző-é, nem igaz ártatlanokat

s) Lásd: „Geschichte der evangelischen Kirche in Ungarn. 
Berlin. 1854“. 253. lapot.
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rontó-é a pápista minden papi szerzet? Utálod-e hát, 
megtartod-e hát még tovább is ez ártalmas, édes szép 
hazádat megemésztő sáskákat? fenebestiakat? Ó vajha 
eszedbe vennéd magadat édes igaz magyar nemzetem s 
élni akarnál ez alkalmatossággal, melyet Isten hozzád 
való jóvoltából megmutatott, kezedre adott, meg kellene 
bizony tőlök a hazát tisztítani végképen, úgy reményl- 
hetnéd megmaradásodat, ezen romlásából hazádnak egy
szer még felépülését, másképen nem! Bizony, bizony soha 
nem! sőt bizonynyal várjad általok nagyobb vesztét! “

így következett el a Magyarhazára azon gyászos 
korszak, melyben nemcsak a polgári pártoskodás átka, 
hanem a felekezeties vakbuzgalom és olthatlan gyűlölet 
mérge is rongálta a zaklatott hazát. Valóban, alig van 
egy-egy rettenetesebb korszak hazánk történetében, mint 
a gyászévtized. Az 1674-ik év az elébbieknél még szo
morúbban virradott fel a magyarországi protestánsokra, 
mert most a végmegsemmisités vala elkövetkezendő 
reájok; minthogy most már nem részleges, hanem egy 
tervszerüleg megindított egyetemes üldözés villámai fenye
gették őket. E véres drámának az 1672. és 1673-ik évi 
részletes idézések, a sajátlagos kedvenc szenvedéllyel 
űzött, templomfoglalásokkal, prédikátorok s tanítók elker- 
getésével, iskolák lerombolásával együtt csak előjátékai 
valának. Maga a főcselekvény 1674. március havában 
kezdődött Pozsonyban, „alsó Magyarország fővárosában“, 
mert Széchenyi György kalocsai érsek s a győri püspök
ség administrátorának nyilatkozatai szerint ekkor „a ma
gyarországi evangelicusok'számára egy oly hurok készült, 
melyet ha nyakukba ránthatnak, soha többé az evangyé- 
liomi vallás e hazában lábára nem áll 6)“, végződött pe
dig 1676-ban a nápolyi és szicíliai gályákon és Rhetia

6) Lásd többek között: Heidegger Job. Henr. „Historia pa
patus. Ämstelaedami. 1684“. Periodus Septima. 491. lapját.
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alpesei közt, s a buccarii s theatei büzhödt, sötét töm- 
löcökben ; kezdődött a társadalmi, végződött a természeti 
s személyi jogok vérlázitó elrablásán vagy megtapodá- 
sán! Égrekiáltó bűn, rettenetes dolog, a tizenhetedik 
század végén, Európa közepén, keresztyén nemzetek közt! 
Ez isteni és emberi jogokat összegázoló tényt teljesség
gel nem menti ki sem a Vés se lény z-féle összeesküvés, 
melylyel palástolgatni szokták azt a protestantismus el
lenségei, minthogy a protestáns prédikátorok abban ré
szesek egyátalában nem voltak, sem az azt kővető alkot
mány-felfüggesztés, mert nehány ember, állam- vagy 
fejedelem-ellenes tette még nem ád teljes jogot a pol
gári vagy országos, annál kevésbé az egyházi alkotmány 
megsemmisítésére, annyival inkább, mert ekkor még ér
vényben volt az arany bulla 31-ik pontja, de meg a 
polgári alkotmány hatályon kívül tétele nem vonhat maga 
után oly következményt soha, hogy az egyházi alkot
mány is eltöröltessék, sem a lelkek feletti kényszerura
lomra nem jogosít soha és semmi esetben, mert a lel
keken egyedül Isten uralkodhatik. Minden kétségen túl 
van, hogy épen ez idő tájban Európa más, több orszá
gaiban is kemény üldöztetés, sőt vadállati, kannibali 
kegyetlenkedés dühöngött a protestánsok ellen 7), mely
nek átkát s szomorú eredményét ma is láthatólag érez
hetően sinlik azon országok, melyekben annak gyászos 
következménye kiszámíthatatlan káros hatású a késő nem
zedékre is ; ámde, mivel hazánkban nem úgy mint másutt,

7) így például Morva- és Franciaországban 1686. táján 
szigorúan megparancsoltatott a pékeknek és molnároknak, hogy a 
protestánsoknak élelmi szert ne adjanak, ha éhen vesznek is el. 
Továbbá: szinte Franciaországban az olyan protestánsokat, kik nem 
akartak katholikus sákramentomokkal élni s a nélkül haltak meg: 
1685-ben ki vitték a városokból a dögnyuzó helyre és ott nyúzták meg. 
Lásd: Peschek evangelicus diacon: „Gegenreformation in Böhmen, 
1850“. II. kötet. 148. és 150. lap.
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fejedelmi kegy, octroyrozás vagy edictum által, hanem 
békekötések alapján államjogilag volt biztosítva s ünne
pélyesen szentesítve a protestánsok szabad vallásgyakor
lata, a pozsonyi vértörvényszék létrejövetele kellőleg nem 
igazolható, eljárása pedig egyátalában menthetetlen, sőt 
a törvényszék tagjainak — kettő kivételével — honfiúi 
jellemére sötét homályt von azon megfoghatatlan magok- 
viselete, hogy a zaklatott haza e szomorú korszakában 
a minden szabadságot elgázoló korlátlan hatalomnak, 
mely előtt semmi szent nincs, anyagi haszonért, földi 
mulékony előnyökért vakeszközül szegődtek a szabadság 
utolsó védbástyájának, a magyar protestáns egyházalkot
mánynak lerombolására, holott mint római katholikus írók 
is elismerik, midőn a magyar korona Bécstől kezdett 
függeni, úgy látszik, hogy egyúttal az isteni gondviselés 
az annyi veszélyekben megedzett uj vallást, t. i. a pro- 
testantismust rendelte védpaizsul alkotmányunk mellé 8), 
mit a történelem is igazol 1604-től 1860-ig, az országgyű
lésen kívül hozzáragasztott 12-ik törvénycikktől kezdve 
a szeptemberi pátensig, Rudolftól a jelenkorig, és nem 
irtóztak a vértörvényszék tagjai a már különben is szá
mos áldozatok számát még több ártatlanokkal nevelni s 
nem riadtak vissza kezeiket honfitársaik üldözésére fel
emelni, sőt nem borzadtak mind a honszerelmet, mind a 
keresztyén vallás szellemét, a szelídséget és szeretetet 
megöletni szivekben a felekezeti vakbuzgalomból eredő 
olthatlan gyűlölet és vérszomj által! H ajh! de nem vol
tak már hitbuzgó, derék s egyenes jellemű Bocskaiak, 
nem éltek már a hősies bátorságu, kitűnő vallásos ér
zelmű Bethlenek, nem voltak már hatalmas Rákóczyak, 
Erdély megannyi hithü fejedelmei, kik annyiszor mentet-

®) Lásd egyebek közt: R assay Adolf·. „A Protestantismus 
befolyásának történeti vázlata a magyar alkotmányra. A reformats 
kezdetétől a jelenkorig. Pozsony. 1864. 15 lap.
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ték meg a magyarországi szorongatott protestantismus 
erős gyökeret vert életfáját ellenei fejszéjének, halálos 
csapásaitól, ők régen sírjaikban szendergettek már, s a 
nemes szív , mely hőn dolgozott az evangyeliomi protes
tantismus iránt lángoló buzgalomtól, immár kihűlt; a kar, 
mely fegyvert ragadott a Jézus Krisztus hamisítatlan 
evangyeliomának védelmére s a vallás- és lelkiismeret- 
ézabadságát biztosító törvények megsértésének megtor
lására, megmerevült, poriadásnak indult az enyészet ha
talmától ! Alig volt már valaki a két magyar hazában, 
a ki az üldözött protestantismusnak pártját fogta volna, 
vagy csak szavát is fel merészelte volna emelni annak 
védelmére! Elzsibbadva hevertek, tétlenül veszteglettek 
az erők. Ide járult, fájdalom, azon elszomorító körülmény, 
hogy a főrangú családok tömegesen, hütlenül elpártoltak 
az evangyeliomi hittől s az Ur Jézus ügyét, melyért nagy 
őseik nyugalmukat, javaikat, verőket, éltöket, mindenö- 
ket áldozák: gyáva könnyelműséggel, földi veszendő 
javakért, múló érdekekért vétkesen megtagadták; idejá- 
rult a török hatalom meggyengülése is, mit elég sajnos, 
de tagadhatlan, hogy az oly nagy mérvben elharapódzott 
véres üldözés okai közé kénytelenittetünk sorolni!

Ott ült ugyan Erdély fejedelmi székén Apaffy Mi
hály, hitbuzgó, tudományt és tudósokat egyiránt kedvelő, 
a protestantismus ügyének oltárára áldozatokat hozó fe
jedelem, de a ki, rajta kívül eső okoknál fogva, mivel 
tudniillik kezei kötve voltak a török hatalomtól függés 
és a német császár elleni óvatosság miatt, hogy még 
gyanúját is elhárítsa annak 9), mintha ő a lázadókat

9) Ez időben felette könnyű volt a gyanúsítás és bevádolta- 
tás; ugyanis, hogy'valaki lázadónak bélyegeztessék, elég volt, ha 
evangelicus volt, vakmerő merészen s még vakmerőbb szemtelen
séggel a Zrínyi-féle  összeesküvést a L u ther  és K á lv in  vallásá
nak tulajdonították. Az igy üldözni célbavétettek egy része Erdélybe
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pártfogásába venné, nemcsak hogy semmit a magyaror
szági protestánsok ügyében nem tehetett, sőt Bethlen 
Miklóst, ki a méltatlanul üldözött, fogságra hurcolt s a 
hazában különböző helyeken, undok börtönökben sanyar
gatott, aljas és szokatlan munkákkal terhelt protestáns 
prédikátorok érdekében nyilvánosan fellépett s 1675. jan·
4-én kelt terjedelmes levelében 10) azok ártatlanságát s

A paffy Mihály fejedelemhez menekült, nem volt ugyan itt sem 
biztos menhelyök, mert a konstantinápolyi német követnek utasí
tásul adatott Bécsből, hogy kérje fel a Sultánt, hogy Apaffyra  
parancsoljon rá, mikép a magyarhoni zsiványokat, kik a római csá
szár birodalmából méltán érdemlett büntetések elől szöktek Erdélybe, 
űzze el és ne engedje általok a két császár között létező békessé
get felbontatni; a minthogy el is jött a parancs, hogy elüzessenek, 
de a köveitől megizente szóval a porta, hogy ha a kérdéses ma
gyarhoniak nem zsiványok, hanem magyarok és nemesek, úgy csak 
tartsa őket Apaffy  a hatalmas török császár ezen tartományában 
és tegyen tudósítást azoknak számáról és állapotáról, hogy meg
értvén ügyöket, gondoskodhassék rólok a nagyvezér stb. Tehát a 
nyugot-európai keresztyénség vódbástyáját, a magyar Siont, keresz
tyének ellenében a töröknek kellett oltalmaznia, a protestantismus- 
nak, pogány nemzetben és a hazán kívül támadt pártfogója ! (Lásd: 
„Erdélyi reformált anyaszentegyház névkönyve 1865-re“, a 26-ik 
lapot). Ezzel összhaugzik, a mit Mohnike: „Zur Geschichte des 
ungarischen Fluchformulars, Greifswald. 1823.“ cimü müve 230-ik 
lapján mond, igy írván: „fájdalom, hogy „protestáns“ és „lázadó“ 
igen sokszor hasonértelmü szavaknak vétettek és váljon ki mondana 
kárhoztató Ítéletet a felett, hogy a cseh- és siléziai protestánsok 
kedélyei felzaklattattak ? “ így állt a dolog a magyarhoni prédiká
torokkal is, lázadók és lázitók voltak épen csak azért, mert pro
testánsok voltak.

10) E levél megjelent nyomtatásban az „Apologia m inistro
rum evangelicorum H ungáriáé etc A cimü munka mellé csatolva 
1677-ben hely nélkül és 1678-ban Utrechtben, szinte olvasható e 
levél: Van Poot Ábrahámnak  1684-ben A.msterdámban kijö tt: 
„Naaw keurig Verhaal, van de Ver/olginge aangerecht, tegens 
de evangelise Leeraaren in  H ungarien“ cimü, az üldözés tör-
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az ellenök emelt vádak, különösen a Viinyédi-féle álle
velek alaptalanságát bebizonyította: némely gonoszindu- 
latu rágalmazók fondorlatai következtében, Erdélyország 
több főfő méltóságú, előkelő férfiaival együtt, kik Apaffi 
előtt valami igen rettenetes s az egész országot behá
lózott cselszövéssel s árulással vádoltattak, egy évi fog
ságra büntetvén, börtönbe vettette 1J), noha pedig any- 
nyit maga Apaffi is csakugyan tett a már elitéit pro
testáns prédikátorok ügyében, hogy egy levelet irt 
Szelepcsényihez, melyben, mint ez utóbbinak válaszából, 
mely 1675. január 17-én kelt, megtetszik, kemény szem
rehányások foglaltattak az érsek ellen 12).

ténetét képekkel illustráló müve 146—188. lapjain is, magyar for
dításban pedig olvasható a „Sárospataki füzetek“ 1868. évfolyam 
915—936. lapjain.

J1) Tekintsd meg az „ Apologia“ 1678-ik évi utrecliti kiadá
sának előszavát.

12) Az érsek válasza következőleg hangzik: „ Vettem a ke
gyelmed méltóságos levelét, melyen még reám is neheztelni látta
tik, mintha itten a helvetika confessión való prédikátorok vallá
sokért keményen traktáltatnának ·, de abban, elhiheti kegyelmed, 
semmi sincs, nem is volt semmi religió válogatás, se ő felségétől 
a mi kegyelmes urunktól, se a nemes országbiráitul, hanem a ki 
a rebellióban tapasztaltatott, ha szintén hitünkön volt is, animad- 
vertáltatott úgy is ellene, nem másképen, hanem a törvény szerint, 
a midőn a fiscus által citáltatván vagy per contumatiam nem com- 
parealt, vagyha comparealt, legitima inquisitio és attestatio után, 
juxta allegata et probata juris ordine convincáltatott. Sőt még a 
convictiók után is ő felsége, a mi kegyelmes urunk, szokott ke- 
gyelmessége szerint grátiáját meg nem vonta tőlök, élőtöket meg
engedvén, kit az előtt meg nem cselekedett, még katholikus urak
kal is, a kik az olyan vétekben találtaiénak. Mesterkedtek ugyan 
sinistra informatiójokkal némelyek ő kegyelmeik közül, az impe- 
riumbeli lielvetika.-confessión levő bizonyos fejedelmeknél, sőt még 
a pogányokkal is, hogy az eránt pártjokat fognák, a minthogy teg
nap asztalomnál egy magátul minapiban jó akaratjábul megtért 
híres prédikátor mondotta, hogy csak a nógrádi bégnek és újvári

2
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A római katholikus főpapság és a jezsuiták kizsák
mányolván ama példabeszéd igazságát: „verd meg a pász
tori, és eloszolnak a nyájnak juhai“, (Zak. 13, 7.) miként 
egykor Valérián római pogány császár a keresztyének 
ellen, úgy ők most a protestánsok ellen alkalmazták s 
igyekeztek érvényesíteni azt, s annak szerencsés kivite-

pasának huszonötszáz tallért fizettek, de mind azok is megértvén 
követségek által büntetésüknek okát, abban hagyták, azt mondván, 
hogy sokat érdemel az, a ki ura ellen támad és másokkal is fegy
vert vonyat, a minthogy ezek ellen mennyi sok rettenetes bizony
ságok a fiscus által producáltattanak, megbeszélheti kegyelmednek 
ezen jámbor szolgája, nemzetes Balog László uram, holott nemcsak 
egymás között való sok irásokbul, hanem prédikáló székekből való 
szavaikbul is nyilván kitetszett, publice a pogánynak béjövételéért 
imádkozván és prédikálván, hogy jobb azt uralni, mint a keresz
tény monarchát. Sok volna az ilyen szó, de tudván azt, hogy nem 
sokára ezek másképen és világ eleibe terjedni fognak, nem terhe
lem az kegyelmed országos és szorgalmatos gondjai között foglala- 
tos füleit. íme csak minapiban is minomü rut mészárlást patráltak 
Berencs táján némelyek azok közül, és mily kegyetlenül bántak a 
rebellisek táborában némely egyházi személyeinkkel, tudva lehet 
kegyelmednek. Azokat köllenék inkább méltóságos uram fiam meg
inteni és büntetni is, a kik eféle iszonyuságokra bocsátkoznak. Hogy 
pedig kegyelmed a mi rendünkön való egyházi személyekkel kegye
sen bánik, azt jól cselekeszi, az maga hírének, nevének nagyobb 
terjesztésére, az minthogy ón is post latam sententiam, mit nem 
cselekedtem a conviucált prédikátorokkal interponálván magamat, 
az hol kivántatott ¥ Megérthette azt eddig is másoktul kegyelmed 
méltósága, mert az ilyen állapotban sokat érünk az csendességben. 
Én úgy emlékezem, hogy még ama nevezetes Bethlen Gábor feje
delem is azt követte, mert Káldy és Sziny uraimékat, az mi ren
dünkön való egyházi személyeket, olykor nemcsak asztalához ül
tette, hanem még udvarában ordinaria praebendat is rendelt ő ke
gyelmeiknek s azután hasznukat is tudta venni, mivel megnevezett 
Sziny uramat nemcsak a római császárhoz, lengyel királyhoz, de 
más fejedelmekhez is követségben küldözte. Egy szóval bizonyos 
lehet kegyelmed, hogy itten senkinek rövidség nem következik, a 
ki urához köteles hivségét szentül megtartja; én is azért az ón
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lét saját hasznukra fordítani: tehát a magyarországi ősz* 
szes protestáns prédikátorok ellen terjeszték ki szívtelen 
fondorlatuk hálóját, állítólag a fejedelem elleni pártütés
ben való részvétel alapján, valósággal pedig azért, hogy 
igy ezeknek nyakuk szegetvén, majdan a vezetőitől, ta
nítóitól, vigasztalóitól megfosztott fejetlen népet, mint 
pásztor nélkül való juhokat, a római katholika egy
ház kebelébe vonhassák, az életadó ige helyett lélekölő 
szertartásainak jármaiba görbíthessék; mely céljuk annál 
jobban sikerült, mivel e szándék magának az akkori ural
kodónak sem volt kedve ellen; ugyanis tett I. Leopold 
több ízben oly értelmű nyilatkozatot, hogy inkább bot 
és tarisznya nélkül vándorol ki, vagy halált szenved, 
mintsem a valláson esett csorbát eltűrje; azt pedig több 
ízben nyilvánította, hogy legfőbb öröme volna az, ha 
összes birodalmában az egy ősi vallás, t. i. a római 
katholika, állana vissza 13).

Ily előzmények után s ily körülmények között ki
adatott a királyi parancs, 1674. január 6-án, melynek ere
jénél fogva megkezdődött a protestáns lelkészek és ta
nítók egyetemleges megidézése, ugyanazon év március 
ötödik napjára Pozsonyba, „alsó Magyarország főváro
sába“. E végre egy rendkívüli törvényszék, úgynevezett 
delegatum judicium extraordinarium alkottatott össze, 
melynek rendeltetése az vala, hogy ítéljen a megidézett 
protestáns lelkészek és tanítók felett, mint a kik állitó-

kegyelmes uram hivsége mellett, a mint eddig, úgy azután is, ma
radok mindenkoron.

Kegyelmes méltóságodnak, mint nekem kedves jóakaró uram
nak, fiamnak, igaz szolgáló atyja Szelepcsényi György“. (Lásd: 
Johann Pogners Yerzeichniss und Johann Liebergott’s Tagebuch, 
herausgegeben durch Paul Lichner. Pressburg. 1861. 121—122. lap.)

13) Lásd Lányi Károly: „Magyarföld egyháztörténetei. 1844.“
II. kötet, 120—121-ik lapjait.



lagosan a Vesselényi-féle összeesküvés főinditói és ré
szesei voltak. E törvényszék a következő tagokból szer
kesztetek össze, elnöke volt: Szelepcsényi György 14}, 
esztergomi érsek és Magyarország helytartója, többi tag
jai válónak: Széchenyi György, kalocsai érsek és a győri 
püspökség helytartója, Erd'odi Ράί/ f i  Tamás, nyitrai püs
pök és cancellár; Kollonics Leopold, bécsújhelyi püspök; 
Sennyei István, veszprémi püspök; Gubasóczi János, pécsi 
püspök; Balogh István és Korompai János, a nagyszom
b a té  káptalan tagjai; továbbá Kerekes Menyhért, Vályi 
■Mihály és Török György, kik a törvényszéki asztalnál 
jobb felől ültek s mindnyájan egyházi férfiak valónak; 
balfelől pedig a világiak foglaltak helyet a következő 
rendben: gróf Forgács Ádám, kincstárnok ; gr. Eszterházy 
Pál, Erdődi gr. Pálffi Miklós, pozsonyi főispán; Ma/té- 
nyi János, királyi személynök és Majláth Miklós, királyi 
ügyvéd nevében s személyében Horváth György, mint 
közvádló, végül Lapsánszky János, az esztergomi érsek 
titoknoka, törvényszéki jegyző volt. Ezeken kívül ott 
ültek még: gróf Pálffi Antal Pál, Zichy István, Marti-

u ) Pokronczi Szelepcsényi György, az esztergomi érsekek közt 
ötvenhatodik, született szegény családból. Iskolai pályája elsőbb 
éveiben énekléssel és koldulással kereste élelmét. Tanult Nagy- 
Szombatban és Rómában, akkori esztergomi érsek Pázmány Péter 
költségén, a ki iránt is, bogy ezért szive háládatos érzését kimu
tassa : „Propositiones theologicae“ cimü értekezését, melyet Ró
mában tartott, neki ajánlotta. A hazába visszatérvén Szelepcsényi, 
1634-ben éneklő canonok és prépost lett Szentgyörgyön, nem so
kára pedig veszprémi püspök. Innen 1649-ben nyitrai püspökségre 
ment és egyszersmind az ország cancellárja lön. 1657-ben a kalo
csai érseki székbe emeltetett, a Lippai György halálával pedigt 
1666-ban az esztergomi érseki és országprimási méltóságot nyerte 
el. Adott ki Nagy-Szombatban egy ily cimü könyvecskét: „Istenes 
énekek. Nagy-Szombat. 1680“. 4°. Meghalt Szelepcsényi Morva
országban, Litowicán, 1685. február 19-én és Mária-Cellben elte- 
mettetett.
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nius yános, gróf Erdödy György, Szénié Bálint, Móricz 
István, Mednydnszky yános, Pesti András, Trsztyánszky 
György, Fodroczky Páter, Czobor Adóm, Balassa Bálint, 
Orbán Pál, összesen harmincegyen, kik mindnyájan római 
katholikusok valónak.

E törvényszék elé megidéztetett az 1674-ik év első 
napjaiban 730 protestáns egyházi férfiú, és pedig azon 
ürügy alatt, mint fentebb említve volt, hogy a Zrínyi
iéit összeesküvésnek, a melynek fejei s részesei még 
1671-ben elvérzettek és kevés kivétellel római katholi
kusok valónak, főfő indítói és okai ők voltak, s e köb 
tött vád alapján perbe is fogattak, s közülök a kik meg
jelentek, halálra, a meg nem jelentek pedig becstelen
ségre és száműzetésre ítéltettek 15); az idézés nem csu
pán a sajátlag magyar királyi alattvalókra, hanem a 
török-hatalom alatt levő hódoltságokra és az erdélyi 
fejedelemséghez tartozó némely részekre is kiterjedt, 
ide foglaltatván azon prédikátorok is, kik az elébbi két 
határidőre meg voltak idézve, s az idézésen meg is je-

15) Lásd Lapsánszky János törvényszéki jegyző következő cimü 
müvét: „Kurtzer und wahrliaffter Berichts-Auszug, womit unver- 
holeu und sonnenklar erwiesen wird, dass die in Königreich Hun- 
garn unkatholische Predikanten nicht in ansehen der Religion, 
sondern der Rebellion und Aufruhr wegen abgesetzt und des Kö
nigreichs verwiesen : auch nicht weniger ersterwehnte Predikanten 
nicht ins gesammt, sondern ein jeder in Sonderheit gerichtlich hier 
in Sachen überwiesen geurtheilet und rechtmässig verurtheilet wor
den. So einem hochlöblichen delegirten königlichen Gericht zu 
Presburg zugeschrieben und durch eben hochgedachten hochlöblichen 
delegirten Gerichts-Secretarium, so Ambts wegen völligen Verlauf 
persönlich beygewohnt, auch alles und jedes selbts treulich, in die 
Feder übernommen verfasset worden. Erstlich gedruckt zu Tyraau, 
im Monat Martio. 'Anno 1075. Nachgodrueht zu Sagen. Im Jahr 
1678“. Először latin nyelven jelent meg. Sok kiadást ért, még 
1721-ben is kinyomatott. Cáfirataikkal felléptek ellene: Lám 
György, K restiánsky Jób és mások.
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leniek 16), mint péld. Gressner, Kalinka, Tarnóczi, Lief- 
mann és mások. Mert mint tudjuk, három izbeli megidé- 
zés történt, úgymint: első ízben 1672. május hó xo-ik 
napjára Nagy-Szombatba, hová a pozsonyi prédikátorok 
és némely világi férfiak, másodízben 1673. szeptember 
hó 25-ik napjára Pozsonyba, három ágostai hitvallású 
szuperintendens az esperestekkel és Zólyom-, Liptó-. s 
Turócmegyében lakó prédikátorokkal együtt, harmadizben 
pedig 1674. március hó 5-ik napjára ugyancsak Pozsonyba 
idéztettek meg, összesen mindazon prédikátorok s isko- 
latanitók, a kik még bent voltak az országban, sőt Sop
ronból nemcsak a lelkészek, hanem a polgárok, tanulók 
és minden olyan iskolás növendékek, kik éltök tizenket
tedik évét betöltötték: s ez utóbbi idézés már egyete
mes vagy átalánosnak nevezhető, mert kiterjedt huszon
hét vármegyére s a kun és jászkerületekre 17). A meg
idézett 730 prédikátor és iskolatanitó közül, ártatlansága 
s öntudatának tisztasága érzetében, a királyi parancs 
iránti engedelmesség s tiszteletből megjelent e harmadik 
és átalános idézésre Pozsonyban, adatokkal igazolhatólag 
336 18), elhagyván a nyájat, melyben a Szentlélek vigyá-

,e) Suhajda  és Fekete István  kivételéről, mivel ezek áttér
tek a római katholika egyház kebelébe, s nevök az 1674-ben meg
idézettek névsorában nem található. Suhajda nevéből társai, hittől- 
szakadásáért, ily mondatot alkottak: „Ab Judás!“

17) E megyék a következők: Pozsony, Nyitva, Trencsin, Árva, 
Liptó, Turóc, Zólyom, Bars, Hont, Nógrád, Pest, Mozsony, Sopron, 
Vas, Zala, Veszprém, Győr, Homárom, Abauj, Szepes, Sáros, Zemplén, 
Borsod, Gömör, Ung, Heves és Szathmár vármegyék.

18) Lehet, hogy a megidézettek közül több is jelent meg, 
mint a mennyiről itt említés van, csakhogy biztos adatokkal töb
bet kimutatni nem lehet. Hogy nem mindnyájan jelentek meg, 
annak oka részint az, mert némely részök a megjelenés alól föl
mentetett, a kassai generalis ugyanis a borsodmegyei prédikátorokat, 
a török pedig a hódoltságokban levőket nem engedvén megjelenni;
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zókká tette vala őket az Isten anyaszentegyházának le
geltetésére, melyet tulajdon vérével keresett, elhagyván 
a kedves családi tűzhelyet, hol az édesen folyt órák 
gyakorta üdülést nyujtának a pálya terhei alatt meg- 
fáradott szolgának; elhagyván a szeretett hazának föl
dét, mely oly mostoha volt szülöttei közül azokhoz, kik 
a beomlott kutak helyett az élővíz forrásához járultak, 
s vezérlettek másokat is, a kik az evangyeliomi elvek
hez, igazságokhoz hiven, az élet és átalános szeretet 
igéit vallák és hirdeték, elhagyván mindent, a mi nekiek 
magánál az életnél is kedvesb és drágább volt, családot 
és hazát elhagyván úgy, hogy kibeszélhetetlen szenve
dések s nyomorgások után csak évek múltával térjenek 
vissza a hazába, sokan már csak meghalni, mások pedig 
úgy, hogy sok keserű és súlyos megpróbáltatások, kín
zások után idegen földön, mely nem szülte s nem ne
velte őket, lehelljék ki nemes Ielköket és ne lássák meg 
többé testi szemeikkel az ő szerelmeseiket, kiknek kar
jaiból kiragadtatának és ne térjenek vissza a hőn sze
retett hazának földére többé soha!

Valóban, e szomorú időszakban olyan volt a ma
gyar protestáns egyház, mint az ölyvek által üldöztetett 
galarríb és a sasok karmai között vergődő vérző gerlice, 
melynek a nálánál hatalmasabb ellenében semmi oltalma 
nincs. Sem a körülményekben, sem valami hatalomban,

részint az, mert sokan a gyülekezetek közül lelkészeiket elrejtették 
sőt neveiket is eltitkolták a törvényszék előtt; részint az, hogy 
több, kivált idegen ajkú prédikátorok, a hazából előre kibujdostak. 
A megjelentek száma megállapításában a következő biztos adatok 
szolgáltak alapul:

1. Téritv  é n e k n e k  s más bizonyítványoknak aláirt . . 236,
2. Aláírás nélkü l, főleg betegség miatt megszabadult . 7,
3. Halálra ítéltetett, tömlöcöztetett.................................93,

tehát összesen 336.
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sem fegyvererőben nem talált oly védeszközre a szoron
gatott protestantismus, a melyet végső szüksége esetén, 
a reá mért halálos csapás feltartóztatására, a hatalom
mal szemben a mérlegbe vethetett volna, s hogy mégis 
elháríthatta a veszélyt magáról: azt egyedül erkölcsi 
súlyának s értékének, melyre elhagyatott helyzetében 
utalva volt, köszönhetni.

Pázmány Péter a protestantismusnak megesküdt el
lensége volt, de ha az ő fegyvereit, melyekkel az ellen 
harcolt, megtekintjük, úgy látszik, hogy ő minden türel
metlensége s engesztelhetetlen gyűlölete mellett is nehe
zen hagyta volna odajutni a dolgot, a hová az az ő 
halála után nem egészen négy évtized lefolyása után 
jutott, és aligha követett volna el ily vérlázitó, minden 
humanismust levetkező, Európát és a keresztyénséget, 
miveltséget, tudományt rútul arculverő, meggyalázó bru
tális eljárást a protestánsok ellenében, s bár minden 
törekvésének végcélja az vala, hogy a katholicismus 
Magyarországban teljes diadalra jusson: de mivel ő nem
csak nagy jezsuita és dühös pápista, hanem hü hazafi 
is volt egyszersmind, kiről tudjuk, hogy I. Rdkóczy 
Györgyitek szívesen kezet nyújtott akkor, midőn a bécsi 
kormány tartózkodás nélkül haladt absolutisticus törek
véseinek utján s mindent felhasznált a magyar alkot
mány megsemmisítésére: bizonynyal visszaborzadt volna 
az oly nemtelen eszközöktől , minőkkel ekkor éltek a 
protestánsok ellen, hogy t. i. az evangyéliom hirdetői, 
mint aljas, istentelen gonosztevők megbecstelenitve, ha
lálra ítéltessenek, dögleletes börtönökben sanyargattas- 
sanak, s aljasnál aljasabb foglalkozásokra kényszerittes- 
senek, botokkal, dárdákkal, puskaagygyal, karddal ve
ressenek , majd egymással összebilincseltetve, mint a 
barmok, csapatonként, gyalog hajtassanak s kiüzessenek 
az országból, s utálatos boszu s nyerészkedési vágyból,
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idegen földön, judási filléreken, rabszolgákként eladas
sanak, örökös szolgaságra, a gályákra, melyre nincs 
példa több a világtörténelemben! Jogosan kérdésbe te
hető, hogy váljon micsoda dolog az : hitelvek, hittételek 
s ezekhez csatolt meggyőződés ellen, melyek a lelkiis
meretre tartoznak, tudomány s meggyőzés szellemi fegy
verei helyett testi veréssel, fenyegetéssel, ijesztgetéssel, 
térit vények aláírásának sürgetésével, sőt kényszerítésével, 
a prédikátori vagy tanitői tiszt gyakorlásától eltiltással, 
súlyos bilincsekkel, földreteritéssel, vonszolással, nehéz 
törökvasakkal, börtönnel, kényszermunkával, különféle 
kínzással, éheztetéssel, szomjuhoztatással, hittől szaka
dásra erőltetéssel, csuffátevéssel s gályával felelni?

A pozsonyi vértörvényszék bíboros tagjai pedig, — 
a mint látni fogjuk — igy cselekedtek.

MÁSODIK SZAKASZ.

A v é r t ö r v é n y s z é k  á l d o z a t a i .
Hogy kik legyenek már azon prédikátorok és isko- 

latanitók, a kiket a pozsonyi vértörvényszék 1674-ben 
megidézett, fel vannak jegyezve főképen magának a tör
vényszéknek jegyzőkönyvében 19), jóllehet nem mind név- 
szerint, mert mintegy 83-nak nevét a törvényszék előtt 
hallgatóik eltitkolták; különösen a számüzötteket s Er
délybe menekülteket előadja Burins János, korponai

19) „Causa Fisci Regii contra Verbi Divini Ministros coram 
delegato posoniensi judicio anno 1673. mota et anno 1673. termi
nata. April 30. 1674“. Az eredeti megvan a pozsonyi káptalan le
véltárában, másolatban megvan a debreceni főiskola könyvtárában, 
kéziratban. Nyomtatásban megjelent a „Sárospataki füzetek“ 1863. 
évi folyamában a tárcában: „Protestáns egyháztörténelmi kútfők“ 
cim alatt.
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ágostai hitvallású lelkész az ö müvében 20), az elitéltek 
neveit, kik börtönöztettek, olvashatni a Lampe által kia
dott egyháztörténelmi munkában 21) és Van Poot Abra- 
hám munkájában 22), mely egyébiránt nem más, mint az 
Otrokocsi Fórizs Ferenc latin nyelven irt s máig is kéz
iratban levő müvének 23) holland fordítása; a gályákra 
hurcoltak neveit pedig előadja egyezöleg Otrokocsi és 
Láni György, korponai iskolarektor 24). A börtönökben, 
s a gályákon vagy a kiszabadulás után idegen földön

20) Címe ez: „Micae historico chronologicae evangelico, pan- 
nonicae σκιαγραψικως collectae et adumbratae opella vigilaci diutina 
Joannis Burii, laureati poetae tuuc pastoris germanici Carponensis, 
nunc Jesu Christi 1685. et in sequentibus in ordinem redigi 
coeptae. Ex autographo Posoniensi edidit Paulus Lichner. Posonii. 
1864. Typis Wigandianis“. 8° 220 lap.

21) Cime ez: „Historia ecclesiae reformatae in Hungária et 
Transylvania, inter perpetua certamina et afflictiones a primordiis 
praecipue repurgatorum sacrorum ad recentiora tempora per dei 
gratiam conservatae. A viro quodam doctissimo Friderico Adolpho 
Lampe congesta. Trajecti ad Rhenum. Apud Jacobum van Poolsum. 
1728“. 4°.

22) Cime ez: „Naawkeurig Yerhaal, van de verfolginge aange- 
recht, tegens de evangelise Leeraaren in Hungarien: nevens een 
bewys van der selver Onschuld aan de Rebellie, Hr. Hamel Brui- 
ninx. Door Abraham van Poot med. doctor. Met schoone Koopere 
Plaaten versien. Amsteldam. 1684“. 4°. Tizenkét rézmetszettel.

23) Cime ez: „Furor Bestiae contra testes Jesu Christi in 
Hungária horumque victoria divinitus data, sive pastorum hunga- 
ricorum, Christo fidelium, varia calamitas, speciatim vero multorum 
inaudita mortificatio, duraque captivitas a pontificiae Ecclesiae 
praelatis inflicta, unacum perseverantia eorum coelitus donata, et 
liberatione superstitum desiderata, breviter et succincte descripta 
a Francisco Forizs Otrokocsi confessorum e triremibus liberatorum 
socio. Anno 1676“. Ez csak kéziratban olvasható.

24) Cime ez: „Narratio historica crudelissimae et ab hominum 
memoria nunquam auditae captivitatis papisticae, nec non ex eadem 
liberationis miraculosae M. Georgii Lani in Hungária rectoris olim 
gymnasii Carponensis. Anno. 1676“. Megjelent Lipcsében és másutt
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elhaltak neveit, rövidebb vagy hosszabb életrajzokkal 
együtt leírta Kocsi Cserg'ó Bálint pápai iskolarektor, 
munkájának, melyből a 3 utolsó fejezet máig is kézirat
ban van, utolsó vagy 12-ik fejezetében 25), csupán a ref. 
gályarabok nevei olvashatók Heidegger Jánosnál 26).

Ezek alapján már azon prédikátorok s iskolatanitók, 
kiket a pozsonyi vértörvényszék áldozatul kiszemelvén, 
felségsértési bünvád ürügye alatt maga elé idézett, be
tűrendes sorozatban a következők:

1. Abádi István, poroszlói református lelkész, He
vesmegy éböl.

2. Ábrahámfi István, dadi református lelkész, Ko- 
márommegyéből, a tatai esperestségböl 27).

is, nem csak latin, hanem német nyelven is. Ez utóbbi nyelven, 
kéziratban, meg van e mü első kiadása a debreceni főiskola könyv
tárában, második kiadásban, mely 1677-ben németül jelent meg, 
meg van a bécsi császári könyvtárban. 4° lapozás nélkül. 56 levél. 
Egy képpel.

25) A  m unka címe ez: „Narratio brevis de oppressa liber
tate hungaricarum ecclesiarum. Caput I—XII. Descripta a Valen
tino Csergő Kocsi“. E munka kéziratban meg van két teljes pél
dányban a debreceni ref. főiskola könyvtárában, 4°, pergamen kötés
ben. A három utolsó fejezet kézirata a nemzeti múzeumban is megvan.

26j A  mü címe ez: »C°ns°lal:i·0 elegans Martyrum Joh· 
Heideggeri. Tiguri. Anno 1678. edita.

27) A  ta ta i esperestség következő egyházakból állott:
1. Acs, 

Almás, 
Bahály, 
Bana,

5. Bánhida, 
Bay, 
Császár, 
Csolnok, 
Dad,

10. Epely, 
Ethe,

Gönyő,
Gyermely,
Hereg,

15. Igmánd, 
Kéthely, 
Kocs, 
Környe, 
Lábatlan,

20. Mocsa, 
Nagy-Sáp, 
Naszály,

Neszmély,
Sutlő.

25. Szend,
Szent-Erzsébet,
Szomod
Szőny,
Tárkány,

30. Tarján,
Tata,
üng,
Vasdinnye.
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Erről csak annyit tudunk, hogy 1677. március hó 13-án 
Űrményi Tamás kocsi lelkészszel együtt egy körlevelet bocsátott 
ki Tolnai R. Gergely esperest megbízása folytán, melyben tudat
ják, hogy az egyházakat meg fogják látogatni. De arról, hogy 
megjelent-é a megidézésre vagy nem : adatok ' hiányában semmit 
nem tudhatunk.

3. Acs Mihály, kemenesaljai ágostai hitvallású lelkész.
Ez mind a világi, mind a theologiai tudományokban alapos 

készültséggel bíró jeles férfiú volt, s midőn haza jött a németor
szági, nevezetesen a wittembergi és tübingai egyetemekből, először 
Kemenesalja nevű faluban, Kőszeg közelében, lett a magyar ajkú 
gyülekezet lelkészévé. Majd az egyetemes vallásüldözés idején 
Győrbe, onnan pedig Gömörmegye egy kis városkájába, Rozsnyó- 
bányára vonult, hol évek múltával lelkészi hivatalt nyert, melyet 
azonban csak egy évig, nevezetesen 1707-től 1708-ig viselhetett. 
Halála után, kassai lelkész s volt szuperintendens, M . Sárosi 
János ment helyébe.

M u n ká i következők:
1. Dissertatio theologica: fontes Calvinismi obstructi sive 

principale falsum religionis calvinisticae, praeside Balthasare Raithio. 
Tubingae. 1669. 4-ed rétben 28 lap.

2. Boldog halálnak szekere, melyet az idvességes halált 
kívánó embereknek kedvekért maga az Ur Jézus elkészített. Strass
burg 1700. 12-ed rét, mely később 1708-ban Lőcsén is megjelent, 
végre 1751-ben Jénában, harmadik kiadásban, Sartorius (Szabó) 
János nemes-csói predicator előszavával. 12-ed rét, 460 lap.

3. A rany  Lánc , avvagy oly buzgó fohászkodások és rövid 
alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz 
hit Ó Felségét magához kapcsolhatja. Lőcse. 1706. 8-ad rétben. 
Ugyancsak Lőcsén másodszor is kikerült sajtó alól 1708-ban, 12-ed 
rétben, ismét 1748-ban Lőcsén 12-ed rétben, 154 lap, újra 1793- 
ban Pozsonyban és Pesten jött ki.

4. Zengedezö m ennyei kar, azaz: németből magyarra for- 
dittatott szép isteni dicséreteket és háláadó énekeket más magyarul 
szereztetett kegyes énekekkel együtt magában foglaló könyvecske. 
Lőcse. 1748. 12-ed rétben, 240 lap.

5. A  m i U runk Jézus K risztus  kénszenvedésének histó
riája Jerémiás prófétának siralmival és imádságával és Jeruzsálem 
veszedelmének históriájával együtt. Lőcsén. 1748. 12-ed rétben, 
48 lap.
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4- Acsádi János, lódi református lelkész.
5. Agner András, nyitra-szerdahelyi ágostai hitval

lású lelkész. Nyitramegyéből.
6. Agner Dániel, a libeth-bányai cseh-ajku ágostai 

hitvallású gyülekezet lelkésze, Zőlyommegyéből.
Ez a megidéztetésre megjelenvén Pozsonyban, aláirt azon 

téritvénynek, melyben a hazában bent maradhatás feltétele alatt 
hivataláról lemondásra kötelezte magát. 1674. május hó tizedik 
napján.

7. Ágoston Balázs, udvardi református lelkész Komá- 
rommegyéből.

8. Albinus István, kocskóci ágostai hitvallású lelkész.
Ennek lelkészsége alatt Kocskócon egyes egyházi épületek

megujittattak. A megidézésre megjelent Pozsonyban, de a halálos 
ítélet kimondása után, hitben erőtelen lévén, csakhamar eltántoro- 
dott s a hazában bent maradók számára szóló téritvényt, melyben 
hivatala gyakorlásával végképen felhagyásra kötelezte magát, alá
írta 1674. május 10-én.

9. A  lista ly K, György, szőnyi református lelkész, 
Komárommegyéből, a tatai egyházvidékből, mely a Szenczi 
Száki János superintendenssége alá tartozott.

Született 1620-ban, lelkészi hivatalt viselt Szőnyön. Az idéz- 
vényt, mely szerint 1674. március 5-ik napjára Pozsonyban, a 
rendkívüli törvényszék előtt, mint lázitó, meg kellett jelennie, meg
kapta február hó 22-én. Megjelenvén a kitűzött helyen, oly tartalmú 
téritvény aláírására sürgettetett a törvényszék által, mely szerint:
a) vagy a hazából kitakarodni, b) vagy a lelkészi hivatalról lemon
dani, c) vagy a mi mindezeknél nagyobb lett volna, hitvallását a 
római katholikussal kellett volna felcserélnie. Ezek közül azonban, 
jóllehet elébb nyájas szavakkal, ígéretekkel ösztönöztetett, végre 
fenyegetésekkel is sürgettetett, egyiket sem tette, gátolván abban 
lelkiösmérete. Miért is azon év ápril hava 4-én több lelkésztár
saival együtt, mint makacs, minden javainak s fejének elvesztésére 
ítéltetett, a nélkül,' hogy a pártütésben való részvétele megbizo- 
nyittatott volna, s M iskólczi M ihály  füleki református s Zólnai 
István  vásoui ágostai hitvallású lelkészszel összebilincseltetett. Az 
ítélet felolvasása s meghallása után ily szavakkal szólott Szelep-
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csényi György esztergomi érsek s a törvényszék elnöke előtt: 
„Excellentiás Herceg Ur! bármi történjék velünk, mi egyedül a 
kegyelmes Istenre, mint igazságos bíróra bízzuk ügyünket és aláírni 
nem fogunk soha!“ E nyilatkozat hallására az érsek igy válaszolt: 
„ti lássátok, hogy mit cselekesztek, ti tudjátok! Mindazáltal legyen 
tudtotokra, hogy soha meg nem szabadultok, mivel farkasverembe 
estetek, melyből soha ki nem jöttök, hanem a gályákra kell men
netek, a hol megkeserülitek az anyátok tejét, olaszul kell tanulno
tok és ott haltok meg.“ Azután május 31-én hét napi börtönbe 
záratván, junius 8-án húsz tiszttársával együtt Leopoldvárba vite
tett fogságra, minthogy egy téritvénynek sem irt alá. Pozsonytól 
Leopoldvárig hóhér kisérte őket, szüntelenül azzal ijesztgetvén, hogy 
mindnyájokat kivégzi, ha alá nem írnak. Leopoldvári fogságában 
mindennapi súlyos és legundokabb munkákra szorittatott fogolytár
saival együtt. Egy ízben K ellió  M iklós  jezsuita, ki a reájuk fel- 
ügyelés tisztét hóhéri módon végezte, A lis ta ly t és H arsányit 
kivont karddal sebesitette meg, mivel az ostyát nem tisztelték.

Leopoldvárból, a következő 1675-ik évi március 18-án, bizo
nyos rejtek árkon keresztül titkon kivitetve, fogolytársaival együtt 
Morvaországon, Ausztrián, Steierországon és Karniolián keresztül 
Triestbe hajtatott, az adriai tengerig, hol a kisérő katonák által 
utolsó fillérig kifosztatott mindenéből, szakála, bajusza — mint 
önmaga írja — nemzetünk gyalázatjára levágatván, hajóval Olasz
országba szállíttatott, az egész utón sok verésekkel, éhséggel, szom
júsággal, hittől szakadásra kényszerítéssel és ocsmányságokkal kin- 
zatván a császári katonák által, végre a nápolyi gályákra eladatott, 
rabszolgául 50 darab aranyért. A honnan kibeszélhetlen kínszen
vedések után, a dicső emlékezetű holland tengernagy R uyter  
Adorján M ihály  által 1676. február hó 11-én csodálatosan, min
den dij nélkül, ingyen megszabadittatott, minek emlékezetére egy 
ezüst emlékpénzt kapott, melynek egyik oldalán a Ruyter képe van 
körirattal, a másik lapján pedig a nápolyi gályák ábrázoltatnak 
szinte körirattal. Megszabadulása után elébb Velencébe, majd Genfbe, 
onnan Zürichbe ment, hova 1676. május 20-án érkezett imeg és 
ott H ospinianus R u d o lfn á l szállásolt, két hónapon át, a ki nagy 
szívességgel és vendégszeretettel fogadta „a reformált vallásért 
száműzött kegyeseket.“ Zürichben időzése alatt Lavater János  
bölcsészettanár fölhívására Írott életére vonatkozó emlékjegyzeteket, 
melyek elé Lukács 22-ik része 28—29. verseit tűzte jeligékul. 
Majd kiállott sok szenvedései után megújulva s erőt nyerve 1676.
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julius 20-án elhagyta Zürichet, hol többi társai még azután is 
tartózkodtak, s visszatért Magyarországba s későbben elébbi hiva
talába ismét visszaállíttatott és folytatta lelkészi hivatalát Szőnyön, 
felügyelője is lévén a collectaknak, innen 1677. február 20-án 
levelet irt H ospiniam is R ud o lfn a k  Zürichbe. Csúzi Cseh Jakab, 
„Édom ostora“ cimü munkáját, mely 1682-ben Debrecenben' jelent 
meg, több mások közt A lista ly  Györgynek is ajánlotta. Jelszava 
ez volt: „Te, a midőn én meghalok, a béke olajágát nyújtsd 
felém!“

io. Alistaly István, vámosi református lelkész.
Tanult Debrecenben, hol a felsőbb tanulók közé beíratott 

1651. december 20-án.
π. Alistaly Péter, polgári református lelkész.
12. Alistyáni Sámuel, tisza-szalóki református lelkész.
13. Almást Pál, ruskinóvi ágostai hitvallású lelkész, 

Szepesmegyéből.
14. Amenius János, jamniki ágostai hitvallású lelkész, 

Szepesmegyéből.
15. Angner János, ágostai hitvallású lelkész Hont- 

megyéből.
Megjelenvén a megidézésen, aláírta azon téritvényt, melyben 

lemondott hivataláról 1674. május 10-én.
16. Antoni Dániel, dacsolámi ágostai hitvallású lel

kész, Hontmegyéből.
Ez született Túróé vármegyében, H á j  nevű faluban, hol az 

elemi tudományokat tanulta, ifjú korában pedig több különböző 
helyeken viselt egyházi hivatalokat. 1657-től fogva 1660-ig viszo- 
kai lelkész volt, 1661-től fogva kilenc éven át a báthi nagyobb 
iskoláknak nagy sikerrel vezetője, igazgatója. 1670-ben, tehát csak 
egy évig pribelyi lelkész volt, 1671-től 1673-ig Újfaluban lelkész- 
kedett; innen azonban a templomnak és papiaknak 1673-ban tör
tént erőszakos elvétele után, hallgatói keserű könyhullatásai közt 
száműzetésbe ment, de még azon évben a dacsolami egyházban, 
Hontmegyében nyert lelkészi hivatalt. Itt találta őt a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék elé idéztetés, 1674. március o-re, hol meg
jelenvén, minthogy a sok hányattatásba és háborgattatásba belefá
radt már, azon téritvényt, melyben magát hivatala letételére köte
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lezte, aláírta 1674. májas hó 10-én, hogy eképen nyugton marad
hasson a hazában. Neje volt Kircher M ária , kitől született egy 
Sám uel nevű fia, ki csetneki prédikátor és később szuperintendens 
lett. Küzdelemteljes életét bevégzé Antoni Dániel 1675. táján, 
írott egy ily cimü könyvet: „Lachri-mae desolatae filiae. S io n “, 
mely kéziratban maradt, s melyről Schmal A ndrás  azt írja, hogy 
látta azt a fiánál Antoni Sámuelnél. Ebben az evangyeliomi egy
háznak az ő idejebeli szomorú sorsa van rövideden megírva *).

17. Áros Mihály, farádi ágostai hitvallású lelkész, 
Sopronmegyéből.

18. Árvái András, nagy-baráti református lelkész, 
Győrm egyéböl.

19. Árvái Márton, polusztyei ágostai hitvallású lel
kész, Trencsinmegyéből.

20. Augusztini János, turóc-szent-mártoni ágostai 
hitvallású lelkész, Turócmegyéböl.

Ez 1635-ben Okolitscbnán volt iskolarektor, 1637-ben Sze- 
pes-Olasziban, a Szepességen, 1639-ben Jolsván, Gömörmegyében, 
1643-ban Zsolnában Trencsinmegyében, 1645-ben Alnoviban, 1646. 
Bannovicon, mely utóbbi évben Dubnicára, egy Trencsin várme
gyében eső s Illavától nem messze levő mezővárosba választatott 
meg lelkészül, 1652-ben egyházmegyei jegyző, azután pedig sok 
éven át a környékbeli egyházak esperestje lön. Dubnicáról 1668-ban 
Turócmegyébe, Szent-Mártonba vitetett lelkészül, a hol érte a po
zsonyi rendkívüli törvényszék elé megidéztetés, melyre hogy meg
jelent-ó vagy sem, nem tudható.

21. Ajkai Gergely, pándi református lelkész, Pest
megyéből.

22. — — — — acsai prédikátor Pestmegyéből,
23. — — — — adandi prédikátor Somogy me

gyéből,
24. — — — — armai prédikátor Barsmegyéböl,

kiknek nevei, a törvényszék előtt hallgatóik által eltit- 
koltattak.

*) A n t o n i  D á n i e l  életéhez az adatokat nt. P a b ó  A n d r á s  nr 
szívességéből nyertem. R. K.
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25. Badeumi7i György, vörös-almási ágostai hitval
lású lelkész, Sárosmegyéből.

26. Badovini János, zavodi ágostai hitvallású lel
kész, Pozsonymegyéből.

27. Bakii L'ótinc, ágostai hitvallású lelkész, Nagy- 
Hontmegyéből.

Ez megjelent Pozsonyban a törvényszék előtt.
28. Balázsi András, szulyói ágostai hitvallású lel

kész, Trencsinmegyéből.
Született Drietomán, Siléziában. Az üldöztetések következtében 

Magyarhonba jővén, 1653-tól 1658-ig kotessói lelkész, 1658-tól 
fogva szúlyói lelkész volt 1674-ig, a midőn megidéztetvén Pozsonyba, 
ott megjelent s aláírta azon téritvényt, melynek tartalma szerint 
önkéntes száműzetésbe tartozott menni. Számkivettetésében Siléziában, 
Briegben telepedett le nejével és három fiával. Megfordult Wittem- 
bergben is, hol midőn nyilvánosan is kezdé mentegetni eltántoro- 
dását, mely szerint a téritvényt aláírta: Cseh Illés , libeth-bányai 
németajkú lelkész igy szólott: „satis est, nomina nostra duntaxat 
eo tradidimus, et eo ipso peccavimus.“ Majd 1681-ben visszatért 
Siléziába, de a nyomasztó s veszélyes körülményeket nem tudván, 
Teschenhez nem messze, egy faluban isteni tiszteletet tartott, miért 
a jezsuiták s a plebánusok vádaskodására elfogatott. De végre, neje 
által, egy kérvényt nyújtván az előkelőkhöz, a protestáns nemesek 
közbenjárására szabadon bocsáttatott, de a klérus által Siléziából 
kitiltatott. Ekkor Lengyelországba menekült családjával együtt, hol 
némely pártfogóinak kegyéből ólt. Elvégre visszatért a hazába 
1706-ban s Hájon viselt lelkószi hivatalt 1718-ig, midőn sok nyo
morainak földi bujdosásával együtt végeszakadt.

29. Balogh István, keresztúri református lelkész, Vas- 
m egyéböl.

30. Barsi János, tisza-tarjáni református lelkész.
Tanult 1657-ben Debrecenben, honnan iskolái végeztével Madára

vitetett iskolarektornak. Megidéztetett Pozsonyba 1674. március 
hó 5-ik napjára.

31. Bartasoyicz Timólhms vagy Ta?nás, drienói ágostai 
hitvallású lelkész, Hontmegyéből.

Ez a Bartasovicz 1668. február hó 4-én lett drienói lelkész- 
szé. Megjelent-e a vórtörvényszék előtt, vagy nem : adatok hiányában

3
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nem tudhatni (Monumenta Evangelicorum August. Conf. in Hun
gária historica. III. 326. lap.).

32. Bartholomaei Jakab, szent-péteri ágostai hitval
lású lelkész, Turócvármegyéből.

33. Bartholomeides Tamás, ágostai hitvallású iskola
rektor, Nyitramegyéből.

Ez megjelent a megidézésen, s aláirt azon téritvénynek, mely
ben hivataláról lemondott. 1674. május 10-én.

34. Bartholomaeides János, ivánka-falvai ágostai hit
vallású lelkész, Hontmegyéböl.

Ez 1661-ben baáni lelkész volt, de onnan az Illyésházy 
György neje Forgács M ária  fegyveres erővel elűzte. Később 
azután, nevezetesen 1663-ban Ivánka-falván lett lelkészszé, a hon
nan megidéztetvén Pozsonyba, s ott meg is jelenvén, aláirt azon 
téritvénynek, melyben hivatala letevésére kötelezte magát 1674. 
május 10.

35. Báthori Jeremiás, alsó-szuhaji református lelkész, 
Nyitramegyéböl.

Megjegyezhető róla, hogy 1651-ben Debrecenben tanult, az 
anyakönyvben Harsányi István van közvetlen előtte beírva. Midőn 
megidéztetett Pozsonyba: megjelent ott, s Lapsánszki „Extractus 
brevis“-e szerint azon téritvényt irta alá 1674. május hó 10-éu, 
melyben önkéntes száműzetésbe menésre kötelezte magát; Otro- 
kocsi „Furor bestiae etc.“ előadása szerint pedig a pozsonyi laza 
fogságból, melyben tartattak a megidézettek sorsuk végeldőléseig, 
a meghallott halálos ítélet kimondása után titkon hitsorsosihoz 
vagy rokonaihoz vonta magát Magyarország felső vidékére.

36. Bátorkeszi István, veszprémi református lelkész.
Tanult Debrecenben, 1641. szeptember 25-től fogva. Mint

veszprémi lelkész, megidéztetett Pozsonyba, március hó 5-ik nap
jára 1674-ben, hol a kitűzött napra megjelenvén, több tiszttársai
val együtt a törvényszék némely tagjai által oly tartalmú téritvé- 
nyek aláírására sürgettetett, mely szerint vagy tisztével felhagyjon, 
vagy az országból kitakarodjék, vagy a római katholika egyház 
kebelébe lépjen át, de a melyek közül egyiket is el nem fogadván, 
sőt kiváló állhatatosságot mutatván, Sellyéi-, Miskolczi- s Czeg- 
léd i Péterrel együtt május 5-én vasra veretett s igy a város 
utcáin fel s alá kisértetett a bámuló néptömeg előtt, a többieknek
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rettentésére; de a mely szomorú látvány nem vezetett várt ered
ményre, sőt ellenkező hatást idézett elő, a mennyiben a többiek 
bátorságot s kitartást nyertek arra, hogy hasonló kinoztatást s 
megcsufoltatást ők is készséggel hordozzanak, ha az Isten úgy 
akarja. Azután mind a négyen a pozsonyi várba kísértettek és ott 
szigorú őrizet alá vettettek, elannyira, hogy hozzájuk senki be nem 
bocsáttatott. Május 29-én d. u. 3 órakor felhozatván a börtönből 
és L á m  György korponai iskolarektor is hozzájok bilincseltotvén, 
elvitettek Berencsre, hol ruháikból s pénzeikből kifosztatván, bör
tönbe hányattak. Fogságuk ideje alatt különféle terhes, szokatlan 
s a mellett aljas munkákkal sanyargattattak, és a tömlöc örökös 
homályossága által gyötörtelek, mig nem kilenc hónapig tartott 
rabság utáu 1675. március hava elején elhurcoltalak és a nápolyi 
gályákra, rabszolgákul, pénzért eladattak. Midőn Theátéból elin
dultak szívtelen kísérőik fedezete alatt, Bdtorkeszi Istvánon  ösz- 
szetörte dárdáját egyik durva lelkű katona. Egyike volt ő azon hét 
hitvallóknak s részben vértanuknak, kik Nápolyból Szicíliába vitet
tek el a franciák ellen folytatott csatába, s kik közül csak öt tért 
vissza életben. Zürichbe lett megérkezése után a Gyöngyösi I s t 
ván magyar akadémikus disputatioja alkalmával, üdvözlő verset 
irt hozzá. Irt egyszersmind életére vonatkozó emlékjegyzeteket a 
Lavater János  zürichi bölcsészettanár felszólítására, de a mely 
ma már olvashatatlan leven, adatai fel nem használhatók ,8). Bá-

28) Szabad legyen erre vonatkozólag, t. Antalfi János ur becses levelét, 
mit e tárgyban hozzám intézni szíveskedett, közleni: „Igen tisztelt tisztelendő 
ur! Folyó évi junius 4-én kelt becses levelet megkaptam. B á t o r k e s z i  
I s t v á n ,  Z e b e g n y e i  J á n o s  és N i k i é  e z i S á m u e l  életrajzát a leg
jobb akarat mellett sem tudom elküldeni.

„Zürich város könyvtárában van az eredeti kézirat, az emeleten, az 
északi oldalon, a lépcsőtől talán a második fiókban elhelyezve.

„Az említett három gályarab életrajza olvashatatlan, az én másolóm 
lerajzolta a betűknek látszó vonásokat. Ide haza sem a latin nyelv tanárai, 
sem a diplomatika tanára nem tudtak a lerajzolt vonásokból k ö z ö l h e t ő  
adatokat kisütni.

„Zürich város könyvtárának főkönyvtárnoka dr. H o r n e r  tanár ur meg
ígérte, hogy a lapokat lefényképezteti. Pénzt nem küldtem, ezer szükség 
miatt, mikor haza kerültem, a lemásolás i s m é t l é s e  elmaradt.

„A Szilágyi István urnák adott válasz idejében 1861-ben még biztat
tak kollegáim, hogy -'kisütnek a karcolatokból valamit, 1863-ban reményem 
meghiúsult“, stb.

Tisztelettel maradván Sárospatak. 1873. jun. 8. Antalfi János, e. k., 
jogakademiai tanár“.



tyrfceszi elhurcoltatván, helyébe a veszprémiek, még 1674-ben 
Losouczi Farkas Jánost, ki 18 évig (1659—1672) nagy-szombati, 
egy évig pedig (1673-ban) a kocsi egyház lelkésze volt, hívták 
meg lelkészül s a ki 1695-ben Csúzi Cseh Jakabot követvén a 
szuporintendensi hivatalban, meghalt 1702. jan. 8. Bátorkeszi 
Istvánról, adatok hiányában többet nem tudhatunk.

37. Bátorkeszi Mihály, kajászó-szentpéteri református 
lelkész.

38. Bayer János, szepes-váralljai ágostai hitvallású 
lelkész s első egyházmegyei ülnök.

Született Eperjesen. Tanulását kezdette ugyanott, majd meg
látogatta a wittembergi egyetemet, honnan hazajővén, Eperjesen a 
bölcsészet tanára lett. Innen a besztercebányaiaktól, hol a jezsuiták
nak férfiasán ellentállott, németajkú lelkészül hivatván meg, egy 
kevés ideig ott működött; azután szepes-váralljai lelkész lett. In
nen idéztetett meg 1674-ben, de a törvényszék előtti megjelenésé
ben súlyos betegsége megakadályozá, s még ugyanazon év ápril 
hó 80-án be is vógezé e jeles férfiú földi életét. A templom cin
teremébe való eltemettetését a pápisták nem engedték meg, hanem 
a kertben, az úgynevezett halottkamrában temettetett el.

Munkái e következők:
1. D e Gnomone sciatherico, respondente Isaaco Zabanio 

Brodsano TJngaro. 1658. Typis Michael Wendt. 4° 6 levél.
2. Ostium velatrium  N aturae  ichnographice delineatum, 

idest: fundamenta interpretationis et administrationis naturae ge
neralia ex mundo, mente ac scripturis jacta. Anno quo atrium 
naturae lyceo fragario detegebat. Cassoviae. Typis Marci Severini. 
1662. 8° 352 lap.

3. F ilum  labyrinthi vel Cynosura seu lux mentium univer
salis cognoscendis, expendendis et communicandis universis rebus 
accensa. Anno, quo Cynosura mentis palestrae fragariae ostende
batur. Cassoviae. 1663. 8° 407. lap.

4. Agon rosarius anagrammate quadruplici enudato adum
bratus, dum M. Jacobus Böserus etc. ad capessendam spartam 
ecclesiasticam ritu solenni ad Lares patrios revocaretur. Leutso^iae. 
Stanno Breveriano. 1672. fol.

5. D e agnoscendis cavendisque insidiis Satanae. Oratio 
paraenetica. Jenae. 1682. 4° 12 levél.

36
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39· Bajnok György, zólyomi ágostai hitvallású iskó- 
larektor, Zólyom vármegyéből.

Megjelent Pozsonyban a törvényszék előtt.
40. Bajza Mihály, református lelkész.
41. B elin iu s  Valérián , keresztfalvi ágostai hitvallású 

lelkész.
42. Benedeki Mátyás, tóth-bakai ágostai hitvallású 

lelkész, Hontmegyéből.
Megjelent a törvényszék előtt, de a halálos ítélet kimondása 

után aláírta azon téritvényt, melyben hivataláról lemondott. 1674. 
május 10.

43. Benedikti Tamás, ledini ágostai hitvallású isko
larektor, Hontmegyéből.

Megjelent a megidézésre, aláirt a téritvénynek, melyben hi
vatalával felhagyásra kötelezte magát, 1674. május 10-én.

44. Benkovics vagy Binovicz Zakariás, viski ágostai 
hitvallású lelkész, Hontmegyéből.

Megjelenvén a törvényszék előtt, aláirt azon téritvénynek, mely 
szerint, hogy az országban bent maradhasson, hivatalával egészen 
felhagyásra kötelezte magát 1674. május 10-ón.

45. Beregszászi István, hanvai református lelkész, 
Gömörmegyéből.

Született 1680. táján. Tanult Debrecenben, hol 1648-ban 
találtatik először a neve beírva az anyaköuyvben. Lampe szerint
1669-től fogva 1672 ig losonci lelkész volt, honnan Hanvára vite
tett el. Nem a lázadás miatt — mint önmaga írja — hanem a 
vallásügyében ő is megidéztetett 1674. február 24-én, hogy azon 
év március 5-én a rendkívüli törvényszék elé álljon Pozsonyban. 
Megjelenvén ott, ápril 4-én fő- és jószág vesztésre ítéltetett s szinte 
két hónapon át fogságban tartatott, és minthogy, lelkiismerete tilt
ván, a téritvények közül, melyekkel unszoltatott, egyiknek sem irt 
alá, Kapuvárra  vitetett hetedmagával, s ott a legundokabb bör
tönökbe vettetett, hol 1675. junius elejéig sanyargattatok, külön
féle kínzásoknak lévén alávettetve, mígnem végre egy év és egy 
hónap elteltével, szeretett hazájának földéről elvitetett Gr&tzbő, 
hogy onnan Nápolyba hajtatván, a gályákra eladattassék. 1675. 
julius hó elsőjén Triestben szakálától, ruhájától, pénzétől megfosz- 
tatván, három teljes napon keresztül borzasztó verésekkel kínoz-



tatott. I tt hajóra ülve, vitetett ugyanazon év augusztus 13-án Ve
lence felé, de a tovább szállítás nem sikerült, mert ámbár a hajó, 
melyen a húsz fogoly lelkész volt, katonákkal volt is megrakva, 
a velenceiektől visszanyomatván, kénytelen volt az Triesztbe 
visszaevezni. A sárvári és kapuvári foglyokat, kik összesen húszán 
valának, a kapitány hajlandónak mutatkozott szabadon bocsátni, 
ötöt 1100 darab tallérért, tizenötöt pedig 1500 darab tallérért, s 
ez utóbbiak nevében Beregszászi István  küldetett Velencébe, hogy 
ott szerezzen pénzt, melyből a szükséges váltságdíj teljesíthető le
gyen, ki is az összeg felét, Z a ffiu s  M iklós  velencei orvos fárad- 
hatlan közbenjárására meg is szerzetté, de visszamenni nem lévén 
köteles, ott maradt Velencében, s másoktól küldötte el a pénzt a 
kapitánynak. Innen 1676. január havában levelet irt Zaffius Mik
lóssal együtt, Genfbe, Turretiubez, a gályarabok ügyében; irt 1675. 
november 9-én Séllyei Istvánnak  Nápolyba, melyben azt pana
szolja, hogy már hatodik levelet küldi hozzá és még sem kap reá 
választ. Séllyei ugyanazon év november 22-én válaszolt neki, me
lyet azonban Beregszászi december 28-án kapott meg. Szinte Ve
lencéből irt nejéhez is levelet Hanvára, 1676. május 30-án. Julius
17-én, ugyanazon évben megszabadult társaival együtt Zürichbe 
ment, hol F risius H enrik  János  házánál szállásolt, itt a Lava- 
ter János  bölcsészettanár felszólítására emléksorokat irt, élte főbb 
eseményeire vonatkozólag, julius 24-én 1676-ban. Jelszava volt: 
Zsolt. 79, 11—12. versei.

46. Beregszászi László, görgői református lelkész.
47. Beregszászi yános, szalóci református lelkész, 

Istvánnak testvére.
Ez a megidézésen megjelent Pozsonyban, azonban megérke

zése után csakhamar súlyos betegségbe esvén, kórházba vitetett, 
hol ellenei elől elrejtő magát, majd betegségéből felüdülvén, min
den fakgatás és aláírás nélkül megszabadult Pozsonyból.

48. Bertán Tóbiás, eipeherdi iskolarektor Hontme- 
gyéből.

Megjelenvén Pozsonyban, többekkel együtt aláírta azon tórit- 
vényt, 1674. május 10-én, melyben, a hazában maradhatás felté
tele mellett, hivataláról lemondott.

49. Bernárd Zsigmond, obedi lelkész, Trencsinme- 
gyéből.

Ez szinte megjelenvén a megidéztetésen, a halálos ítélet ki



mondása után úgy megrémült, miszerint azon téritvényt, melyben 
hivatala letételére kötelezte magát, aláírta több ingatag társaival,
1674. május 10.

50. Besenyei Mózes, rátóti református lelkész.
51. Biloviczki János, ágostai hitvallású lelkész Hont- 

megyéből.
Lelkészi tisztével végkép felhagyásra kötelezte magát 1674. 

május hó 10-én, azon előnyért, hogy az országban benmaradván, 
békében hagyassák.

52. Bithó Adám, kassai harmadik református lelkész, 
Abaujmegyéből.

53. Blahó Dániel, ágostai hitvallású lelkész Hont- 
megyéből.

Megjelenvén a törvényszék előtt, aláirt azon téritvénynek, 
melyben hivataláról lemondott 1674. május 10.

. 54. Blahó György, badini ágostai hitvallású lelkész, 
Zólyommegyéből.

Megjelenvén Pozsonyban, a törvényszék előtt, aláírta a hiva
taláról lemondásra kötelező téritvényt, 1674. május 10.

55. Blahó Mátyás, itzépi ágostai hitvallású lelkész.
Ezt felszentelte Lieffmann M ihály  szuperintendens 1669.

szeptember hó 15-én.
56. Blanár György, rovencski ágostai hitvallású 

lelkész.
57. Blásins András, szent-mihályi ágostai hitvallású 

iskolarektor Turócmegyéből.
Megjelent a pozsonyi törvényszék előtt, de mi sorsa lön, 

nem tudhatni.
58. Bliska András, szent-antali ágostai hitvallású 

lelkész, Nagy-Hont vármegyéből.
Ez 1644-ben alsó- és felső-zdányai lelkész volt, 1651-től 

fogva pedig Szent-Antalon folytatta lelkészi hivatalát, honnan meg
idéztetett Pozsonyba.

59. Bóczik István, puszta-födémesi ágostai hitvallású 
lelkész, Pozsonymegyéből.

60. Bogdán Mihály, acsádi református lelkész.
61. Bohns György, szádoki ágostai hitvallású lelkész.
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Ez 1672— 1673-ig csizici lelkész volt, honnan azon évben 
Szádokra vitetett.

62. Bolobrádi Pál, báthi ágostai hitvallású lelkész, 
Hontmegyéböl.

Ez 1657-ben trencsini iskolarektor volt. Aláirt a téritvény- 
nek 1674. május 10-én, mely szerint, hogy a hazában bent ma
radhasson, lelkészi hivataláról lemondásra kötelezte magát.

63. Boly György, abonyi lelkész.
64. Borbély Dávid, felső-csicseri lelkész.
65. Borbély Miklós, mindszenti lelkész.
66. Borhidai Miklós, szentandrási ágostai hitvallású 

lelkész, Sopronmegyéből.
E derék férfiú egyike Krisztus legállhatatosabb s leghívebb 

szolgáinak. Mielőtt a pozsonyi rendkívüli törvényszék működését 
megkezdette volna, ezt már érinté a háborgattatás vihara, ugyanis 
némely vakbuzgó pápista férfiak által a lelkészi lakból kiüzetett.
Már számkivetésbon volt akkor, midőn a pozsonyi vértörvényszék 
megidézte 1674. március 5-re. Ő meg is jelent, de mivel a térit- 
vényeknek aláirni nem akart: ezért fő- és jószágvesztésro ítéltet
vén, elhurcoltatott Leopoldvárra és ott bebörtönöztetett, a legke- 
gyetlenebb és legembertelenebb módon kinoztatott: mindazáltal 
hite meg nem tört. Majd Leopoldvárból a következő 1675. már
cius havában elvitetvén, mint barom, több társaival együtt elhaj
tatott a hazából, s korbácsütések közt űzetett Nápoly felé. Útköz
ben a meztelenségig lerongyollott, az ut fáradalma és a sok kínzás, 
éhség s szomjúság összetörte. Május 8-án eladatván többekkel 
együtt a gályákra, örökös rabszolgaságra, a súlyos munkák terhe 
miatt nem sokára veszélyes betegségbe esett, melyből egy kevés 
időre felüdült, de ismét visszaesett, úgy hogy többé fel nem gyó
gyult. Elhunyt Nápolyban 1675. augusztus havában.

67. Bolyéi Mihály, prédikátor.
68. Bolyéi yános, fokszabadi református lelkész.
69. Böszörményi Márton, ceglédi református lelkész.
70. Brecht Kelemen, lelkész.
Erről csak annyit tudunk, hogy az országból kivándorolt, 

miután hivatalát letenni nem akarta; aláirt a téritvénynek 1674. 
május 10.
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71. Briccius Péter, mezö-szent-györgyi lelkész. (Lampe
660. lap.)

72. Bruxaloris János, ágostai hitvallású lelkész.
Ez megjelenvén a törvényszék előtt,' aláírta azon téritvényt, 

melynek tartalma szerint hivataláról lemondásra kötelezte magát,
1674. május 10. Ez Buriusnál P u x itiu s  néven jön elő.

73. Budai Mihály, szentandrási református lelkész.
74. Bugány Miklós, sajó-gömöri ágostai hitvallású 

lelkész.
E derék férfiú s Krisztusnak hiv szolgája született 1625-ben. 

Sajó-gömöri lelkészszé lett 1657-ben Porubszky György után. Meg
idéztetett 1674-ben március 3-án, hogy 5-ére Pozsonyban megje
lenjen, mit meg is tőn, a kimondott törvényszéki ítélet hallása 
után ápril 7-től fogva május 29-ig Pozsonyban tartatott könnyű 
fogságban, a mikor aztán tizenkilenc tiszttársával együtt elvitetett 
Komáromba, hol junius 1-én sötét börtönbe záratott; hol több íz
ben kényszerittetett társaival együtt az áttérésre, de ő s vele együtt 
Zedényi és Köpeczi Haller Balázs hitvallásuk mellett állhatatosan 
megmaradván, miután közülök tizenheten hittől szakadtak lőnek s 
az evangyeliomi hitvallást eltántorodásukban megátkozák, ők hár
man, mint makacsok, különféle súlyos és aljas munkákkal kinoz- 
tattak. A következő 1675-ik évben március 7-én Komáromból 
Leopoldvárba vitetett említett két fogolytársával együtt, s az ott 
levő rabprédikátorokhoz csatoltatott március 10-én, nyolc nap el
teltével pedig onnan elvitetett társaival együtt éjszakának idején 
s elhurcoltatván Nápolyba, ott május 8-án a Szent-József nevű 
gályára eladatott. Majd sok szenvedések után 1676. február 11-én 
megszabadult a gályáról s társaival együtt, nem vélvén magokat 
a haza földén egyelőre biztonságban, elment Zürichbe, hol nagy 
szívességgel fogadtatván, csaknem másfél éven keresztül ott idő
zött. Itt történt, hogy a Lavater János bölcsészettanár felhívására, 
élete némely utóbbi eseményeit leírta 1676. julius 7-én, szinte irt 
egy rövid emléklapot Kaegius János biltensei református lelkész
nek, a glarusi kantonban, 1677. október 1-én. Irt egy üdvözlő 
verset Gyöngyösi István magyar akadémikus tiszteletére azon alka
lommal, midőn az: „De Clavibus regni Dei apostolis traditis“ 
cimü disputatióját tartotta. Később visszatérvén a hazába, valószí
nűleg 1681-ben, úgy látszik, hogy 1683-tól fogva 1703-ig Gömör- 
Panyiton viselt lelkészi hivatalt, hol egyszersmind sok hányatta



tásokkal s szenvedésekkel teljes életét bevégezte 78 éves korában. 
Jelszava volt: Zsid. 4, 15— 16. és Zsolt. 30. 10 és 20-ik versei.

75. Burias János, korponai ágostai hitvallású lel
kész, Zólyom vármegyéből.

Született Liptómegyében. s miután tanulmányait a hazai is
kolákban jó sikerrel bevégezte, Jénába ment, hogy ott tanulmá
nyait folytassa, honnan hazatérvén, előszór iskolarektor lett Ur- 
völgyén, hol négy évet töltött, azután pedig ugyanott diakonusi 
hivatalt is viselt. Innen 1666-ban Korponára hivatott a németajkú 
gyülekezet lelkészéül. Igen alapos tudományu és a hazai történe
lemben nagyon jártas férfiú volt, ezenkívül pedig ritka kegyességii 
és őszinte lelkű ember volt. Megidéztetett a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék elé, hol megjelenvén, aláírta azon téritvényt — mint 
Lapsánszki „Extractus brevise“ bizonyítja — mely szerint az or
szágból kivándorlásra és önkéntes számkivetésbe menetelre köte
lezte magát 1674. május hó 10-én. Egy darab ideig Siléziában, 
Brégában és Boroszlóban élt, némely utazásokat is tett, inig végre 
1686-ban ismét viszszajött Korponára, a hol sok kiállott viszon
tagságai után csendesen elhunyt 1689-ben. Müvei a következők :

1. M otiven  oder Ursachen an alle Höfe und uidrige evan
gelische Standtspersonen, denen von allen fast verlassenen win
selnden den unschuldigen exulanten Gutes zu thun, um Gotteswil- 
len. 1680. 4° 232 lap.

2. D issertatio  de perioecis. Wittebergae. 1659. 4°.
3. Mycae historicae chronologicae evangelico Pannonicae

σκίαγοαφικω^ collectae et adumbratae opella vigilaci d iu tin a-------
in ordinem redigi coeptae. Ex autographo posoniensi edidit Paulus 
Lichner. Posonii. 1864. 8U.

4. Memorabile martyrum duorum in Ungaria veritatis evan- 
gelicae testimn, unius pastoris, alterius rectoris scholae Lubethen- 
sis, qui uterque creati sunt, et hic quidem vetusolii ad cyprum 
publicum, ille vero inter castellum et pagum Dobronam 1527. die 
22. et 24. aug. 31. Kézirat.

76. B u z i  István, signii lelkész.
77. B ú j j  Páter, kiliti lelkész.
78. -— — — — baracskai
79. — — —- — beresli
80. — — — — bozsóki
81. — — — — buchanodi

prédikátorok, kik
nek nevei a tör
vényszék előtt 
eltitkoltattak.
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82. Capiió Pál, alsó-sztregovai ágostai hitvallású 
iskolarektor, Nógrádmegyéböl.

Ez egyike azon tizenhét rabpredikátornak, kik elítéltetvén, 
Komáromba vitettek s ott börtönbe vettettek, de nehány napi fog
ság után liittőlszakadtak lőnek.

83. Czabány Gáspár, ledinyi ágostai hitvallású lelkész.
84. Czabá?iyi Illyés, kormosóvi ágostai hitvallású lel

kész, Nagy-Hontmegyéből.
Megjelent a törvényszék előtt s az állhatatosak sorában ál

lott, miért elítéltetvén Komáromba vitetett fogságra. Itt azonban 
nehány napi fogság annyira megtörte, hogy hitvallását megtagad
ván, pápistává lett.

85. Czabányi vagy Lányi János, uhorkai ágostai 
hitvallású lelkész.

Ez a megidéztetésre megjelenvén, minthogy semmiféle térit- 
vénynek aláírni nem akart, több hithü társaival együtt ápril hó 
4-én fej- és jószágvesztésre ítéltetett. Pozsonyból Sárvárra vite
tett fogságra, 1674. május 30-án, onnan pedig 1675. junius hóban 
Trieszten át Buccariba hajtatott, hol börtönbe vettetett. Itt végre 
sok szenvedések után hitét megtagadván, áttért a római katholika 
egyház kebelébe, mely tettét azonban az elkövetés után nem so
kára megbánta.

86. Czagányi György, colovi ágostai hitvallású lelkész.
87. Czapkó Mihály, richwaldi ágostai hitvallású lelkész.
88. Czégény Fábri György, keszihóci ágostai hitval

lású lelkész.
Erről csak annyit tudunk, hogy 1667-ben választatott keszi

hóci lelkészszé.
89. Czeglédi István, kassai református lelkész *).
Született 1620-ik év november hó 19-én. Atyja Czeglédi

István volt, ki a matólcsi, misztótujfalui, tarpai s más egyházak-

*) Czeglédi István kassai református lelkész 1674-ben nem élt már, de 
minthogy ezen rendkívüli törvényszék előtt ő ellene is állott elő tanú, ki vá
dat emelt, bár halála  ̂után, ellene, mint a III-ik szakaszban előadatik : ezért 
ő is a megidézettek közé sorozhatónak látszott ; e mellett az is kérdé», hogy 
a pozsonyi delegatum judicium jegyzőkönyvében, a megidézettek közt olvas
ható „Stephanus Czeglédi kataiensis“ nem ugyanő-e ? noha megtörténhetik, 
hogy más egyén is bírhatott az övével azonos névvel.
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ban is viselt lelkészi hivatalt. Tanult Váradon és Debrecenben, 
mely utóbbi helyen 1631. junius 5-én íratott be az anyakönyvbe, 
szinte tanult Sáros-Patakon is, Thólnai János  tanár alatt. Isko
lái végeztével Sátoralja-Ujhelyre ment iskolarektornak, de innen 
nem sokára H arthai A ndrás  előkelő férfiú pártfogása alatt a né
metországi, főként a németalföldi egyetemek látogatása végett elin
dult 1644. ápril 27-ik napján. Legtöbb ideig tanult Leydában, 
Spanheim Fridrich  alatt. Nagy, sőt kitűnő jártasságot szerzett a 
zsidó és görög nyelvekben s a polemica theologiában. Három évi 
egyetemi pályája végeztével a hazába visszatérvén, 1647-ben azon
nal Kassára hivatott meg iskolaigazgatónak, hol egyszersmind 
Regéczi A ndrás  mellett is segődkedett. Kitűnő szónoklataival 
csakhamar magára vonta a közfigyelmet, annyira, hogy már a kö
vetkező 1648-ik évben a tállyai virágzó reformált gyülekezet hívta 
meg lelkipásztorául. Innen pedig, négy évi buzgó hivataloskodása 
után 1651. végén I .  Rákóczy György özvegye Lorántfi Zsuzsánna 
fejedelemnő ajánlatára a beregszászi egyházba viteték, hol azonban 
alig tölthetett egy rövid évet, mert 1653-ik év elején, a kassai 
egyház hívta és nyerte meg lelkipásztorul. Itteni hivataloskodása 
alatt, a háborgás idők miatt igen sok baja, kellemetlensége s szen
vedései valának. Különösen az 1670-ik évben a zsebesi prédikátor 
által Kassán elkövetett kihágásokért, Csáki Ferenc generális őt 
vonta kérdőre s mivel a valódi tettes elő nem került, Czeglédi 
Istvánt 200 magyar forint birságra büntette ; mit jóllehet lefizetett: 
mindazáltal igen rövid ideig tartó nyugalmat nyerhetett, mert még 
ugyanazon év szeptember 18-án egy német tiszt több katonák kí
séretében Czeglédi lakára rontott, s azon ürügy alatt, hogy egy 
bebörtönözött főember vigasztalására viendi, fogolylyá tette, s el- 
hurcoltatta, majd a foglyok előtt egynéhány napon tartott predi- 
kálása után, szeptember 28-án estve reá törvén, fejét s oldalát 
beszakgatták, azután egy magánházhoz vitték s egy gabona csűrbe 
zárták, hol kivont fegyverekkel őriztetvén, 14 hétig tartatott fogva. 
Kiszabadult ugyan fogságából, 10,000 forint lefizetése mellett, 
1671. elején s májusig szabadon volt saját lakán, azonban már a 
nevezett hó 27-én, mint a Zrinyi-Nádasdy-féle összeesküvés részese, 
megidéztetett Pozsonyba, s bár félholt beteg volt, hallgatói keser
ves zokogása közben, hü nejétől kisértetve elindult, de a nagy- 
szombati határban,' junius 5-én, bevégzé földi pályáját, élte 51-ik, 
kassai predikátorságának pedig 19-ik évében, hihetőleg a fogságá
ban neki beadott méreg következtében. De Nagy-Szombatban nem
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adatván számára temetési hely, Pozsonyba kellett szállítani, hol a 
királyi ügyész M ajlá th  M iklós  a holttestet megvizsgálván, elte
mettetésére engedély adatott s junius 7-én, minden halotti szer
tartás nélkül, a Pozsonyba megidézett protestáns főrendek gyász- 
kisérete mellett, az ápril 30-án lefejezett Bónis Ferenc mellé te- 
mettetett. Az ellene emelt vád, felújíttatott az 1674. március 5-én 
összeült rendkívüli törvényszék előtt, mely vád abban állott, hogy 
midőn a prédikátorok — állítólag — elhatározták volna, misze
rint a magyarhoni lázongókhoz és az erdélyi fejedelemhez követe
ket küldjenek : e titkos követségi megbízást Czeglédi István telje
sítette volna Medgyesi Pállal együtt, holott az nem áll, mert az 
egyháznak s iskolának kegyes pátrónusok szerzése és Gorup Fe
renc győri nagypréposttal polemizáló müvének (Dágon ledőlése) 
kinyomatása céljából járt volt Kolozsváron. Lásd bővebben a kö
vetkező műben: „Czeglédi Istvánnak  életbeli sok szenvedéséről, 
arestáltatásáról, Pozsonyba citáltatásáról és útjában nagy-szombati 
buzavetések között lett boldog kimúlásáról és Pozsonyba lett tisz
tességes temetéséről íratott siralmas versek. Lőcse. 1710“. 8° 8 
levél. Később 1760-ban is kinyomatott.

Hogy mily fáradhatatlan szorgalmú s kitűnő tudományu em
ber volt Czeglédi, mutatják következő m unkái:

1. „A meghtért bűnösnek a lelkiharcban való baj vívásáról. 
Kassa. 1659“. 8°.

2. „Egy katholikus embernek más egy igaz evangyeliom 
tején felneveltetett kálvinista emberrel való beszélgetése. 1659. 
Sáros-Patak“. 8°.

3. „Az országh romlásának okairól. Kassa. 1659.“ 8°.
4. „Szerelmes édes hazám kárt vallott Magyarországh. 

ír. A. C. H. K. Gy. L. T. C. I. által. Kassa, 1659.“ 8° 597 lap.
5. „Siralmas zarándoki járásban csak nem régen haza érke

zett Malach doctornak, néhai napkor elhagyott s kicsinységében 
vele együtt oskolázott Melácli tudós barátjával való pajtársi szó
beszéde. 1659. Sáros-Patak“ 8°.

6. „H alo tti beszéd Il-ik Bákóczy György Erdélyi fejedelem 
felett. 1661.“ 4°.

7. „Halotti beszéd Udvarhelyi György felett. Kassa, 1662.“ 4°.
8. „Barátságiit dorgálás, azaz: az igaz kálvinista vallás

ból kicsapott s hogy már a Szent-Péter hajójába mezítelen beug
rott, egy pápistává lőtt embernek megszólítása, ki is nyolc okait 
adván egykor hiti változtatásának, kálvinista barátjához küldött
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levelében, orcázza régi pajtársa, hogy oly elhullamodott, s férges 
okokért kelle megvetni az Izráelnek tiszta forrását s beomlott 
kútra ment meríteni. Kassa. 1663.“ 8°.

9. „ Egy veres Íromfosdit já tszó  Sandal barátomnak játék 
elvesztéséért való megpiricskeltetése. Szeben. 1666.“ 12°.

10. „H alotti beszédek gróf Rhédei Ferenc felett. Sáros-Pa
tak. 1668.“ 4°. írták és mondották: Czeglédi Is tvá n , Eszéki 
István , Görget P á l és Szántai Pécs István.

11. „Enóknak  Istennel való mindennap járása. Sáros-Pa
tak. 1669.“ 4°.

12. „Redivivus Japhetke , azaz: Czeglédi Palkónak Dobra- 
vicai Miklós praeceptorával való beszélgetése. Nyomt. 1669.“ 8°. 
248 lap. Ajánlva van Kapi György és Kátai Ferenc istenes fautor 
urainak.

13. „Az Ur frigyszekrénye előtt Dágon ledölése, azaz : 
Gorup Ferenc győri nagy prépost miséről irt könyvecskéjének oly 
megsemmisítése, úgy hogy még a több mostani római katholikusok 
is gondolóra vehetnék e könyvben költött miséjeket. Irta C. 1’. 
A. I. Kolozsvár. 1670.“ 4°.

14. „ Az Ur frigyszekrénye előtt Dágon  ledölése. Irta 
C. P. A. I. Kolozsvár. 1670.“ Az elébbeninél bővebb.

15. „Am a hé tfe jü  és tizszarvu fe n e  Bestián  ülő, bár
sonynyal s drágakövekkel felruháztatott, parázna Babylonuak, mely 
az ő paráznaságának arany pohárba töltött részegítő utálatosságai
val megrészegítette a földnek lakosait, mezítelenségének tüköré. 
Pozsony. 1671.“ 12°.

16. „Sión Vára, vagyis: a keresztyén hit ágazatairól való 
tudomány. Sáros-Patak. 1675.“ 4°. Kiadta Kölcséri Sámuel, ki e 
mű elején a Czeglédi életrajzát is közli.

go. Czeglédi Péter, lévai reform átus lelkész.
„Ezen egyház“ — mint önmaga Írja Lavater János felhívá

sára tett emlékjegyzeteiben — „alsó Magyarországban Barsmegyó- 
ben fekszik“. Czeglédi Péter született 1641-ben. Az idézvény, mely 
szerint Pozsonyba, 1674-ben, több tiszttársaival együtt a rendkí
vüli törvényszék elé kellett állania, kézbesittetett neki március
5-én, mely nap pedig épen a megjelenési határidő volt. Megérke
zett Pozsonyba március 15-én, hol ápril 4-ón a vértörvényszék 
által, azokkal együtt, kik a téritvényeket alá nem írták, fő- és 
jószágvesztésre ítéltetett, s Pozsonyban a városban, főként pedig 
a várban hét hétig tartatott fogságban, vasra is veretve; majd má-
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elvitetett Berencsre, hol a várban tiz hónapig tartó súlyos fogság
gal sanyargattatott, innen 1675. március hó elején elkisértetvén, 
Austriában Schottwienbeu két hétig tartó börtönre vettetett, hon
nan Triestbe, innen pedig Olaszországba vitetvén, a piscariai bör
tönben három napig, Theatéban csaknem tiz hónapon át szinte 
börtönben, Nápolyban pedig két hónapig a legnyomorultabb bánás
módban részesittetett. Ugyanis Czeglédi egyike volt azon hat fo
goly lelkésznek, kik Tbeatéban hátrahagyattak azon oknál fogva, 
mert a tovább gyalogolásra már képtelenek valának. De miután 
betegségéből felüdült: elvitetett H arsányt Móricz Istvánna l 
együtt 1675. december hó 18-án Nápolyba, négy rabtiszttársa: 
Miskólczi Bodnár M ihály, Szecsei János, H uszti M ihály  és 
Kóródi János  a theatei börtönben iszonyú kínok után elhunyván, 
elhurcoltatott pedig mindkettő a végre, hogy a többiekkel együtt 
a gályák súlyos igáját ők is emeljék; de — mint maga Czeglédi 
írja — „az isteni gondviselés és Weltz György nápolyi lakos er- 
nyedetlen szorgalma, és süni kérelmezései elleneik törekvését meg
hiúsították“, úgy hogy a Czeglédi és Harsányi lábait — mint 
Otrokocsi írja — a gályák rabláncai soha nem terhelték. Midőn 
végre a dicső emlékezetű R uyter  holland tengernagy megszaba
dító a gályarabokat, Czeglédi is teljesen szabaddá lön, s megsza
badult s életben maradt társaival együtt elment Zürichbe, hol a 
Burckhardt Konrád házánál szállásolt s még 1676. julius 15-én 
ott volt, mit bizonyít sajátkezű emlékjegyzete, melyet Lavater Já
nos felszólítására írott volt. Zürichbe történt megérkezése után 
nem sokkal egy üdvözlő verset is irt Gyöngyösi István magyar 
akadémikus tiszteletére.

Végül felemlíthető, hogy Czeglédi Péter volt egyike azon 
négy református papnak, kiket Kollonics Leopold bécsújhelyi püs
pök legelőször vasra veretett, 1674. május 5-én, és a város ut- 
száin fel s alá kísértette a bámuló néptömeg előtt; azután pedig 
a pozsonyi várba vitette s ott őrizet alá tétette, megparancsolván 
az őröknek, hogy hozzájok senki be ne bocsáttassék.

Jelszava volt: „Töviseken keresztül a rózsákhoz!“ és 2. Kor.
1. részének 8-ik verse.

91. Czember vagy Czimber György, uj-zólyomi ágos
tai hitvallású lelkész, a Szent-Erzsébet templomában.

Megidéztetvón, megjelent Pozsonyban s aláírta azon térit-
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yényt, melynek tartalma szerint az országból ki kellett vándorol
nia. El is hagyta a hazát s nejével Fibinger Zsuzsánnával elébb 
Brégába, azután Boroszlóba ment s ott maradt nehány évig, azután 
Lengyelországba Bawitschba ment, de mind maga, mind felesége 
elbetegesedvén, Budorgba tért vissza, hol neje 1681-ben meg is 
halt. A következő 1682-ik évben második házasságra lépett Fruzia 
Zsuzsánnával, ki vele együtt hordozá a számkivetés terhét, mígnem 
végre ugyanazon évben, a soproni országgyűlés után, M. Tarnóczi 
Márton szuperintendenssel együtt október hó 27-én visszatért a 
hazába, midőn nagy örömmel Szomolnokra hivatott lelkészül, a 
hol még tiz évet töltvén lelkészi hivatalában, elhunyt csendesen 
1692. március havában és ugyanott tisztességesen eltemettetett. 
Lásd: Burius·. „Micae etc.“ 121— 122. lap.

M üvei következők:
1. „Fuga apostasiae, oder: Flucht des Abfalls. 1677. Né

met nyelven.
2. „Sex novissima, oder: Die lezten sechs Dinge. Német 

nyelven.
3. Altare orandi seu: Oltarik modlitebny. Anno 1679. tót 

nyelven.
4. Siebenfacher Bet-Altar. 1680. Német nyelven.
92. Czene István, polgárdi református lelkész.
93. Czerkóvi Ádám, kocskóczi ágostai hitvallású is

kolarektor, Trencsinmegyében.
Megjelenvén a megidézésen, miután a halálos ítélet kimon

dását meghallotta, aláirt azon téritvénynek, melyben hivatala foly
tatásával végképen felhagyásra kötelezte magát, 1674. május 10-én.

94. Czini János, ágostai hitvallású lelkész.
Ez is megjelenvén Pozsonyban a törvényszék előtt, aláírta 

azon téritvényt, melyben hivataláról lemondott, 1674. május 10.
95. Csapó Benedek, református lelkész.
96. Csatai Miklós, bokányi református lelkész.
97. Csajtai János, ajkai prédikátor.
98. Cseh Illés, a libeth-bányai ágostai hitvallású egy

ház németajkú lelkésze.
Megjelenvén a megidézésen s ott a halálos ítéletet meghall

ván, minthogy hivatalát letenni nem akarta, az országból kiván
dorlásra kötelezte magát, mely téritvényt aláirt 1674. május 10-ón.



Elhagyván ennélfogva a haza határát, száműzetésében elébb Bró- 
gában, azután Boroszlón, végre ßawischiben telepedett meg, hol 
mint nevelő foglalkozott. Meghalt számkivetésében, ugyanott 1678. 
október hó 5-én.

99. Csere János, felsö-patányi református lelkész.
100. Csemátoni Nagy György, taksonyi református 

lelkész.
101. Csetneki Mihály, szentkirályi református lelkész.
102. Csík Mózes, szentkirályi lelkész.
103. Csobai István, csúdi lelkész.
104. Csóka János, tassi lelkész.
105. Csopáki Imre, vinolai lelkész.
106. Csurgó Márton, kadarcsi lelkész.
107. Csutka János, felsö-vásárdi ágostai hitvallású 

lelkész, Nyitramegyéböl.
Ez Láni György szerint református, mások szerint pedig, a 

mi valószínűbb, ágostai hitvallású lelkész volt, s 1665-ben lett 
vásárdi lelkészszó. Megidéztetett 1674. március 5-ik napjára Po
zsonyba, hol meg is jelent, és miután hitvallásához állhatatos hű
séggel ragaszkodott s a téritvények közül egyiknek sem akart 
aláírni, több tiszttársával együtt fejének és minden javainak el
vesztésére ítéltetett. Pozsonyból elhurcoltatott Sárvárra, hol fog
ságra vettetett, innen pedig Bukkariba hajtatott, hol sok ideig 
börtönben sinlett, s fogságában be is végezte életét vagy pedig, a 
mi bizonyosabb, hittől szakadt lön.

108. Csiízi Cseh Jakab, hittudor és losonci reformá
tus lelkész, Nógrádmegyéből.

Született Losoncon 1639-ben; iskolai pályáját kezdte a pápai 
iskolában, hol a törvényeknek 1652-ben irt alá. Felsőbb tudomá
nyok hallgatása végett a külföldi egyetemek látogatására ment, 
nevezetesen elsőben Franekerába 1663-ban, azután Utrechtbe, hol 
1665-ben irta be nevét az anyakönyvbe. Franekerában hittudorrá 
avattatott, mint ugyanott megjelent disputatiója mutatja. Külföld
ről hazajövetele idejét, az eddig hozzáférhető adatok után, pontosan 
meg nem határozhatjuk, annyi azonban teljesen bizonyos, hogy 
1668-ban már komáromi lelkipásztor volt, mert ez évben Sáros- 
Patakon megjelent „Kincses Tárház* cimü munkájának címlap
ján komáromi prédikátornak irja magát. E mű előszavát Komá

i
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romban 1668. Szent-Iván (junius) hava 27-én irta. Lelkészi hiva
talát csak kevés ideig viselhette itt, nevezetesen 1672-ig, lévén ez 
idő alatt egyszersmind a környékbeli reformált egyházaknak espe
restje is ; mert, ekkor tiszttársával, Veresmarti M ihá lylya l, ki 
azután a pápai reformált egyház lelkészévé lön, és az iskolarektor
ral, M uraközt Jakabbal és a tanulókkal együtt, Széchényi 
György kalocsai érsek és a győri püspökség administrátora, csá
szári fegyveres katonaság segélyével elűzte Komáromból őtet, s az 
érsek indítására, Hoffkircher Lajos  várparancsnok a reformátu
sok templomát s iskolaépületét földig lerontotta. Komáromból tör
tént kiűzetése után Losoncon telepedett le Csúzi Cseh Jakab , 
1673-ik év elején, és itt Beregszászi István  helyében, ki Han- 
vára vitetett 1672-ben, prédikátorrá lett. De itt sem működhetett 
sokáig békességben, mert már 1674-ben, mint „Édom ostora“ ajánló 
levelében írja : „reá sok kegyes lelkekkel együtt, nem mint gyil
kosokra vagy topókra, hanem mint keresztyénekre következett szo
morú rabság és hallatlan számkivettetés által“ félbeszakadt egy időre 
losonci lelkészsége. Ugyanis a mondott év március 5-ik napjára 
megidéztetett Pozsonyba, a rendkívüli törvényszék elé, hol ártat
lansága tudatában megjelenvén, hitvallása mellett minden ígéretek 
és fenyegetések dacára is rendíthetetlen bátorsággal megmaradt és 
a téritvényeknek alá nem irt. Ezért 1674, ápril hó 4-én, több áll
hatatos tiszttársával együtt fej- és jószágvesztésre ítéltetvén, Po
zsonyban csaknem két hónapig tartó szabad fogságában, sok fag
gatásnak, kényszerítésnek, gyötörtetésnek volt kitéve. Főként május 
30-án Hoffkircher és Kollcmics magok elébe hivatván, többekkel 
együtt, faggatják s neki száz pálcát ígérnek, ha szavokra nem 
hajlik. Száz pálca és hittudor! holott még az eszeveszett hitetlen 
zsidók is csak 39 pálcát mértek a szentirás egy másik régibb dok
torára, Pál apostolra. De Csúzi a száz botra semmit nem hajtván, 
ismét tömlöcbe dobatott, melyből még azon nap délután felhozat
ván s rabtársaival együtt kocsikra rakatván, elvitetett Sárvárra , 
hol börtönbe vettetett és nyomorgattatott egy évig, mely idő eltelte 
után 1675. junius havában Triestbe szállíttatott. Itt a kísérő ka
pitány az egész csapatnak, melyben volt Csúzi is, szabadon bocsát- 
tatását megígérte, azon feltétel alatt, ha ezer aranyat lefizetnek, 
vagyis ötöt, kiknek egyike Csúzi volt, 1100 tallérért, tizenötöt 
pedig 1500 tallérért, és a kapitány Csúzit Bécsbe küldötte a vé
gett, hogy az öt fogoly váltságdíját ott szerezze meg, hol bizonyos 
összeg pénznek csakugyan jutott birtokába, melyért ő maga sza
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badon bocsáttatott, s vele együtt megszabadult Beregszászi István 
is, ki azután Velencében időzött 1676. julius 17-ig. Megfordult 
Csúzi Helvétiában is, s számkivettetéséből haza szabadulván, Lo
soncról, hol lelkészi hivatalába ismét visszaállíttatott, a helvétákhoz 
több rendbeli levelet irt, melyek egyikében, mely 1676. november 
1-én Vácon kelt, azt írja : „igyekezzetek azon, hogy a mi nemze
tünket és egyházunkat, mely az 1567-ik évi ősi vallástételeteket 
már egy százada, hogy bevette, szeretettel karoljátok és olősegél- 
jétek“. Losoncon sem lön soká maradása, de hogy mi okon kellett 
onnan távoznia: eddigelé bizonytalan. Tény az, hogy csak 1679. 
közepe tájáig működött ott, a mit bizonyít egyfelől az, hogy „L e lk i  
bölcseségrc tan ító  oskolája“ élőbeszédét „bujdosásának sátorában 
1679. pünköst hava utolsó napján“ irta, másfelől „Édom ostora“ 
ajánló levelének harmadik pontja, melyben azt mondja, hogy a 
losonciak között hat évig (1673—1679) lakott *). A következő 
1680-ik évben pedig már Kocson, Komárommegyében volt prédi
kátor, a mint ez „L e lk i bölcseségre tan ító  oskolája“ elején ol
vasható s ennek megjelenése alkalmából ő hozzá írott üdvözlő 
versek feliratából nyilván kitetszik; itt irta ugyancsak 1680-ban 
karácson havában „Édom ostora“ ajánló levelét, még pedig igen 
levert kedélyállapotban, midőn igy szól: „írtam Kocson, az én 
jómra engemet megalázó Istenemtől reárn bocsátott keresztviselés 
alatt való nyögésimkor“. Kocson Ü rm ényi Tamás után lett pré
dikátorrá, kiről annyit tudunk, hogy 1677. március 13-án Ábra- 
hámfi Istvánna l, a dadi reformált egyház lelkészével egy körleve
let bocsátott ki az esperestnek, Tolnai R . Gergelynek megbízásá
ból a végett, hogy az egyházakat meg fogják látogatni. Kocsról 
alig két évi lelkészsége után Debrecenben telepedett le, s „Édom  
ostora“ címlapján, mely 1682-ben nyomatott, már a „debreceni 
ekklézsia prédikátorának“ Írja magát, tényleg azonban, mint a vá
ros jegyzőkönyve bizonyítja, 1683. november 7-én lett rendes lel- 
készszé. Majd mintegy kilenc évi hivataloskodása után elhagyta

*) Ez állítás valódiságának nem áll ellent azon körülmény, hogy 1675. 
júniustól fogva 1676. őszéig távol volt a losonci egyháztól, sőt a hazától is, 
számkivettetésben élvén, mert a gyülekezetek, Ács és Nagy-Körös kivételével, 
melyek elhurcolt lelkészeik helyébe azonnal mást vittek, átalában erősen ra
gaszkodtak előbbeni lelkipásztoraikhoz s visszajöveteleiket várva várták, sőt 
hazabocsáttatasukért közbenjártak a pozsonyi vértörvényszék előtt, mint mu
tatja a rimaszombatiak s mások példája; de meg Séllyei Istvánnak 1675. 
november 22-én Beregszászi Istvánhoz „a neapolisi tenger hátán“ irt levele 
szerint: „a szegény predikátornék a parochialis házakban bent maradtak volt“,

*
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Debrecent és 1692. őszén, a Séllyei István  halála után, Pápára 
vitetett lelkésznek, a következő 1693-ik évben pedig a veszprémi 
augusztusi szuperintendentialis gyűlésben a pápai vagy veszprémi 
egyházkerület püspökévé választatott, mely hivatalt csak két évig 
viselhette, mivel hogy sok hányattatásokkal teljes munkás életét bevé
gezte Pápán 1695-ben, márc. 22-én, 56 éves korában. Csúzi Cseh Ja
kab, ki kora tudományosságának színvonalán állott s ki a tizenhetedik 
századi protestantismusnak egyik kiváló dicsekedóse, valóban nagy 
ember volt. Az ő élete hasonló volt az égő s tiszta fénynyel vilá
gitó szövétnekhez, mely a másoknak tett szolgálat közben emész- 
tetik meg.

Müvei a következők:
1. Jac. Cseh Csúzi. Losoncino. Ungari. Disputatio theolo

gica de novitate Papismi. Praeside Joanne Walckenier. Franekerae. 
1665“. 4° 21 levél. (Lásd Catalogus bibliothecae hungaricae Fran- 
cisci Comitis Széchenyi. 242-ik lap.)

2. „Kineses Tárház, melyben világosan megmutatődik, mint 
kelljen keresztyén embernek teljes életében hitből élni e világon. 
Sárospatak. 1668.“ 12°.

E munkáját Kelemen Demeter, Csapó György, Káposztás Já
nos és Káposztás Mihály, mind külső mind belső lelki nemesség
gel tündöklő férfiaknak ajánlja, kik hozzá „tudományának előmoz
dításában kegyes segítséggel voltak“.

8. „L e lk i bölcseségre tanító  oskola, melyben az Istenhez 
való megtérést, annak rendét, gyakorlásának módját, rövid kérdé
sekbe és feleletekbe foglalva előadja Cs. Cs. J. Debrecen. 1680“. 8°.

E müvét ajánlotta: „Sándor Gergely, Gyürky Pál, Iványos 
Miklós és Csapó János, az evangyeliomi tiszta tudományhoz való 
buzgósággal felékesült férfiaknak, nagy becsülettel tisztelendő pat
ronus urainak“.

4. „Édom ostora vagy Abdiás próféta magyarázatja, rövid 
prédikációkba foglalva. Debrecen. 1682.“ 8°.

Ezt a „sok teher alatt kívánatosán zöldelő pálmafának, a 
losonci helvetica confession levő szent gyülekezetnek, mint egykori 
hallgatóinak, szinte Kom áromi István  ácsi, A lis ta li K , György 
szőnyi, M arossi István  udvardi és K ölykedi Im re  perbetei lel
készeknek“ ajánlotta.

„Édom ostorához“ folytatólag van csatolva ily cimü mun
kája :

5. „Következnek egynéhány mind közönséges mind magános
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alkalmatosságokra való Elmélkedések: melyeket is a prófétáknak 
és apostoloknak fundamentomán felépítve, nem emberi bölcseség- 
nek hitető beszédivei, hanem lelki erőnek megmutatásával predikál- 
lott és tiszta atyafiul szeretetből örök emlékezetre ajánlott az tisz- 
teletes tudós és kegyes férfiaknak, T. Szomodi János  Uramnak, 
neszmélyi lelkipásztornak, T. K örm endi György Uramnak, füzes- 
gyarmati Tanítónak és Seniornak, T. Ú jvári János  Uramnak, 
mező-őrsi Prédikátornak, T. Szentpéteri M árton  Uramnak, heté- 
nyi lelkitanitónak, T. Szodói A ndrás  Uramnak sárói egyházi őr- 
állónak, ez előtt Rabságában szenyvedő Társainak, mostan s ezután 
pedig kívánatos Attyafiainak, Csúzi C. Jakab“.

109. — — — — cseklovi
no. — — — — csőri
in . — — — — alsó-csicseri
112. — — — — csurgói
113. Damiani Péter, prédikátor.
114. Dán Miklós, devecseri ágostai hitvallású lel

kész, Veszprémmegyéből.
Ez a törvényszék előtt megjelenvén, aláirt azon téritvénynek, 

melynek tartalma szerint, hogy az országban maradhasson, hivata
láról lemondásra kötelezte magát, 1674. május 10.

115. Daróczi J'dnos, kozdii református lelkész, Nóg- 
rádmegyéből.

Megjelent a megidéztetésre.
116. Deáki András, ceglédi református lelkész.
117. Deák Pál, csörgei református lelkész.
118. Debreczeni Mihály, némedii református lelkész.
119. Décsi György, gyömröi református lelkész.
120. Décsi Péter, fülöp-szállási református lelkész.
121. Deli János, rátóti református lelkész.
122. Dentulinus Tamás, túrni ágostai hitvallású 

lelkész.
Ez, vagy talán ennek hasonló nevű fia a következő két mű 

szerzője:
1. „Dissertatio moralis“ de Summo Bono Praeside Chris

tiano Röhrensec eruditorum examini subjecta. Wittembergae. Typis 
Joh. Borckardi. 1680.“ in 4° 8 levél.

prédikátorok, kiknek 
nevei, hallgatóik ál
tal, a törvényszék 
előtt eltitkoltattak.
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2. „Luem  epidemicam seu Pestem sub eo schemate, quo 
nunc incedit Praeside Jeremia Lossio 1682. disputationis speci
mine ventilandam proponit. Wittembergae. Literis Johannis 
Borckardi.“ in 4° 16 levél.

123. Dimiakovics Péter, simonii ágostai hitvallású 
lelkész s esperest Vasmegyéből.

Ez megjelenvén Pozsonyban a törvényszék előtt, a fenyege
tések által mindjárt kezdetben úgy megrémült, hogy megjelenése 
után egy héttel, március 13-án 1674-ben, Nikolaides Mártonnal 
együtt azon 236 lelkészek sorába állott, kik bizonyítványt adtak 
arról, hogy a magyarhoni protestáns lelkészek, káplánok és rekto
rok mindnyájan lázadók és lázitók voltak, mely félelmeikben aláirt 
bizonyítványt pecsétjükkel is megerősítették. Az ítélet kimondása 
után aláírta azon téritvényt május 10-én, mely a törvényszék 
által az országból kivándorlók számára készíttetett, s melynek ér
telmében a hazából kibujdosott.

124. Dobuczki István, hidvég-ardői lelkész.
125. Doloviczenus György, tóthfalvi ágostai hitvallású 

lelkész.
Ez 1651-ben szenteltetett föl pilgrammsdorfi lelkészszé. Ily 

cimü értekezését: „de sangvine Christianorum escario. Wittem
bergae. 1702.“ M. Steller Tamásnak ajánlotta, összesen 17 levél
ből áll.

126. Dorotikrius Zsigmond, precini ágostai hitvallású 
lelkész, Trencsinmegyéből.

Megjelent a megidéztetésre.
127. Drakó János, Burius szerint Dániel, osztrolu- 

kai ágostai hitvallású lelkész, Hontmegyéből.
Ez megjelenvén a törvényszék előtt Pozsonyban, bátorsága és 

az evangyeliomi hitben való állhatatossága a kihirdetett halálos 
Ítélet hallatára megtört, igy aláírta azon téritvényt, mely az or
szágban bentmaradók számára készíttetett s ennek értelmében hiva
taláról lemondásra kötelezte magát, 1674. május 10-én.

128. Drau Dániel, ágostai hitvallású lelkész, Hont- 
megyéböl.

Megjelenvén a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt, eleinte 
azok sorában állott, kik az összeesküvésben való részességüket el 
nem ismerték, s a téritvényeknek alá nem írtak; de miután az
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ítélet felettek kimondatott, eltántorodott s azon téritvényt,. mely
ben hivataláról letett, több másokkal együtt aláírta.

129. Dubiczius J á n o s , rákosi lelkész.
130. Dunai J á n o s , ágostai hitvallású lelkész, Nyit- 

ramegyéből.
Ez megjelent a törvényszék előtt Pozsonyban, mint Burius 

feljegyezte.
131. Eckárd Ábrahám, leibici ágostai hitvallású 

lelkész.
Született Siléziában. Midőn a vallásüldözés miatt hazájából 

kimenekülni kénytelenittetett, Magyarlionba jőve, Eperjesen lön lel- 
készszé a főtemplomnál, egyszersmind iskolafelügyelői tisztet is 
viselvén. Do itt tiszttársával, Sartórius Jánossal, a ki önző, civa
kodó és kevély ember volt, igen sokszor feszült viszonyba jött. Az 
1663-ban május 15., 16. és 17-én Eperjesen tartott zsinaton az ő 
peres ügyök is előjött, melynek érdemében következő cimü iratot 
nyújtott be: „Brevis demonstratio Johannem Sartorium ecclesiae 
eperiensis diaconum non esse verum lutkeranum, sed fanaticum, 
oblata synodo Epperiensi 1663. celebratae“. Sartórius azonban, — 
mint Klein írja — részrehajló ítélet folytán felmentetett, az ártat
lan Eckárd pedig hivatalát letette.

Miután Eperjesről végképen elment, a tizenhárom mezőváro
sok egyikében Leibicon, a Szepességen lett lelkészszó, honnan meg
idéztetett Pozsonyba, a rendkívüli törvényszék elébe, de valószínű
leg nem jelent meg, hanem önkéntes számkivetésbe ment, s mint 
száműzött halt el Boroszlón 1682-ben.

Családi életét tekintve, neje Neumann Anna volt, kitől szü
letett két fia, egyik András, ki később Kézsmárkon lett rektorrá, 
a másik Ábrahám, ki atyja halála után Siléziából Magyarországba 
jőve és Mischlaván, Kassához közel lett lelkészszé. Anna nevű 
leánya pedig egy kézsmárki gyógyszerészhez ment nőül.

132. Eckárd Christián, kassai németajkú ágostai hit
vallású lelkész.

133. Egri Márton, hegyessi református lelkész.
134. Elexdny János, richwaldi ágostai hitvallású 

lelkész.
135. E7idrédi Dániel, copáki prédikátor.
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136. — — — — ennit lelkész, kinek neve hallga
tói által a törvényszék előtt eltitkoltatott.

137. Fábián Jakab, bagonyai ágostai hitvallású lel
kész, Nagy-Hontmegyéből.

Ez 1669-ben lett bagonyai lelkószszé. Megidóztetvén. megje
lent Pozsonyban s bár kezdetben szilárdan állott s a térit vények 
közül bármelyiknek is aláírni vonakodott, mindazáltal később, a 
kimondott halálos ítélet miatt annyira megrémült, hogy lelkész! 
hivatala letételére kötelezte magát, s a bentmaradók számára ké
szített téritvényt aláírta 1674. május 10.

138. Fábián János, jászói ágostai hitvallású lelkész, 
Trencsinmegyéből.

Ez 1647-ben trsztennai lelkész volt. Megjelent a megidózte- 
tésre Pozsonyba, de nem volt benne kitartó állhatatosság, ő is, 
több másokkal együtt hivataláról lemondott, s az erre kötelező 
téritvénynek aláirt 1674. május 10.

139. Fábri György, középpalotai ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez 1669-től fogva 1700-ig volt lelkész Középpalotán. Meg
jelent-e a megidézésen: bizonytalan.

140. Fábri György, nagy-lámi ágostai hitvallású lel
kész, Hon tmegy éből.

Ez 1667-ben keszihóci lelkész volt, a megidézőskor pedig 
Nagy-Lámon lelkészkedett. Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék 
előtt, sok faggatások után, főleg a halálos ítélet hallatára meg
rémülvén, aláírta azon téritvényt, mely a hazában bent maradni 
akarók számára készíttetett s ennek értelmében hivataláról lemon
dott, 1674. május 10. Később azonban — úgy látszik — hogy 
folytatta lelkészi hivatalát, mert bizonyos dolog, hogy 1695-ben 
theszészi lelkész volt.

141. Fábri Mátyás, gyarmati ágostai hitvallású lel
kész, Győrmegyéből.

Megjelent Pozsonyban a megidézésre.
142. Fábriczi György, dazingói ágostai hitvallású lel

kész, Hontmegyéből.
Ez 1651-től 1656-ig galgóci iskolarektor volt, honnan az 

utóbbi évben Perkibe vitetett lelkésznek. Megidéztetett Pozsonyba,
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mint dazingói lelkész s megjelenvén ott, aláirt azon téritvénynek, 
melyben hivatalával felhagyásra kötelezte magát 1674. május 10., 
s hivatal nélkül tengődött a hazában 1681-ig, a mikor a soproni 
országgyűlés a téritvények érvénytelenségét kimondván, kötelezett
sége áléi fel lön mentve, s ez időtől fogva Abloncon folytatta lel- 
készi hivatalát, végre 1704—1706-ig csizsici lelkész volt.

143. Fábriczius Mátyás, ribniki ágostai hitvallású 
lelkész.

Ribniki lelkészszé lett 1660-ban, s mint ilyen, megidéztetett 
1674. március 5-re Pozsonyba, de hihető, hogy nem jelent ott 
meg, hanem a hazából kibujdosott. Drezdában halt el számkive
tésben.

144. Fábriczius Miklós, szlatinai ágostai hitvallású 
lelkész, Trencsinmegyéböl.

Megidéztetvén, megjelent Pozsonyban, de bátorsága és hithü- 
sége a halálos Ítélet kimondásán hajótörést szenvedett, s félelmé
ben aláírta azon téritvényt, melyben, a hazában maradhatás felté
tele mellett, hivataláról lemondott 1674. május 10.

145. Fábriczius Péter, szentmártoni ágostai hitvallású 
lelkész. (Lásd: Lampe 660. lap).

146. Fackler György, uj-zólyomi ágostai hitvallású 
kántor.

Ez a megidézésen megjelent, s egyike azon 92 eltántorodott 
atyafiaknak, kik 1674. május 10-én, a bentmaradókra szóló s hi
vatalletételre kötelező téritvényt aláírták.

147. Faisold Ferenc, subcsei ágostai hitvallású isko
larektor, Trencsinmegyéböl.

Ez 1668-ig Illaván volt rektor. A Sinapius János „Parva 
Schola“ cimü munkájának dicsőítésére üdvözlő verseket irt 1658. 
(Monumenta evangelicorum augustanae Confessionis in Hungária 
historica. IV. kötet, 402. lap.) Midőn 1674-ben megidéztetek Po
zsonyba, ő is az eltántorodottak közé számláltaték; mert aláírta 
azon téritvényt, melyben hivatala letételére kötelezte magát, 1674. 
május 10 . x

148. Fameliczi Mátyás, richwaldi ágostai hitvallású 
lelkész.

149. Farkasdi Dániel, szemerei református lelkész.
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Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, s miután mind 
a felségsértési vádat több állhatatos társaival együtt visszautasí
totta, mind az unalomig sürgetett téritvények bármelyikének is 
aláírását határozottan megtagadta: fö- és jószágvesztésro ítéltetett
1674. ápril 4-én. Ő egyike azon hat fogoly lelkésznek, kiket Sze- 
lepcsényi kiválasztott azon reményben, hogy még „jó embereket“ 
formálhat belőlük, azon szándékkal azonban, hogy az ö eberhardi 
kastélyán dolgozzanak. Eberhárdra vitetvén, társaival együtt súlyos 
bilincsbe veretik, minden vagyonából kifosztatik, folytonosan terhes, 
addig nem teljesített szokatlan munkákkal terheltetik, a legkegyet
lenebb ütésekkel kinzatik, közgyalázatra s gúnyra kitétetik. E mel
lett maga az érsek, a mikor csak Eberhárdon időzött, folyvást eről
tette a téritvény aláírására s midőn célt nem ért, vagyis szerinte 
„jó emberré“ nem formálhatta, az ütlegeléstől sem tartózkodott 
vissza, s valóban egy ízben Farkasdit oly kegyetlenül megverte, 
hogy eszméletlenül terült el a földön : mindazáltal hajthatatlan, 
állhatatos maradt mindvégig, mig nem 1675. nyarán, midőn őri- 
zőik elszunnyadtak, fogságából Némethi István nyárádi lelkészszel 
együtt megszökött s gyülekezetéhez szerencsésen visszajutott, hol 
előbbeni hivatalát ismét folytatta.

150. Fekete György, magyar-gencsi prédikátor.
151. Feiner Antal, uj-stubnyai ágostai hitvallású lel

kész, mely Körmöcbányához tartozó falucska, Turócme- 
gyében.

Megidéztetvén a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé, elmene
kült Siléziába, Brieg nevű városba, a körmöcbányai s több más 
száműzött lelkészekkel együtt; de elhagyott javaiért nem sokára 
visszajött Magyarországba és hogy üldözői kezéből azokat annyival 
inkább visszanyerhesse, alávaló módon elfeledte Urának tanát, mely 
szerint inkább hagyjon el az ember mindent, mintsem ő tőle elsza
kadjon, elhagyta az evangyéliomi vallást s áttért ellenei hitvallá
sára, a mint ezt M . Lucius Lajos  körmöcbányai lelkész ily cimü 
iratában előadja: „Violenta nec non fraudulenta Antichristi occi
dentalis in Hungária nunc furentis persecutio, ut et benignissima 
ex eadem liberatio. 1678.“ 4°. (Lásd: K lem  Nachrichten. II. kötet 
155—156. lap).

152. Fellner Ferenc, uj-zólyomi ágostai hitvallású ' 
kántor.

Megjelenvén Pozsonyban, a törvényszék előtt, a bentmaradók
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számára készült téritvényt aláírta s hivataláról lemondott 1674. 
május 10 .

153. Fidicinis vagy Fridicius István, hráhéi ágostai 
hitvallású lelkész.

Ez 1641— 1645-ig pongyelóki, 1653—1660-ig ratkóvi, végre 
1660— 1674-ig hráhói lelkész volt, honnan megidéztetett március 
5-re Pozsonyba 1674-ben, s ott megjelenvén, eleinte az állhatato
sak közt foglalt helyet, miért is a halálos ítélet kimondása után 
fogságra vettetett Komáromban, de a hol alig egynéhány napi 
börtönöztetés után, a sok szenvedésektől s nyomorúságoktól vissza
riadva, a téritvény aláírására jelentkezett, mi azonban már, ideje 
múlván, el nem fogadtatott, hanem hitvallásának megváltoztatása 
kivántatott; s kicsinyhitiiségében erre is reá állván — hittől sza
kadt lön.

154. Fieber György, ágostai hitvallású lelkész.
155. Filiteius István, ágostai hitvallású lelkész.
156. Fischer György, kassai cseh ajkú ágostai hit

vallású lelkész.
Született Csehországban Chlumeckben, a königgräci kerület

ben. Atyja Severin, anyja Dorottya nevet viselt A hazájában meg
kezdődött kegyetlen üldözések miatt igen gyenge korában kényte- 
lenittetett szüleivel együtt 1629. egyik éjszakáján kimenekülni. 
Elleneik kezéből megszabadult szüleivel együtt Magyarhonban, a 
Szepességen telepedett meg. Itt Szepes-Olasziban kezdette elemi 
tanulmányait Stankovius tanító vezetése alatt, innen Selmecre ment, 
hol M. Leonhardi Péter rektorsága alatt (1633—1647.) tanult, 
azután Kézsmárkra ment, hol M. Praetorius Dávid vezetése alatt 
a felsőbb tudományokat tanulta. Kézsmárkról Elbingenbe ment, 
hol Mybius Mihály s Comenius Amos valának tanárai. Elbingen- 
ből a legközelebbi egyetembe, Königsbergbe ment. Hazatérte után 
a kézsmárkiak azonnal meghívták a csehajku gyülekezet lelkészéül 
és egyszersmind a németajkú gyülekezet diakónusául. Fölszentel
tetett 1646. junius 30-án Bártfán Wagner Márton szuperintendens 
által. Csak öt évig legeltette itt a reá bízott nyájat, mert 1651. 
Kassára hivatott a csehajku gyülekezet lelkészéül, hol 21 éven 
keresztül nagy lelkiismeretességgel munkálkodott a gyülekezetben. 
Midőn a főtemplom és lelkészlak elvétetett, tiszttársaival együtt, 
fényes nappal 2 0  katona által kisértetve, fogságba kellett mennie, 
melynek bilincseit két évig viselé. És mivel hitvallásától elsza
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kadni nem akart, kiutasittatott az országból. Útjában is üldözték 
és életére törtek. De Isten elvezérlé az ő hűséges szolgáját, s előbb 
Siléziába Briegbe, azután Boroszlóba, majd Lengyelországba Ravi- 
schiba, végre Poroszországba, Thornba ment. Hivatalt azonban 
egész számkivetóse ideje alatt nem kapott, mert az üldözöttek 
ügyét több helyeken, nyilvánosan senki fel nem fogta, a mint 
önmaga panaszolkodik ily cimü munkája élőbeszédében: „Eine  
„Betrachtung zur Geduld  und Trost, aller bedrängten und ver
folgten evangelischen Christen, in Verlust der Häuser Gottesund 
„sonst leiblicher und geistlicher Freude, an alle evangelische 
„Mitchristen, die heut zu Tage hie und da leben: welche in 
„tiefster Demuth seines Herzens übergiebt Georg Fischer, gewese
n e r  evang. Prediger bey 21. Jahren in Oberungarn in der Haupt
s ta d t  Kaschau etc.“ 12°. A nyomatási hely megnevezve nincs. 
Midőn az 1681-ik évi soproni országgyűlés a számüzöttek érdeké
ben is alkotott törvényt s a visszatérést megengedettnek nyilvání
totta: Fischer György is elindult fiával együtt, hogy Kassára 
visszatérjen; de Lengyelországban, a vakbuzgó katholikusok közt, 
földi életét véletlenül bevégezte 1082-ben; hol azonban holt teste 
temetetlenül marad vala, ha egy protestáns kereskedő, ki feleba
ráti szeretetbŐl a temetkezési költségeket nagylelküleg fedezte, 
jelen nem lett volna. (Lásd: K le in  Nachrichten. II. kötet. 157 
—163. lap).

157. Idősb Fischer Mihály, maldorfi vagy malduri 
ágostai hitvallású lelkész, Szepesmegyében.

Született 1633-ban Maldúron, B urius  szerint Béla-Bányán, 
atyja János, anyja pedig Roth Salomé volt. Atyja jelentéktelen és 
egyszerű ember volt, baromtenyésztéssel és földmiveléssel foglalko
zott Béla-Bányán. Ez teljességgel nem akarta fiát tudományos 
pályán nevelni, hanem azon szándékkal volt, hogy ha a fiú majd 
erősebb s nagyobb leend, segítője lesz az ő foglalkozásában. De a 
fiút ez nem korlátozta vágyaiban. Egyszer atyja tudta nélkül a 
szántóföldet ekéstől együtt ott hagyta s elfutott Kézsmárkra, hol 
azonban atyja reá találván, hazavitte. Másodszor is elszökött aty
jától s Lőcsére ment, hol ismét föllelvén atyja, haza akarta ismét 
vinni; de Görgői, a' földes ur, ki épen akkor megyegy ülésre ment 
Lőcsére, nem engedte, hanem meghagyta az atyának, hogy fiát, ki 
a tanulást már megkezdette, hagyja ott és menjen haza fia nélkül 
békességgel. így történt, hogy Fischer Mihály Lőcsén hét évig
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tanult a legnagyobb szorgalommal, s jó magaviseleté által is nem 
csak tanítói előtt, nevezetesen Zahler Job és Zim m erm ann M á
tyás előtt kedvességet nyert, hanem átalában mindenek előtt. A 
jó kezdet sok pártfogót szerzett neki, kik őt 18 éves korában a 
hírneves thorni gymnasiumba küldték, melyet a magyarok gyakran 
látogattak. Ez történt 1651-ben. Thornban 3 évig tanult Zimmer
mann Péter rektorsága alatt. Egyéb tudományok közt tanulta a 
görög és héber nyelvet. így előkészülve az egyetemi felsőbb tudo
mányokra, több thorni tanulóval együtt elment Lipcsébe. De mivel 
az itteni viszonyok nem igen tetszettek neki: Wittembergbe ment, 
hol közel 3 évet töltött. A hazába visszatérte után nem sokára, 
Haave György halála után, születése helyére Maldurra hivatott 
lelkészül; mely meghívást elfogadván, felszentelte Wagner Márton 
szuperintendens Bártfáu 1658. december 2-án. E gyülekezet élén 
buzgón munkálkodott 14 évig, mely idő eltelte után felette, vala
mint a hazában levő minden tiszttársai felett is, összetornyosultak 
az üldöztetés vészes felhői, melyek nyugodalma napját homályba 
boriták, megidéztetett a pozsonyi vértörvényszék elé, de hihetően 
nem jelent meg, hanem hallgatóitól búcsút véve, önkéntes szám
kivetésbe ment, és Boroszlóba, a Magyarországból kiűzött lelkészek 
menhelyére vonult két fiával, M ihálylyal *) és Zakariással 
együtt, hol kilenc évet töltött el, mely évek után 1682-ben, má
jus hóban visszatért az elhagyott hazába, szülőföldére Maldurba, 
honnan Kézsmárkra hivatott lelkészül. (Lásd: B urius  Micae his
toricae. 161. lap és K le in :  Nachrichten. III.)

158. Ifjú Fischer Mihály, topporci ágostai hitval
lású lelkész.

*) Idősb Fischer Mihály életrajzánál azt jegyzi meg Klein, hogy ennek 
a fia M i h á l y  volt topporci lelkész, kinek ismét fia J á n o s  G y ö r g y  sto- 
ószi lelkész lett 1686-ban. Ez azonban időszámítás szerint lehetetlen ; mert 
idősb F i s c h e r  M i h á l y  1633-ban születvén és rendes lelkészszé 1658-ban, 
tehát 25 éves korában lévén, neki 1674-ben legfeljebb 15—16 éves fia lehe
tett ; minthogy pedig a rendkívüli törvényszék jegyzőkönyve szerint csakugyan 
idéztetett meg Fischer Mihály nevű, még pedig mint topporci lelkész: látni
való, hogy az teljességgel nem az idősb Fischer Mihály fia, hanem egy har
madik hasonló nevű egyén lehetett, a minthogy B u r i u s  valósággal is egé
szen mást említ a 162-ik lapon. Az sem áll, hogy a K l e i n  által említett 
M i h á l y n a k  fia, é s jg y  az idősb Fischer Mihály malduri lelkésznek unokája, 
J á n o s  G y ö r g y  stoószi lelkész volt 1686-ban; mert ekkor még maga M i- 
h á 1 y, az apja sem lehetett több 28 évesnél, fia pedig, ha volt, alig lehetett 
több idejű, mint 2— 3 éves. Már pedig a lelkészi hivatal, e tekintetben igen 
különbözik a fejedelmi méltóságtól.



62

Született Siléziában. Megidéztetett a pozsonyi vértörvényszék 
elé 1674. március 5-re, Topporcról, de valószínű, hogy nem jelent 
meg, hanem fiaival együtt kimenekült Boroszlóba, hol számkive
tése ideje alatt emberbarátok jószívűségéből tartotta feil magát, 
mígnem 1682-ben haza hivatván hallgatói által, visszatért Top
porcra, de később a horvátok által itt kiraboltatott és megveretett.

159. Fontánus János, bélai ágostai hitvallású lelkész.
Született Tóthfalván a Szepességen. Elébb krompachi, azután

bélai lelkész lett. Midőn megidéztetett a pozsonyi vértörvényszék 
elébe : hihető, hogy nem jelent meg és igy száműzetvén, nejével, 
három fiával s három leányával együtt Boroszlóba, innen Strelába 
vonult, hol nagy nyomorban élt és halt el 1677-ik év október 
havában s tisztességesen eltemettetett. Neje viszatért Boroszlóba, 
hol pártfogóinak kegyéből élt.

160. Földvári András, kéthelyi református lelkész, 
Komárommegyéböl, a tatai esperestségben.

A megidézésre megjelent a törvényszék előtt s kezdetben az 
állhatatosak közé sorakozott, mivelhogy a téritvényeknek aláírni 
nem akart; miért is elvitetett fogságra Leopoldvárba 1674. május 
hó 29-én tizennyolc ágostai hitvallású lelkészszel együtt, de áll
hatatossága és tűrése csak kevés ideig tartott, mert hat napi sú
lyos rabsága úgy megtörte lelki erejét, hogy ő és három ágostai 
hitvallású fogolytársa eltántorodott s négyen az evangyeliomi hit
vallást megtagadták, mely tettök után a többi rabpredikátoroktól 
elkülönítettek.

lói. Förd'ös István, magyar-kenyéri református lelkész.
162. Fövenyesi István, kerthi református lelkész.
163. Fraidin Gottfrid, berzsenyi ágostai hitvallású 

lelkész.
164. Fra?icisci István, görgői ágostai hitvallású 

lelkész.
Ez 1659-ben illavai diakónus, azután 1662-ben oláh-pataki 

lelkész volt, de A ndrássy  a templomot és iskolát elfoglalván, a 
jezsuitákat oda bevitte, Francisci Istvánt pedig elűzte, ki bujdo- 
sásában Görgőn telepedett le, hol lelkészi hivatalát folytatta, míg
nem azt az 1674-ik évi egyetemes üldöztetés miatt ismét félbesza- 
kitni kénytelenittetett. Megjelent-e a vértörvényszék előtt, ezt róla, 
yalamiut több másokról is, adatok hiányában nem tudhatjuk.
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165. Francisci Sámuel, rajeci ágostai hitvallású lel
kész, Trencsinmegyéböl.

Ez 1658—1658-ig tóthprónai iskolarektor volt. Midőn az 
átalános üldöztetés megkezdődött: Rajeczen a lelkészi lakból kihá- 
nyatott s helyette Gyuracska Márton állíttatott be plébánusnak 
az ekklézsiába; megidéztetett a rendkívüli törvényszék elé Po
zsonyba, hol meg is jelenvén, kiállott szenvedései által megtöretve, 
a következendő szomorú sorstól pedig visszariadva, aláirt azon té- 
ritvénynek, melyben a hazában maradhatás feltétele mellett hiva
talával végkép felhagyásra kötelezte magát, 1674. május 10-én.

166. Fridelius János, ágostai hitvallású lelkész, 
Hontmegyéből.

Megjelent Pozsonyban a törvényszék előtt, de a halálos Íté
let kimondása után annyira megfélemlett, hogy a bentmaradók 
számára készített téritvényt elfogadta, aláírta s hivataláról lemon
dott 1674. május 10.

167. Friewaldski Simon, tóth-lipcsei ágostai hitval
lású lelkész és liptói esperest Zólyommegyéből.

Ez 1634— 1642-ig breznóbányai iskolarektor volt, 1653— 
1674-ig Tóth-Lipcséii viselt lelkészi hivatalt. Megidéztetvén a po
zsonyi rendkívüli törvényszék elé, aláírta azon téritvényt, mely a 
bentmaradók számára készült s hivatalát letette 1674. május 10.

168. Friwaldski Simon, ágostai hitvallású lelkész, 
Hontmegyéből.

Megjelenvén a megidézésre: a hivataláról való lemondásra 
kötelező téritvénynek irt alá 1674. május 10.

169. Fuhmann Hieronym Kristóf, leopolci ágostai 
hitvallású lelkész, Sopronmegyéböl.

Született Thüringiában Góthában, lelkészszé lett Lauffers- 
bachon vagy Leopolcon. 1672. julius 4-én Szelepcsényi érsek maga 
elé idézte Pozsonyba, de ágyban fekvő beteg lévén, nem mehetett, 
ez okból a bírónak és esküdteknek Ragotschra kellett menni, a hol 
midőn megjelentek, kihallgatatlanul, a nélkül, hogy tudnák miért, 
fogságba vettettek, melyből 1678. április 20-án kibocsáttatván, egy 
ferencrendi szerzetes állíttatott melléjek azon intéssel, hogy azt 
mint jövendőbeli lelkészüket és prédikátorukat vigyék haza maguk
kal és az evangélikusok az ő szolgálatával éljenek. Midőn az elöl
járók ezt tenni nem akarák, az előbbinél még szigorúbb fogsággal
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fenyegették őket. A ferencrendi szerzetes másnap az érsek komoly 
parancsolatjára az elvett kulcsok által a templomot birtokába vette, 
a lelkészi lakba beléhelyezkedett, és Fuhmannak számkivetésbe 
kellett mennie. (Lásd: K le in  Nachrichten II. kötet. 167—169.)

170. Füleki István, napradi református lelkész, Gö- 
mörmegyében.

Született 1638-ban. Megidéztetett 1674. március 5-re Po
zsonyba, hol megjelenvén, több hithü prédikátor társával együtt 
börtönbe vettetett; majd május hó végén, mint halálra ítélt rab, 
Leopoldvárba vitetvén, tömlöcbe vettetett, hol a sanyarú fogságon 
kívül súlyos és szokatlan munkákkal terheltetett, sok faggatásnak 
és kinoztatásnak tétetett ki, végre 1675. március elején többi fo
golytársaival együtt elhurcoltatott s nehéz vasakkal lábain, gyalog 
hajtatott Nápoly felé, hogy ott a gályákra holtigtartó rabságra 
eladassék. Midőn Triestbe értek, a külvárosban egy nagy piszkos 
ólba zárattak; itt Gemanner kapitány, kinek Kollonics a fogoly 
lelkészeket általadta, katonáival Füleki Istvánt megfogatta s erővel 
katona ruhába akarta öltöztetni, de ez nem engedett, a ruhát el
dobta magáról, miután társai is ellenzették azt, s engedetlensé- 
geért a kapitány keményen megrugdosta s másokkal is kegyetlenül 
megverette, sőt büntetésül reá, ismét a szennyes ólba záratván 
őket, mindnyájokat éheztette harmadnapig. Ez történt Virágvasár
nap előtt egy héttel, 1675-ben. Husvét második napján Füleki s 
fogolytársai hajókra rakattak, még pedig azokban is oly helyre, 
hol mindenféle tisztátalanság volt, honnan a kimenetel meg vala 
tiltva, minélfogva a különben is egészségtelen levegő még romlot- 
tabbá s kellemetlenebbé lön, olannyira, hogy a katonák, kik egy 
kevés időre oda lementek, betegen tértek vissza. Itt egy jezsuita 
is meglátogatta őket s gondoskodást ígért, de a mi abban maradt. 
14 nap múlva Pescaránál kikötvén a hajó, a fogoly lelkészek is 
szárazra szállíttattak, s gyalog kísértettek Nápoly felé. De Füleki 
Cápuáből elindulásakor már nem tudott menni, hanem két karjá
nál fogva vezették társai Nápolyba. Csak csont és bőr vala már 
teste, mit borzadás nélkül nézni nem lehetett. 1675. május 7-én 
Nápolyba beérve, másnap a gályákra eladatott, örökös rabságra 
50 darab aranyon, hol ide s tova vonszoltatott. E súlyos rabság 
terhének hordozását azonban alig kezdette meg, már veszélyes be
teg lön, mert a vízi és szárazi szokatlan súlyos munkák, ide já
rulván az utazás fáradalmai, erejét felemészték, úgy hogy a gályá
ból nem sokára kórházba kellett vinni, hol négy nap múlva, hitét



s állhatatosságát állandóan megtartva, csendesen elhunyt május 
13-án 1673-ben, s eltemettetett Nápolyban.

171. —
172. —
173· —
174. —

— — fakoveceki
— — fekeházi
— ·— fol-egressi
— — fö ss ii

prédikátorok, kiknek 
nevei, hallgatóik ál
tal a törvényszék 

előtt eltitkoltattak.
175. Gábor Mátyás, gércei ágostai hitvallású lelkész, 

Győrmegyéből.
Megjelent a pozsonyi törvényszék előtt.
176. Gál Imre, felső-őrsi református lelkész.
177. Gál István, veszprémi református lelkész.
178. Galli András, a kis-szebeni szlávajku gyüleke

zet lelkésze.
Ez korábban, nevezetesen 1655-ben a szentgyörgyi szlávajku 

gyülekezet pásztora volt, egyike a cseh-morva számüzötteknek, az 
ősi valódi kegyesség példányképe.

17g. Galli Pál, a szent-györgyi csehajku egyház 
lelkésze, Pozsonymegyében.

Ez Andrásnak  fia, ki 1657—1660-ig szenicei iskolarektor 
volt. 1673-ban Szentgyörgyön viselt lelkészt hivatalt Huber M eny
hérttel együtt, mígnem 1674. február 27-én gróf P álffy  M iklós  
királyi biztos jelenlétében a szentgyörgyi templomot minden hoz
zátartozókkal átadták a lakosok a római katholikusoknak. Ekkor 
G alli tiszttársával együtt megidéztetvén a pozsonyi vértörvényszék 
elé 1674. március 5-ik napjára, ott megjelent, s minthogy hiva
talát letenni nem akarta, kiutasittatott az országból, igy aláírta 
azon téritvényt, mely a kivándorlók számára készíttetett s kibuj
dosván a hazából s Hamburgot és más helyeket bejárva, végre 
Drezdában telepedett meg, hol a csehajku gyülekezet lelkészéül 
meghivatott. Itt végezte be száműzetését s viszontagságos életét 
1686. junius havában. (Lásd B u r iu s : „Micae historicae.“ 148. lap.)

180. Garanai János, fokszabadi református lelkész.
181. Gajtner Menyhért, tvarosnai ágostai hitvallású 

lelkész, Liptómegyéből.
182. Geutner Menyhért, durándi ágostai hitvallású 

lelkész, a szepesi tizenhat városok egyikéből.
5



Született Szepes-Váralján. Az egyetemes üldözés ideje alatt 
szülővárosában vonult meg s ugyanott halt is meg.

183. Glochowszki Vencel, ágostai hitvallású lelkész, 
Hontmegyéből.

Megidéztetvén Pozsonyba, ott megjelent, de csakhamar eltán- 
torodott s azon téritvónyuek, melyben hivatala letételére kötelezte 
magát, aláirt 1674. május hó 10-én.

184. Glogovius János, ágostai hitvallású lelkész.
Megidéztetvén Pozsonyba, ott meg is jelent s kezdetben szi

lárdnak mutatkozott, midőn a téritvények aláírását visszautasította, 
és sem fenyegetés, sem ígéret által el nem tántorittatott, sőt nem 
ejté félelembe a halálos ítélet kimondása sem ; így történt azután, 
hogy 1674. junius elején elvitetett Sárvárra, hol fogságba vette
tett, s a nehéz bilincseket, a börtön egészségtelen levegőjét, a 
szokatlan súlyos, szünetnélküli munkaterhét egy évig s egy hóna
pig szenvedvén, 1675. julius elején, többi fogolytársaival együtt 
kihurcoltatott a hazából, s Bukkariba érve, ott börtönbe vettetett, 
de itt az ereje feletti szenvedések által megtöretve, az evangye- 
liomi hitvallást megtagadta s áttért a római katholika egyház 
kebelébé.

185. Glosius János, pongyelóki ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez 1650-ben lett pongyelóki lelkészszé, honnan 1674-ben 
megidéztetett Pozsonyba, de hogy megjelent-e ott vagy nem: bi
zonytalan, csupán annyit tudunk, hogy száműzetésben élt egész 
1683-ig, a mikor Bradnón folytatta lelkészi hivatalát 1694-ig, ek
kor Rimabányára, onnan ismét 1704-ben Eadványba, Zólyomme- 
gyébe vitetett lelkészül s mint radványi lelkész volt jelen az 1704. 
május 28-án Cseriben tartott egyházi közgyűlésen. Radváuyról 
azonban alig hat évi hivataloskodása után Heister tábornok paran
csából neki a lelkészlakból, R egis M árton  iskolarektornak pedig 
az iskola épületéből ki kellett takarodniok.

186. Glovinszky János, pusztavezekényi ágostai hit
vallású lelkész.

Erről csak annyit tudunk, hogy 1668-ban szentelte fel Tar- 
nóczi Márton szuperintendens lelkészszé.

187. Gnendelius Mihály, neudorfi ágostai hitvallású 
lelkész és az esperestség első conseniora.
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Született Kulmbaclion, Némethon francia kerületében. Atyja 
János, anyja Heufiing Anna volt. A háborús idők alkalmával 
1637-ben Magyarországba jött szüleivel együtt. Itt a legkitűnőbb 
iskolákban tanult. Sopronban Valla Lukács és M. Schwanzhofer 
Kristóf valának tanítói. Pozsonyban M. Helgermayer Jakab, Eper
jesen Dürner Sámuel, Besztercebányán M. Biener Hilarius Ernest 
vezetése alatt tanult. Ez utóbbi helyen gróf Balassa Sim on  két 
fiának volt oktatója. Midőn a ragály dühöngeni kezdett: Thornba 
ment, hol a neustadti iskolában egy évig tanított, innen a königs- 
bergi egyetembe ment, hol igen sokat betegeskedett. De lassankint 
felüdülvén, 1647-ben ismét Magyarországba jött, és a beszterce
bányai iskola harmadik osztályában alkalmaztatott tanítóul. Innen 
pedig félév múlva Szepes-Váraljára ment rektornak 1648-ban. A 
következő évben ugyanott diakónussá nevezte ki a gyülekezet s 
május 2-án fel is szentelte a lelkészi hivatalra Wagner Márton 
szuperintendens Bártfán. Majd Besztercebányáról Neudorfra ment 
lelkésznek. Innen idéztetett meg a pozsonyi rendkívüli törvényszék 
elébe, de hihető, hogy ott nem jelent meg, hanem önkéntes szám
űzetésbe ment, honnan 1682-ben az eperjesi gyülekezet hívta haza 
lelkészéül. Az 1685-ben megkezdődött mészárlás egyik áldozatát 
Fleischhacker Györgyöt o kisérte a vérpadra s az utolsó pillana
tokban az evangyéliom ígéreteivel s vigaszával elkészítő a halálra. 
(Lásd K le in :  Nachrichten. II. kötet. 173— 189. lap.)

i8 8 . Gócs M ih á ly , kálnói ágosta i hitvallású  tisztes 
a g g  lelkész és a nógrád i egyházm egye  körlelkésze.

Született 1604-ben. Megidéztetett 1674. március 5-re Po
zsonyba, a rendkívüli törvényszék elé, hol megjelenvén, az evan- 
gyeliomi hit iránt kitüntetett állhatatosságáért több tiszttársaival 
együtt fejének s minden javainak elvesztésére ítéltetett, mely íté
letet félelem nélkül hallgatott végig és miután egész életében is 
egyedül a Krisztus volt neki nyeresége, nyugodt öntudattal s benső 
örömmel volt kész a halálra, mely az ő Megváltójával egyesitendi 
őt. Mint halálra Ítélt rab, elhurcoltatott Leopoldvárra s ott bör
tönbe vettetett, nehéz bilincs tétetett kezeire s lábaira, e mellett 
sziinteleni súlyos munkákkal sanyargattatok, sok fakgatásokkal, 
kísértésekkel, veréssel kinoztatott. Majd 1675. március havában, 
mint gályára ítélt rab kihurcoltatott a hazából, de útközben a ke
gyetlen kínzások s erőtlen aggott kora miatt ki nem bírt fáradal
mak következtében, Nápolyiéi nem messze, Aversa nevű városnál
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meghalt 1675. ápril 29-én. Midőn már érezte megoszoltatásának 
óráját, elbucsuzék szenvedő társaitól, egyszersmind inté őket a 
Krisztus iránt való hűségre s állhatatosságra, szenvedéseiknek bé- 
kességes tűréssel való hordozására. Midőn haldoklott, szívtelen 
kísérői felvetették minden szánalom nélkül egy paraszt szekérre s 
azon vitték Aversa felé, mígnem útközben elhunyt. A katonák lát
ván, hogy meghalt, az élettelen testet ledobták a szekérről a többi 
fogoly szeme láttára, s ott hagyták az országúton temetetlenül, csak 
azt sem engedvén meg a foglyoknak, hogy kiszenvedett társuk 
iránt utolsó emberi kötelességöket teljesítsék, sőt otromba szavak 
s ütlegelések közt tovább hajták őket, azt mondván, hogy vannak 
ebek és égi madarak, melyek fel fogják falni a holttestet.

189. Gombai Mihály, lelkész.
190. Gömöri Kanta Pál,, abafalvi református lelkész.
Ez a megidéztetésen jelen volt s nem írván alá a téritvény-

nek, a Szelepcsényi által kiválasztott s fogságra Eberhárdra elvitt 
hat lelkész egyike ő volt. Fogságából azonban titkon, szerencsésen 
megszabadult s visszatért Abafalvára, hol ismét folytatta félbesza
kadt lelkész! hivatalát.

191. Gömöri János, uza-panyiti református lelkész.
Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, hol meg is je

lent, s mivel a téritvények aláírását visszautasította: több állha
tatos tiszttársaival együtt halálra s minden javainak elkobzására 
ítéltetett. Pozsonyból elvitetett május havában Sárvárra, hol bör
tönbe vettetett. Majd 1675. nyarán, több, részint Sárváron, részint 
Kapuváron szenvedő rabtársaival együtt kihurcoltatott a hazából, 
oly céllal, hogy eladassék a nápolyi gályákra, örökös rabszolga
ságra. Bukkariba érve, tömlöcbe vettetett, hol sok keserves szen
vedéseket kellett kiállania. Itt azonban nem birt elég lelkierővel 
arra, hogy az egyszer megismert igazságtól bárminő szenvedések 
dacára is el ne tántorodjék: testben s lélekben megtöretve, az 
evangyeliomi hitvallást megtagadta, hittől szakadtá apostatává lön.

192. Gönczel András, kis-görböi lelkész.
193. Grál Mát ton, izsákfalvai ágostai hitvallású 

lelkész.
Született Béla-Bányán. 1650-ig Kézsmárkon viselt tanítói 

hivatalt, azután Szepes-Olasziban lett diakónussá s kevés idő múlva 
Izsákfalvára vitetett lelkésznek. Felszentelte Wagner Márton szu
perintendens Bártfán 1651-ben april 16-án. Megidéztetett Pozsonyba,
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de valószínű, hogy nem jelent meg, hanem az országból kibujdo
sott s számkivetésében nejével s fiaival együtt letelepedett Borosz
lóban, hol 1678-ban földi életét bevégezte s eltemettetett a Szent- 
Borbála templomának cinteremében. (Lásd B u r in s : Micae histo
ricae. 161. lap.)

194. Gr eb Tamás, kézsmárki ágostai hitvallású 
lelkész.

Született Béla-Bányán, a Szepességen. Atyja Jakab, anyja 
pedig Fidler Anna volt. Az elemi tudományokat szülővárosában 
tanulta, azután pedig Bártfán. Tanítói valának Günther Richard, 
Spleni Illyés, Pfeifer Márton, kiknek, mint megannyi jeles tanfér
fiaknak oktatása alatt tanult 1650-ig. Ekkor Strassburgba ment, 
hol nagy szorgalommal gyakorlá a Dorscháus előadását 1653. Ek
kor visszatért hazájába és csakhamar azon szerencse érte, hogy a 
következő 1654-ik évben Bierbrunnba hivatott lelkészül, mely hi
vatalt elfogadván, felszenteltetett Bártfán, Wagner Márton szupe
rintendens által 1654. szeptember 19-én. Hogy itt hány évig műkö
dött s mikor ment Kézsmárkra: határozottan nem tudható; de 
annyi bizonyos, hogy az 1668. február 6 —9 napjain Kassán tar
tott egyházi közgyűlésen, mint a kézsmárki gyülekezet lelkésze 
volt jelen, mely időben a kézsmárki lelkészek ülést s szavazatot 
nyertek, a mivel azelőtt darab idő óta nem bírtak, mivelhogy 
kryptokalvini'sinus gyanújában voltak. Mint kézsmárki lelkész 
idéztetett meg a pozsonyi rendkívüli törvényszék elébe, de a hol 
hihetően meg nem jelent, hanem önkéntes számkivetésbe ment, 
elhagyván a hazát s idegen országokban keresvén menedéket és 
segélyt. Meghalt Boroszlóban 1683-ban. Pomárius Sámuel többek 
között neki is ajánlotta „de natura peccati orig inalis“ cimü hat 
értekezését.

195. Gregoriades Mátyás, romániaival ágostai hitval
lású lelkész, Trencsinmegyéböl.

Megjelent a megidéztetésre, hol a téritvényt, mely a bent- 
maradókra szólott, aláírta 1674. május hó 10-én s hivataláról 
lemondott.

196. Gressner Illyés, besztercebányai ágostai hitval
lású első prédikátor.

E jeles és szószéki tanításaiban szivet megindító prédikátor, 
hivatala folytatásában kemény próbákat s szenvedéseket volt kény
telen kiállani. Több helyeken viselt lelkészi hivatalt; Gajdelen
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1647—1652-ig, a mikor innen máshova távozván, nyolc év múlva, 
1660-ban ismét visszatért Gajdelre, de a honnan még azon évben 
a gróf Pálfi Pál özvegye által a lelkészlakból kihányatott. Való
színű, hegy ekkor Besztercebányára ment, honnan a pozsonyi rend
kívüli törvényszék elé megidéztetett. Ö volt a legelső, a protes
tánsok egyetemes üldözése kezdetén, ki a jezsuiták által elébe 
helyezett „U j katholikusok h it form ájá t“ vagy úgynevezett M a
gyar átok m in tá t, mely 2 2 . tételből áll, elfogadta és aláírta. 
Ezután az evangélikusoktól elvett vártemplomban ugyanazon átkos 
hitformát nyilvánosan letette. Épen midőn az oltár előtt az evan- 
gyéliomi hitvallást megtagadta — írja K le m , „Nachrichten“. II. 
195 — 199 lapjain — az Isten nagy hirtelenséggel vaksággal verte 
meg, úgy hogy az oltártól el kellett vezetni. Ez épen azon időben 
történt, midőn más evangveliom hirdetők, s köztök M . Steller  
Tamás akkori besztercebányai iskolarektor, a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék előtt állottak, és sorsuk kimenetelét félelemmel, de 
Istenbe vetett hittel és bizodalommal várták *).

*) Az „Uj katholikusok hitformája“ következőleg hangzik :
I. Megváltjuk és állatjuk, hogy mi egyedül legfelsőbb egyházi s világi 

hatóságunk különös gondoskodása, s a Jézus-társaságabeli atyák szorgalma s 
müve által vezettettünk el az eretnek útról és hitről az igaz idvezitő római 
katholikára, és bogy azt szabadon, önként, minden kényszer nélkül fogadtuk 
el, ajkunkkal s nyelvünkkel az egyetemes világnak nyíltan tudtul adjuk.

II. Vallást teszünk róla, hogy a pápa az egyháznak feje és hogy az 
nem tévedhet.

III. Vallást teszünk róla, s megvagyunk győződve a felől, hogy a római 
pápa helytartója a Krisztusnak és hogy teljes hatalma van arra, hogy saját 
tetszése szerint megbocsássa minden ember vétkét, vagy pedig megtartsa, kár
hozatra vesse és kiátkozza.

IV. Vallást teszünk róla, hogy a pápa akárminő uj dolgot rendel, az 
írás szerint vagy azon kivül, sőt akármit parancsol is : az mind igaz, isteni és 
üdvös és hogy azért a világiaknak feljebb kell azokat becsülni az élő Isten 
parancsainál.

V. Vallást teszünk róla, hogy a legszentségesebb pápát mindenkinek 
isteni tisztelettel kell illetni, nagyobb térdhajtással, mint magát Krisztust.

VI. Vallást teszünk róla és állítjuk, hogy a pápára, mint legszentsé- 
gesb atyára kell hallgatni mindeneknek mindenekben, azért az olyan eretne
kek, kik parancsolati ellen járnak, minden kivétel nélkül, minden irgalom nél
kül, nem csak tiizre vettessenek, hanem mind testükkel mind leikökkel kárho
zatra taszitandók.

VII. Vallást teszünk róla, hogy a szentirat olvasása által származnak 
az eretnekségek és hitfelekezetek s hogy az forrása az Istenkáromlásnak.

VIII. Vallást teszünk róla, hogy a meghalt mindkét nemű szenteket
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197· Gross János, kézsm árki ágosta i h itvallású  lelkész.
Először leibici lelkész volt, mely hivatalra felszenteltetett 

1669. január hó 29-én. Megjelent-e a vértörvényszék előtt avagy 
nem : bizonytalan.

ig8 . G ünther János, káposztafalv i ágosta i h itvallású  
lelkész.

Született Szepes-Olaszibau. A hazai iskolákban szerzett szük
séges tudományos ismeretekkel bírva, meglátogatta a jénai egye
temet, hol darab időt töltve, hazajövetele után szülőföldén Szepes- 
Olaszíban lett diakónussá, 1661-ben ugyanott lelkészszé, honnan 
1668-ban Káposztafalvára ment. Megidéztetett a pozsonyi rendkí
vüli törvényszék elé, de hihető, hogy nem jelent meg, hanem ki
bujdosott a hazából. Briegben, Silézia egy városában kevéssé meg
állapodott, innen Stralsuudba ment, hol egyes jóltevők segélyéből, 
darab ideig ott tartózkodva élt. Itt irta következő cimü beszédét : 
„Des heiligen Propheten Hoseae Christus Hungáriáé vale dicens. 
Habuit domin. Cantate in templo S. Nicolai, Stralsundi. Anno
1675. Typis ibidem“. Ez által szepességi tiszttársai igen sértve 
érezvén magukat, a következő évben kiadtak egyező akarattal ily 
című munkát: „Vertheidigtes Gottesgericht. Anno 1676.“ Később

segítségül hívni, azok képeit tisztelni, elüttök térdet hajtani, hozzájok zarán
dokolni, azokat ruházni, előttök gyertyát gyújtani, jó, kegyes, szent, hasznos
és idvességes dolog.

IX. Vallást teszünk róla, hogy bármelyik áldozár sokkal nagyobb, mint 
az istenszülő b. Szűz Mária, ki csak egyszer szülte Krisztust, s többé nem 
fogja szülni. A római áldozár pedig, nemcsak a mikor akarja, de bármikor 
akarja is, előállítja és teremti a Krisztust, sőt miután megteremtette, megeszi.

X. Vallást teszünk róla, hogy a megholtakért misét szolgáltatni, ada
kozni, imádkozni, hasznos és üdvös.

XI. Vallást teszünk róla, hogy a római pápának hatalma van az Írást 
megváltoztatni, tetszése szerint többitni és kevesbitni.

XII. Vallást teszünk róla, hogy a lelkek a halál után tisztitó tűzben 
tisztulnak meg, és hogy az áldozár miséi azok kiszabadulását elősegítik.

XIII. Vallást teszünk róla, hogy az úrvacsoráját egy szín alatt venni 
jó és üdvös ; két szín alatt eretneki és kárhozatos.

XIV. Vallást teszünk róla és állítjuk, hogy azok, kik egy szín alatt 
élvezik az úrvacsorát, az egész Krisztust, húsa és vére, istensége s csontjaival 
egyetemben élvezik vagy veszik, a kik pedig két szin alatt, egyedül csak ke
nyeret vesznek és esznek.

XV. Vallást teszünk róla, hogy hét igaz és valóságos sákramentom van.
XVI. Vallást teszünk róla, hogy Isten a képekben tiszteltetik és hogy 

azok által az emberek megismerik őt.



Naumburgban a Vencel templománál lett prédikátorrá, mely hiva
talt midőn M óric szász fejedelem kegyéből elnyert volna: utána 
ment neje is gyermekeivel együtt. (Lásd B u n u s : Micae historicae. 
159. lap.)

199. Gyarmati Márton, kis-sarlói lelkész.
200. Győri Mihály, száki lelkész.
201. Győri Péter, szent-erzsébeti lelkész.
202. — — — — gyöngyösi református lelkész, ki 

az idézés folyama alatt az egri török basa oltalma alatt 
biztonságban maradt. (Lásd Otrokocsi F. F . : „Furor Bes
tiae“ cimü kéziratban levő müvét.)

203. — — — — györki prédikátor, kinek neve a 
törvényszék előtt eltitkoltatott.

204. Hadik János, ugród ágostai hitvallású lelkész 
és esperest, Trencsinmegyéből.

Született Trencsinben 1681-ben, tanult először a hazai isko
lákban, Zélnán, Trencsinben, Bannovicon, Pozsonyban, Lőcsén és 
Körmöcbányán, azután, midőn az Illyésházi-féle alapítványt meg
kapta, Wittembergbe ment. Itt három évig tanult s tartott 1654-ben

XVII. Vallást teszünk róla, hogy a hold. Szűz Máriát nagyobb tiszte
letre méltónak kell tartani az angyaloknak s embereknek, mint magát a Krisz
tust, az Isten fiát.

XVIII. Vallást teszünk róla, hogy a bold. Szűz Mária az égkirálynéja s 
egyszersmind a fiúval uralkodik és hogy a fiú neki mindeneket tetszése sze
rint tartozik cselekedni.

XIX. Vallást teszünk róla, hogy a szentek csontjainak nagy hatásuk 
van, miért is azokat az embereknek tisztelni kell s számukra kápolnákat 
épiteni.

XX. Vallást teszünk róla, hogy a római tudomány közönséges, tiszta 
isteni, idvezitő, régi és igaz ; az evangyeliomi pedig, melytől önként elállunk, 
hamis, téves, istenkáromló, átkozott, eretnek, kárhozatos, lázitó, istentelen, 
kigondolt és költött. Midőn tehát egészben és átalában, minden magyaráza
taiban a római vallás egy szin alatt jó és üdvös, ezért megátkozzuk mind
azokat, kik bennünket az elfordult és istentelen eretnekségben a kettő közül 
bármelyikben neveltek. Átkozottaknak nyilatkoztatjuk szüleinket, kik amaz 
eretnek hitben neveltek, megátkozzuk még azokat is, kik előttünk a római 
katholika hitet kétségbe hozták. Valamint azon két felekezeti papokat, kik 
nekünk amaz átkozott kelyhet nyújtották. Sőt magunkat is megátkozzuk s át- 
koztaknak nyilvánítjuk azért, hogy amaz átkozott eretnek kehelyből (melyből 
innunk nem illett) részesültünk.
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egy értekezést ily címmel: „Dissertatio de motu et quiete 4° 
1654.“ Honába ̂ visszatérése után először Illavára hivatott rektor
nak, Trencsinmegyébe, honnan 1658-ban ugyanazon megye Melicic 
nevű falujába vitetett lelkészül, felszenteltetett ugyanazon év 
augusztus 29-én Halinka Joachim szuperintendens által. Melicicről 
három év múlva elűzte gróf Nádasdi és egész könyvtárától meg- 
fosztá, de a báró Osztrosith család felkarolta őt. 1664-ben Nagy- 
Szalatnára hivatott lelkészül és végre báró Zay László pártfogása 
folytán Zay-Ugrócra ment prédikátornak. Neje Pilárik István leánya 
Anna volt, ki 1642-ben született. Mint ugróéi lelkész választatott 
a környékbeli egyházak esperestjévé. Az egyetemes üldöztetés ide
jén megidéztetett Pozsonyba 1674. március 5-re, hol meg is jelent 
s eleinte azok sorában állott, kik az evangyeliomi hittől sem ígé
retek, sem fenyegetések által el nem tántorodtak; igy történt, hogy 
kimondatván a téritvényt alá nem írók felett a halálos ítélet, el
vitetett fogságra május 30-án Leopoldvárba, hová a fogoly papok 
hóhér által kísértettek, de a kivégzéssel fenyegetés és a reá váró 
sok szenvedés elgondolása állhatatosságát megingatták s útközben, 
Nagy-Szombatnál az evangyéliomi hitet megtagadta. Tettét azon-

XXI. Vallást teszünk róla, hogy a szentirás tökéletlen és holt betű, 
míg a pápa nem értelmezi s a világiaknak olvasásra nem engedményezi.

XXII. Vallást teszünk róla, hogy a római áldozár egy miséje haszno
sabb az evangélikusok száz vagy akárhány prédikációjánál. Ezért átkot mon
dunk mindazon könyvekre, melyeket olvastunk, s melyek amaz eretnek és 
istenkáromló tudományt tartalmazzák. Átkot szórunk még mindazon müveinkre, 
melyeket, (az eretnek hitben élvén) cselekedtünk, hogy az utolsó napon Isten 
előtt azok nékünk semmikép ne tulajdonittassanak. Mindezeket tiszta szívvel 
cselekeszszük, állitván, amaz eretnek tanról való ünnepélyes lemondással, előt
tetek tisztelendő Atya, előttetek tiszteletes férfiak, tisztes asszonyságok, jelen
levő ifjak és szüzek, hogy a római egyház ezekben és eflféle cikkelyekben a 
legigazabb. Esküszünk e felett, hogy soha többé, mig élünk, a két eretnek tan 
közül, (még ha szabad lenne, vagy leendene is), egyikre sem térünk. Eskü
szünk továbbá, hogy mig egy csepp vér lesz testünkben, amaz átkozott evan
gyeliomi tant mi teljesen, titkon és nyilván, kényszerítve és csalárdsággal, 
szóval és tettel, üldözni fogjuk, még a fegyvert sem zárván ki. Végezetre es
küszünk, (ha változván a sors, világi vagy egyházi állásba jutunk) az Isten 
előtt, az angyalok előtt és ti előttetek, hogy sem félelem, sem kegy által 
ezen idvezitő és isteni római katholika egyháztól soha eltávozni nem fogunk, 
és az átkozott evang'yeliomi eretnekségre visszatérni, visszafordulni vagy ahoz 
csatlakozni nem fogunk!

Lásd e hitformát bőven tárgyalva, s mind történetileg, mind tartalmi
lag igazolva: „ P r o t e s t á n s  e g y h ,  és  i s k o l a i  la p .“ 1869. évi 295., 
327., 1099., 1132,, 1159., 1190., 1226. és 1254-ik s következő lapjain.
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ban nem sokára megbánta s szégyenében elhagyá hazáját, s Né
metországba ment, hol ismét az evangyeliomi hitvallásra tért. 
Elhalt számkivetésében Hamburgban, 1681-ben.

Van egy munkája, mely kővetkező címet visel:
„R egia  coeli angusta porta , arcta via , das i s t : Himmel

strasse, enge Pforte, schmaler Weg, Ach und Weh. Das i s t : sum
marische und exemplarische Erklärung, wie wir Christen müssen 
durch vieles Kreutz und Trübsal, Anfechtung, und grosse Verfol
gung, in das Himmelreich eingehen, dass wir selig werden. Matth.
7. und die Pforte ist enge und der Weg ist schmal, der zum Le
ben führet, und wenig sind ihrer, die ihn finden. Einfältig verfas
set und mit schönen tröstlichen Suspiriis oder Sprüchen der heili
gen Schrift gezieret, durch Johann Hadik, gewesenen evangelischen 
Prediger in Ungarn, an vier unterschiedlichen Orten, bey 15 Jahren, 
wie auch derselben Seniorem, nunmehro aber ist das sechste Jahr 
betrübten Exulanten. Gedruckt im Jahre Christi. 1679“. 4°. (Lásd 
K le in :  II. 212-214 .)

205. Hagara Zachariás, Burius szerint Márton, Klein 
szerint Mihály, mossóci ágostai hitvallású lelkész, Hont- 
megyéből.

Megidéztetvén Pozsonyba, a rendkívüli törvényszék elé, ott 
megjelent, de félelemből letette hivatalát s az erre kötelező térit- 
vényt aláírta 1674. május 10-én.

206. Halasi András, szemerei ágostai hitvallású lel
kész, Győrmegyében.

Megjelent a megidéztetésre Pozsonyban.

207. Halasi Sámuel, jászberényi lelkész.
208. Halubka vagy Chalupka Mátyás, cseri ágostai 

hitvallású lelkész 1646-tól 1674-ig.
209. Har/oy János, ágostai hitvallású lelkész, Hont- 

megyéből.
Megjelenvén a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt, aláírta 

azon téritvényt, melyben hivatalával végképen felhagyásra kötelezte 
magát 1674. május hó 10-én.

210. Harsányt Móric István, rimaszombati reformá
tus lelkész, Gömörmegyéböl.
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Született 1630-ban, Baranyamegyében, tanult Debrecenben, 
hol 1631-ben jő elő neve az anyakönyvben. Nem találjuk róla 
feljegyezve, de kétségtelen, hogy ismeretei gyarapítása s az evan- 
gyeliomi tudományban szerzendő nagyobb világosságért a külföldi 
egyetemeket is meglátogatta, honnan hazatérve, a szent-péteri egy
házmegyében eső rimaszombati egyház hívta meg lelkészül a min
den tekintetben kitűnő férfiút. Midőn 1674-ben a protestánsok 
egyetemes üldöztetése megkezdődött: Harsányi az idézvényt február
18-án kapta, melynek értelmében március 5-ik napjára a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék elé kellett állania, mely határidőre híven 
és pontosan megjelenvén, az ártatlanul megidézettek ügyében bát
ran szót emelt a törvényszék előtt, hivatkozván a békekötésekre s 
a protestánsok szabad vallásgyakorlatát biztosító törvényekre, me
lyeket mind a régibb királyok, mind a mostani t. i. I. Leopold, 
esküjével szentesített. De a hatalommal szemben az igazság bár
mely ékesszólása is hasztalan. Ápril 4-én fejének s minden javai
nak elvesztésére ítéltetett, mely igazságot, jogot s méltányosságot 
nélkülöző ítélet kimondása után, midőn Peresít, a királyi ügyész 
Majláth helyettese, hetek múlva is egyre a téritvények aláírását 
sürgette s a gondolkozásra időt is engedett: tiszttársai megbízásá
ból nemes indignatióval igy felelt Harsányi: „nincsen semmi szük
ségünk reá, hogy erről többé gondolkozzunk vagy tanácskozzunk, 
mert a mint megidéztetésünk perce óta ismételve mondottuk, nem 
fogjuk azt cselekedni s ezen elhatározásunk mellett meg is mara
dunk“. Ezért ellenei 'által különböző tömlöcökben iszonyú és ke
gyetlen módon kinoztatott, Pozsonyban ugyanis hét hétig, majd 
onnan május 30-án elvitetvén Leopoldvárra, vasra veretett, s fog
ságra vettetett, tiz hónapon át sanyargathatott s mindenféle aljas 
munkákra kényszerittetett. Midőn a rabpredikátorok uj börtönásásra 
hajtattak k i : Harsányi felszólalt kínzóik előtt, ezt mondván: „imé 
az Isten előtt, a szent angyalok előtt és ti előttetek protestálok, 
hogy kegyetlenebből bántok mi velünk, mint a pogány üldözők 
bántak az apostolokkal; mert az apostolok tömlőében ugyan voltá
nak, de magoknak tömlöcöt ásni nem kényszerittettek!“ Mire a 
jezsuiták nevetve felelték: „annál serényebben dolgozzatok tehát, 
mennél nagyobb okotok van reá“. Sok ütlegelést is szenvedett, 
midőn az ostya előtt tisztelettel leborulni nem akart: kivont kard
dal sebesitették meg a katonák ; más alkalommal addig kardlapoz
ták. mig a kard össze nem tört rajta, ő pedig eszméletét vesztve, 
több mint két óra hosszáig feküdt félholtau a földön. Elvégre,



1675. március havában elvitetett Leopoldvárból, sőt el a hazából 
is, oly céllal, hogy gályarabul eladattassék Nápolyban. A hosszas 
utazás, sok gyalogolás, éhség, szomjúság, s számtalan kisebb na
gyobb bajok mellett Pescarában 3 napig, Theátéban kilenc hóna
pig tartatott börtönben; a hosszas utazás közben ugyanis, részint 
a nehéz bilincsek, részint az ut viszontagságai miatt annyira el
romlottak lábai, hogy Theate városánál tovább nem mehetett. 
Nyomorult beteg létére is börtöube vettetett s vele együtt még öt 
rabtársa, kik szinte képtelenek valának a tovább gyalogolásra, a 
többieket pedig kísérték tovább Nápoly felé. Midőn azonban ereje 
megjönni s egészsége javulni kezdett, őt és Czeglédi Pétert, mert 
négy társa: H u szti M ihá ly, K óródi János, M iskolczi M ihály  
és Szecsei János , a theátei börtönben végezte életét, 1675. dec. 
18-án elvitték Nápolyba, oly célból, hogy a gályákon nyomorgó rab- 
társaikhoz csatoltassanak; itt két hónapig undok ocsmányságokkal 
s utálatgerjesztő piszkosságokkal gyötörtetett, mindezeket azonban, 
— mint önmaga írja Lavater Jánosnak Zürichben — Isten keze 
által erősittetve, meggyőzte. Végre az isteni gondviselés közbelé
pett az elnyomottak ügyében; és Weltz György nápolyi jó lelkű 
lakos fáradhatatlan buzgalma és sürgető kérelme által, az illetékes 
helyeken, kieszközölte azt, hogy az ellenfél azon szándéka, misze
rint Harsányi is a gályákhoz láncoltassék, meghiúsult, úgy hogy 
ő és Czeglédi Péter a gályák bilincseit lábaikon nem viselték 
soha. Majd ütött a szabadulás órája és ő életben maradt társaival 
együtt a dicső emlékezetű holland tengernagy R uyter Adorján  
M ihály által megszabadhatott 1676. február 11-ik napján. 
Azután elment Zürichbe, nem tartván még a hazatérést tanácsos
nak, s itt több, mint másfél évig időzött Heidegger János  házá
nál, és mint Bőd Péter  írja róla, üldöztetésök történetét megírta 
Kocsi Csergő Bálinttal együtt. Itt irta meg élete némely utóbbi 
eseményeit Lavater János felszólítására 1676. julius 15-én; irt 
egyszersmind emléksorokat a Glarusi kántonban fekvő biltensei 
reformált egyház lelkészének K aegius Jánosnak , 1677. október 
11-én, jeligéül tűzvén Zsid. 12, 11. versét. Zürichben időzése 
alatt, hihetően szállásadója, Heidegger tanár Harsányi és Séllyei 
arcképeit egy vászonra lefestette és a Harsányi arcképe alatt kö
vetkező aláírás áll latiuul, mely magyar nyelven igy hangzik: 
„Főtisztelendő H arsányi István  Ur, egykor Magyarhonban a ri- 
„ma-szombathi gyülekezet lelkipásztora, most Zürichben a Krisztus 
„nevéért számkivetett. Életének 48-ik évében Kr. u. 1677.“
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„Harsányi István ez, kit Krisztus vértanújának 
Méltán mondhatsz, mert érte nyomorga sokat.

Annyi viszontagság s sok próbák terhe alatt is 
Győze, s a vértanuság fénye ragyogja körül.“

Hazatért 1677. őszén és 1678. májusban és novemberben le
velet irt fii maszombatból Heidegger Jánoshoz Zürichbe. Jelszava 
volt: „tisztán és állhatatosan!“ *)

M üvei következők :
1. „Narratio Brevis de oppressa libertate huDgaricarum 

ecclesiarum“, melyet Kocsi Csergő Bálinttal együtt irt Zürichben. 
Kéziratban van.

2. „Exercitatio Christiana de augusto et sacro-sancto No
mine Christianorum, occasione Loci Actor. Capite XI. 26. sub 
Praesidio Joh. B. Ottii. Tiguri. Typis Davidis Gessneri 1710. in 
4°. 8 levél.

211. Hasickius Sámuel, csehajku ágostai hitvallású 
lelkész, Hontmegyéből.

Ez a törvényszék előtt megjelent, azonban a kimondott halá-

*) A Harsányi és Séllyei arcképére vonatkozólag álljon itt t. Antalfi 
János hites ügyvéd és jogtanár ur következő levele: „Igen tisztelt tisztelendő 
ur! Zürichben H o r n e r  tanár s városi könyvtárnok ur birtokában, mint csa
ládi hagyomány őriztetik Séllyei és Harsányi mártyrok arcképe. Horner ur 
maga vétette le számomra fényképészszel azon két képet, melyet 1859-ben 
Reiffenstein és Rösch Bécsben (Barabás ur 1858-ki rajza után) többszörözött, 
s mely Magyarországon 1859-ben kapóssá lett.

„1857. január 28-án Horner ur szobájábán magam elibe vettem a két 
képet, róla naplómba e következőket jegyeztem b e : Séllyei fiatalabb, Har
sányi ősz. A két férfi közt egy angyal tart egy levelet, rajta ez olvasható: 
II. Cor. IV. 9. Διωκόμενοι, άλλ' ονκ έγκαταλειτιόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλ 
ονκ (ίπολλνμενοι,

„Az angyal és levél alatt van a zürichi tó, ezen úszik az a hajó, me
lyen Graubünden kanton felől a zürichi tavon Zürichbe érkeztek. (? A. J.)

„I. S é l l y e i  a r c k é p e  a l a t t :  Vir Pl. Rev. D. Stephanus Séllyei, 
Ecclesiae Papensis in Hungária quondam Pastor et superintendens, nunc .Ti
guri pro nomine Christi Exui. A et: 50. Ao. Chr. 1677.“

„Hungaricos inter papensis Mysta Ministros 
Sellaeus Stephanus tollit ad astra caput.

Verbera, tonsuras, ergastula, vincla, triremes,
Pro Christo Martyr vivus ovansque tu lit.“

„II. H a r s á n y i  a r c k é p e  a l a t t :  Vir pl. Rev. D. Stephanus Har
sányi, Ecclesiae Rimaszombathensis in Hungária quondam Pastor, nunc Tiguri 
pro nomine Christi Exui. Aet. 48. Ao, Chr. 1677.“
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los ítélet után megrémülvén, aláírta a bentmaradók számára ké
szült téritvényt, melyben hivataláról lemondott, 1674. május 10-én.

212. Hatházi Mózes, füzes-borfüi lelkész.
213. Hautini György, ágostai hitvallású lelkész, 

Hontmegyéből.
Megjelenvén a megidézésen, aláírta azon téritvényt, melyben 

magát hivatala letételére kötelezte, 1674. május 10.
214. Haycius Fülöp, vierbaui ágostai hitvallású lelkész.
215. Héli vagy Illyés Gergely, malomsoki ágostai 

hitvallású lelkész, Győrmegyében.
Megidéztetett 1674. március 5-ik napjára Pozsonyba, hol 

meg is jelent. Minthogy sem ígéret, sem fenyegetés által hitval
lásától el nem állott, elébb Pozsonyban, azután pedig Leopoldv ár
ban fogságra vettetett, ez utóbbi helyen, erőtlen agg létére, felette 
otromba s aljas bánásmódban részesült. Nevezetesen: a Kellió 
Miklós jezsuita egyik segéde Sánta Bene János leopoldvári iskola- 
mester kegyetlenül megkinozta, fejét beszakgatta, mivel nem bo
rult térdre a római katholikus pap által körülhordozott szentség 
előtt. E mellett súlyos és aljas munkákkal terheltetett. Majd 1675. 
március elején Leopoldvárból elhurcoltatott, hogy a nápolyi gá

„En Stephanum Harsány, quem Christi Martyra vivum,
Tot mala perpessum dicere jure potes.
Per varios casus, per tot discrimina rerum,

Gloria Martyrii sic celebrata nitet.“

„III. A k é t  v e r s  k ö z t ,  a hajó alatt ez olvasható:
„Heic duo spectantur Stephani, par nobile fratrum 

Seilei, Harsányi: servus uterque D ei!
Par studium semperque pares habuere labores,

Musarum juvenes, Martyriique senes“.
(Joh. Huldricus Pastor Abb. fecit).

„IV. A k é t  k é p  a l j á n  egész szélességben ez olvasható:
„Nomina venerabilium Martyrum virorum Ecclesiarum et scholarum 

hungaricarum Pastorum et Rectorum, et Triremibus Neapolitanis, aliisque car- 
ceribus Liberatorum, Tiguri pro nomine Christi inde a die 19. May Ao 1670. 
pro tempore exulantium, R e f o r m a t i  XXIV. D. Stephanus S e l l y é i ,  D. 
Stephanus H a r s á n y i ,  D. Petrus K á i n  ai ,  D. Stephanus B e r e g s z á s z i .  
D. Samuel T a t a i .  D. Georgius K ö r m e n d i .  D. Stephanus K o m á r o m i .  
D. Georgius A I i s  t a l  i. D. Johannes S z 0 m 0 d i. D. Johannes U y v a r i. 
D. Stephanus B á t o r  k é s z  i. D. Petrus C z e g 1 é d i. D. Stephanus S z e n t -  
p é t e r i .  D. Basilius K ö p e c z i .  D. Johannes R i m a s z o m b a t h i .  D. 
Stephanus L a d m o c z i .  D. Michael S z a l ó c z i .  D Andreas S z 0  d ó i. D.
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lyákra eladattassék, de mivel már 70 évesnél idősebb volt, a fá- 
radalmas gyalogutazás annyira elgyengítette, hogy a gyalogmenésre 
képtelenné v á lt; egyik olasz városból a másikba menve, szama
rakra ültették több erőtelen betegekkel együtt az öreg Illyés Ger
gelyt is, kit már annyira megemésztett a sok vereség, éhség és 
szomjúság, hogy a szamár hátán is mindkét felől tartani kellett 
egy-egy fogoly társának, hogy le ne essék; de minthogy ezeknek 
félkezökkel az egyik lábokról levett vasat is kellett fogniok, Kapra- 
Kottánál egy szoros meredek helyen, egyik sem segíthetvén rajta, 
a különben is félholt aggastyán, mielőtt észrevehették volna, a 
szamárról leesett és összezuzódva, azonnal szörnyet halt. A mi ke
vés rongyos ruha volt rajta, azt levonták róla a katonák, kik csak 
azt sem engedték meg, hogy társai eltemessék, hanem ott hagyták 
temetetlenül, oly szándékkal, hogy majd feleszik az ebek vagy égi 
madarak. Ez történt 1675. ápril 29-én *).

216. Helyes István, aszó-fői lelkész.
217. Herdina András, sziráki lelkész.
218. Hetyei András, gerbi ágostai hitvallású lelkész, 

Zalamegyéből.
219. Heverkovics yános, lelkész.

Franciscus O t r o k o c s i .  D. Michael K a r a s z n a  i. D. Johannes J a  b io  n- 
c z a i .  D. Martinus S z e n t p é t e r i .  D. Valentinus K o c s i .  D. Petrus 
S i m o n i .

L u t h e r a n i VI. D. Samuel N i c l e t i u s .  D. Balthasar N i c l e t i u s .  
D. Nicolaus L e p o r i n u s .  D. Stephanus S é d é n y i. D. Nicolaus B u g á n y i. 
D. Thomas S t e l l e r .  (Conrad Meyer pinxit).“

„A sajtóviszonyok miatt 1859. évben lehetetlen volt Séllyei és Harsá
nyt arcképeik alá nyomatni Becsben ezen itt közlött jegyzeteket*.

„Tisztelettel maradván Sárospatak. 1873. julius 26. sth.®
Vesd össze ezeket: a P r o t e s t á n s  n a p t á r  1856. évre. 103—106. 

lapjain olvasható következő cimü cikkben mondottakkal: „Emlékezések Zű
riekre. Eévész Imrétől.®

*) Midőn K l e i n  „Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften 
evangelischer Prediger in allen Gemeiden des Königreichs Ungarn. Leipzig 
und Ofen. 1789.® Il-ik  kötete 223. lapján Hély Illyés Gergelyről szól, végül 
azt mondja, hogy kívüle még hatan haltak meg ebben az útban u. m. Har -  
s á n y i  I s t v á n ,  M i s k o l c z i  M i h á l y ,  K ó r ó d i  J á n o s ,  S z e c s e i  J á 
nos ,  C z e g l é d i  -'P é t e r  és H u s z t i  M i h á l y ,  de nem igy áll a dolog, 
mert e hat közül elhalt ugyan n é g y ,  de azok is a theátei börtönben, hol 
hátrahagyattak; kettő pedig, u. m. Harsányi és Czeglédi meggyógyulván Theá- 
téban, onnan elvitettek Nápolyba, honnan későbben megszabadulván vissza
tértek hazájokba.



80

220. Hodoli Ádám, vasvári lelkész.
221. Hofstädter Ádám János, selmeci ágostai hit

vallású lelkész.
Született a szászföld érchegyi kerületében Annabergen. Tanult 

Wittembergben, azután egy utat tett Magyarországon és a szász 
népeknek, kik 1663-ban Magyarhonban tartózkodtak, tábori lelké
szük lett. 1666-ban Körmöcbányán konrektor, 1667-ben ugyanoly 
minőségben Selmecen működött, hol 1668-ban a németajkú gyü
lekezet diakónusa lön. Ekkor eljegyzette a besztercebányai legidősb 
lelkész, Durschkius János leányát, kitől idővel két gyermeke szü
letett, u. m. Ádám János, és Kristóf János, kik mindketten orvosi 
pályára léptek. Midőn 1674-ben ő is megidéztetett a pozsonyi vér
törvényszék elébe, több tiszttársaival együtt megjelent; de nem 
leven elég erős a reá váró szenvedések s nyomorok elhordozására, 
hogy azoktól megmenekedjék, aláírta az országból kivándorlók szá
mára szóló téritvényt s önkéntes száműzetésbe ment s ez idő alatt 
minden nyilvános hivatal nélkül Briegben és Görliczben tartózko
dott, mig végre Sorauban első prédikátorrá lett. (Lásd K le in : 
„Nachrichten“ II. kötet. 228—231. lap).

222. Holeczi János, trstennai ágostai hitvallású lel
kész, Hontmegyéből.

Aláírta a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt azon térit
vényt, melynek értelmében végképen lemondott hivataláról 1674. 
május hó 10-én.

223. Honorszky István, ágostai hitvallású lelkész, 
Hontmegyéből.

Ez is aláírta a bentmaradók számára készült téritvényt, mely
ben hivatala letevésére kötelezte magát. 1674. május 10.

224. Horváth Dániel, réthi lelkész.
225. Hostonovius Mihály, modori ágostai hitvallású 

lelkész, Pozsonymegyében.
Aláírta azon téritvényt 1674. május 10-én, melynek értel

mében az országból kivándorlásra köteleztetett.
226. Hotizki András, ágostai hitvallású lelkész, Nyit- 

ramegyéből.
A kiköltözők számára szóló téritvénynek írván alá, kivándo

rolt az országból. 1674. május 10.
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227. H'óher Mátyás, eperjesi ágostai hitvallású lelkész.
Született Selmecen, Nagy-Hontmegye egyik bányavárosában,

tanult 1660-ban Wittembergben. A hazába visszatérése után elő
ször Urvölgyén lett diakónus, Zólyommegyében a csehajku gyüle
kezetben. Innen 1666-ban Körmöcbányára hivatott archidiakonnak. 
I)e mivel tanításaiban nagy hévvel s kemény kifejezésekkel cáfolta 
a római katholika vallás tanait: 1670-ben Yesselényi által elüzetve, 
onnan mennie kellett s biztonsága végett más helyet keresett. Ment 
tehát Eperjesre, hol alkalmazást nyert. De itt sem sokáig folytat
hatta lelkészi hivatalát, mert gróf Yolkra 1672-ben tiszttársaival 
együtt elűzte. Megidéztetett a rendkívüli törvényszék elé Pozsonyba, 
de hihető, hogy nem jelent meg, hanem Erdélybe menekült s ott 
tölté számkivetésének napjait. Majd a Thököli Imre udvari s tá
bori papja lön s 1678. október 26-án egy prédikációt tartott a 
körmöcbányai egyházban, és azután a templom kulcsokat átvette 
nyilvánosan s ünnepélyesen az oltár előtt s általadta Roth Sámuel 
főgondnoknak, hasonlóan cselekedett a Thököli parancsából Besz
tercebányán és Selmecen is. Végre 1682-ben ismét visszatért az 
eperjesi gyülekezet kebelébe. Kitűnő szónok, jó latin s jeles költő 
is volt.

Müvei következők:
1. „Discertatio de existentia et quidditate theologiae natu

ralis. Yitebergae. 1660.“ 4°.
2. „Leichenrede auf das Absterben des H. Inspektor des 

Kollegiums, Dániel Gutths. Kaschau. 1684“. 4°.

228. Hrabeczy Miklós, rustensi ágostai hitvallású lel
kész, Nyitramegyéből.

Ez aláirt azon téritvénynek, melyben az országból kiköltö
zésre kötelezte magát. 1674. május 10-én.

229. Hrabeczy Nikodómus, kiáti ágostai hitvallású 
lelkész.

230. Huber Mihály vagy Menyhért, szentgyörgyi 
ágostai hitvallású lelkész, Pozsonymegyéböl.

Megjelenvén-'a törvényszék előtt, aláírta a kiköltözőkre szóló 
téritvényt, melynek tartalma szerint az országból kivándorlóit, oly 
megkötéssel azonban, hogy a császár ellenségeihez nem csatlakozik 
és a hazába a fejedelem akaratja nélkül vissza nem tér.

6
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231 . H undlevin  János, nemesi ágosta i hitvallású is
ko larek to r, N y itram egyébö l.

Ez is aláírta a kivándorlók számára készített téritvényt 1674. 
május 10 -én, s ennek értelmében a hazából kibujdosott.

232 . H u n n iu s  P á l , baloghi reform átus lelkész.
Ez 1663-ban lett baloghi lelkészszó Noroszad György után. 

Megidéztetett 1674. március 5-re; megjelent-e vagy nem a tör
vényszék előtt: nem tudható.

233 . H u szá r  Sebestyén, prencsfalv i ágosta i hitvallású 
lelkész.

Ez 1662-től 1670-ig hársas-terényi (iharos-herényi ?) lelkész 
volt, innen Prencsfalvára vitetett, honnan megidéztetett a pozsonyi 
vértörvényszók elé 1674. március 5-ik napjára, hol a kitűzött időre 
meg is jelent. Eleinte az állhatatosak közt foglalt helyet, sem az 
ellene és társai ellen emelt vádat el nem ismervén igaznak, sem 
a téritvények bármelyikének is alá nem írván. E miatt fő- és jó
szágvesztésre ítéltetvén ápril 1-én, sok fakgatás, téritvények alá
írására erőltetés sőt kényszerítés után, május végén elhureoltatott, 
katonai fedezet alatt Komáromba fogságra, hol sötét és büszhödt 
tömlöcbe vettetett, s egy lön sorsa a török foglyokéval, elébb na
ponként kilenc, később csak három krajcárt kapván napi élelemre. 
Ily sanyarú helyzetban, alig 3—4 napi fogsága után azok- sorába 
állt, kik a téritvényt aláírni s hivatalukról letenni készeknek nyi
latkoztak, s e szándékukat Hofkircher várparancsnok előtt ki is je
lentették. De miután a Ivollonics és Szelepcsényi nézete szerint ez 
már késő volt: Huszár tizenhat társával együtt már arra is haj
landó volt, hogy hitvallását megtagadván a római katholika egy
ház kebelébe térjen, csakhogy súlyos rabságából meneküljön, a mi 
meg is történt s tizenheted magával együtt elhagyta az evangye- 
liomi hitvallást s letette az esküt az „u j  katholikusok h it f o r 
m ájára“, mint Gressner is cselekedett volt s későbben több má
sok, nem csak magyar, hanem más országokban is, hittől szakadása 
jutalmául egy olvasót és néhány forintot kapott. Később azonban 
mind Huszár, mind társai e tettüket siralmasan megbánták.

2 3 4 . H u sz ti M ihá ly , sajó-keszi reform átus lelkész.
Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, a rendkívüli

törvényszék elé, hol megjelenvén és hitvallása mellett, ígéret, fe
nyegetés és halálra itéltetés dacára is rendíthetetlen szilárdsággal 
megmaradván, részint Pozsonyban, rövidebb ideig tartó, részint
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Leopold váron tíz hónapi súlyos fogságra kárhoztathatott, kegyetlen 
bánásmódban részesült és mindennap szokatlan s aljas munkákkal 
terkeltetett. Majd a következő 1675-ik év március elején elhur- 
ooltatott Leopoldvárból, sőt a hazából is, s részint gyalog hajta
tott, mint a barom, részint hajón szállíttatott Olaszországba Ná
poly felé, hogy ott a gályákra eladattassék. De a sok sanyaruság, 
éhség, szomjúság s az utazás fáradalmai miatt reá jött betegség 
következtében Theáte városánál tovább nem mehetett s igy öt fo
goly társával együtt hátrahagyatott, nyomom sors várakozott itt 
is reá. mert börtönbe vettetett s hét hónapig tartó kegyetlen törn- 
löcöztetés és éhség sietteték mogoszoltatásának óráját. A hallatlan 
s példa nélkül való kegyetlen, szívtelen bánásmódnak áldozatául 
esett Szecsei Jánossal együtt, 1675. november havában.

235·

236.
237.
238. 
239·

lelkész.
Institoris

— hagynei j— hídvégi '
hőre hoki ^
hotykai

G yö rg y , berencsi

prédikátorok, kiknek 
nevei a vértörvény
szék előtt hallgatóik 
által eltitkoltattak. 
ágostai hitvallású

Ez 1653 — 1669-ig kraszkói lelkész volt, azután Berencsre 
vitetett, honnan megidéztetett Pozsonyba, 1674. március 5-ik nap
jára. Megjelenvén ott, kezdetben tántoríthatatlan volt s mint ha
lálra ítélt fogoly, elvitetett rabságra Komáromba s ott börtönbe 
vettetett, de néhány napig tartó szenvedés után az evangyeliomi 
hitvallást megtagadta s áttért a római katholika egyház kebelébe. 
Az üldözések szüntével a soproni országgyűlés után ismét vissza
tért Berencsre, s újra az evangyeliomi hitvallást vévén fel, lel- 
készi hivatalát ott folytatta 1683—1690-ig.

240. István M iklós, ócsai prédikátor.
241. Iváncsi György, izsákfalvai lelkész.
242. K a lá s  M árton, kulási lelkész.
243. K a lin k a  Joáchini, illavai ágostai hitvallású lel

kész s szuperintendens, Trencsénmegyéből.
Született Teplán. Atyja, ki szinte lelkész volt, János nevet 

viselt, anyja pedig Mokoschini Dénárt leánya volt. Szülei által tu
dományos pályára szánva, a legjelesebb tanítók felügyelete alatt 
tanult íiadványban, Körmöcbányán. Bitschén, Bannovicon és Eper
jesen. Ez utóbbi helyről Radványba hivatott kántorságra, mely

t



állomást a Liptómegyében fekvő rosenbergi rektorsággal váltott 
fel, hol egy félévi hivataloskodás után diakónussá lett. Azon köz
elismerés, melyet szorgalma s lelkiismeretessége által magának ki
vívott, a gradnai lelkószi állomásra emelte őt. Mint gradnai lel
késznek, ajánlotta neki Neussel vagy Spleny Illyés Rostockban 
1636-ban előadott s nyomtatásban is megjelent „dissertatio de 
libero arbitrio et caussa peccati.“ 4°. cimü müvét. Gradnáról nem 
sokára Rajeczre ment, innen pedig Osztrosith István  pártfogása 
folytán Illavára hivatott lelkészül, hol a legnagyobb hűséggel foly
tatta hivatalát 30 éven keresztül. (1643—1673). így történt, hogy 
midőn M. L á n i Zakariás  szuperintendens elhalálozott, a banno- 
vici conventen, mely gróf Illyésházi Gáspár elnöklete alatt tarta
tott 1646-ban, közakarattal szuperintendenssé választatott. Ugyan
azon év február 15-én M. Láni György és Dubravius Dániel 
szuperintendensek által a bannovici templomban, nyilvánosan, nagy 
ünnepélyességgel fölszenteltetett. Hivatalát apostoli buzgalommal 
vitte, főkötelességének tartotta az evangyeliomi tudomány terjesz
tését, s többek közt egy alkalommal nehány római katholikus, 
részint egyházi, részint világi egyént, kik oktatás végett ő hozzá 
járultak, az evangyeliomi hitre téritett. Ellenállott a synkretismus- 
nak, mely törekvésében Wittembergből gyámolittatott. Énekek 
készítésében igen szerencsés és kitűnő volt. Előadásában elragadó 
megható és kedves volt, úgy hogy az országnagyok nagy gyönyö
rűséggel hallgatták prédikációit. Különösen gyönyörködött tanítá
saiban az evangyeliomi vallás nagy előmozdítója gróf Illyésházi 
Gáspár, Liptó, Trencsén és Árvamegyék főispánja, ki minden köz
érdekű dolgokban kikérte tanácsát. A vetélkedésben igen ügyes és 
gyakorlott volt. De meg kellett érnie a háborgattatás és üldöz
tetés gyászos napjait is. Ellene 1671-ben, julius 13-án 62. szám 
alatt, julius 28-án 64. szám alatt és igy két ízben vizsgálat foga
natosíttatott, miután a Drabicius Miklós „Lux in tenebris“ cimü, 
esztelen rajongásokkal teljes könyvét olvasta, s erre vonatkozólag 
határozottan azt vallotta a törvényszék előtt, hogy azt fanaticus 
szelleménél íogva kárhoztatta s olvasás végett a világiak közül 
senkinek nem adta, Drabiciussal nem is volt közlekedése, sőt an
nak ellenlábasa volt mindenkor. (Lásd bővebben B u r in s : Micae 
historicae. 19. lap). Megkezdődvén a protestánsok egyetemes ül
döztetése, ő is megidéztetett a vórtörvényszék elé Pozsonyba s ott 
megjelenvén, aláírta azon téritvényt, melynek értelmében az or
szágból tartozott kivándorolni. E tettét veje M. Tarnóczi Márton,



85

ki szinte önkéntes számkivetésbe ment, azzal mentegeti, hogy Ka- 
linka Drezdába érkezése után, szenvedő fogoly tiszttársainak segéd
kezet akart nyújtani. De nem lett sikere fáradozásának. Mert jól
lehet a szászválasztó II. György ő érte s vejéért közbenjárt a 
császárnál: mindazáltal földi életét számkivetésben rekesztette be 
Zittauban 1678-ban.· Temetése junius 19-én történt és M. Schultz 
Mihály tartott felette halotti tanítást 2 Tim. 5, 7—8 verse felett, 
mit önmaga választott vezérigékül. Kosenbergi lelkész korában lé
pett házasságra Corvini Szaniszló báthi lelkész leányával Zsuzsán- 
nával, kitől két fia született, u. m. Zakariás és Dániel és három 
leánya u. m. Benigna, Tarnóczi Márton neje, Anna, Prileczky 
Mihály hitvese és Katalin. (Lásd Klein: Nachrichten. II. kötet, 
2 7 1 -2 8 0 . lap.)

Müvei következők :
1. „Lemma funereum in exequiis Magnifici domini Joannis 

Ostrosith de Ghyletinz productum. 1637. die 1-ma junii.“ 4°.
2. Atyjának iratai, melyeket bővítve következő címmel adott 

ki: „Justa cygnea seu exequialia, um dass sie ihm einst nach 
seinem erfolgenden Absterben, sollen von heiliger Stätte abgelesen 
werden; hat er als Sohn ein panegyriconhinzugesetzt. Trencsin. 1638“.

3. „Disputatio de jejunio.“
4. „ Verus mundus verae, piae et mundae matronae seu 

Kazanj na Poshowawanj Vrozone Pany Barbary Marko z Puchoroa, 
Mikulasse, Hrehus Messrenina Ylawskeho Manzelky. Trencsin 
1648.“ 4°.

5. Egy káté cseh nyelven, de a mely több okból nyomta
tásban nem jelent meg.

6 . „Ecclesiasticum protocollum, continens summam proven
tuum, templa, parochias, et scholas concernentium 1649. in spe
ciali visitatione conscriptum“.

7. „Annales statuum, numerum, ordinem, proventus, caete- 
rasque res memoria dignas ecclesiarum districtus Bannouicensis 
exhibentes, 1651. instituti“.

8 . „Virtutum visitatio specialis in Comitatu Arvensi. 1647“.
9. „Pandectae superintendentiales, usibus venerandi contu

bernii Arvensis destinatae posteritatis gratia adnotatae“.

244. Kállai István, felső-vályii református lelkész, 
Gömörmegy éből.

Megidéztetvén 1674. március 5-ik napjára Pozsonyba, ott
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megjelent, s miután több hithü tiszttársával együtt ő is állhatato
san megmaradt hitvallása mellett, elébb Pozsonyban, azután Ka
puváron börtönbe vettetett s különféle terhes és aljas munkákra 
szorittatott. Majd egy évi sanyarú fogság után Kapuvárról elhur- 
coltatott Buccariba, hol ismét börtönbe vettetett, s a kellemetlen 
s tisztátalan levegőjű sötét tömlöcben nyolcvan egész napig nyo- 
morgattatott, nem látva napfényt. Szája megromlott, rakva lön 
daganattal és fekélylyel, erejét elveszté, teste összeroncsollott. el- 
annyira, hogy midőn Szalontai István  ügyvéd közbenjárására 
kiszabadult a súlyos rabságból, pokrócba kellett tenni s úgy hozni 
fel a tömlőéből s vinni a városba, hol Szalontai nem kevés költ
séggel gyógyittatta őt. Midőn a kiszabadult prédikátorokat hajóra 
rakták, hogy őket Velencébe szállítsák, Kállai kimondhatlan kíno
kat szenvedett; megérkezvén a hajó Velencébe, Beregszászi István, 
ki elébb megszabadulván, ott tartózkodott, házi gazdájával, hajót 
fogadván, elment a nagy nyomorúságból jövő szenvedő társainak 
meglátására. Bemenvén a hajóba, a viszontlátás örömében meg
ölelte ugyan szegény Kállai Beregszászit, de szájának rothadása és 
annak következtében fogainak kihullása miatt csak egy értelmes 
szót sem szólhatott. Ott hagyván azért Kállait, elébb annak négy 
társát: Tatait, Rimaszombatit, Ladmaczit és Szentpéterit bevitte 
Velencébe, noha az idő késő éjjel volt, s úgy ment ki azután is
mét Kállaiért, ki nem bírván már egyik tagját sem, a Beregszászi 
házigazdája az ölébe vette, másik hajóra helyheztette és bevitte 
Velencébe, a hajóból is ölben vivén fel lakására, a hol 1676. pün- 
köst első napján reggel 8 órakor elhunyt s másnap egy tengerszi
getben a szokás szerint eltemették.

245. Kálnai Péter, putnoki református lelkész, Gö- 
mörmegyében.

Született 1621-ben, felső Magyarországban, Gömörmegyében. 
Az 1674-ik év február 26-ik napján, a putnoki várőrség parancs
noka, két katonát, egy magyart és egy németet küldvén hozzá, 
ezek kíséretében a várba hivatta és értésére adta, hogy március 
5-ik napjára Pozsonyba, a rendkívüli törvényszék előtt megjelenjen. 
Elment tehát Pozsonyba, s törvényszék elé állt, hol pártütéssel vá- 
doltatván, két téritvény adatott elébe oly célból, hogy valamelyi
ket sajátkezüleg iija a lá ; egyiknek tartalma az volt, hogy ha az 
országban akar maradni: a prédikátori hivatalról és minden lel
kész! szolgálatoknak akár nyilván, akár titkon teljesítéséről mond
jon le, s kötelezze magát, hogy a király ellenségeit sem szóval,
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sem tettel nem segíti, sőt ha bármi effélét észrevesz, azt bejelenti 
az államhivatalnokoknak, ellenkező esetben fejét s minden ja
vait elveszti. A másik téritvény, mely az országból kiköltözőkre 
szólott, azt foglalta magában, bogy ha a lelkészi hivatalról lemon
dani nem akar, sajátkezüleg kötelezze magát arra, hogy mint ő 
felsége ellen lázongó, önként, senki nem kényszerítvén , tizenöt 
nap alatt hagyja el az országot, és sem ő felsége ellenségeihez 
nem megy, sem Magyarországba vissza sóba többé nem térend, ha 
csak ő felsége nem engedi meg. Mely kötelezettség ellen ha vét, 
fogattassék meg s fejét és javait veszítse el.

A megidézettek előtt felolvastatván a két téritvény, utána 
tétetett, hogy a kik bent akarnak maradni, álljanak jobbra, az or
szágból kivándorolni akarók álljanak balra; a kik pedig egyiket 
sem akarják, álljanak a palota végső részébe, s imé, kivétel nélkül 
mindnyájan az utóbbi helyre húzódtak és a törvényszéki kiküldött 
szégyennel és csodálkozással távozott el.

A harmadik feltétel még ekkor nem fejtetett ki nyíltan, mely 
abban állott, hogy a határidő eltelte után aláírásra jelentkezők 
nem szabadulhatnak meg másképen, hanem ha a római katholika 
hitre térnek. E feltételt elfogadta Komáromban tizenhét ágostai 
hitvallású lelkész, Buccariban hét ágostai és három helvét hitval
lású lelkész ; kérték és sürgették a megidézetteket az aláírásra a 
királyi ügyészek, gróf Forgács Ádám, maga Szelepcsényi, legtöbbet 
sürgette pedig őket Kollonics bécsújhelyi püspök, a ki legkegyet
lenebb és legnagyobb üldözőjük volt. Holott ha lázadók voltak: 
mire való volt annyi kérés, sürgetés? A lázadókat nem szokták 
kérni az országból kimenetelre, hanem törvényesen elitélik és meg
büntetik.

Személyenkint nem is vádoltatva, tanúkkal meg nem győ- 
zetve, ápril 4-én fej- és jószágvesztésre ítéltettek. És bár M ajlá th  
M iklós sürgette, hogy azonnal bebörtonöztessenek, még is több 
napokon keresztül szabadon járhattak a városon. Ez idő alatt gya
korta hivatott magához némelyeket Szelepcsényi, Kollonics, és Hof- 
kircher, ezek hárman exanynálták a fogoly prédikátorokat, K ál-  
naihoz egyik igy szólott: „akarsz-e engedelmeskedni a felségnek?“ 
mire ő azt válaszold: „nem“. „Tehát nem akarsz engedelmeskedni 
a felségnek?“ ismétlé amaz. „Igen — válaszolt ő — ha ő felsé
gének nyílt parancsát látja, s abból azt olvassa ki, hogy a pro
testánsokat nem tűri tovább, akkor mindenben engedelmeskedik“. 
„De ő felsége álta lunk  parancsolja“, mondának az examinálók,
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többé feleségét és gyermekeit nem láthatja, mert most a börtönbe, 
azután a gályákra fog vitetni, igy szólt: „legyen meg az Ur aka
ratja!“ 1674. május végén börtönbe vettetett, hol 7 hétig nyo- 
morgott, mely idő alatt a pozsonyi protestáns lakosok sok szíves
séget tettek vele és társaival. Majd junius 5-én Leopoldvárba, a 
császárnak újból felszerelt városába vitetett szekeren s ott mindjárt 
tömlőébe vettetett és bilincsre veretett s tíz hónapon át kinozta- 
tott Kellió Miklós jezsuita célja s akaratjából; hőséggel és hideg
gel, éhséggel és szomjúsággal, tiszta és zivataros időben, különféle 
és súlyos, folytonos munkákkal gyötörtetett, puska-agygyal, dár
dákkal s botokkal veretett, mivel a körülhordott szentség előtt nem 
akart letérdepelni, haja és szakála megtépetett. 1675. március 
18-án Leopoldvárból, a kényszermunka színhelyéről, rögtön, úgy 
hogy a börtönbe se térhettek vissza holmicskájokért, naplementével, 
titkon, valami csatornán keresztül bujkálva, azután kocsira ültetve, 
elszállittatott társaival együtt Morvaországon, Ausztrián át, számos 
lovasok kíséretében Steierországba. Innen összebilincselt lábbal, két 
napig kényszerittetett gyalogolni. Másnap Gemanner György kapi
tánynak, ki őket vezette, jelentést tett, hogy tovább nem mehet, 
hanem le kell feküdnie az útban, mert az előtt való nap hidegle
lése volt, de az haragra lobbanván, egy bottal fejbe vágta Kálnait 
és kényszerítő, hogy menjen tovább, annyi könnyítést mégis nyert, 
hogy egyik lábáról még azon nap levétetett a vas, igy Szászor
szágon, Kárniólián, Istrián keresztül éhen szomjan hajtatott Tries- 
tig, hova ápril 6-án értek, itt a külvárosban egy nagy és hosszú 
istállóba záratván, bajusza és szakála lenyiratott, jó ruháitól, pén
zétől, a mi kevés volt, megfosztották a katonák. Itt kónyszeritte- 
ték katonaruha felöltésére, de nem cselekedte azt meg. Triesztben 
ápril 9-én hajókra rakatván, az adriai tengeren Piscarába vitetett, 
innen ápril 22-én elindittatott s éhen-szomjan hajtatott Nápolyba, 
hova nagy fáradtságtól elcsigázva, elerőtlenedve megérkezett 1675. 
május 7-én. Ott a német felügyelő eladta gályarabul 50 darab 
aranyon, de a ki, — mint maga Kálnai írja — „harmad vagy 
negyed napra az ártatlan keresztyén vér istentelen eladása után, 
Isten szigorú ítélete által sujtatva, az élők sorából hirtelen halál 
által kitöröltetett“. Következő nap május 8-án a gályára vitetett, 
de betegsége miatt még azon napon Xenodochiumba kelle mennie, 
hol többféle bajok szállták meg, három ízben már-már a halál 
révén állott, s betegsége alatt is a katholikus papok és más kémek



89

arra ösztönözték, erőltették, hogy vallását változtassa meg. Yégre 
főfájás jött rá, két füléből vér folyt, jobb füléből még évekkel ké
sőbb is, mely idő alatt mintegy félholtan feküdt ágyában. Szep
tember hó vége felé W eltz György nápolyi lakos gyakorta meg
látogatta s szolgája által hetenkint különböző ízletes ételeket 
küldözött neki, sőt pénzzel is segítette. Majd üdülni kezdvén be
tegségéből, azzal az örvendetes hírrel lepetett meg, hogy szabadu
lásuk bizonyos. Yégre R uyter  és De Haen  által (Euyter áprilban 
De Haen május havában 1676-ban elesett a franciák elleni hábo
rúban) 1676. február 11-én több társaival együtt megszabadittatott 
a rabságból. Innen a tengeren Belgiumba szállíttatott, onnan ápril 
28-án Velencébe, hol május 8 -ig időzött, azután ment Zürichbe, 
hol, május 29-én megérkezve, kitűnő szívességgel fogadtatott és a 
tanárok elszállásolák a megérkezőket magok között, K á ln a i, Kocsi 
Csergő Bálinttal és Jablonczai Jánossal együtt H ottinger  H. J. 
zsidónyelv tanárához szállásoltatok, itt tartózkodása alatt, julius 
12-én leírta szenvedése történetét a Lavater János felszólítására. 
Itt csaknem két évig időzött s 1677. október 1-én emlékjegyzete
ket irt Kaegius Jánosnak, a glarusi kantonban eső bilteusei refor
mált egyház lelkészének. Jelszava volt: Zsolt. 119. 19. v.

247. Kapossi István, rima-szombati református lelkész 
Gömörm egy ében.

Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, hol megjelenvén, 
mivel a téritvénynek alá nem irt, többekkel együtt halálra Ítél
tetvén, fogságra vettetett, elébb Pozsonyban, azután Leopoldvárban, 
hol felette sok kegyetlenséget állott k i ; midőn valami szükséges 
dolgot kapott hazulról, ezért mindannyiszor keservesen meglakolt; 
igy pl. 1674. augusztus 25-én, Kellió lehuzatta a földre s kegyet
lenül megverette. Midőn 1675. márciusban 34 fogoly társait titkon 
elvitték, hogy a gályákra rabokul eladassanak, ő és az öreg Szent- 
miklósi János, mint erőtlen vén s beteg emberek, a tömlöcben ott 
hagyattak, nem sokára azonban, császári parancs következtében 
szabadon bocsáttatott. Kiszabadulván a fogságból, ismét visszatért 
Rima-Szombatba, hol lelkészi hivatalát folytatta, egyszersmind azon 
egyházvidéknek esperestje is volt s még 1678-ban élt.

248. Kaprinyi. Izsák vagy Ézsaiás, budikfalvai ágos
tai hitvallású lelkész Hontmegyéből.

Ez 1652-ben bradnói lelkész Ion, hol 17 évig folytatta hiva
talát, 1669-ben pedig Budikfalvára vitetett lelkészül, honnan meg
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idéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, a rendkívüli törvényszék 
elé. Megjelenvén ott, aláírta azon téritvényt, melyben hivatala lete
vésére kötelezte magát 1674. május 10-én.

249. Kárásznál Mihály, keleméri református lelkész, 
Gömörmegyében, a szentpéteri esperestségben.

Született 1639-ben. Lelkészkedett Keleméren.
Az idézvényt, melynek értelmében március 5-ik napjára meg 

kellett jelenni Pozsonyban, megkapta 1674. március 1-én. Elment 
tebát s törvényszék elé állott, és mivel egy téritvénynek sem irt 
alá, fő- és jószágvesztésre ítéltetett, bebörtönöztetett elébb Po
zsonyban, azután Leopoldvárban, hova május végén vitetett el s 
itt 10 hónapon át sok szenvedést állott ki. Innen, német katona
ság kíséretében, szállíttatott Olaszország felé s mint a barom, haj
tatott gyalog, éhséggel, szomjúsággal s egyéb kínzásokkal gyötretve, 
vasbaverve, erejéből csaknem kimerítve Nápolyig űzetett és az át- 
kos spanyol gályákra vonszoltatva, s ott mind terhes munkákkal, 
mind főleg a súlyos evező kezelésével csaknem 10 hónapig gyöt- 
rettetvén, különösen Siciliában, hova hetedmagával a franciák elleni 
ütközetbe elhurcoltatott, csaknem félholttá lön. Ez utóbbi helyen 
csak négy hónapot töltött, mert elbetegesedvén, Nápolyba visszavi
tetett Köpeczi Haller Balázszsal együtt. -Midőn a dicső emlékű 
Euyter Adorján Mihály, holland tengernagy által 1676. február
11-én megszabadittatott, elment Zürichbe, hol társaival együtt nagy 
szívességgel s örömmel fogadtatott,; szállásolt itt a Heidegger 
Henrich János  tanár házánál. Több mint másfél évig tartózko
dott Zürichben, hol szenvedése történetét leírta rövideden Lavater 
János bölcsészettanár felszólítására 1676. jnlius 25-én ; irt egy kis 
emléklapot is 1677. október 10-én a bilteusei reformált egyház 
lelkésze Kaegius Jánosnak, ki szinte nagy részvéttel volt irántok. 
Zürichbe történt megérkezése után nem sokkal egy üdvözlő verset 
irt Gyöngyösi István  magyar akadémikus tiszteletére, midőn az 
ott egy disputatiót tartott, s azt kinyomatván, Séllyeinek és Har
sányinak ajánlotta. Jelszava volt: Jak. 2, 5. v.

250. Kárásznál jláiios, református lelkész.
251. Károli Gergely, csemötei lelkész.
252. Karuntez Gáspár, lelkész.
Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt, aláirt ott azon 

téritvénynek, melyben arra köteleztetett, hogy a hazából kiköltözik 
s a fejedelem engedélye nélkül nem is tér vissza.
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253. Kaulides Márton, nagy-domásai lelkész.
254. Kaurinszki János, turopólyai és polichmai lel

kész és esperest.
Ez egyike a száműzött cseh lelkészeknek, kik Magyarország

ban letelepedtek. Megidéztetett 1674. március 5-ik napjára Po
zsonyba, mint felségsértő és lázitó, meg is jelent a rendkívüli 
törvényszék előtt s eleinte az állhatatosak sorában állott, mert 
sem a vádat el nem ismerte, sem a felmutatott s kínált téritvé- 
nyeket alá nem irta. Ezért halálra s minden javainak elvesztésére 
ítéltetvén, elvitetett Komáromba, s ott fogságba vettetett. Itt azon
ban a sok szenvedések s nyomorok csakhamar megtörték, elannyira, 
hogy tizenhat fogolytársával együtt jelentkezett Hofkircher várpa
rancsnok előtt, hogy alá fogja Írni a téritvényt. De ez már ekkor 
késő volt, s ekkor már a Szelepcsényi és Kollonics véleménye sze
rint a római katholika vallásra áttérés kivántatott, mely feltétel
nek, csakhogy szabaddá lehessen, alávetette magát, megtagadta az 
evangyeliomi hitet s arról leesküdött, letevén az „uj katholikusok 
hitformáját“. Hittől szakadása jutalmául egy olvasót és néhány 
forintot kapott a jezsuitáktól.

255. Kazai András, lapidi lelkész.
256. Kazici János, lelkész.
257. Kajári Péter, sár-keresztúri lelkész.
258. Kécske Miklós, kassai lelkész.
259. Kecskeméthi István, tisza-kürthi református lelkész.
260. Kelecsényi István, szendrői lelkész.
261. Kelemen Boldizsár, ágostai hitvallású lelkész, 

Hontmegyéből.
Megidéztetvén Pozsonyba, ott meg is jelent, de a halálos 

ítélet kimondása után annyira megrémült, hogy a bentmaradókra 
szóló téritvényt,* melyben hivatalával végképen felhagyásra köte
lezte magát, aláírta 1674. május 10-én.

262. Kel'ocz L'órinc, nagy-tennai vagy terei ágostai 
hitvallású lelkész, Hontmegyéből.

Megjelent »'rendkívüli törvényszék előtt, de a halálos Ítélet
től s a reá várakozó sok nyomoroktól megijedve, eltántorodott, s 
azokkal együtt, kik hivatalukról lemondottak, ő is aláírta a térit
vényt, csak hogy az országban bennmaradhasson.
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263. Kemecsei István, tisza-ughl ref. lelkész.
264. Kemmel János, szomolnoki ágostai hitv. lelkész.
Született Lőcsén, 1636-ban. Atyját Andrásnak, anyját pedig

Kreisin Zsuzsánnának hívták. Tanulási éveit a hazai iskolákban 
leginkábbb Eperjesen végezte. Tanítói valának Pihringer János, 
Matbaeides János és Horváth András. Ez iskolából 1655-ik évben 
Wittembergbe ment, a hol 4 évig tanítói hivatalt is viselt. Midőn 
honfitársa Than András, ily cimü értekezését k iad ta: „ Gymna
sia ph isika  de hominis primaria altera facultate nempe voluntate. 
Wittembergae. 1659“. 4°, héber versekben üdvözölte. Haza jöve
tele után, mely ugyanezen évben történt, szülővárosában először 
conrektor, azután rektor lett. A következő 1660. évben egybekelt 
Stirbitz Reginával. Némi bosszúság miatt, melyet csípős irmodorá- 
val okozott magának, tanítói hivatalával 5 év múlva felhagyott,
1670-ben Szomolnokra, a Szepességre hivatott lelkésznek, és e hi
vatalra Lieffmann Mihály akkori szuperintendens felszentelte Kas
sán, május 14-én. Alig működött itt két évig, az ellenfél által 
elüzetett, majd megidéztetett 1674-ben a rendkívüli törvényszék 
elé Pozsonyba. De hihető, hogy meg nem jelent, hanem önkénytes 
számkivetésbe ment s igy élt mindaddig, mig a soproni országgyű
lés 1681-ben a protestánsok vallásszabadságát illetőleg törvényt 
alkotott, és ekkor a szomolnoki gyülekezet újra visszahívta lelkészéül. 
(Lásd B u r iu s : Micae historicae. 169. lap.)

M üvei a következők :
1. Disertatio de materia prima peripathetica contra Ildefon- 

sum de Pennafii. Wittembergae 1659. 4°.
2. Decas thesium illustrium philosophiae naturalis ibid. 

1659. 4°.
3. Examen celebratum Leutschoviae. 1666.
4. Concio de haeredetario filiorum Dei jure. Ezt Lipcsében 

a Miklós templomban Róma VIII. 17. verse felett 1682-ben 
tartotta.

5. Navicula Christi fluctuans, ecclesiae typus. E beszédet 
Dauenstadtban a koburgi hercegségben tartotta. Nyomatott Nürn- 
bergben 1683-ban. Alapige Mát. VIII. 23—27. 4°.

6 . Jesulus exui in Aegyptum fugiens. Tartatott Koburgban 
a Szent-Móric templomában a herceg jelenlétében. Nyomatott 
Schleusingenben 1683. 4°.

2 6 5 . Keresztesi György, nemesbábi lelkész.
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266. Keresztúri István, tisza-nánai lelkész.
267. Keresztúri János', tisza-varsányi lelkész.
268. Kis L'órinc, bottyáni lelkész.
269. Kiskó István, madari lelkész.
270. Klein Mihály, kakas vagy nagy-lomnici ágost. 

hitv. lelkész.
Született Michelsdorfon. Atyja M. K le in  Kelemen, anyja 

pedig Dorottya volt. Tanult szülőföldjén 14 éves koráig, ekkor 
Lőcsére ment. Jeles tanítója volt itt Windisch János, kinek fel
ügyelete s vezetése alatt 6 teljes évet töltött, azután Poroszhonba 
Königsbergbe ment, további tanulás és tapasztalás szerzése végett. 
I tt főként a theologiát, keleti nyelveket és bölcsészetet tanulta, s 
akadémiai tanpályája végén 1646-ban bölcsészet tanítója lett. 
Ugyanazon évben vissza is tért hazájába, s azonnal meghivatott 
Felkára diakónusnak, melyet örömmel fogadott. E hivatalra fel
szentelte őt W agner M árton  szuperintendens Bártfán 1647-ben, 
Hase Györgygyel egy napon, ki bakabélai lelkész volt. Meddig 
bivataloskodott Felkán ? nincs tudva, annyi azonban bizonyos, 
hogy 1668-ban már Kakas- vagy Nagy-Lom nicon  volt lelkész, 
hol 1672. január 17-én a lelkészlakból, miután Bársony György 
címzetes püspök a templomot már elébb megrohanta és elfoglal
tatta erőszakkal, elüzetett. Mint száműzött Késmárkon tartózkodott, 
de gróf Volara General parancsára több lelkészekkel együtt, a kik 
oda menekültek, 3 hét alatt, nejeik s gyermekeiket hátrahagyván, 
a városból ki kellett takarodniok. Hol vonult meg, s hol találta 
fel sírját, arról semmi emlékezet nincs. Végül megjegyezhető, hogy 
ez a K le in  M ihály  azon naplót, melyet atyja 1644. aug. 13-ig 
vezetett, folytatta 1674. december 22-ig.

271. Klementis Boldizsár, benedekfalvi ágost. hitval
lású lelkész, a Szent-István templomnál Liptómegyében.

Született Szent-Miklóson, egy liptómegyei mezővárosban, igen 
békeszerető férfiú volt. A hazai iskolákban tanult tudományok 
bevégzése után, Petrovics Mátyás helyére Okolitscbnára hivatott 
rektornak, Liptómegyében. Onnan 1669-ben február 19-én Bene- 
dekfalvára ment lelkésznek, a Szent-István templomhoz. Itt érte 
az 1674-iki általános idézés, melynek következtében Pozsonyban 
megjelenvén, aláírta azon téritvényt, melyben hivataláról lemon
dásra kötelezte magát, miért szabadságot nyert az országban bent-



maradhatásra, s tetszése szerint lakhatott ott a hol akart. Majd 
az üldözések megszűntével 1683-ban január 2-án a Szentiványi 
család hívta meg Szentiványra. E gyülekezet élén, mint lelkiis
meretes lelkész, három évig működött, innen a Weiss György ha
lálával Szebenbe hivatott német ajkú lelkészül, 1687-ben. Itt sa
ját kérelme utján polgárjogot nyert 1690. január 14-én. Neje két 
fiúval u. m. Zakariással és Jánossal, s egy leánynyal Katalinnal 
boldogitá, de a ki 1685. május 19-én a Vág folyóba halt bele. 
Ő maga elhunyt 1702-ben. (Lásd K le in :  Nachrichten III. kötet. 
107. lap.)

272. Klementis Timótheus, lelkész.
273. M. Kiesek Dániel, szepes-olaszii ágost. hitval

lású lelkész, Kristófnak testvére.
Született 1619-ben. Élete hatodik évében kezdette meg az 

iskolázást. Atyja halála után az ő gondos anyja Rozsnyóra kül
dötte őt, onnan pedig Eperjesre és Pozsonyba. Itt báró Török 
János  és Janosócznak volt magántanitója. E hivatalában azonban 
súlyos betegsége miatt csak egy évig maradhatott. Kiállott beteg
sége után nagyatyjához ment Bécsbe.a ki őt akkor tovább tanulás végett 
Németországba küldötte. Azért is először Prágába utazott, onnan 
pedig Wittembergbe, itt időzött néhány hétig, azután megláto
gatta Helmstädtet, Rintelt, Marburgot, Giessent és végre Srass- 
burgban maradt, 1649-ben tudorrá és koszorús költővé avattatott. 
Nagy készültsége folytán, melyet fáradhatlan szorgalommal szerzett, 
konrektornak hivatott Sopronba, hol a reá bízott ifjúságot 10 éven 
át oktatta híven és őszintén. Onnan Kőszegre ment németajkú 
lelkésznek és 1660-ban Szent-Györgyre, (hol 1663-ban a horvátok 
kirabolták és elűzték). Innen felső Magyarországra m ent, mint 
száműzött, s 1664-ben szepesváraljai lelkész lön, honnan 3 évi 
munkálkodása után a szomszéd szepes-olaszii gyülekezet hívta meg 
lelkészül. Szepes-Olasziban 6 évig működött, mert 1673-ban dec. 
11-én a horvátok kirabolták mindenéből, s ő maga fogságra vet
tetett Kassán, a hol 6 hónapot töltött, azután Spankau generális 
szabadon bocsátotta. Ezen fogságában egy latin éneket íro tt; mely 
így kezdődik: „Isten az én erős p a j z s o m Lelkészi hivatala 
mellé érdemeinek közelismerése több hivatalt is csatolt, u. m. 6 
évig a szepességi esperestség szónoka és 2 évig esperestje volt. 
Megidéztetett a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé 1674. március
&-ére, de a hol hihetőeu meg nem jelent.
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Miután a Szepességről elüzetett, elment Németországba és 
Jénában rektor lön a tanács iskolájában, azután pedig a weisen- 
felsi gymnasiumban professor.

Végre szuperintendens lett Heldrungenben. Itt képzelt isteni 
kijelentésre jutott. Miért a weisenfelsi consistorium rendeletére 
kérdőre vonatott 1690-ben, mely őt arra bírta, hogy még ugyan
azon évben , önként letette hivatalát és Szászországba ment 
Haliéba. Az ő próféciáira alkalmat szolgáltatott János Jelenések
ről írott könyve, mely már sokak fejét megzavarta. 1695. és 96. 
tájon, midőn már 76 éves volt, különböző csekély értékű munkákat irt, 
melyek többféle ábrándokat tartalmaznak mint p. III. György 
szászválasztó fejedelem, minden segély és költség nélkül birtokába 
keríti a franciákat, országukkal együtt. A tiszta evangyeliomi tan 
az egész Dániában és Svédországban szétmállott. Hogy 1700-ban 
eljön az ítélet napja. Hogy az akkori lengyel király III. János  
reformátussá fog lenni. És végre, hogy a francia király az Elbe 
folyóhoz megy és bele ugrik. Mindezen csodálatos ötleteinek oka, 
némi elmezavar volt, mely azon méregtől származott benne, me
lyet Magyarországban kapott. Életét bevégezte Berlinben, 1697-ben 
78 éves korában. A M öller D ánie l Vilmos altdorfi tanár által 
megkezdett s Cwittinger Dávid által egy kevéssé bővített „Spéci
mért hungariae literatae stb.“ cimü munkában Klesch Dániel 
igy jellemeztetik: „agg korában gyermek volt, férfi korában Her
kules, ifjúságában öreg“.

M u n ká i a kővetkezők:
1. Dissertatio  de persona Christi. Argentorati. 4°.
2. D issertatio  de jure peregrinantium 4°.
3. Dissertatio  de usu et applicatione terminorum metaphy- 

sicorum, ad res mysticas seu theologicas praeside Jacobo, Martiui. 
Wittembergae, 1649. 4°.

4. Dissertatio de notionibus personarum sanctae et indi
viduae trinitatis, praeside Jacobo Martini, Wittemb. 1649. 4°.

5. Catalogus presbyterorum Scepusiensium quotquot ab an
nis 150 collegio viginti quatuor virali praefuere. Bartfae. 1668. 
4° 4 levél.

6 . Treuherzige Hochzeitwiinsche bey der Vermählung Herrn 
Georg Halliganz m it Jungfer Anna Mária gebohrnen Milleterin. 
Leutschau. 1669. 4°.

7. W ahre Traumgeschichte und unverfängliche Gemüths- 
bewegungen von alten und neuen Städten, mit einem herzlichen
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Wunsche, vorgestellet am Hochzeittage des Herrn Stephan Halle
ganz mit Susanna Sonntaginn. Leutschau. 1669. 4°.

8 . Historischer Bericht oder kurze Geschichtserzähluug, 
mit was für christlichen Ceremonien und Anstalten das Einwei
hungsfest bey der neuerbauten Schlosskirche zu Schawnick, den 
23-ten Sonntag nach Tritinatis, den 24-ten november 1669. ge- 
feyert worden ist. Barthfeld. 1670. 4° 23 lap.

9. Verba parentalia  in exequiis Ezechielis Görgői, Vice- 
comitis comitatus Scepusiensis. Leutschoviae. 1670. 4°.

10. Salutatio , qua illustrissimus et excellentissimus princeps 
ac dominus Stanislaus Heraclius Lubomirszky, a seniore, oratore, 
comite et judicibus 13 oppidorum exceptus fuit in arce Lublyo. 
1671. 4°.

11. Biga exulum M. Danielis Kleschii et Eliae Ladiveri, in
nocuorum et incruentorum Christi martyrum. Wittembergae 1675. 4°.

12. Exui parentator germanicus. Wittembergae. 1675. 4°.
13. Vota in M. Michaelem Lieffmannum ecclesiae Cassovien- 

sis antistitem primarium nec non liberarum civitatum superioris 
Hungáriáé Superintendentem, nunc exulem, a milite sicario stricto 
gladio citra suam culpam laesum, immo lethaliter prope per me
dium guttur ictum, medici vero D. Conradi Victoris Schneideri et 
Chirurgi Petri Bowederi ope restitutum. Wittembergae. 1675. 4U.

14. Postsementis euangelica granorum quinque sacrorum. 
Math. 22, 24. Lipsiae. 1675. 4°.

15. Sacrum Spicilegium  ex Luc. 16, 2. Lipsiae. 1675. 4".
16. Apostolica status  ratio in Politeumate coelico. Pauli 

ex Phil. 3, 20. exposita, sacra foedere, privilegio, fundamento, 
scopo, regno proposita et apostaticae status rationi opposita. Ham
burgi. 1675. 4°.

17. Evangelica status  ratio in diplomate Messiano Matth. 
2 2 , 2 1 . exposita, summo imperio, mysterio, officio, principio, pe
culio innixa et machiavellianae status rationi opposita. Hamburgi.
1675. 4°.

18. Christiana status  ratio ex chronico axiomate Paulino 
Efes. 5. 15. poenitentia matura, prudentia pura, patientia dura, 
solenniter proposita et simpliciter exposita, nec non pseudo Chris
tianae status rationi opposita. Hamburgi. 1676. 4°.

19. P ila  D e i  ex officio ecclesiastico in longum exilium pro
jecta nunc in pulverem scholasticum dejecta non tamen a facie
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dei rejecta vicissitudini quidem subjecta, manu tamen protecta. 
Jenae. 1676. 4°.

20. Homagium sacrum, palmarium rationis status mysticae 
axioma. Ezsaiás 60. része felett tartott beszéd. Hamburg. 1676. 4°.

21. Treuherzige W ächter stimme, welche in seinem Elende 
erhoben und an seine liebgewesene, auch vormals Amts- und Kir
chenaufsicht wegen, ordentlich anvertraute evangelische Gemeinden 
in Ober- und Nieder-Ungarn ergehen lassen. Jenae 1679. 4°.

22. Geistliches Tagewerk in zwoen Predigten zu Luneburg 
verrichtet. Év s hely nélkül. 4°.

23. Teklenburg vergis mein nicht, das ist: Erinnerungs
schrift an die Fürstinu Charlotte, gebohrne Landgräfinn zu Hes
sen, Fürstinn zu Hirschfeld. Bremen. 1682. 4°.

24. Pentas doctorum juris in Hungária. Jenae, unica dun- 
taxat philera. 1688. folio.

25. E n tw u r f des Geheininisses von dem Thiere mit zwei 
Hörnern. 1691. 4°. Két Ívnyi terjedelmű. Heldrungenből eltávo
zása előtt kevéssel irta.

26. Trium phus britannicus brennonicus. 1691. folio.
27. Aenigm a  de lingva draconica. 1691. folio.
28. Schema septem  candelabrorum 1691. folio.
29. Oeffentliehe Protestation von dem Thier mit zwei Hör

nern 1691. folio.
30. Programma orationi Halae de apocalypticis arcanis ha

bendae praefigendum latino et germanico idiomate. 1691. fol.
31. E ine Abhandlung  von den Erscheinungen des Sohnes 

Gottes im alten Testament.
32. Leichenklage über den Hintritt Cristoph Sobitsch) 

oedenburger Predigers. 1692. 4°.
33. Bekenntniss  des Glaubens D. Martin Luthers, erstlich 

ausgegangen, 1529. und nach dieser Zeit zum öftern auf neue 
wieder aufgelegt, in dieser achtblätterichten Form, nebst einem 
Betbüchlein mit dem Kalender und Passional, zum erstenmal das 
Jahr vor seines Lebens Ende verbessert und verhmert von ihm 
selbst 1545. und nun auf vielfältiges Verlangen frommer Christen 
ohne einigen Zusatz herausgegeben von einem freyen und treuen 
Glaubensbekenner der reinen evangelischen Lehre und lautern 
ewigen Warhheit. Mit einer einfältigen Vorrede und kurzen Zu
eignungsschrift. 1692. 4°.

34. „Programma latiné et germanice elaboratum, quo ipso
7



98

universitati Halae recens creatae gratulatur, eamque Statas, salinas 
sali Halini in solo salano adpellat“.

35. Gratulatio  de homagio suscepto ob electoratum ab elec
tore Saxoniae, Friderico Augusto, praestito. 1694“. fol.

36. „ W arnungsrede  an die Deutschen, in velcher der Ver
fasser absonderlich erweisen will, dass Danielis 7. 8 . 10. 11. 12- 
de duobus distinctis cornibus gehandelt werde, acriterque in theo
logos invehitur. 1695“. fol.

37. „ Λ leto sp as chate rythmicum  Jesu Christo primo et ul
timo, sine principio et sine termino, Angelorum et hominum im
peratori semper augusto, Regi regum et domino dominantium etc. 
Domino et rectori ordinis nostri clementissimo gratiosissimo sacrum. 
Leutschoviae. 1699“.

38. „E x u tis  in  agro Phylireo sacrum spicilegium d. i. 
Evangelische und Geistliche Nach-Erndte, welche einem armen 
Exulantem aus Ungarn erlaubt worden aus dem evang. Lucae 
XVI. aufgesammelt in einer Exulanten. Gast-Predigt. Leipzig. 
1675“. 4° 20 levél.

39. „Iteratum  exulis  in agro Pyliero sacrum spicilegium, 
d. i. 2-te Nach-Erndte. Eine Gast-Predigt. Vorgetragen zu Leipzig 
mit des Verf. Bild. Leipzig. 1675. “ 4° 26 levél.

40. „Prodialogismus gamico-mythicus Geistlichhochzeitliches 
Vorgespräche zwischen Seelenbräutigam Cristo-Jesu und Braut, 
d. i. die reine Christgläubige Kirche. Halle. 1676“. 4° 12 levél.

41. „D ie heilige L iebes-Z un ft herrliche Pfingst, Bruder
schaft und Geistlich fruchtbringende Gesellschaft in einer Gast- 
Predigt zu Halle vorgetragen. Halle. 1676“. 4" 22 levél.

42. Donorum dei sacer Septenarius, d. i. Siebenfältigen 
guten und vollkommenen Gaben Gottes in einer Predigt zu Halle 
vorgetragen. Halle. 1676.“ 4° 10 levél.

43. „Heptalogus evangelicus festivalis, eifrig, feyerlicher- 
evangelischer sieben Wort-Spruch in einer Gast-Predigt. Vorgetra
gen zu Windsheim. Jena. 1678“. 4° 18 levél.

44. „D ie Sionische Rosen-Gesellschaft oder die Geist und 
Christ-gesinnte Genossenschaft gezogen aus dem Roson-Spruoh 
Hochlied Salomen 2, 16—17. erwogen. 1676. in einer Gastpre
digt zu Halle. Jena. 1679“. 4° 36 levél.

45. „Dissertatio de Jure peregrinantium sub Praesidio Mül- 
leri. Jenae. 1680“. 4° 24 levél.

46. M ysterium  pietatis circa controversiam magnum aenig-
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mate gamico-propositum ac solutum, das kündlich grosse Geheim- 
niss der Gottseligkeit in einem geistlichen Hochzeite Eäthsel, vor
getragen zu Eisenach in einer Gastpredigt mit Kupf. Eisenach. 
1681.“ 4° 56 lap.

47. „Baculus E x i l i i , der Elend-Stab erweitert als ein 
Weide Leiden und Freiden Stab etc. in einer einfältigen etc. Gast
predigt zu Amsterdam vorgetragen. Amsterdam 1682.“ 4° 24 lap.

48. „Echo saxonica exhibens Threnodium Pannonio-Sempro- 
nianam etc. oder Sachsen Hallischer Wiederschall über den Hintritt 
C risto f Sobitschens, evang. Predigern bey der Oedenburger Ge
meinde im Jahre 1692.“ 4° 16 levél.

49. Letztes Testament und fröchliches Sterblied im Jahre 
1681. von ihm selbst aufgesetzet, sammt einer letzten Anrede an 
seine Landsleite in Ungarn. Jena.“ 4° 4 levél.

274. Kiesek Kristóf, szombathelyi ágostai hitvallású 
lelkész, a szepesi esperestség jegyzője.

Született Iglón, Szepesmegyében 1632. október 16-án. Ha
sonnevű atyját alig 5 éves korában elveszté. Annyja Grüssel Dorottya 
volt. Kezdetben szülővárosa iskolájában tanult, hol Policius Tóbiás 
működött mint tanító. 15 éves korában utazást tett Lengyelország
ban, Krakkón, Posenen, Meseritzon és az oderai Frankfurton át Lip
cséig és Wittembergig, innen Drezdán és Lausnitzon át Boroszlóba, 
hol 1648-tól fogva a magdalenai gimnáziumban 2 évig tanult, 
itt a nagyhírű Hoffmannswaldau és más előkelők ismeretébe s ba
rátságába jutott, kiktől sok segélyt s jótéteményt nyert. 1650-ben 
a wittembergi egyetembe ment és -’ott 3 évig tanult. 1653-ban 
Sperlingen alatt értekezett „De ortu animae rationalis,“ 1654-ben 
visszatérvén hazájába, Felkára hivatott diakónusnak, s még azon 
évi nov. 14-én Vagner M árton  szuperintendens által fölszentel
tetett Bártfán. Másfél év múlva 1656. május havában M atzdorfi 
lelkész lett Pilárik Ezsaiás helyébe, és 1661-ben szombathelyi 
lelkész és iskolafelügyelő és a 24 királyi lelkészek társaságának 
ülnöke és jegyzője lön. Majd midőn a protestánsok üldöztetése 
Lubomirszky lengyel kancellár boszuvágya miatt a Szepessógre 
is kiterjedt és javai elvétettek, elhagyta hazáját és egyenesen Jaw- 
dowba ment, hol., kegyesen fogadtatott és útlevelekkel elláttatott, 
melyekkel aztán Klesch Dancig, Stettin és Berlinen keresztül Wit- 
tembergbe utazott hol 1674. október 9-én tanítóvá lett. Innen 
Jénába ment, hol a lelkészekkel és Írókkal megismerkedett. 1678-ban

7*



Zesen Fülöp által királyi koszorús költővé avattatott és a német 
érzelmű társaságba felvétetett, mely alkalommal egy rózsákon s 
liliomokon fekvő arany tollat kapott ezen felirattal: „Zwar kurz 
doch künstlich .“ A Ckiliasmust Illetőleg különböző vitairatokat 
adott ki, 1680-ban Thennstadtbe, Thüringiába, Weimárhoz közel 
és 1684-ben Erfurtba bivatott a szent Gergely templomához dia
kónusnak. Végre 1685-ben lelkészszé lett, mely hivatalt 20 évig 
viselt. 1704-ben lelkészsége félszázados ünnepét ülte meg. Meghalt 
1706. február 20-án 74 éves korában, s lelkészi hivatala 52-ik 
évében.

M u n ká i következők:
1. „De ortu cmimae rationalis. Sub praesidio Joannis Sper

lings. 1653. Wittembergae. Typis Joan. Haken 4°.
2. Concio funebris  in  obitum D. Sam uelis Serp ilii ger

manorum, kézsmárkiensium ministri, sub titu lo : Aller Christen 
absonderlich, Lehrer, Lebenskrone, Leutschoviae, 1661. die 5 april 
4° (Jan: 8 , 51.)

3. Favonio Pomarium Hymenaeum felicis Hortulani M. Jo
hannis Bayeri Ecclesiae Germano Evang: Warralliensis, Antistitis 
secundum sponsi viridissimum Surculum D. Samuelis Pomarii etc. 
Athaenei Epperiensis Moderatoris etc. filiam rallium transplantantis 
1672. refocillat ac foocundat applaudens. Leutschoviae in fol.

4. Porta naiuitica  et Wittembergica suggerens evangelicum 
propugnaculum ex evangelico, Luc: 7. 11—17. Vendég prédikáció 
Wittembergben, 1674. 4 ,).

5 . Andächtige Elendsstim m e  auf Davids Harfenspiel.
6 . Icon angeli ecclesiastici.
7. Redlicher und  redender Reisegefärhte  eines aus Ungarn 

vertriebenen, der so wohl aus den Artikeln, als auch Übungen, 
des Königreichs, wie es daselbst von Luthers Zeiten bis auf die 
neueste, und grausamste, Verfolgung mit der evangelischen Keli- 
gion ergangen etc. auf kürzeste vorgestellet 1675. 4°.

8 . E ine Gastpredigt vorgestellet in der Stadt Dornburg, 
aus Mat: 22, 1 5 -2 2 . Jena. 1678 4°, 14 levél.

9. Succincta papisticae in  13 scepus, oppidus Hungáriáé 
1674. institutae deformationis narratio. Jenae 1679 4°, 14 levél.

10. Concio babtizato Judaeo accomodata.
11. Der mit dem Göttlichen Kleinod heilsamer. Elends 

Kleuen gezierte. Evangelische Prediger. Jena 1679 in 8 . p. 162·

_____ 100______



101

12. Palma poetica axiomatibus notisque perspicuis, novis 
inventionibus et exemplis ad ornata illustrataque. 1700 8 °.

13. Neue Ehrenpforte, welche dem grossen Zionis Könige, 
Kristo aufgerichtet wird aus Mat. 21. 1—9. 1705. 4°. Jubiliumi
beszéde ez.

275. Kocsi Cserg'ó Bálint pápai ref. tanár.
Született 1647-ik év augusztus havában, Kocs nevű faluban 

Komárommegyében. Atyja volt Csergő István, anyja Végh Kata
lin, 1664-ben Debrecenbe ment tanulni május havában s tanult 
M árt.onfalvi György alatt 6 évig. 1670-ben M unkácsra  hivatott 
rectornak, de a hol csak 3 hónapig tanított, mert akkor a jezsuiták 
vádaskodására csaknem tömlőébe vettette 11-ik itákóczy György 
özvegye Bátori Zsófia, ki 1664-ben a római katholika egyházba 
tért s kegyetlen üldözője volt a protestánsoknak. Azonban Isten 
kegyelme és az egyház tekintélyes tagjainak utánjárása folytán 
megszabadult. Ismét visszatért Debrecenbe, hol néhány napot eltölt- 
vén, elment Erdélybe, melynek városait bejárván, télére visszatért 
Debrecenbe, hol 1670. november 17-én másodízben is beírta magát 
az anyakönyvbe*.) Egész télen át tanulással foglalkozott. Majd 1671- 
majus havában elment szülei látogatására, itt érte a pápai ref. egy
ház meghívása, iskolája igazgatójául. E meghívást ily súlyos viszo
nyok és üldözések közt, Tholnai Gergely és N ógrádi Jónathán  
javaslatára és buzdítására elfogadta. Hivatalába beállittatott Űrnap 
előtti napon. Tanított két évig, és 9 hónapig ezer veszély közt, 
a pápisták által folytonosan fenyegettetve, s egy alkalommal éle
tétől is csaknem megfosztatva. Innen 1674. február 2 -án megidéz- 
tetett lázadás ürügye alatt március 5-re Pozsonyba, hol ártatlan
sága tudatában mégis jelent. Április 7-én elítéltetett, s nehány 
hétre börtönbe vettetett, melyből május elején kivétetett, s Leopold- 
várba vitetett, Mielőtt azonban oda ért volna, Nagy-Szombatban 
május 6 -án a katonák, kik kisérték, ruhájából és pénzéből kifosz
tották. Május 7-én megérkeztek Leopoldvárba s másnap Kellió Miklós 
jezsuita Kocsi Csergő Bálintnak mind a két lábára törökvasat té-

*) Az 1558—1790-ig terjedő főiskolai anyakönyvben az 1664-ik évbeli 
révbeirása után e következő jegyzés olvasható : Valentinus Csergő Eoesi, rector 
inunkácsiensis, propter impetum Germanorum et Rakotianae intermissa rectura, 
discessit et 2-da vice subscripsit 1670; tandem rector papensis illinc citatus 
a Pontifice Archiepiscopo Strigoniensi cum Pastoribus, Helv. et Aug. Conf. 
ad triremes iisdem damnatus, tandem mirifice liberatus, Academicus eiusdem 
factus rector 1678.
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tett. Azon napon valami aljas munkára hajtatott, jóllehet balkeze, 
melyet 16 éves korában elvágott, munkaképtelen volt. Augusztus 
16-án kihivattak a foglyok a börtönből, kora reggel a Colonellus 
házához, vége-hossza nélküli kérdezgetésekkel faggattattak Kubinyi 
István és egy jezsuita által. Egy ízben Kocsi Bálintot tüzesfák
lyákkal verték meg Leopoldvárban. Kevéssel a gályára elvitetése 
előtt Kellió házához idéztetett, kivel a transtibstantiatio  és prae
destinatio  felett vitatkozott. 1675. március 18-án estve rejtek ár
kon keresztül kivitetett Leopoldvárból, s lovas és gyalogkisérők 
közt hurcoltatott Morván, Ausztrián  át Schottwienbe, onnan ösz- 
szebilincselt lábbal kellett mennie a jéggel és hóval borított hegye
ken. Majd egyik lábáról levétetvén a vas, Steierországon, Karnio- 
lián, Carinthián keresztül mezítláb volt kénytelen menni. így ért 
el Triesztbe. Itt midőn társait némely ruháikból s megmaradt pén
zecskéjükből kifosztották a katonák, őt nem fosztották ki, mert már 
semmije sem vala. Másnap sok verések és kínzásokkal kényszerit- 
tetett, hogy legyen katonává, de azt nem tette. Április 9-én az 
Adriai tengerre szállíttatott, s vitetett éhen, szomjan, bogarak által 
mardosva, s szabadlevegőre ki nem bocsáttatva, Piskáriába, hol 
szárazra szállíttatott, innen, éhen, szomjan, félmeztelen, kegyetlen 
verések közt Nápoly felé hajtatott, szándékosan hátul járt mindig, 
hogy az idősebbeket fedezze testével, kik erőtlenek lévén, lassan 
haladhattak, mígnem május 7-én elérték Nápolyi Másnap eladatott 
a gályákra 50 darab aranyon, hol iszonyú sorsa lön, minő az Aet- 
hiopsoknak, Mauroknak, Törököknek és egyéb halálos bűnt elkö
vetett és törvényesen elitéit foglyoknak. A Szent Januárius  nevű 
gályáról irt egy levelet Debrecenbe 1675. október 5-én, melyben 
elpanaszolja a gályán 5 hónap óta kiállott szenvedéseiket és hogy 
még sehonnan nem mutatkozik segedelem, a mi ha rövid időn be nem 
következik, az őket háborgatók örömére teljességgel meg kell emész- 
tetniök, a mint hogy már heten elhaltak. (H. Illyés Gergely, Goes 
M ihály, Borhidai M iklós, M azári D án ie l, Fiileki István, Szil
vást István) s épen levele írása napján fekszik halva Paulovics 
M ihály, T. Szent Mártoni ágh. rector (ki meghalt 1675. október 
4-én s teste a tengerbe dobatott.) Kéri azután a debreceni lelké
szeket a „nagy Istennek irgalmasságára“, hogy megértvén hal
latlan nyomorúságokat, keserüljék és szánják meg ügyöket és Is
tent érettök való könyörgésökkel, a méltóságba helyheztettekért 
pedig szabadulásuk végett való esedezésökkel kérni, engesztelni, 
serkentgetni meg ne szűnjenek és hogy időnként alamizsnát is sze
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rezzenek, melyet elküldketnek Bécsből Santernik János által hoz- 
zájok való jóakaratoknak megmutatására, Isten az ő könyörgésöknok 
közbenvetésére is bővséges megjutalmaztatója lesz. Említi e levél
ben, hogy még élnek 26-an, kik között van Séllyei Is tvá n , pápai 
lelkész s szuperintendens, Köpeczi H aller Balázs, Kom árom i I s t 
ván , Bátorkeszi István  és Otrokocsi Fónzs Ferenc prédikátorok 
többekkel együtt. Megemlékezik a Theátéban hátrahagyottakról, 
kiknek lábaikat a vas, hosszú gyaloglás közben megrongálta, úgy, 
bogy azok kisebesedtek : ilyenek: H arsányi Móricz István , M is-  
kolczi M ihály, Czeglédi Péter, H u szti M ihá ly , Kóródi János  
és Szecsei Já?ios lelkészek, kiknek akkor még sem éltök, sem 
holtuk felől semmi bizonyost nem tudott. A kapuvári és sárvári 
foglyokról azt Írja, hogy megszabadultak, a mint tőlök szeptember 
9-én s október 1-én kapott levélből megértette*). Végre az Ur 
oltalmába ajánlja levelének olvasóit, minden kedveseikkel együtt. 
Még ezen siralmas helyzetben sem szűntek meg a jezsuiták kísér
téseikkel gyötreni a szegény rab prédikátorokat. Volt a többek közt 
egy őre? jezsuita, ki magát a gálya-rabok jótékony atyjának nevezte, 
szokása szerint egynéhányszor prédikált a gályákon. A predikálás 
után a fogoly papokhoz ment, s azt mondá nekiek, hogy óhajtana 
általok valami szép címhez jutni, melyet ő úgy nyerne meg, ha 
az ő működése folytán a római katholika hitet elfogadnák; mert, 
úgymond, „én 60 év óta vizsgálom a különböző vallásokat, de 
mindnyája közt csak ezt találom igaznak“. E nyilatkozatra a sze
gény prédikátorok nem titkolhatták el méltó boszankodásukat s ily 
levert állapotokban sem tántorodtak el. Weltz György nápolyi 
lakos naponként háromszor is meglátogatta őket, s részint némi 
segélynyújtással, részint vigasztalással bátorította őket, mígnem 
nyomorúságok napjai eltelvén, 1676. február 11-én Kuyter Adorján 
derék holland tengernagy megszabadította őket. Szabadulások után 
Szent-Margit nevű angol hajóra szállíttattak s azon Velencébe 
vitettek, innen a rhétusok földjére s onnan május 29-én Helvétiába

*) Erre nézve meg kell jegyezni, hogy mivel az egész összeg váltság
díjat, 2600 tallért lefizetni nem tudták s csak Csuzi és Beregszászi váltotta 
meg magát, a töbhi 18 fogoly tovább kisértetett Buecariba, egy tengerparti 
várba, hol egy minden ocsmánysággal telt börtönbe záratván, nyomorgattattak, 
miben az volt végcélfok kínzóiknak, hogy Málta szigetére vigyék őket a gá
lyákra, de mint már elébb a Velenceiek Triesztben, úgy itt is némely tekin- 
télyes egyének elleneik e szándékát megakadályozták. Mindazáltal fogságukból 
csak 1676. május havában szabadultak meg.
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Zürichbe mentek, a hol forró szeretettel fogadták őt, s társait 
helvét hitsorsosaik. Szállásolt Zürichben Hottinger Henrik János 
héber nyelvtanár hajlékában, Jablonczi Jánossal és Kálnai Péterrel 
együtt. Itt tartott hosszas időzése alatt irta meg fogságuk törté
netét Harsányi Istvánnal együtt: „Narratio brevis de oppressa 
libertate hungaricarum ecclesiarum“ cim alatt, mely máig is kéz
iratban van, s melynek kilenc első fejezetét kiadta Lampe, az 
általa közzé tett Ember Pál-féle egyháztörténethez csatolva, Utrecht- 
ben, 1720-ban, s mely Felső-Csernatoni Bőd Péter által 1788-ban 
magyarra fordítva, 1866-ban megjelent Lipcsében, „Kősziklán  
épüli ház ostroma'·'· cim alatt. Irt egyszersmind Zürichben tartóz
kodása alatt egy igen terjedelmes emlékjegyzetet a Lavater János 
felszólítására 1676. julius 23-án, mely olvasható: „Sárospataki 
fü ze te k “ 1863-ik évi IV. és V. szállítmányának 386—395. lapjain, 
latin nyelven. Irt szinte emléksorokat a biltensei reformált egy
ház lelkésze Kaegius Jánosnak 1677. október 1-én. Majd Zürichből 
Báselbe, onnan pedig elment Genfbe s 1678. április 26-án felol
vastattak a papi testületben bizonyítványai s ajánló levelei Zürich
ből, Báselből és a berni rektortól, melyekben mindenkinek mint 
igen becsületes és tudományos ember és különösen mint theologus 
hathatósan ajánltatik. Genfben, hogy a szállás sokba ne kerüljön, 
Le Jeunnél lakott, fizetve havonként 6 tallért. Innen Angliába akart 
menni, de valószínűleg anyagi segély hiányában, miután Genfben 
1678. évi julius 25-én 10 tallért kapott, egyszer mindenkorra, még 
azon évben visszatért Magyarországra s ismét folytatta tanári hiva
talát Pápán, amint ugyanazon évben tartott székfoglaló beszédéből 
megtetszik. Jelszava volt: Jerém. 16: 19. vers.

276. Koledán János, kiszucza-ujhelyi ágostai hitval
lású lelkész.

Ez Burius szerint (145 lapon) Jónás. Hihető, hogy nem 
jelent meg a megidézésre, vagy ha megjelent, a kivándorlók szá
mára készült téritvényt irta alá, s elhagyván a haza határait, Bré- 
gába vonult, innen másokkal együtt Boroszlóba ment és ott maradt
1682-ig, a midőn a puchoviak meghívására hazatért. De hivatalos 
tisztét nem sokáig folytathatta, mert a római katholikusok a tem
plomot elfoglalván, őt a lelkészlakból távozásra kényszeritették: a 
várost azonban nem hagyta el, hanem egy nemesi telken vonulván 
meg, hivatalos tisztét ott gyakorlottá.

277. Kolozsvári György, kis-kövei leikés?.
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278. Kolumbi András, breznóbányai ágostai hitval
lású lelkész.

279. Komáromi István, zamorai református lelkész.
280. Komáromi Süllye István, ácsi református lelkész, 

Komárommegyéből.
Született 1625-dik évben. Először a győri reformált egyház 

lelkipásztora volt, mely hivatalt 18 éven keresztül kitűnő buzga
lommal viselt, t. i. 1653- 1671-ig. Ez utóbbi év augusztus 
4-én azonban a győri püspök s egyszersmind kalocsai érsek Szé- 
csényi György, őt az iskolarektorral és családjával s az ágostai 
hitvallású lelkészszel együtt elzavarta onnan, s neki menekülni 
kelletvén, kilenc hónapon át hordozta a számkivetés terhét Mező
őrs nevű falucskában, mig vegre az isteni gondviselés gondosko
dása folytán , Komárommegyében az ácsi reformált egyházba 
hivatott lelkészül és ott egy évig s tiz hónapig volt a Krisztus 
szolgálatában ; de itt sem sokáig lehetett békés maradása, mert a 
magyar protestáns egyház egén összegyülekezett vészterhes felhők
ből az 1674-ik év elején lecsapott a villám, mely őt is, több lel
kész társaival együtt sújtotta; ugyanis, a nevezett év február ha
vában megidéztetett lázitási vétség ürügye alatt március 5-dik 
napjára Pozsonyba, a hol elhagyván az ácsi gyülekezetét, (melybe 
utána Gál András állíttatott a lelkészi hivatalba, mint Thólnai 
B. Gergely 'esperest 1677. ápril 7-ib napjáról kelt levele bizo
nyítja: lásd a „Nagy-Szombati egyház naplója* 25-dik lapját, 
kézirat) megjelent s ápril 4-én fő- és jószágvesztésre ítéltetett, 
mely ítélet értelmében május 8 -án el vitetett Leopoldvárba, hol 
fogságra vettetett s kilenc hónapig sanvargattatott. Innen 1675. 
március 18-án elvitetvén, hosszú tekervédfes utakon, gyalog való 
súlyos utazás közt Olaszországba. Nápolyba hurcoltatott, hova május
7-én megérkezvén, másnap 8 -án eladatott a gályákra rabságra, 
50 darab aranyon, honnan sokféle nyomorúságok kiállása után
1676. február 11-én az isteni gondviselés közbelépte folytán meg
szabadult és elment Helvétiába, Zürichbe, hol majdnem két évig 
időzött. Itt a Gyöngyösi István magyar akadémikus disputatioja 
alkalmával ahoz egy üdvözlő verset Írott. Élete főbb eseményeit, 
különösen szenvedéseit leírta röviden ugyanott a Lavater János 
bölcsészettanár felszólítására 1676. julius 7-én. Irt emlékjegyzetet 
a biltensei reformált egyház lelkésze K aegius Jánosnak, szinte 
Zürichben 1677. október hó 1-én, mely eredetiben megvan a deb
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receni főiskola könyvtárában. Majd évek múltával visszatért a ha
zába s ismét Ácson lelkészkedott, későbben pedig esperestté válasz
tatott, a mi onnan bizonyos, mert Csuzi Cseh Jakab „Édom os
tora“ című, 1682-ben Debrecenben megjelent munkáját, egyebek 
közt Komárominak is, mint ácsi lelkésznek s tatai egyházvidéki 
esperestnek ajánlja. Jelszava volt: Jerém. 10, 23—25. versei.

281. Komáromi Mihály, váci református lelkész.
282. Komáromi Miklós, martosi lelkész.
283. Komáromi János, barnagi lelkész.
284. Komjáthi István. mórii lelkész.
285. Kónári Miklós, sucheni lelkész.'
286. Kóródi János, cseglei református lelkész, Vesz- 

prémmegyéböl.
Tanult Pápán, hol 1058— 1660-ig Séllyei István után igaz

gató tanára volt a pápai iskolának. Azután Vasmegyébe Szent-Lö- 
rincre ment lelkésznek, honnan 1673. szeptember havában Szécsé- 
nyi György kalocsai érsek elűzte. 1674-ben Cseglére hivatott lelkészül, 
Veszprémmegyébe. De itt nem sokáig működhetett, mert már 
Ugyanazon év március 5-re Pozsonyba, a rendkívüli törvényszék 
elé Kardos nevű káptalani szerzetes által megidéztetett. Itt meg 
is jelent híven: mivel azonban a téritvényeknek alá nem irt, ápril 
4-én fő- és jószágvesztésre Ítéltetett. Elvitetett fogságra Leopold- 
várba, hol bilincsbe veretvén, börtönbe vettetett, sanyargattatott. 
Itt felette sokat szenvedett. Egy ízben Kellió Miklós jezsuita, kinek 
felügyeletére voltak bízva : őt és Mazári Dánielt, az ostya nem tisz
telése miatt addig verette, mig a földön el nem terültek. Mintegy 
10 hónapi nyomorgattatás után 1675. március 18-án elhurcoltatott 
Leopoldvárból, hogy a nápolyi gályákra eladattassék. Midőn Pesca- 
ránál kikötött a hajó, melyen szállíttattak a rabpredikátorok: Kó- 
ródit félholtan emelték ki társai a hajóból. Mivel tovább menni 
képtelen volt, lábainak a hosszas gyaloglás miatti megromlása és 
a nehéz bilincsek által okozott kisebesedése miatt, hátrahagyatott 
hatodmagával Theátéban, hol megérkezésük után kegyetlen módon 
börtönbe vettettek. Együtt szenvedtek vele: Harsányi, Miskolci, 
Czeglédi, Huszti és Szecsei, kiket a sok éhség, szomjúság s beteg
ség félholtakká gyötrött. Kóródi betegsége az ápolás hiánya miatt 
annyira elharapódzott, hogy a sokféle nyomorok s kegyetlen bánás
mód közt elcsigázott test nem sokáig bírta a lélekkel való kapcso
latát fentartani. A sok sanyaruság, verés, éhség, szomjúság s beteg
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ség fölemészték földi életét a theátei börtönben és Miskolci Mihály 
fíileki lelkész után 1675. május végén kiszenvedett 47 éves korá
ban. „Nem éhezik többé és nem szomjuhozik többé és a nap hév- 
sége vagy valami egyéb hévség nem árt neki : mert a Bárány, a 
ki vagyon a szék közepében, az legelteti őt és a vizeknek élő forrá
saira viszi őt és eltöröl az Isten az ő szemeiről minden könyhulla- 
tást.“ (János: Jelenések könyve 7, 16—17. versei.)

287. Korradó Sámuel., lelkész.
288. Kosztolecni Sámuel, sissóvi lelkész, Hontmegyéböl.
Megjelent a megidézésen, s a halálos ítélet által félelembe

esve, aláírta azon téritvényt, melybeu hivataláról lemondott 1674. 
május hó 10-én.

289. Kozdi Mihály, szadai lelkész.
291. Kovács Mihály, kádi református lelkész.
291. Kovács yános , oszfi-asszonyfalvi református 

lelkész.
292. Kökényesdi Pál, nagy-révi református lelkész.
293. Köpeczi Haller Balázs, a szkárosi reformált vi

rágzó gyülekezet lelkipásztora, Gömörmegyében.
Született 1640-ben Szabolcsmegyében. Tanult Debrecenben! 

hol az anyakönyvbe 1659-ben íratott be, a felsőbb tanulók közé. 
A szkárosi egyház a megidézés előtt elhalt Szalóczi Mihály espe- 
restsége alá tartozott. Isten igéje s a Jézus bizonyságtétele véget^ 
— mint önmaga írja — megidéztetett 1674. március 5-ik napjára 
Pozsonyba, hol megjelenvén, és semminemű téritvényt alá nem 
írván, ápril 4-én fejének s minden ingó és ingatlan vagyonának 
elvesztésére itélíetett. Az ítélet kimondása után bebörtönöztetek s 
hét hétig fogságban ült. Ez idő alatt e háromféle feltétel valame
lyikének elfogadására erőltették :

1. Oly téritvény vagy reversalis aláírására, melynek értelmé
ben az országból kiköltözik és a hazába soha vissza nem térend.

2. A lelkészi hivatalnak, lázadás büntetése alatti mindörökre 
letevésére.

3. A pápista római hit felvételére.
Mivelhogy a.kitett feltételek közül egyiknek sem irt alá, a 

pozsonyi hét heti fogság eltelése után, 19 lutheránus lelkészszel 
együtt elvitetett Komáromba s ott bilincsbe veretve, fogságra vet
tetett. Itt nem csak a mindennapi munkák terhesebb volta, hanem
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még a legundokabb börtönben, ártalmas férgek, bogarak között 
megromlott légben, hosszú idő által a többiektől öt hőnapig tartó 
elkülönittetés által is gyötörtetek; ugyanis, ő tartatott egyedüli 
okául annak, hogy ágostai hitvallású fogolytársai, a jezsuitáknak 
untig-fáradtig való unszolására, hogy t. i. hitöket változtassák 
meg, s térjenek a római katholika egyház kebelébe, reá nem állot
tak, s ezért oly nehéz bilincs tétetett reá, a minőt a török fog
lyokra szoktak tenni. Végre, miután 17 fogolytársa az evangyeliomi 
hittől elszakadt, ő harmadmagával, Bugányi Miklóssal és Zedényi 
Istvánnal Leopoldvárba vitetett, honnan az ott sanyargatott fog
lyokkal együtt 1675. március 18-án elvitetett, hogy Nápolyban a 
gályákra eladattassék, s gyalog hajtatott az adriai tenger partjáig, 
hol hajóra szállva, hurcoltatott Pescarába, itt börtönbe zárva tar
tatott három napon át, azután elindittatott gyalog s fáradt és meg
tört lábakkal kényszerittetett utazni, miért némelyek társai közül 
részint az útban elhullottak, részint Theátéban meghaltak, nem 
bírhatván ki az ut fáradalmait, hárman pedig Láni, Simonides és 
Masnitius Capra-Cottánál és Izerniánál elmenekültek, kik azután 
Wittembergben időztek egy darabig, a többiek Nápolyba hajtattak, 
hol megérkezésük utáni napon, május 8 -án eladattak a gályákra, 
a hol szakáluk lenyiratván, sokféle aljas foglalkozásokkal bosz- 
szantattak, gyötrettettek: majd Nápolyból hetedmagával Szicíliába 
vitetett Köpeczi, a franciák ellen, hol a gályákon végzett szokatlan 
munka miatt ketten, Mazári és Timkovics elhaltak. Szicíliában 
csak négy hónapot töltött, mert betegségbe esvén, visszavitetett 
Nápolyba Karasznai Mihálylyal együtt. Gályarabságban összesen 
10 hónapot töltött sok keserű könyhullatás között. Végre a dicső 
emlékezetű Buyter Adorján holland tengernagy által, a szicíliai 
király közbenjárására 1676. február 11-én, az Isten kegyelmesen 
kiragadta az olaszországi oroszlánok szájából, a holland hajókon, 
melyekre szállíttattak, s ott jól tartattak a megszabadult prédiká
torok, 6 hétig időzött, majd egy ángol kereskedő hajóval Velen
cébe szállíttatott, mely szállítás diját Ruyter saját pénzéből fedezte, 
78 tallért fizetvén érettök. Három hét s nehány nap alatt Velen
cébe értek a megszabadultak, s itt két hétig tartózkodtak Baptist 
János költségén. Innen Zürichbe menve, kitűnő szívességgel fogad
tattak. Itt a Lavater János felszólítására szenvedése s megszaba
dulása történetét leírta 1676. julius 25-én. Jelszava volt: „Krisz
tus nélkül minden hiában való, a mit látunk“, és Péld. 8 , 83. 
„Halljátok meg az én tudományomat és bölcselkedjetek, azt mondja 
az Ur“. Jegyzeteit a következő verssel zárta be:
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„Currenti calamo sed puro corde patrone 
Scripta legas simili posco venerande reserva,
Nam tuus est scriptor, scriptori sis quoque amicus;
Atrum te donec claudit fatale feretrum,
Nomen haBeto meum, quod nunC haec continet AlbA 
CharTuLa, Sed propEreS, etiam signare tuumque.
Posco Mihi NOMEN quia SUM TUUS esto MEusque 
Ut Memor Esse tui Possim, possisque Meique.

A hazába visszatérése után 1677. januárban levelet irt a genfi 
papi testülethez az iránt, hogy a Paraeus, Viretus és B alduinus  
munkáit számára küldje meg. Későbbi életéről csak annyit tudunk» 
hogy 1690 körül miskolci lelkész s egyszersmind consenior volt.

2 9 4 . Körmendi György, b arsi refo rm átus lelkész, és 
esperest.

Született 1629-ben. Lelkészi hivatalt viselt Barson, honnan 
a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé megidéztetett 1674. február 
10-én az esztergomi érsek, mint magyarországi helytartó parancsa 
mellett március 5-re, hol megjelenvén, ápril 4-én fejének s minden 
javainak elvesztésére ítéltetett; május 28-ig könnyű fogságban volt, 
azután börtönbe vettetett ugyancsak Pozsonyban, melyből junius 6 . 
kivétetvén, kocsin szállíttatott Leopoldvárba, hol sok szenvedéseket 
kellett elbordoznia, mígnem 1675. március 18-án ismét szekérre 
helyezve, Schottwienbe vitetett. Innen gyalog hajtatott Triesztig, 
onnan pedig hajón szállíttatott Pescaráig Olaszországba s mig 
Nápolyba ért, sok ütlegelést, bántalmazást kellett kiállania. Itt baja, 
szakálla, bajusza levágatván, eladatott Szent-Januárius nevű gályára, 
hol többek közt azon baleset érte, hogy egy nagy gerenda a lábára 
esett és azt egészen összetörte. Majd ütvén a szabadulás órája,
1676. február 11-én elhagyá szenvedéseinek helyét, s megszaba
dult társaival együtt ő is elment a helvét bitrokonokboz Zürichbe, 
a hol a nagy nyomorúságból jövőket felette jó szívvel s tárt ka. 
rokkal fogadták a belvéták. Itt több mint másfél évig időzött s nem 
sokkal megérkezése után üdvözlő verseket irt a Gyöngyösi István 
magyar akadémikus disputátiója alkalmával, annak tiszteletére. —- 
Ugyanott emlékjegyzetet is irt Lavater János felhívására 1676. 
julius havában, ugyancsak emlékjegyzeteket írott a glarusi kanton
ban fekvő biltensei reformált egyház lelkészének Kaegius Jánosnak,
1677. október 11-én. Jelszava volt 2 Kór. 4, 11. verse. Hazatérése 
után Füzes-Gyarmaton, Barsmegyében folytatta lelkészi hivatalát s 
későbben azon egyházvidéknek esperestjévé lön.
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295- Körmendi János, tatai református lelkész.
296. Körmöndi György, banai református lelkész, a 

tatai esperestségben, Komárommegyében.
Megjelent Pozsonyban a törvényszék előtt s onnan minden 

aláírás nélkül megmenekült az igmándi lelkészszel együtt, s az 
1677. évi február 24-én Neszmélyre hirdetett tractualis gyűlésen 
jelen volt, melynek tartására március 10. és 11-dik napja tűzetett 
k i ; meghivattak erre a prédikátorok D adról, Kocsról, Alm ásról, 
Neszmélyröl, Lábatlanról, Szomodról, Búcsúról, Bátorkesziröl, 
Udvarából és Ölyvedröl is, megparancsoltatván egyszersmind a kör
levélben, hogy a helvetica confessio pala tina ta  Catechesis nálok 
legyen, „a biblia is cum canonibus ecclesiasticis“.

297. Körösi András, szathmári református lelkész.
298. Körösi Gergely, nagy-thuri lelkész.
299. Kőszegi István, kassai lelkész.
300. Kray Pál, bártfai német ajkú ágostai hitval

lású diakónus, ki a zavaros idők alatt bevégzé életét.
301. Krizán Márton, podluseni vagy lusani ágostai 

hitvallású lelkész.
Megjelenvén a törvényszék előtt Pozsonyban, aláírta 1674. 

május hó 10-én azon téritvényt, melynek tartalma szerint hazá
jából kivándorolt.

302. Krotitius Dániel, lelkész, Hontmegyéből.
Megjelenvén a megidézésre, aláírta a bentmaradók számára

szóló téritvényt, melynek értelmében hivataláról lemondott.
303. Krudi Márton, kis-zelovi vagy suszeli lelkész, 

Hontmegyéből.
Megjelenvén a törvényszék előtt Pozsonyban, aláírta azon 

téritvényt, melyszerint hivatala letevésére köteleztetett , 1674. 
május 10-én.

304. Kun István, zár-beréni lelkész.
305. — — — — kadartói \
306. — — — — kálmi j
3 0 7 . -------   kálnai \ prédikátorok, kik-
308. .----------kálóéi i nek nevei hallSa-
309. — — — kazári i
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310. — — — keresztes-majorh
311. — — — — kis-endrédi f
312. ------------------ kis-éri f tóik által a P°zs°-
313.  -----------------kis-kozmáli ( vértörvényszék
314. ___________ kis-töreji l elött eltitkoltatok.
315. — — — — komáromi j
316. Lacii Illyés, tiszolci ágostai hitvallású lelkész.
317. Ladiver Illyés, zolnai ágostai hitvallású lelkész 

és esperest.
Ez 1639. október 20-án lett zolnai lelkészszé, esperestté pedig 

1654-ben választatott. Meghalt a legsanyarubb száműzetésben.
318. Ladmaci István, széliéi református lelkész, Gö- 

mör vármegyében, a borsodi esperestségben.
Születet 1638-ban. Megidéztetett 1674. február 28-án, Po

zsonyba, bol március 13-án meg is jelent, és április 4-én igaz
ságtalanul elitéltetet fő- és jószágvesztésre; s mint elitéit rab még 
azután szabadon járt, csak május 30-án vettetett tömlöcbe, melyből 
ugyanazon nap felhozatván, elvitetett Sárvárra, hol junius 2-án 
bilincsbe verve fogságra vettetett s itt sinlett 1 évig és 1 hónapig. 
Ezen idő elteltével elvitetett több társaival együtt Steierországba, 
Grácba, onnan Triesztbe, hol 1675. junius 15-dikétől fogva veré
sekkel, tömlöcözésekkel és más szörnyű kínzásokkal gyötörtetett. 
Végre Buccariba, egy horvátországi várba hajtatott, a hol október 
12-től fogva 1676. május 2-ig hideg, éhség, szomjúság s a börtön 
undokságai által erejéből csaknem végkép kimerülve, igen sok szen
vedésen ment keresztül. Végre császári diploma erejénél fogva, 
Szalontai István  közbenjárására, megszabadult. Elébb Velencébe, 
azután Zürichbe ment, s ott több társaival együtt darab ideig tar
tózkodván, ez idő alatt a Lavater János felszólítására szenvedése s 
megszabadulása főbb mozzanatait feljegyezte 1676. julius 13-án. 
Jelszava volt: 1 Tim. 4, 8. „A kegyesség mindenre hasznos“ és 
Zsolt. 124, 7.

319. Laki János, nemes-dömölki lelkész.
320. Langfeldi Christián, macejovici ágostai hitval

lású lelkész.
Született Sziléziában, Fraustadtban, 1626-ban. Megjelenvén 

a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt, aláirt azon téritvénynek,
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mely a kiköltözők számára készült s ennek tartalma szerint kiván
dorolt az országból, s nejével és gyermekeivel együtt Boroszlóba 
ment, a hol nehány pártfogóra talált, kiknek közreműködése folytán 
magát s családját fentartotta. 1682-ben több számüzöttekkel együtt 
ő is visszatért a hazába. (Lásd bővebben: K le in :  „Nachrichten.“
II. kötet 327—329. lapjait.)

321. Láni György, korponai ágostai hitvallású isko
larektor, Zólyommegyéből.

Született 1646-ban Teplán, Trencsén mellett. Atyjától és 
anyjától megfosztatván, korán árvaságra jutott, anyját a törökök 
ölték meg, midőn ö nyolc éves volt. Tanult születése helyén, később 
Trencsénben, Szakolcán, Szepes-Olasziban, Szebenben, Lőcsén, 16 
éves koráig, a mikor szemgyengesége miatt mások el akarták a 
tanulástól vonni, de a mire ő nem állott reá. így történt, hogy 
1662-ben, Seelmann Christián lőcsei első lelkész, Sartorius András 
kassai lelkész s a treecséni tractus esperestje és Mihalovicz Máté 
trencséni diakónus pártfogása folytán Wittembergbe ment s ott két 
évig tanult, háromszor nyilvánosan disputáit. Innen Rostockba ment; 
hol nevelőségéből szerzett magának pénzt hazamehetésre; s tanította 
itt Brand Dávid és Eabe Ulrich gyermekeit, mely idő alatt ‘ dolgai 
oly jól folytak, hogy hazájáról csaknem megfeledkezett; de egy félév 
múlva véletlenül nagy betegségbe esett. 1670-ben indult el hazá
jába s Boroszlóban hallotta legelőször, hogy ott rebellio van. Haza
térve, mindenütt szives ellátásban részesült, a hol csak megjelent, 
több helyre ajánltatott és egyszerre két helyre is hívták rektornak, 
úgymint: Szakolcára és Korponára. Ez utóbbi helyet fogadta el. 
Ezután nem sokkal Eperjesre is meghivatott költészet tanárának, 
de azt nem fogadta el. Három évet töltött Korponán, a harmadik 
megidézésig. Midőn a korponai templomot a horvátok elfoglalták s 
a prédikátorokat száműzték: ő folyvást tanított és prédikált a ta
nácsházban, hol az istentiszteletet is tartotta. Az elbujdosott lelké
szeket Selmecig elkísérte, hol majdnem veszélybe esett, nevezetesen 
a városi parancsnok katonáival együtt megtámadta őket, a papokat 
elfogni, elzárni, javaikat elkobozni akarván, s midőn ő a zajra a 
katonákhoz ment, a parancsnok kardot rántván, azt az ő szivének 
irányzá, át akarván szúrni s e szavakat mondva : „te eretnek pap!“ 
de egy mellette álló ember igy szólt: „nem pap ez,“ s igy nem 
lett semmi hántása. Visszamenvén, az istenitisztelet tartását meg
kezdte az egész gyülekezettel együtt, s történt egykor, midőn az
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imádságot elvégezte s a nép haza, 6 pedig iskolájába ment, hogy 
két franeiscánus barát s egy csapat horvát a tanácsházat megtá
madta, a gyermekek mindnyájan szétszaladtak, ő pedig jóakaróihoz 
menekült s a városház kapujában nyilvánosan és ünnepélyesen pro
testált az erőszaktétel ellen. Mit hallván a barátok és horvátok 
fenyegetőzve elmentek, mivelhogy még ekkor a protestánsok elleni 
királyi parancs nem volt kezökben. A kemény fenyegetés ellenére 
is, az előkelőbb tekintélyes hívek buzdítására az isteni tiszteletet 
tovább folytatta, 1673. szeptembertől 1674. március hónapig, a 
mikor a protestáns papok s tanítók egyetemlegesen megidéztettek 
a pozsonyi vértörvényszék elébe.

Ámbár az állítólagos lázadás alatt bent sem volt az jország- 
ban, mindazáltal ő is megidéztetvén, megjelent 1674. március hó 
5-ik napjára Pozsonyban, hol már április 4-én fő- és jószágvesz
tésre Ítéltetett. Május 8 -án a legelőször vasra vert négy református 
lelkészhez bilin cseltetett, t. i. Séllyei, Miskolci, Bátorkeszi és Czeg- 
lédihez, a kikkel együtt való szenvedést ugyan ő dicsőségnek s 
dicsekedósnek tartotta, majd Berencsre, Pozsonytól mintegy 6 mért- 
földre, a morva határszélre vitetett, hol 9 hónapig tartott fogság
ban sanyargattatott. Innen 1675. március elején Schottwienbe kí
sértetvén, ott nehéz vasba verve, szuroksötét tömlöcbe dobatott, 
éhséggel s szomjúsággal kinoztatott, s a jezsuiták által a kitérésre 
mindenféle nagy ígéretek által s hízelgésekkel csalogattatott, de 
mégsem tántorodott el. Schottwienben testvére, ki nagy nehezen 
juthatott be hozzá, meglátogatta őt. A mint Schottwienben 14 napig 
időztek, megérkeztek leopoldvári s komáromi fogolytársaik, kiket 
morva s osztrák földön, éjjelenként kerülgetéssel vittek oda. Schott- 
wienből a Gemanner kapitány felügyelete alatt Triesztbe hajtattak, 
hol a hajókra szállíttattak s az adriai tengeren vitettek Pescaráig, 
hova 14 nap múlva megérkeztek, s itt kiszállva a hajóból, gyalog 
hajtattak Theáté felé s Láni útközben igen sok ütlegelést szenve
dett Kocsi Bálinttal együtt, mígnem April 29-én Capra-Cottához 
értek, mely 6 mértföldnyire van Nápolytól. Capra-Cottán túl egy 
erdőben valami mellék-rejtekutra vetődött, egy oly ponton, hol az 
ut kétfelé vált, itt miután kísérői közül senki sem ment utánna, 
bujdosott, tévedezett, egyszer katonákat látván, valami barlangüregbe 
bujt el. Fogolytársaá a katonák kíséretében épen mellette haladtak 
el, de őt nem vették észre, a foglyok beszédéből hallotta e sza
vakat: „Szomodi uram, Szomodi uram! mit akar kegyelmed?“

Eképen szökés által megszabadulván, több olaszországi helyeket
8
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bebujdosott, élelmét koldulással kereste s ruháját is eladta. Talál
kozott több tudatlan s latin nyelvet nem értő papokkal s bará
tokkal, útjában több ízben befogatott, mint szökött katona, de 
nyomora esdeklésére szabadon bocsáttatott, végre egy spanyol za
rándok társasággal Bómába ment, többféle isteni tiszteleteket meg
nézett, különösen feltűnő volt előtte, hogy a templomokban kathedrák 
nem is voltak, a mise tartatván az istenitisztelet főrészéül. Meg
fordult Anconában is, itt hallotta egy magát korbácsoló barátnak 
őrjöngő prédikációját, valami állványon a piacon.

Sokat szenvedett éhség, s szomjúság miatt, mígnem egy line} 
születésű német zarándokhoz állva társul, ezzel együtt énekelt az 
ajtók előtt rendesen egy német éneket, mely igy kezdődik: „ Oh 
édes Jézu s! szivemnek vágya, meddig kell stb. amaz szép dis- 
cantot, ő pedig bassó-t énekelt, a mi igen tetszett az olaszoknak 
s bőven kaptak tőlök élelmiszert, elannyira, hogy még a szegény 
zarándokokat is segíthették belőle. Velencében léte alatt rá ismert 
egy ember, midőn épen vacsoráit, mert Leibachban látta volt őt 
fogolytársaival. Ennek álmélkodására s kérdéseire szinte nem felelt 
semmit, hanem észrevétlenül elillant s a városban bujdostában egy 
másik ismerőssel találkozott, kitől hasonlóképen megszökött. Ve
lencéből elindulván julius 15-én Quercbe, Karinthiába jutott, itt 
elvált társától s egyedül folytatta útját. Innen Horvátországon 
keresztül Magyarországnak tartott. Pettaunál a Dráván, Kachers- 
burgnál a Murán kelt at, hol a hidakon az őrök feltartóztatták, 
útlevélért zaklatták s nehezen bocsátották át, mivel itt is, mint 
másutt, szökött katonának vélték.

Fürstenfeld steiermarki falu volt az utolsó, honnan magyar 
földre lépett, mely zsarnokság által elnyomatott, de neki felettébb 
kedves volt, s midőn hazája földére lépett, meg nem állhatta, hogy 
könyei folyásnak ne eredjenek. Német-Újvárnál egy német tiszt, 
ki bizonyosan spanyol szolgálatba vitt katonákat, egy darab ideig 
zaklatta és be akarta sorozni, de o veszélyből kimenekült s ment 
Kőszegre, hol némely jóltevők ruhát adtak neki, s egy emberrel 
elvezettették Sopronba L ang  Mátyáshoz, Eggenberg hercegnő 
udvari papjához, kinél 14 napig otthoniasan tartózkodott, azután 
elment Berencsre, hogy a törvényszéki okmányokat elhozza onnan, 
nyolc nap múlva ismét Sopronba ment s végre oly szerencsés lett, 
hogy K nop ff Jerem iás kalmárral összetalálkozott s vele elment 
Bécsbe. Ez mindaddig magánál tartotta őt, mígnem szászországi 
fuvarosok érkezvén, azokkal elutazott Szászországba. Tizennégy



napig tartózkodott Becsben s végre szerencsésen Lipcsébe érkezett, 
itt baccalaureus theologiae címet nyert és meghalt ugyanott 
1688-ban.

M üvei a következők :
1. Drey physikalische D issertationen , de stillicido san

guinis ex interemti hominis cadavere, praesente occisore. V erte i
diget zu Wittemberg. 1667.“ Tartotta e disputatiot szeptember 1-én 
és 28-án, és november 2-án. Alakja negyedrét.

2. „ Narratio historica crudelissimae et ab hominum memo
ria, nunquam auditae captivitatis papisticae, nec non est eadem 
liberationis miraculosae. M. Georgii Lani hung, rectoris olim gym
nasii carponeusis. Lipsiae. Anno 1676.“ 4°.

3. „Funda D avid  is contra G olia th , hoc est: Strigilis 
mendaciorum jesuiticorum, quibus hinc inde compilatis Pater Ni
colaus Kellio jesuita, sub larva Joannis Lapsánszky innocentes 
Ecclesiarum hungaricarum ministros scripto quodam: Extractus 
brevis et verus etc. contaminare satagit explicata et in frontem 
oifrontem Gygautis jesuitici proiecta a Davide Constante milite 
gregario. Verona-latino. Anno Hungáriáé fatali. 1676“. 4° 54 lap. 
(Ez megvan a Gr. Teleki Sámuel könyvtárában, lásd Bibliothecae 
Samuelis Teleki de Szék: Pars II. 41 lap.)

4. „Dissertatio  de virtute heroica. Lipsiae. 1676.“ 4°.
5. „Clypeus veritatis seu vindiciae narrationis historicae, 

nec non est eadem liberationis miraculosae M. Georgii Láni, rec
toris olim gymnasii Carponensis in Hungária observationibus theo
logico historico criticis, quibus insertus est Helleborus suscriptio- 
nistarum cujusdem anonyrai oppositae a biga juvenum Hungária. 
M. Georgio Gassitio et Christophoro Mazario A. 1677.“ 4°. Ezt 
Sextius János jezsuita megcáfolása végett irta.

6 . Thraso Papae-jesuiticus oder kurze und nothwendige 
Vertheidigung eines historischen Extracts, von der papistischen 
Gefängniss M. Georgii Láni aus Ungarn, wider die Beschuldigung 
eines jesuiter Georgii Heidelbergeri in seinem Schmach und Pas
tes Charten unter dem Titel: Georgius Anti-Lanius. Anno 1677“. 
Az egész mű 6 lapra terjed, negyedrétben.

7. Tridens rom anus, quo romano-catholici utuntur in ever
tendis lutheranis. Anno 1675“. Kéziratban van.

8 . „Hermathena seu orationes panegyricae, diversi argu
menti, cum notis rhetoricis et philologicis ex variarum disciplina
rum pene depromptis. Lipsiae. 1682“. 8 °.
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9. „Agapetus scholasticus seductus et redactus, seu: Drama 
scholasticum, in quo prava studiosae pubis corruptela, nec non 
recta instituendi medela graphice depingitur. Lipsiae. 1685“. 8 °.

10. „Mausolaeuvi Saxonicum tripartitum , seu panegyrici 
parentales anniversarii, cum adnexo indice. Lipsiae. 1695“. 8 ". 
Ez már halála után adatott ki. (Lásd K le in :  „Nachrichten“. 1. 
kötet 409—420. lapokat, és B urius:  „Micae historicae“. 175. lapot).

2)22. Lányi Pál, pratovici vagy pratlodici ágostai 
hitvallású lelkész.

Megjelenvén a megidézésre Pozsonyba, aláirt a téritvéuyuek, 
mely szerint lelkészi hivataláról lemondott, 1674. május 10.

323. Lányi János, bolcsóvi lelkész.
Jeg yze t: L á n y i János  uhorkai ágostai hitvallású lelkész: 

lásd Czabányi Jánost. Ez Lipcsében halt el számkivetésben.
324. Laskai Lőrinc, lászlótagi református lelkész.
325. Lazány Miklós, lelkész.
326. M. Lázius Adám, árvái ágostai hitvallású lel

kész, mely hivatalban 1668 —1674-ig működött, azelőtt 
eperjesi tanár volt.

327. Légrádi István, szarvaskendi prédikátor.
328. Lendvai János, csik-várdai ágostai hitvallású 

lelkész, Győrmegyéböl. Megjelent a törvényszék előtt 
Pozsonyban.

32g. Lenthi János, kecskeméti református lelkész.
Ez 1663-ban Franekerában tanult, hogy mikor jött haza, 

nem tudható, hanem a kecskeméti reformált egyház jegyzőkönyvé
ben róla következendők vágynak írva: „T. Lenthi János 25 esz
tendeig fungált a kecskeméti ekklézsiában. Seniori tisztet is viselt, 
azután substitu tus püspöki tisztet is, 1681-től fogva egész 
1692-ig. (Lásd ezt: Lampe. 651. lap.) Változásra menvén, lett 
gyöngyösi, azután miskolci prédikátor, kevés ideig debreceni is, a 
mennyiben az 1674-ki egyetemes üldöztetés idején Debrecenben 
vonult meg. Az üldözés csillapodtával visszajővén az alföldre, Döm- 
södön szolgált, de öregedvén s az arena rajta nehezedvén, Kecs
kemétre jött vacantiáva s itt is temettetett el — néhai nagy em
lékezetű Ungvári Gergely sok ideig alföldi püspök ipaságával 
nemesítvén a kecskeméti temetőt. (Lásd: „Egyházi almanach



117

1836-ik esztendőre, kiadta Polgár Mihály a dunamelléki egyház
kerület elöljárósága rendeletéből. 61-ik lap.)

330. Leporini Miklós, poltári ágostai hitvallású lel
kész és nógrádi egyházmegyei rendes jegyző.

Megidéztetett 1674. március 5-ik napjára Pozsonyba, hol 
megjelenvén, több társaival együtt ápril 4-én fő- és jószágvesztésre 
ítéltetett s elébb Pozsonyban, azután Leopoldvárban szenvedett fog
ságot. Ez utóbbi helyen nyugtatványt adott Kellió Miklós jezsui
tának arról, hogy minden szükséges cikket, mely számára külde
tett, kézhez vett. A következő 1675. óv március 18-án éjjel 
Leopoldvárból elvitetett s verések, éhség, szomjúság s egyéb ké
nyelmetlenségek által terhelve, mint a barom, úgy hajtatók Ná
poly felé, hol május 8 -án eladatott a gályákra, hol a gonoszte
vőkkel helyheztetett egy sorba, durva veréseket szenvedvén s 
kemény munkával terheltetvén, mígnem 1676. február 11-én a 
dicső emlékezetű R nyter  A dorján  holland tengernagy megszaba
dná társaival együtt és a gályákról belga hajókra szállíttatott. 
Majd elment Zürichbe, hol nem sokkal megérkezése után egy 
üdvözlő verset irt Gyöngyösi István magyar akadémikus tiszteletére, 
ki disputatiót tartott e tárgy felett: ,, De clavibus regni dei 
apostolis tra d itis“, melyet az Séllyeinek és Harsányinak ajánlott. 
Leírta megidéztetése és szenvedése körülményeit rövideden Lavater 
János bölcselet tanárának felhívására 1676. julius hó 16-án. La
vater Jáuos nevét következő versbe foglalta:

„Justus in Orbe micAt Nobis Noster lavatEruS 
paLmA pro Ut rutilAns germinaT atquE viliét“.

Visszatérve Helvétiából, Nikléci Sámuellel és Zedényivel együtt 
bejárta Szászországot, brandenburgi őrgrófságot, a Hanza városokat, 
Poroszországot, Sziléziát. 1677-ben Boroszlón keresztül hazájába 
tért s Poltáron vonult meg. De ezután Besztercebánya közelébe 
Zsólnára ment. A szentirásból választott mondata volt: Zsolt. 92, 13. 
Jelszava volt: „Az atyának nevét magasztalom.“

331. Lévai István, tisza-tevői vagy gevöi református 
lelkész. (A helynév a delegatum judicium jegyzőkönyvé
nek általam használt másolatában nem olvasható tisztán.)

332. Lévai István, szent-mihályi református lelkész.
333. Lévai Márton, füredi református lelkész.
334. Lévai János, alathai prédikátor.
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335· Lévai “János, naszályí lelkész.
336. Liefmann Mihály, kassai ágostai hitvallású 

lelkész.
Született 1619-ben, Habelschwerdtben, a glatzi grófságban 

Sziléziában. Tanult Tbornban, Boroszlóban, Frankfurtban és Wit- 
tembergben. Kitönően bevégzett 3 éves egyetemi pályája után ismét 
Boroszlóba ment és onnan 1650-ben Purschnitzba, a wolahrinai 
hercegségbe hivatott, hol 10 évig nagy dicsérettel forgolódott hiva
talában, miért is a tanács 1660-ban Liegnitzbe hívta meg diakó
nusnak, és 1661-ben archidiakonus lett a Péter-Pál templomnál. 
Mivel pedig igen buzgó orthodox volt, a reformátusok közt sok 
ellensége támadt. De az üldözések elől megmenekült az által, hogy 
Kassára hivatott első lelkészül, hol 1665-ben egyszersmind az is
kolák felügyelője lön. Wagner Mártonnak 1666-ban történt halála 
után julius 15-én Kis-Szebenben tartott zsinaton egyhangúlag a 
felső magyarhoni hat királyi szabad város szuperintendensévé válasz
tatott, mely hivatalra felszenteltetvén, azt négy évig viselte, mely 
idő alatt 38 lelkészt szentelt föl. Tartott egy zsinatot is 1668-ban 
február 6— 10. napjain Kassán. Majd bezáratván s elvétetvén a 
kassai protestánsok temploma 1673-ban *), tiszttársaival együtt a 
királyi kamara nevében fogságra vettetett, melyben egy évig s 
három hóig sinlett. Megszabadult ugyan sok alázatos kérelmezése 
folytán s ártatlanságának bebizonyítása után, de mégis megidézte
tett a rendkívüli törvényszék elébe 1674. március 5-re Pozsonyba, 
hol a kiköltözésre kötelező téritvényt aláírván, családjával együtt 
elhagyta Magyarországot. Azután Boroszlóba ment s ezt követőleg 
nem sokára Wittembergbe, hol majdnem életét veszté. Ugyanis, 
midőn az 1674-dik év harmadik advent estéjén 7 és 8 óra között, 
Klesch Dániellel és házi urával Rovéder Péterrel együtt időtöl
tésből sakkozott volna, s hallotta, hogy barátja, Baumgarten Gott
fried az utcán hirtelen kiáltott: segélyére sietett s felöltözetlen az 
utcára kiugrott, s ekkor a Baumgartent üldöző közkatonák nyakán 
szúrást ejtettek. Wittembergben két évig tartózkodott, innen az
1676. izgalom elől Birubaumba, Lengyelországba, onnan pedig 1683- 
ban Budissinbe Lausnitzba Römer Dániel helyére hivatott s ment 
első lelkészül; de nem sokára visszahivatott Magyarországba, ne

*) A kassai templom elvétele történt a két címzetes püspök Szegedi 
Ferenc egri és Bársony György nagyváradi püspök által, a kamara-elnök gróf 
Volkra János segélyével. 1673-ban.



119

vezetesen 1683. május 27-én különiratban felkéretett a hat királyi 
város szuperintendensévé, de a meghívást nem. fogadta 'el. Budissin- 
bon 18 évig tartott hivataloskodása után elhunyt életének 83-dik, 
lelkészi hivatalának 52-dik évében 1702. február 16-án.

M u n ká i a következük :
1. „Dissertatio sub praesidio Jacobi Martini adversus Bec- 

cannum Wittembergae. 1648.“ 4°.
2. „Paria revocatoriarum Michaelis Liefmann Superinten

dentis superioris Hungáriáé ex Birnbaum in majori Polonia, ubi 
erat pastor primarius cum responso ipsius ex Polonia dato 1683. 
die 26. maii.“

337. Lievini Miklós, lelkész Hontmegyéből.
Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt, aláírta a hiva

talról lemondásra kötelező téritvényt 1674. május 10-én.
338. Lipinius János, szalatnai ágostai hitv. lelkész.
Született Besztercebányán. Ez először breznóbányai diakónus

volt, innen ment Szalatnára, honnan 1674. március 5-re megidéz
tetett Pozsonyba, hol meg is jelenvén, aláírta a kiköltözőkre ké
szített téritvényt s ennek értelmében az országból kivándorolt. Elébb 
Brégába, azután pedig Strehlába ment, végre Malarisch nevű falu
ban, Galliciában lelkészi hivatalt kapott. Meghalt ugyanott 1686. 
május 1-ső napján.

339. Lisznyai Sámuel, füleki iskolarektor, felső Ma
gyarhonban.

Megjelenvén a törvényszék előtt Pozsonyban, onnan minden alá
írás nélkül megszabadult. Később azonban ruhát változtatván, ismét 
visszament, hogy meglássa: minő kimenetele leend társai sorsának.

340. Literáti Máté, gyarmati lelkész.
341. Literáti Tamás, jókai lelkész.
342. To diner Kristóf, bazini ágostai hitvallású lelkész.
Született 1629-ben február 5-én, Besztercebányán. Atyja szinte 

Kristóf, a belső tanács tagja s egyszersmind várkapitány volt. Anyja 
Plotsch Annának neveztetett. Az elemi tudományokat részint ma- 
gántanitóktól, részint nyilvános iskolákban szerzetté meg. Atyjának 
1647-ben bekövetkezett kora halála csaknem visszatartotta a tovább
tanulástól. Be az isteni gondviselés oly pártfogót támasztott neki, 
ki a szükséges segélylyel ellátta őt annyira, hogy 1651-ben Wit- 
tembergbe mehetett. Ott hallgatta a világi tudományokban Sper-
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linget, Nothnagelt, Ziegrat, Pomariust, Strauchent, Bielefeldet, 
Tenzelt és a theologiai tudományokban Scharfent, Kalowot, Kuna- 
dent, Meissmert és Quenstaedtet. Miután öt évet eltöltött az egye
temen, történt, hogy Herkau mezővárosban a lelkészt hivatal üre
sedésbe jött és a soproni tanács, mint a kinek felügyelete alatt 
a helység állott, irt a theologiai karnak, hogy jótéteményesei közül 
egyet szólítson fel e hivatalra s egyszersmind szenteltesse is föl. 
A facultas Loehnert választotta és a meghívást neki átadta. A fel
szentelés után haza jött Magyarhonba, s lelkészi hivatalát elfoglald, 
melyben megerősittetett és a gyülekezet vezetésével megbizatott. 
Midőn^itt öt évet töltött, meghivatott Kőszegre, onnan pedig 1666-ban 
Bazinba ment diakónusnak, hol nem sokára első lelkész lön. Itt érte 
a pozsonyi vértörvényszék elé megidéztetós 1674. március 5-re, a 
hol megjelenvén, aláírta azon téritvényt, mely a kiköltözők számára 
készíttetett s ennek értelmében száműzetett s 'családjával együtt 
elhagyta az országot. Útját Nürnbergnek vette, mely városnak jó
tékonysága és vallásos buzgalma eleitől fogva ismeretes volt. Ide 
évenkint 100 forintot küldött neki Bazin városa; de mivel a Ma
gyarországba visszamebetésre semmi kilátás nem mutatkozott: folya
modott a nürnbergi tanácshoz az üresedésbe jött weldeni lelkészi 
hivatalért, melyet meg is nyert ápril 6 -án 1676-ban. Ugyanazon 
év augusztus 1-én aláírta a törvénykönyvet. Hét évi működése után 
innen Graefenbergbe hivatott lelkészül, t. i. 1683. julius 5-én, s 
ez állomást október 7-én el is foglalta. 1687. május 2-án azon 
szerencsétlenség érte, hogy a lépcsőzetről leesett s hivatala folyta
tására képtelenné lön. Később elvesztette emlékező tehetségét, egy
szersmind igen erős szélhüdés érte. Elhunyt '1694. május 10-én, 
65 éves korában, s eltemettetett május 15-én.

Munkája következő :
„Indulgentiamm pontificiarum vanitas, h. e. Dissertatio 

theol. qua doctrinae de indulgentiis pontificiis falsitas et futilitas 
ostenditur. Praeside Joan. Scharsio. Wittembergae. 1653.“ 4°. 
24 levél.

343. Lovcsány György, hnustyai ágostai hitvallású 
lelkész, Gömörmegyében.

Ez 1673. előtt alnóviai vagy jólsvai lelkész volt, de a tem
plom királyi parancsra elvétetvén, elüzetett onnan. Megjelent a 
pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt 1674. március 5-re s eleinte 
igen állhatatos volt, miért több társaival együtt elvitetett Komá
romba, hol fogságra vettetett; itt azonban a’ szenvedések annyira
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megtörték, hogy hitét elhagyta, és áttért a római katholika egy
ház kebelébe, melyért, egy olvasót és 50 forint jutalmat kapott. 
Később az üldözések megszűntével ismét visszatért az evangyeliomi 
hitre s lelkészi hivatalát folytatta Tamásfalván, s jelen volt az 
1704. május 28-áü Cseriben tartott egyházi közgyűlésen.

344. L'órincz János, lelkész Hontmegyéből.
Ez a megidézésre megjelenvén Pozsonyban, aláírta ott a bent- 

maradók számára készült téritvényt, melyben hivatala letevésére 
kötelezte magát 1674. május 10-én.

345. M. Lucius Lajos, körmöcbányai ágostai hit
vallású lelkész.

346. Lukács Sámuel, mányi lelkész, Fehérmegyéből.
347. Lupi György, felső-rakoncai ágostai hitvallású 

lelkész, Hontmegyéből.
Ez 1669-ben lett felső-rakoncai lelkészszé s 1674. március 

5-re megidéztetett a pozsonyi vértörvényszék elé, hol meg is je
lent, s mivel egyik téritvénynek sem irt alá, fej- és jószágvesz
tésre Ítéltetett s elvitetett Komáromba fogságra, de a szenvedé
sektől csakhamar visszariadt s késznek nyilatkozott hivatalát 
letenni, vagy az országot elhagyni. Minthogy azonban már ekkor 
Kollonics és Szelepcsényi azt kívánták, hogy a római katholika 
egyházba térjen át, mert másképen már nem szabadul meg: sok 
lelki tusakodás után elhatározta, hogy elébbeni hitvallását elhagyja, 
s e tettéért kapott jutalmul egy olvasót és néhány forintot s ne
hány heti fogság után megszabadult. Később megbánta eltántoro- 
dását, a mint ez megtetszik Buriusnál (Micae historicae, 85-ik lap) 
olvasható saját nyilatkozatából.
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358. Magyar Dániel’, tarnasi lelkész.
359. Magyart Mihály, kis-somlói lelkész.
360. Magyart János, sornóvi lelkész.
361. Mahner Márlon, szent-andrási lelkész.
362. Málossi Mihály, gödössi lelkész.
363. Marossi András, jenöi lelkész.
364. Marossi György, szüdii lelkész.
365. a) Marossi István, bánhidai református lelkész.
366. b) Marossi István, kis-béri református lelkész, 

Komárom vármegyében.
Ez a vértörvényszék előtt megjelenvén Pozsonyban, onnan 

minden aláírás nélkül megmenekült.
367. c) Marossi István, szemerei lelkész.
368. d) Marossi István, ungi lelkész.
369. Marossi Mihály, bicskei református lelkész.
370. Marossi Miklós, almási lelkész.
371. a) Marossi János, péceli református lelkész.
372. b) Marossi János, r.-csabai református lelkész.
373· c) Marossi János, tóthi református lelkész.
374. Martini György, cserencsi ágostai hitvallású 

lelkész.
Megjelenvén a törvényszék előtt Pozsonyban, aláirt azon té- 

ritvénynek, mely a hazában maradék számára készíttetett s mely
nek értelmében hivataláréi lemondott. 1674. május 10-én.

375. Martins György, zistolci lelkész.
376. Masnitius Tóbiás, illavai ágostai hitvallású lel

kész, Trencsinmegyében.
Ez az evangyéliom egyik legszilárdabb vallója, született Kosz

tolnán, 1640-ben, atyja Dániel volt, ki 1634 -1656-ig kosztolnai 
lelkész volt. Egyházi hivataloskodását Illaván kezdette Masnitius, 
hol elsőben (1669— 1671-ig) iskolarektori, azután pedig diakonusi 
tisztet viselt. Megidéztetvén 1674. március 5-re Pozsonyba, állító
lagos felségsértés tárgyában, ott megjelent s ártatlanságát igazolá, 
de a mely nyilatkozata figyelembe se vétetett, hanem két téritvény 
adatott elébe, hogy azok közül valamelyiket írja alá. ü  az aláírást 
megtagadván, ezért több határozott jellemű tiszttársával együtt,
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ápril 4-én halálra és minden javainak elvesztésére ítéltetett s bör
tönbe vettetett Pozsonyban, majd 36-tod magával, tizenkettenként 
kocsira rakatván, egy hóhérnak és 24 dragonyosnak kíséretében 
elvitetett Leopoldvárra, hol kemény és súlyos fogságot szenvedett, 
9 hónapon át sinlődvén börtönben, innen azután elhurcoltatott Ná
polyba, hogy ott a spanyol gályákra eladattassék. De sikerült neki 
Nápoly közelében, Simonides János breznóbányai ágostai hitvallású 
iskolarektorral együtt megszöknie, négy nap múlva azonban, t. i. 
május 11-én Kapra-Kottában elfogatván, hat hétig tömlőében tar
tatott, honnan W eltz György, W eltz Fiilöp és más jóindulatú 
nápolyi kereskedők közbenjárására visszanyerte szabadságát és Olasz
országon keresztül Németországba ment. Hazafelé jöttében huza
mosabb időt töltött Wittembergben, nevezetesen 1675—1681-ig 
tartózkodott itt, hol kiadta ily cimü müvét: „Schola Crucis et 
L ucis“ ; 1676-ban pedig, szenvedése s megszabadulása történetét 
adta ki ily cim a latt: „Unerhörter Gefängniss-Process“, továbbá: 
„Apológiáé vera et clara apostolicae explicatio“ cimü müvét ugyan
ott 1679-ben kiadván, azt Révai Szidónia Katalinnak, Osztrosith 
Mátyás nejének ajánlotta. Ugyancsak Wittembergben adta ki Si
monides Jánossal együtt „Gotteskraft und Gnade“ cimü munkáját 
1681-ben, van egy szláv nyelven irt rövid müve is, mely megje
lent Drezdában 1682-ben s melyet Thököly Imre és Petróczi Ist
vánnak „illustribus duumviris“ ajánlott.

Wittembergből Osztrosith Mátyás által hazahivatván, 1683-tól 
fogva 1684-ig ismét Illaván lelkészkedett; de a földes ur, a Thö
köly fölkelése alkalmával hütlenségi vétséggel vádoltatván, birtokát 
elvesztette, minek következtében ott és igy Illaván is a vallássza
badság megsemmisittetett. Menekülnie kellett tehát innen Masni- 
tiusnak s második száműzetése napjait Blatnica várában számlálta 
(Burius: Micae historicae 176-dik lap): innen a következő 1685. 
évben szentandrási lelkész lön, hol azonban csak egy évet töltvén, 
ment Hájra, a Nigrini Miklós helyére, hol 1686—1706-ig viselte 
lelkészi hivatalát (Monumenta evangelicorum Aug. Coní. in Hun
gária historica. III. kötet 264. lap ) Yalósziníi, hogy itt végezte 
életét is 65 éves korában.

M üvei következők :
1. „Crucis et lucis schola triplicem Christianae vitae lectio

nem tribulationis, liberationis et gratiarum actionis continens et 
proponens, in qua Masnitius et Simonides etc. in libertatem vin
dicati Deo gloriae Didactron offerunt. 1675.“ 8 ° 16 levél.
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2. „Unerhörter Gefängniss-Process, oder wahrhaftiger 
Bericht: was gestalten zwei unschuldige Kreutz-Diener Christi und 
standhafftiger evangelischer Glaubens-Bekenner aus Ungarn etc. 
Gedruckt im Jahre 1676.“ 4°.

3. „ Apológiáé vera et clara apostolicae explicatio et appli
catio sive solida demonstratio: haeresin, seditionem et templi domini 
profanationem indigne et inique augustanae confessioni addictis im
putari: cumprimis asserentibus, haeresin lutheranam, velut matrem 
seditionis sufficientem fuisse, caussam incarcerationis ministrorum 
Ecclesiae Dei evangelicae et abductionis ex Hungária ad triremes 
ex clarissimis scripturis sacris opposita, disputatione publica. Wit- 
tembergae, Anno 1679. proposita.“ 4° 20 levél.

4. „Gottes Kraft und Gnade, die sich an Tobia Masnitio 
und Joanne Simonide reichlich und beständig erwiesen. Wittemberg. 
1681.“ 8 ° 190 lap.

5. „ Wiwolena Bozi winnica, hoc est: Yinea Dei electa. 
Drezdae. 1682.“ 12°.

377. Mathiades Miklós, kotessdi ágostai hitvallású 
lelkész.

Kötessél lelkészszé lett 1659-ben.
378. Matthaei Márton, matyasovici ágostai hitvallású 

lelkész. 1672 -  1674-ig.
379. Mazári Dániel, tamásii ágostai hitvallású lel

kész, egyike Krisztus hü szolgáinak, kik az ő nevéért 
veréseket, fogságot és különféle megaláztatást és gya
lázatot szenvedtek s kiknek csontjait idegen föld hantjai 
fedezik.

Ez legelőször csetneki kántor, azután revuci rektor volt, azután 
schumiáci lelkész lett, végre pedig Tamásiban Négrádmegyében 
viselt lelkészi hivatalt. Megidéztetvén Pozsonyba, 1674. március 
5-re, megjelent ott s ápril 4-én fej- és jószágvesztésre ítéltetvén, 
elhurcoltatott fogságra a leopoldvári börtönbe, hol kilenc hónapig 
sanyargattatott. Egy Ízben Kellió Miklós jezsuita, a leopoldvári rab- 
predikatorok felügyelője addig verette drabantjaival Mazári Dánielt 
s Kóródi Jánost, azért, hogy az ostyát tisztelettel nem illették, 
mig a földön el nem terültek, és a dárdanyelek össze nem tör
tek. Leopoldvárból több társaival együtt elvitetett 1675. március 
18-án s midőn útközben átszállították a foglyokat, egyik káplár
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Mazárinak és Otrokocsinak fejét betörte, össze akarván a hajóban 
minél jobban zsúfolni őket. Elérvén Nápolyba május 7-én, másnap 
eladatott a gályákra 50 darab aranyon, innen azonban hetedma
gával elvitetett Szicíliába a franciák ellen. Itt vette fiának Kris
tófnak hozzá intézett szép levelét, melyet Láni György „Captivitas 
papistica e tc !  cimü müvének végén közöl, A sok verés, a töm- 
löcöztetés. az ut fáradalmai, a gályák súlyos evezőinek emelé'se, 
éhség, szomjúság, a kellemetlen idők, a nagy sanyaruság felemész
tek testi erejét, s a szeretett hazától távol idegen földön végezte 
szenvedésteljes életét, e szavakkal hunyt el: „ama nemes harcot 
én megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam!“

Syracusából, hol elhunyt, kevéssel halála előtt a következő 
levelet irta Nápolyba: „Üdvözlégy atyatársam kedves Nikléci! Az 
elmúlt napokban írtam hozzád egy cédulát, melyre semmi választ 
nem kaptam. Ha már nekünk innen el kell távoznunk és vissza 
kell költöznünk: kérünk mindnyájatokat, hogy ha valami módon 
használhattok, munkálkodjatok érettünk a gályák tisztviselőinél. 
Ha mindazonáltal semmit nem fognátok nyerni: mi a mi Urunk 
Jézus Krisztusért nemcsak testünket a veszélynek kitenni, hanem 
magát az életet is készek vagyunk letenni. Ti azonban, kik még a 
kikötőkben maradandótok, imádkozzatok és könyörgéseitekben ajánl
jatok minket az Ur Istennek! Mi hasonlóul cselekeszünk. Legyen 
meg az Ur akaratja! A mint az Urnák tetszik, úgy legyen! Isten 
veletek!“ Eltemettetett 1675. augusztus hó végén Syracusában.

Fia Kristóf következő müvet adott ki atyja vértanúi életéről: 
„ Vadé D ániel sive: pretiosa mors Martyris hungarici Danielis 
Mazarii Mystagogi Tamásfalv. in comitatu Neograd. Syracusis in 
Triremibus anno 1675. extincti, Epicediis celebrata et a filio pub
licata. Wittembergae. 1676.“ 4° 12 levél.

3 8 0 . M egyeri János, pa lo ta i p réd iká to r.
3 8 1 . M egyeski György, h rabóci lelkész.
3 8 2 . M elekrius János, quintofori lelkész.
3 8 3 . Mensatoris Islván, korossi ágosta i h itvallású 

lelkész.
Ez 1667-től fogva szent-miklósi diakónus volt egészen 1672-ig, 

a mely évben már-az alsó-kubini egyház lelkészéül tűnik fel, honnan 
azonban Sporck, ki teljes vallásszabadságot esküdött a magyarok
nak, csak a katonákat fogadják be, —- Hieronymiades Izsák  dia
kónussal együtt nem sokára kivettette, s helyébo Pongrác Mártont
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helyezte be plébánusnak. Midőn 1674. március 5-re inegidéztetett 
Pozsonyba s ott meg is jelen t: kezdetben az állhatatosak sorában 
állott, miért is ápril 4-én fő- és jószág vesztésre ítéltetvén, elvite
tett Sárvárra, hol fogságra vettetett, innen kilenc hónapi sanyar- 
gattatás után elhurcoltatott Bukkariba, egy horvátországi tenger
parti várba, hol szinte súlyos fogságban sinlett, de itt, mielőtt 
szabadulása bekövetkezett volna, mely 1676. május elején volt, a 
sok szenvedések annyira elcsigázták és megtörték, hogy az evan- 
gyéliomi hitet elhagyván, áttért a római katholika egyház kebelébe.

384. Mez"laki Sámson, perbetei lelkész.
385. Michaelides István, kis-kozmáli ágostai hitval 

lásu lelkész Barsmegyében, hol 1649 — 1674-ig viselte a 
prédikátori tisztet.

386. Mikóczi Mihály, csajághi lelkész.
387. Mikulics Balázs, lelkész.
388. Milochowicz yános, breznó-bányai ágostai hit

vallású lelkész és a zólnai egyházvidék esperestje.
Született Zolnán. Tanult ifjúságában Brégában, azután Wit- 

tembergbeu, honnan Tót-Prónára ment iskolarektornak, majd lel- 
készszé lön egy nyitramegyei egyházban, később Radványban, végre 
pedig Breznó-Bányán lelkészkedett. Innen idéztetett meg a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék elé, hol az országból kiköltözők számára 
készült téritvényt aláírta s ennek folytán a hazából kivándorlót! 
s száműzetésében Brégába vonult, azután Boroszlóba költözött. In
nen 1688. január 11-én a breznóbányaiak hazahívták Simonides 
Jánossal együtt, de nem viselhette sokáig hivatalát, mert 1684-ben 
január 25-én jobb létre szenderült.

Irt egy ily cimü m unkát:
„ Ozdoba 7Orchnosti swetske, hoc est: Ornamentum ma

gistratus. Drezdae. 1678“.
389. Minder vagy Mendel Tamás, téthi ágostai hit

vallású lelkész, Győrmegyében.
Jelen volt Pozsonyban az idézésen, de további sorsáról nem 

tudhatunk semmit.
390. Miskólczi István, pákozdi református lelkész.
391. Miskólczi Mihály, jánosházai református lelkész.
392. Miskólczi Bodnár Mihály, füleki református lel 

kész, tehetségére s képzettségére nézve valóban kitűnő,
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kegyességét tekintve, buzgó, ritka ékesszólásu, tiszteletre
méltó vénségü férfiú, Krisztusnak rettenthetetlen baj
noka, dicsőséges vértanú.

Előkelő nemes családból származott, atyja Bodnár János volt. 
Született 1619-ben. 25 évig volt a füleki reformált egyház lelki- 
pásztora. Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, hol a tör
vényszék előtt meg is jelent. Kocsi Csergő Bálint következőleg 
jellemzi őt: „Kitűnő miveltségü, buzgó kegyességü, ritka szilárd
ságú, csodálatra méltó ékesszólásu, derék testalkatásu s tiszteletre
méltó vénségü férfiú“. „E tulajdonainál fogva - -  mond tovább 
Kocsi —- mindjárt március 6 -án sok fenyegetésekkel s ígéretekkel 
sürgette az érsek. A füleki ekklézsia esedező levelét pedig sem az 
érsek, sem a vértörvényszék figyelembe se vette, sőt borzasztó ká
romlásokat szórt a reformátorok és reformátusok vallása ellen“. 
Két Ízben szólittatott ki különösen gróf Forgács A d  ám és báró 
Zichy István  által, hogy szakadjon el társaitól, de ő ettől még 
gondolatban is távol volt. Midőn március 7-én Forgács Ádám  
kincstárnok azt javallottá volna a megidézett prédikátoroknak, 
hogy valamelyik téritvényt írják alá, s meglehetős hosszas beszé
det tartott e célból: a jelen volt lelkészek közmegegyezéséből 
Miskólczi Mihály felelt rá ily értelemmel: először is megköszöni, 
hogy őket nagyon szánja és belátván a következendő veszélyt, 
mely ő reájok vár, figyelmezteti őket rá. De a mi őt illeti, semmi
képen nem mehet arra, hogy a mely bűnt el nem követett, azt 
mint általa véghezvittet, vallja be és ismerje el, s a mely bünte
tést teljességgel nem érdemel, azt saját maga szabja magára, ne
vezetesen hivatala letételét vagy az önkéntes száműzetésbe mene
telt. Hogyha pedig, dacára ártatlanságának, megbüntettetik, ő arról 
nem tehet, bízik ugyan ártatlanságához, de elvégre is, a hatalom
mal szembe nem szállhat, s a mi rajta esik, kénytelen elszenvedni, 
— mely nyilatkozatát társai is mindnyájan helyeselték s ők is 
hasonló értelemmel válaszoltak. Mivel a téritvények közül egyiknek 
sem irt a lá : ápril 4-én fej- és jószágvesztésre ítéltetett, és az Íté
let kimondása után , a többieknek rettentésére negyedmagával, 
Kollonics parancsából vasra veretett, és a pozsonyi vártömlöcbeu 
fogságra vettetett, hol ápril 4-től fogva május 29-ig kegyetlenül 
sanyargattatok, ifiig több társai még szabadon jártak-keltek a vá
rosban. 1674. május 29-én elvitetett ötödmagával Berencsre, hol 
ismét kemény fogságot szenvedett. Majd a következő év március 
18-án Berencsről elvitetett s hajtatott Olaszország felé, hogy el-



adattassék a nápolyi gályákra. Gályarabságra hurcoltatása közben, 
a bilincsek horzsolása, az ut és idő kellemetlenségei miatt lába 
elromlott, sőt rothadásnak indult. Peskaránál kikötvén a hajó, mely 
Trieszttől fogva szállította a rabpredikátorokat, Miskólczit pokrócba 
takarva vitték be társai. A Peskarából Theateba vivő utón igy 
imádkozott: „0 misericordissime Deus, Patep Domini nostri Jesu 
Christi, cui in sacro ministerio, licet non in illa perfectione, quae 
requirebatur, tamen secundum vires meae humanae infirmitatis, 
omni studio et bona conscientia per 25 annos servivi, miserere 
mei et loco horum convitiorum opprobriorum et miseriarum cito 
propitius concede mihi in Eegno tuo requiem, honorem et exulta- 
tionem!“ Egyike ő azon hat szenvedőnek, kik Theatében hátraha
gyattak, mivel a kiállott sok vereség, éhség, szomjúság, hőség, 
hideg és fáradság miatt a tovább gyaloglásra képtelenek valának. 
Midőn kegyetlen kísérői Theatében a tömlöcbe hajtották, lábain a 
hús rothadt lévén, s igy azokkal iszonyú fájdalmat szenvedvén, 
nem tudott járni, hanem négy kéz-láb mászott be nagy ügygyei 
bajjal, s borzasztó kínokat szenvedő börtönében. A rákseb elborít
ván lábát, el kellett vágni. Lábainak fájdalma miatt sem éjjel, 
sem nappal nem alhatott, sőt fájdalomkiáltásai miatt társainak 
sem volt nyugodalmuk. Egyéb nyavalyák mellett reá jött a vérhas 
is. Érezvén megoszoltatásának óráját, kérte fogolytársait, hogy ol
vassanak valami kegyes elmélkedést. Nálok lévén az „Aureum 
Thuribilum“ nevű könyvecske, örömest teljesiték kérését s abból 
az utolsó előtti beszédet vagy imát s a Yl-ik és CXLIII-ik zsol
tárt s más e nemüeket olvasván, a halálra .vált jobb sorsra méltó 
kitűnő férfiú, éhség, szomjúság, mezítelenség, a börtön undokságai 
s a bogarak által emésztetvén, tiszta s nemes lelkét kimondhatat
lan szenvedések után 1675. május 19-én hajnalban hűséges terem
tőjének ajánlotta, ki azt magához is vette. Teste a tömlőéből ki
vitetvén, eltemettetett. „Nem éhezik többé, sem nem szomjuhozik 
többé, sem a nap hévsége vagy valami egyéb hévség nem árt 
nékie, mert a bárány, a ki vagyon a széknek közepében, az legel
teti őt és a vizeknek élő forrására viszi őt és eltöröl az Isten az 
ő szemeiről minden könyhullatást. (Jel. 7, 16—17.)

393. Missovics János, badini ágostai hitvallású lel
kész, Nagy-Hontmegyéböl.

Ez a pozsonyi vértörvényszék előtt megjelenvén, minthogy a 
téritvónyeknek alá nem irt, halálra ítéltetvén, Komáromba vitetett 
fogságra, itt azonban nehány napi szenvedés után eltántorodváu
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hittől szakadt lön. Jutalmul egy olvasót s néhány forintot kapott, 
s a római katholika vallás tanaiban való nehány heti oktatás után 
elbocsáttatott.

394. Mituch yános, oronóvi vagy ozoróci ágostai 
hitvallású lelkész, Trencsénmegyében.

Megjelenvén a megidézésen, aláirt azon téritvénynek, melynek 
tartalma szerint hivatala letételére köteleztetett, 1674. május 10.

395. Mohácsi Ferenc, héreghi lelkész.
396. Mohácsi István, lelkész.
397. Möller Dániel, ordini ágostai hitvallású lelkész, 

Nógrádmegyében.
Azelőtt nagy-szombati iskolarektor volt. Megjelenvén a tör

vényszék előtt Pozsonyban, aláirt azon téritvénynek, melynek értel
mében a hazából kiköltözött. Nejével és gyermekeivel folyvást Zit- 
tauban tartózkodott s magántanitással foglalkozott.

398. Molitoris Miklós, beszterce-bányai ágostai hit
vallású lelkész.

Ez 1645-ben Teplán lett lelkész a Carbonarius Beniámin 
helyén. Megidéztetvéu, megjelent Pozsonyban, hol aláírta azon té
ri tvényt, mely szerint hivataláról lemondott. Nagy ínségbe s nyo
morba taszittatva halt el.

399. Mollyár György, sókuti lelkész.
400. Mollus Dranckó, ocini ágostai hitvallású lelkész, 

Hontmegyéből.
Megjelenvén a törvényszék előtt, aláírta a bentmaradók szá

mára készült téritvényt, melyszerint lelkészi hivatala letételére 
köteleztetett.

401. Monkovicénus Dániel, bodajki vagy bodicei 
ágostai hitvallású lelkész.

Ez 1673-ban kivettetett a lelkészlakból, de 1685-ben ismét 
visszatért.

402. Mosóczi Institoris Mátyás, kosztolnafalvai ágos
tai hitvallású lelkész és esperest, Trencsinből, a divéki 
vagy más adat szerint a bajmóci egyházmegyében.

Kosztolnafalvi lelkészszó lett 1667-ben, s esperestté válasz
tatott 1669-ben. Megidéztetvón 1674. március 5-re Pozsonyba, ott

9



meg is jelent, de csakhamar eltántorodott s aláirt azon térigény
nek, melyben hivataláról lemondásra kötelezte magát.

403. Mosóczi Sámuel, egerszegi lelkész.
404. Mosonyi Márton, szent-istváni lelkész.
405. Mráz Péter, turuckai ágostai hitvallású lelkész, 

Nógrádmegyéből.
Erről csak annyit tudunk, hogy jeleu volt a megidézésen.
406. Murányalljai Pál, brádi lelkész.
407. Muriocki Mátyás, lelkész, Hontmegyéből.
Ez az idézésen megjelenvén, aláírta a bentmaradókra szóló 

téritvényt, melynek következtében hivatalát letette.
408. — — — — madasi \ prédikátorok, kik-
409. — — — — marosi /  nek nevei, hallgatóik
410. — — — — marosfalvi f által a törvényszék
411. — — — — mártonfalvi i előtt eltitkoltatok,
412. — — — — mohaji l és így nem is tud-
413. — — — — mohi J hatók.
414. Nagy András, szél-tárkányi lelkész.
415. Nagyczenki István, mérgesi ágostai hitvallású 

lelkész, Győrmegyéből.
Megjelent a törvényszék előtt: de további sorsa ismeretlen.
416. Naláczi András, farkasfalvi lelkész.
417. Neckel Dániel, körmöd ágostai hitvallású lelkész.
Ez 1659-ben lett körmöci lelkészszé, honnan megidéztetett

Pozsonyba. Aláirt azon téritvénynek, mely szerint az országból ki
vándorlásra köteleztetett.

418. Negyedi György, verebélyi lelkész.
419. Németh István, angyalai lelkész.
420. Némethi György, szerencsi református lelkész, 

Győrmegyéből.
Ez megjelent a vértörvényszék előtt s halálra ítéltetvén, el

vitetett Eberhárdra s ott fogságra vettetett. Innen azonban 1675. 
nyarán, midőn őrizői elaludtak, többi fogoly társaival együtt sze
rencsésen megszökött.

421. Némethi István, nyárádi református lelkész, Ung- 
megyében.
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Megjelenvén Pozsonyban a megidéztetésre s a téritvényeknek 
alá nem Írván, halálra ítéltetett s elvitetett Eberhárdra, hol fog
ságra vettetett. A börtönben, hol Szelepcsényi kényszeritette az 
aláírásra a fogoly papokat s azok ezt tenni nem akarták: egy do
ronggal reájok rohanván, verni kezdette őket s Némethi Istvánnak 
az egyik karját úgy eltörte, hogy az egész életében használhatat
lanná lett. Végre 1075. nyarán, mig az őrök aludtak, szerencsésen 
megmenekült a fogságból. Megszabadulása után Erdélybe vonult s 
holta napjáig nyakába kötve hordozta kezét.

4 2 2 . Neoskóvi M ih á ly , felkai ágosta i h itvallású  lelkész.
Született Szepes-Várallján. Valószínűen 1641-ben ment Fel

kára, a Szepes-Szombatra távozott Arelt Gergely helyére, de hogy 
honnan, nem bizonyos. (Hurius: Micae historicae. 155 lap). Neos
kóvi mellett két diakónus működött, u. m. Lóczi Pál, kit 1646. 
szeptember 9-én, és Möller János, kit 1650. második adventjén 
szentelt fel Wagner Márton szuperintendens és bártfai lelkész. Az 
ő ajánlatára hívta meg a bártfai tanács 1650. ápril 4-én Felkáról 
Róth Györgyöt kántorul, a kántorsága 36-ik évében, március 14-én 
elhalt Bucholtz Burchard  helyére. Midőn a huszonnégy királyi 
lelkész közé felvétetett: ez alkalommal a szokásos esküformát neki 
is le kellett tenni. A 13 mezőváros lelkészei közt második conse
nior volt. E ngel Tóbiás szepes-szombati lelkész felett, ki 1665. 
julius 22-én meghalt, Peschovius D ániel esperest rendeletéből 
julius 25-én halotti beszédet tartott ez igék felett: „légy hiv mind 
halálig“. Ugyanezen év november 19-én Peschovius Dániel espe- 
rosttel, Gürther András szónokkal és Erinthaerius Tóbiás bélabá- 
nyai lelkész s conseniorral együtt elment a lublói várba Twar- 
cziánszky János várkapitányhoz, s utitársaival együtt kórelmozőleg 
előadta, hogy ha ők a 13 mezőváros bármelyikébe jönnének és 
azután ott elhalnának : hátrahagyott özvegyeik a nagy ezüstkanál 
helyett inkább valami pénzbeli adománynyal segittessenek, anyagi 
helyzetükhöz képest. De minden kérésük biábanvaló volt, mert a 
várkapitány azt felelte : „elődeim bevett szokásaitól teljességgel uem 
távozhatom el: marad minden a régi“. így kénytelenek, voltak ered
ménytelenül visszatérni. A Poprádou. 1*509 november 20-án Weiss 
Tóbiás lakában tartott gyűlésben egyhangúlag esperestté nevezte
tett s megerősittotett. A donnestmárki templom elvétele s a lel
késznek Melczel Jánosnak  a lelkészlakból kihányatása alkalmával, 
mely 1671. junius 14-én a gróf Csáky drabantjai által követtetett 
el, mint esperest, az erőszakos tény ellen, W eiss Tóbiás consenior-
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ral és Kiesek D ániel egyházmegyei jegyzővel együtt ünnepé
lyesen tiltakozott. De csak kinevették óvástételét. Az 1674-diki 
egyetemes üldöztetés idejében több szepesi lelkésztársaival együtt 
ő is száműzetett és más országokban nyomorogva tartotta fent éle
tét. Visszatért-e későbben a hazába, vagy idegen földön halt el 
nyomorban: e felől semmit nem tudhatunk.

M u n ká i következők :
1. „Carmen ?iuptiale, domino Samueli Csornák, ecclesiae 

neosoliensis pastori Slavorum sponzo et Helenae Sinapiae sponsae 
oblatum. 1670.“

2. „Sahitatio , qua princeps Stanislaus Heraclius Lubomirszky 
in arce Lublo 1671. excipiebatur.“

3. Egy részint latin, részint német nyelven irt naplótöredék.
423. Nerráni János, lipcsei ágostai hitvallású lelkész.
424. Nicocandó Ferenc Sámuel, ágostai hitvallású 

lelkész, Hontmegyéből.
Megjelenvén a törvényszék előtt Pozsonyban, aláirt azon té- 

ritvénynek 1674. május 10-én, melyben hivataláról lemondott.
425. Nigrini Miklós, ágostai hitvallású lelkész.
Ez 1636—1652-ig halusici lelkész volt; 1652-től fogva pedig 

1660-ig Cseitán folytatta lelkészi hivatalát, de itt a II-dik Nádasdv 
Ferenc parancsából 1660-ban elvétetvén a templom, hivatalából 
kivettetett. Midőn megidéztetett a pozsonyi vértörvényszék elébe s 
ott meg is jelent: aláírta azon téritvényt 1674. május 10-én, mely
nek értelmében hivatalát letette. Az üldözések megszűntével 1684-től 
1686-ig háji lelkész volt. (Lásd: K le in  : Nachrichten. III. kötet. 
286. lap.)

426. Nigrini Miklós, puchóvi ágostai hitvallású lel
kész, Hontmegyéből.

Ennek másik neve Osskersky, valószínűleg Nigrini János 
egykori zólnai rektornak fia. Született Zólnában, s kezdte tanulását 
ugyanott, Parschitius György, Ladiver Illyés és Milochovinus Mik
lós vezetése alatt. Tanult továbbá Kajeceu, Kosenbergen és Kör
möcbányán. Ezután elment Thornba, Danzigba és Königsbergbe, 
mely utóbbi helyen két évig időzött. Midőn hazájába visszatért, 
először besztercebányai eonrector, egy év múlva pedig szülő városá
ban Zólnában rektor lett, mely hivatalát három évig jó sikerrel és 
nagy tetszéssel viselte. 1653-ban Moteschitzre hivatott lelkészül, 
egy trencsénmegyei faluba; de itt alig töltvén egy évet, a puchó-
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viak hívták meg 1654-ben, mely meghívást el is fogadta. Midőn
1671-ben a Leopold király parancsára ápril 13-án minden mág
násnak, nemesnek és lelkésznek meg kellett jelenni Trencsénben, a 
királyi rendelet meghallgatása végett: e miatt Zélnában, ápril 2-án 
előleges lelkészi értekezletet tartottak a prédikátorok, melyben nem
csak az ment határozatba, hogy az egész dolog teljesen a szupe
rintendensre bizatik, hanem egyszersmind ő Zászkaliczky András 
hricsovi lelkészszel, mint az egyházmegye képviselője teljhatalmú 
utasítással láttatott el. Megidéztetvén a rendkívüli törvényszék 
elébe: minden további gondolkozás nélkül aláírta azon téritvényt, 
mely a bentmaradókra szólott s melynélfogva ő hivataláról lemon
dott. Meghalt 1682-ben, hagyván maga után egy üut Sámuelt.

Van egy dissertatiój a :
„De baptismi necessitate. Leutschovia. 1651“. 4°.
427. Nigrini Pál, ágostai hitvallású lelkész, Tren- 

csénmegyéből.
Ez a törvényszék előtt megjelenvén, aláírta azon téritvényt, 

mely a hazából kiköltözők számára készült, s azután önkéntes 
számkivetésbe ment.

428. a) Nigrini János, kiugabsteini ágostai hitval
lású lelkész, Hontmegyéböl.

Megjelenvén a törvényszék előtt, aláírta azon téritvényt 1674. 
május hó 10-én, melynek értelmében hivataláról lemondott.

429. b) Nigrini János, nagy-stricei ágostai hitval
lású lelkész, Trencsénmegyéböl.

Ez 1649-től fogva 1652-ig puchói iskolarektor volt, ezért 
Puchói Nigrini János néven is jön elő. A többi Nigrinitől csak 
abban különbözik, hogy ő, midőn 1674-ben a pozsonyi vértörvény
szék előtt állott, nem mondott le hivataláról, mint azok cseleked
tek, hanem megtartván hivatalát, a kivándorlók számára készült 
téritvényt irta alá, melynek következtében a hazából kibujdosott.

430. c) Nigrini János, osztrahici ágostai hitvallású 
lelkész, Hontmegyéböl.

Megidéztetvén a pozsonyi vértörvényszék elé, ott meg is je
lent s aláírta azon téritvényt, melynek tartalma szerint hivata
lát letette.

431. a) Nikléczi Boldizsár, agárdi ágostai hitvallású 
lelkész Nógrádmegyében.
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432. b) Nikléczi Boldizsár, a lsó -sz treh o v a i á g o s ta i 
h itv a llá sú  lelkész, N ó g rá d m e g y é b e n .

Született 1636-ban, lelkészi hivatalt viselt Alsó-Sztrehován, 
honnan megidéztetett 1674. február 28-án Pozsonyba, március 5-ik 
napjára. Megjelenvén a vértörvényszék előtt, mivel a téritvéuyek- 
nek alá nem irt, ápril 4-én halálra és minden javainak elkobzá
sára ítéltetett. Ez Ítélet értelmében elvitetett a leopoldvári bör
tönbe, hol vasra veretvén, kemény fogságra vettetett s egy évig 
a legsúlyosabb munkákat kellett végeznie. Innen a következő 
1675-ik év március 18-án kivétetvén a börtönből, katonák kísére
tében hajtatott Nápolyba, hova május 7-én megérkezvén, másnap, 
50 darab aranyon eladatván örökös rabszolgaságra, a gályarabok 
közé számláltaték, és hordozta a nagy nyomorúság terhét mindad
dig, mig nem 1676. február 11 én a dicső emlékű holland ten
gernagy R uyter  közbelépése folytán megszabadult. Azután elment 
Helvetiába, hol huzamos ideig tartézkodott s 1676. julius havában 
leírta szenvedése történetét a Lavater János felszólítására. 1679-ben 
tért vissza a hazába s Alsó-Sztrehovára vonult. Későbben pedig, 
t. i. 1685-ben Beszterce-Bányára ment, a szláv ajkú gyülekezet 
lelkészéül, s valószínű, hogy itt végezte életét is 1704-ben. Jel
szava volt: „Conscientia bene actae vitae, multoriimque benefac
torum recordatio jucundissima est.“ Cicero in Cat.

433· Nikléczi Illyés, u j-b án y a i á g o s ta i  h itv a llá sú  
isk o la rek to r.

Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt, aláírta azon té- 
ritvényt 1674, május 10-én, melynek értelmében hivataláról le
mondott.

434. Nikléczi Sámuel, u j-b á n y a i á g o s ta i  h itv a llású  
lelkész.

Ezt B urius  (177-ik lapon) kürtösi lelkésznek mondja, hihető 
azért, mert 1673-ban kihányatván Uj-Bányán a lelkészlakból, da
rab ideig Kürtösön  tartózkodott. Megidéztetvén 1674. március 5-re 
Pozsonyba, ott megjelent s a téritvény aláírását határozottan meg
tagadta. Ezért ápril 4-én fő- és jószágvesztésre ítéltetvén, elvite
tett Leopoldvárba, Trencsénmegyébe s ott 9 hónapig tartó fogsággal 
sanyargattatott; nyáron át, rekkenő hőség idején föld alatti szűk 
tömlöcbe rekesztetvén társaival együtt, a fulasztó melegség és ár
talmas szag miatt egy ízben elájult, de azért szabad levegőre menni 
tiltva volt. 1675. március 18-án elvitetett Leopoldvárból oly cél
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hói, hogy a nápolyi gályákra eladattassék. Történt útközben, midőn 
Theátéban voltak, hogy a városparancsnok két jogtudóssal a rab- 
predikátorokhoz a börtönbe lement s velők szóba állván, kérdezte, 
hogy mit hisznek ? Erre mindegyik felekezetbeliek a kellő módon 
és alaposan megfeleltek; kérdezték nevezett látogatók azt is, hogy 
mit hisznek a purgatóriumról ? Mire Nikléezi Sámuel felelt ily ér
telemmel: „mi nem hiszünk semmi purgatoriumot, mert mint a 
gazdag és Lázár története mutatja, a halál után csak két hely 
van a szentirás szerint, u. m. a pokol és a meny ország.“ Theátéból 
elvitetett Nápolyba s ott eladatott gályarabul, s hordozta a gályák 
bilincseit 1676. február 11-ig, a mikor R uyter A dorján , a derék 
holland tengernagy megszabadítván a méltatlan szenvedőket, ő is 
szabaddá lett és elment Helvétiába, Zürichbe, hol a Lavater János  
felszólítására életrajzát rövideden leírta, de a moly már annyira 
megavult, hogy olvashatatlan és igy adatai fel nem használhatók. 
Búcsút vevén a vendégszerető derék helvétáktól, Leporinussal és 
Zedénvivel Szászországot, Brandenburgot bejárta s 1677-ben haza 
jővén, Tamásfalvára ment, hol lelkészi hivatalt viselt. Innen Sel- 
mecre hivatott a szlávajku gyülekezet lelkészéül, de alig hogy elment 
oda, az ellenfél üldözése miatt futnia kellett onnan. Azután ismét 
Tamásfalvára tért vissza, hol (Burius szerint) meg is halt. Más 
adatok szerint pedig 1694—1706-ig pribelyi lelkész, 1706—1709-ig 
tóthprónai lelkész volt, honnan azonban kivettetett. Késő vénség- 
ben halt meg. Valószínűleg ezzel levelezett a gályákon tartó rab
ságban M azári D ániel tamásfalvi lelkész. Ennek: Monumenta 
evang. aug. conf. in Hungária hist. II. kötet 251-dik lapján „ A d 
versaria“ cimü müve emlittetik.

435. Nikolaides Márton, n em es-m ag asi á g o s ta i  h it
v a llá sú  le lkész , V a sm e g y é b e n .

Ez a törvényszék előtt megjelenvén Pozsonyban, azt vallotta, 
hogy a prédikátorok, mind innen, mind túl a Dunán, nagyban füg
genek Vitnyédi Istvántól. Továbbá, hogy egyszer Kőszegen tartott 
ez a Vitnyédi a prédikátorokkal gyűlést, melyen jelenvolt Fekete 
István kőszegi szuperintendens is, több, körülbelől ötven prédiká
torokkal. Azon bizonyítványt, melyben elismeri, hogy minden pré
dikátor és tanító felségsértő: aláírta 1674. március 13-án. Egy
szersmind a kiköltözők számára szóló téritvényt is aláírta 1674. 
május 10-én s ennek következtében a hazából kivándorlott.

436. Nógrádi János, b ó th a i lelkész.
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437· Nostitius János, so luzta i á g o s ta i  h itv a llá sú  le l
kész, T re n c sé n m e g y é b e n .

Ez 1670. február 6 -án zólnai diakónus volt. Mint soluztai 
lelkész, megidéztetett a pozsonyi vértörvényszék elébe s midőn meg
jelent, aláírta azon téritvényt, melynek értelmében a hazából ki- 
vándorlott és ment Boroszlóba, hol az ifjúságot héber nyelvre 
tanította ; majd 1682-ben Zólnára visszaköltözött, de a hol nem 
sokáig maradhatott, mert az ellenfél garázdasága miatt 1683-ban 
október havában távoznia kellett onnan, s azonnal meghívták az 
uj-stubnyaiak lelkészül. Sok évet töltött a königsbergi, hafninii és 
wittembergi egyetemben, honnan visszatérve, bazini iskolaigaz
gató lett.

438. Nozdroviczky Pál, g ö r re i  á g o s ta i  h itv a llá sú  lel
kész, V a sv á rm e g y é b e n .

Megjelent Pozsonyban a vértörvényszék előtt, s aláirt azon 
téritvénynek, mely a hazából kiköltözők számára készült, 1674. 
május 10-én, s ennek folytán az országból kivándorolt.

439. Novák Márton, mecenzéfi ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez elsőben kossi iskolarektor volt, később ugyanott lelkészszé 
lön, honnan azonban P dlffy  grófné által elüzetett s bujdosásábau 
a mecenzéfiek hívták meg lelkészökül. Az egyetemes idézéskor ön
kéntes számkivetésbe ment, s nejével, fiaival s leányaival Brémá
ban, Boroszlóban, Lignitzben és végre Budissinben élt, mígnem 
1682-ben hallgatói által visszahivattatott. Számkivetésében ily 
cimü munkát irt és bocsátott sajtó alá: „Ungarische gewisse und 
wahrhaftige Avisen“. Továbbá: a maga és más tiszttársai élettör
ténetét is megírta.

440. — — — nagy-endrédi
441. — — — nagy kozmáli
442. — — — nagy-mihályi
443. -  — — — nagy-töreji
444. — — — --  névedi
445. Obernal Márton, assa-kürthi lelkész.
446. Óbudai András, hartyáni vagy abai lelkész.
447. Ochriniál Márton, abui ágostai hitvallású lel

kész, Nyitramegyében.

( p réd ik á to ro k , k iknek  
n evei h a llg a tó ik  ál- 

( tá l a  tö rv é n y sz ék  
1 e lő tt  e ltitk o lta tta k .
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Ez a rendkívüli törvényszék előtt megjelenvén, aláirt azon 
téritvénynek, mely szerint az országból kiköltözésre kötelezte ma
gát ; minek következtében nejével, két fiával s leányával Brégába 
ment számkivetésbe, a hol meg is balt, neje is ugyanott temette- 
tett el 1681. május hó 2 -án.

448. Oder János, ágostai hitvallású lelkész, Hont- 
megyéböl.

Megjelenvén Pozsonyban a törvényszék előtt, aláírta azon 
téritvényt, melyben lelkészi hivatalával véglegesen való felhagyásra 
kötelezte magát.

449. Odicius Dezső, viderinci ágostai hitvallású lel
kész, Burius szerint (163. lap) Orlichius.

Ez a törvényszék előtt megjelenvén, aláírta a kivándorlók 
számára készült téritvényt s ennek folytán az ország határait el
hagyta, Boroszlóba ment számkivetésbe nejével s gyermekeivel 
együtt, hol mások segedelméből élt. Végre 1682. május 25-én 
több száműzött tiszttársaival együtt visszatért a hazába, hol előbb 
Teplán, azután Tóthfalván lett lelkész. Midőn egykor Lőcsén láto
gatóban volt, ntonállókra bukkant, kik őt s a vele levőket kifosz
tották és megverték.

450. Ondrekovicz Bálint, hradegi ágostai hitvallású 
lelkész, Trencsénmegyében.

Aláirt azon téritvénynek 1674. május hó 10-én, melynek 
értelmében hivataláról lemondott.

451. Oroszt Pál, thedii lelkész.
452. Oroszki János, laboszlári lelkész.
453. Otrokocsi Fórizs Ferenc, rimaszécsi református 

lelkész, Gömörmegyében, a borsodi esperestségben, mely
nek székhelye Szent-Péter.

Született 1648. október havában Otrokocson, vagy Bőd Péter 
és Klein szerint Bimaszécsen. Tanult elébb a hazában, majd a 
külföldi egyetemekben, különösen Utrechtben. A hazába visszatérve, 
legelőször szathmári professor lön 1669—1671. (Lampe: 619. lap.); 
azután Bima-szécsen lelkészkedett. Az idézvény, mely szerint már
cius 5-re Pozsotíyban meg kellett jelennie, kézbesittetett neki
1674. február 27-én. Elmenvén a kitűzött időre Pozsonyba, ápril 
4-én több hithü tiszttársaival együtt, kik a téritvénveknek alá 
nem Írtak, fej- és jószágvesztésre ítéltetett; majd elhurcoltatott
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Leopoldvárba, hol 9 hónapig a halálnál rettenetesebb fogságban 
sinlett, mígnem 1975. március 18-án elvitetett Leopoldvárból, sőt 
a haza határiból is s szállíttatott Nápolyba, hol május 8-án a gá
lyákra eladatott. Innen 1675. junius 6 -án levelet irt Lesden  ut- 
rechti tanárhoz, a melyben mind maga, mind társai fogságát leírja. 
Ennek másolata olvastatott fel 1675. november 5-én a genfi papi 
testület gyűlésén. Továbbá 1676 januárban szinte írott Turretin- 
hez Genfbe levelet. (Sárosp. fűz. 1862. 923. lap.). Midőn 1676. 
február 10-én megszabadult gályarabságából: elment Helvetiába, 
Zürichbe s egy darab ideig itt tartózkodott, szállásolván a Balber 
R u d o lf  Józse f házában. Itt tett papírra életére vonatkozó némi 
jegyzeteket a Lavat er János  felszólítására 1676. július 15-én. 
Haza jővén száműzetéséből, elébb Gyöngyösön lett pappá 1681 —
1683-ig, azután Kassán. Itt azonbati elmezavarba esvén, Kassáról 
eltétetett máshova, melynek utána elment ismét külföldre, neveze
tesen: Angliába és Belgiumba, hol némely iratait sajtó utján közzé 
tette. Haza térvén, azon rögeszméje volt, hogy az Isten őt válasz
totta eszközül a protestánsok és katholikusok összeegyeztetésére, 
mely szándéka, midőn ellenkezőkre talált volna hitfelei között, nyilván 
áttért a római katholika vallásra és Nagy-Szombatban egy ünne
pélyes prédikációt tartott 1694. aug. 29-én, a CXIX. zsolt. 176. 
verse fölött, magát a századik elveszett, de megtalált juhnak ma
gyarázván. Ezután Nagy-Szombatban a hazai jogot tanította, majd 
rendezte az esztergomi káptalan iratait.

Otrokocsiról Jordánszky*) következőleg beszél: „kiszabadul
ván a gályarabságból, elment Rómába, hol több mint egy évig 
időzött, s a római katholikus szertartás fönsége által elbüvöltetve, 
hitét megtagadta s haza térve, szóval, Írással s példájával műkö
dött a római katholicismus érdekében.“ Ezen előadásnál elhallgatja, 
hogy Otrokocsi vatikáni könyvtárnok akart lenni, de azt, noha római 
katholikussá lett, meg nem adták neki. Azután Nagy-Szombatban 
lakott. Több müvei közül ezt említi fel: „ Roma civitas D e i sancta“, 
melyből örömmel idézi Jordánszky , hogy Otrokocsi maga be is
meri, hogy tiszttársai, tudniilik a protestáns lelkészek legtöbbuyire 
valósággal lázadók voltak. Azt is írja Jordánszky, hogy hire járt, 
mig Otrokocsi Rómában időzött, miszerint a lelkészek azon hirt 
terjesztették irataikban ő felőle, mintha ő istenkáromlások és két

*) „De kaeresi abjuranda quid statuat ecclesia romano catholica ? Stri- 
gonii. 1822.“ 8“.
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ségbeesés közt gyalázatos és borzasztó módon múlt volna ki a 
világból; a mi ugyan nem volt igaz; és a mit élve meg is cáfolt, 
azt az előtt 4 évvel (t. i. 1819-ben Jordánszky müve 1822-ben 
kél,) újra felélesztették a sárospataki helvét hitvallású tanárok. 
Mert midőn báró Szepessy Ignác  erdélyi kormányzó, az uniora felszó
lító a protestáns lelkészeket, azok azt felelték, a mit hajdan a 
ravasz róka mondott az erős oroszlánnak; „nem akarom, mert a 
nyomdokok visszariasztanak!“ Mert mindnyájan azok, kik csak 
áttérnek a római katholika hitre, e tettüket megbánták. Példa előt
tünk — mondák — a kitűnő Otrokocsi Fő-rizs Ferenc, ki midőn 
Nagy-Szombatban halálát érzé közeledni, előmutatta a puszta-föde- 
mesi protestáns lelkésznek a helvétiai vallástételt, melyet saját 
kezével irt le, s melyet feje alá rejtve tartott jelképül, arra nézve, 
hogy azon hitvallásban akar meghalni. A mi kitudatván, a jezsui
ták megfosztották a római katholika szertartásoktól és az Otrokocsi 
holt testét a városon kívül kellett eltemetni az eretnekek közé. 
De ezt megsemmisíti a nagy-szombati vizsgálat, úgymond Jordánszky. 
Mert legjelesebb férfiak bizonyságtétele szerint a szent M iklós 
templomának fala mögé temettetett és még a mi érésünkre is állott 
a sírkő, mely nyugvó helyét jelölte. A lelkész hivatali könyvben 
pedig haláláról, és eltemettetéséről a következők állanak: „Az 
1718 -ik évi október 1 -sö napján pzette le a természet adóját 
kitűnő fé r fiú  Otrokocsi Fórizs Ferenc ur , a szent theologia, 
bölcsészet és m ind két jog  tudora , életének körülbelül 6Q-ik 
évében. E ltem ettetett a Szent-M iklós templomának cinteremé
be n a f  így tehát midőn a Jézus Krisztusért és annak tiszta evan- 
gyéliomáért minden nyomorúságot kiállott vala, és a Krisztus élő 
vértanújának szép nevezetét kiérdemelte vala: hitvallását hütlenül 
megtagadta és elhagyta. Meghalt Nagy-Szombatban 70 éves korában·

M u n ká i a következők :
1. Kereszt alatt nyögő magyar Erdeinek  hálaadó és kö

nyörgő imádságai. Kolozsvár 1682. 12°.
2. Idvességes beszélgetések. Kolozsvár 1683. 8 °.
3. Apocalyptica tuba quinta : ortum, progressum et interitum 

locustarum pandent. Amstelaedami 1690. 8 °. Ezt gyöngyösi lelkész 
korában irta 1683-ban. *)

*) Valósággal pedig 70 éves korában halt meg, mert Lavaternek írott 
emlékjegyzetében saját maga azt írja, hogy 1618. október havában született.

R. K.
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4. Sententia media ac pacificatoria de remissione peccatorum 
veteris et novi testamenti fidelium. Amstel. 1690. 8 °. Ezt 1689. 
kassai lelkész korában irta,

δ. Irenicum  seu pacis consilium pro ineunda unione at con
cordia inter fratres protestantes, Aug. et. helv. Confessioni addic
tos. Franekerae. 1692. 8 °.

6 . Questio decantata: Ubi ;fuerit ecclesia reformata ante 
Lutherom, Zwinglium et Calvinum? Amstelodami. 1691, 8 ° a ma
gyar királynak, Józsefnek ajánlva.

7. Origines Hungaricae seu liber, quovera Nationis Hun- 
garica origo, et antiquitas e veterum monumentis et Linguis praecipuis 
panduntur, indicato hunc in finem fonte, tum vulgarium aliquot vo
cum hungaricarum, tum aliorum multorum, nominum, in quibus 
sunt: scytha, hunnus, hungarus, magyar, jász, Attilia, Hercules, 
Ister, Amazon. 2. Tom, Franekerae 1693. 8 rt. *)

8 . Veritatis antiquae Apologia. 'Kis Imre jezsuita ellen 
Irta. ki a biblia kinyomatását illetőleg akadékoskodott.

9. Theatrum antiquitatis  et novitatis ecclesiasticae.
10. Furor Bestiae contra testes Jesu Christi in Hungária. 

Anno 1676. Ez kézirat.
Róm ai katholika vallásra térése után következő m unká

kat ir ta :
1. A  tévelygő pú iró l tartott egyházi beszéd. Zsolt: 119, 

176. Nagy-Szombat. 1694. aug. 29. 8 °.
2. A  jó  lelkiismeretnek  maga mentő tanúbizonysága. Kassa. 

1694. 8 °. Nagy-Szombatban is megjelent latinul 1694. 12°, 18 levél.
3. Laetum  ad lugentes Sion nun tium  quo ex Esaiae 30, 

26. ostenditur: instare tempus amplissimae lucis spiritualis in 
ecclesia Christiana nec non conversionis turearum, et tot vulnerum *)

*) A magyar K u r í r  1791. évi 25-dik száma 1481—1483-dik lapjain 
egy közleményt hoz Debrecenből, november 15 ről, melyben az Otrokocsi „Ori 
g i n e s  h u n g a r i c a e “ berekesztő beszédének egy része eredetiben közöltet- 
vén, az mondatik a többek közt: hogy „valamely profétziai lélektől vezérel
tetvén, ez mi- mostani időnkről, ezelőtt épen szintén egész száz esztendővel 
világosan jövendőit Otrokocsi Fórizs Ferenc: felvirad reánk, úgymond, nem 
sokára bizonyosan az a boldog idő, melyben minden vérengző indulatok és ör
dögi gyülölségek, melyeket a vallásbeli különbségek a hazában okoztanak, el
fognak múlni és azok többé nem lesznek, hanem minden igaz bazaliaknak 
szivek és lelkek a kölcsönös atyafiul szeretetnek kötele által úgy egyiive kap
csoltatnak, hogy minden félre való vonás nélkül hazájoknak boldogulását egy 
szívvel és egy lélekkel együtt fogják munkálódni“.
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scissionemque refert, ecclesiae sanationis per Christianorum unionem 
futurae. Tyrnaviae 1696. 8 °. 228 lap.

4. Róma Istennek szent városa, avagy olyan munkácska, 
melyben megmutattatik, hogy a régi betű szerint való Jeruzsále
men és Sionon a Róma városbeli ecclesia mint egyébb ecclésiák- 
nak feje példáztatott. Nagy-Szombat 1698“. 8 ° 117. lap.

5. „Examen reformationis Lutheri et sociorum ejus justum, 
modestum, pacificum, animae que in salutem necessarium. Tyrna
viae. 1696“. 8 °.

6 . „ Breve Specimen introductionis in Juris prudentiam me
thodicam. Tyrnaviae 1699“. 12°.

7. „Az Isten előtt járóknak tökéletessége, avagy igaz ke
gyességnek és szentségnek útja. Nagy-Szombat. 1699“. 12° 531 lap.

8. „Iheologia prophetica, seu: Clavis Prophetiarum et 
typorum sacrae scripturae. Tyrnaviae 1705“. 4°.

9. „Antiquia hungarorum religio vere Christiana et ca
tholica temporibus sancti Stephani primi eorundem regis Christia
nis ab ipsis suscepta. Tyrnaviae. 1706“. 8 °. 258 lap.

10. „Restitutio Izrael futura Viennae. 1712“. 8 °, 532 lap. 
E munkát 1692-ben Franekerában református korában irta.

11. „Historia ecclesiastica Hungarorum................ descripta
a Fr. Fórizs Otrokocsi: föl.“ két nagy kötet van belőle. Kézirat. 
Hiányos.

12. „Media vitae prolongandae. Wiennae. 1712“. 8 °.
13. „Princeps Nadib Christus in suis principibus. Tyrnaviae 

1716“. 8° 137 lap.
14. „Bellum sacrum, juxta scripturas propheticas contra 

hostes S. Ecclesiae. Tyrnaviae. 1717“. 8 ° 277 lap.
4 5 4 . Ory Mátyás, német-szecsődi ágostai hitvallású 

lelkész, Vasvármegyében.
Ez, ki már a megidézés előtt elüzetett ellenei által a lel

készlakból, megjelenvén Pozsonyban a rendelt napra, a vizsgálati 
egész időt színes világi öltönyben töltötte a városban s nem állott 
törvényszék elé, látván az ügy félelmes kimenetelét. így minden 
aláírás nélkül megmenekült s végre egy gyülekezetben lelkószi hi
vatalt nyert.

455·  — — — — öskii prédikátor, Veszprémme- 
gyében, kinek neve hallgatói által a törvényszék előtt 
eltitkoltatott.
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456. Palonói vagy Burius szerint Pastoricius Bene
dek, radványi református lelkész, Győrmegyéből.

Megjelenvén Pozsonyban a törvényszék előtt, aláírta azon té- 
ritvényt, melynek tartalma szerint hivatalát letette s az országban 
bent maradt.

457. Pály Dániel, soki lelkész.
458. Pály György, badarili lelkész.
459. Pápai Mihály, hagymáskéri prédikátor.
460. Pápai János, agg-teleki lelkész.
461. Patay Márton, földvári lelkész.
462. Patay János, alsé-nervégi lelkész.
463. Páti Mihály, henyei lelkész.
464. Paulini András, ágostai hitvallású lelkész, Vas

megyéből.
Erről s ennek további sorsáról, azon kívül, hogy jelen volt 

a vértőrvényszék előtt, semmit nem tudhatunk.
465. a) Paulini János, hosszupereszlegi ágostai hit

vallású lelkész, Nyitramegyében.
Megidéztetvén, megjelent a pozsonyi vértörvényszék előtt, s 

a kiköltözőkre szóló téritvényt aláírta 1674. május 10-én, mely
nek értelmében a hazából kivándorolt.

466. b) Paulini János, porubi ágostai hitvallású 
lelkész, Trencsénmegyében.

Ez a megidézésen jelen lévén, a bent maradók számára ké
szített téritvényt irta alá s ennek következtében hivatala letételére 
kötelezte magát, 1674. május hó 10-én.

467. Paulinus György, kövi lelkész.
468. Pálóczi Mihály, lelkész.
469. Paulovics Mihály, turóc-szent-mártoni ágostai 

hitvallású iskolarektor.
Ez hűséges és állhatatos vértanúja a Krisztusnak. Megjelen

vén március 5-én Pozsonyban a vértörvényszék előtt, mivel sem
miféle téritvénynek alá nem irt, halálra ítéltei ett s foglyul vitetett 
Leopoldvárra, hol tiz hónapon át tartatott igen súlyos fogságban. 
Itt midőn a római katholikus pap által körülhordozott szentség 
előtt nem akart letérdepelni, a Kellio segédje, Sánta Bene János, 
leopoldvári iskolamester kegyetlenül megkinozta, úgy hogy egyik
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karja el is tört. Majd 1675. március 18-án elhurcoltatván Leo- 
poldvárbólr elvitetett Nápolyba, hova sok éhség, szomjúság, hőség 
s egyéb szenvedések által elcsigázva megérkezett május 7-én s 
másnap eladatott a gályákra, holtig tartó rabságra, 50 darab ara
nyon, itt öt hónapi súlyos kényszermunka viselése s kibeszélhetet- 
len sanyargattatás után, az ő Megváltójához mind végig hü lelkét 
kilehelte 1675. október 4-én s holtteste a tengerbe dobatott, mint 
Otrokocsi írja, azon a helyen, melyet említ Pál apostol az Apos
to li Cselekedetekről írott könyv 28-ik részének 12-ik versében. 
De miután a viz a partra kivetette, a török foglyok köveket kötő
nek lábaira s ismét a tengerbe dobták. Láni előadása szerint pedig 
az ebek ették meg testét.

Van egy munkája : „De vocatione ministrorum“, mely 1668-ban 
jelent meg s melyet ő Quetonüis Sám uel libethbányai első pap
nak ajánlott.

470. Pécsváradi D ániel, tápió-szent-mártoni pré
dikátor.

471. Peskius Sámuel, budiní lelkész.
472. Peiermann György, báthi ágostai hitvallású lelkész.
Ez a inegidézésen megjelent s elítéltetvén, elvitetett Komá

romba fogságra s ott börtönbe vettetett; de itt a szenvedések ne
hány nap alatt annyira megtörték, hogy az evangyeliomi hitvallás
tól elszakadt s áttért a római katholika egyház kebelébe. Egyike 
ő a komáromi 17 apostatának.

473. Peiermann Miklós, Burius szerint Illyés, baka
bányai ágostai hitvallású lelkész.

Ez már 1673-ban is idéztetett, de nem proclamáltatott s 
aláírás nélkül távozott el. De hogy az 1674. március 5-re történt 
megidézés és elitéltetés után mint lön sorsa: arról Burius, vala
mint más iró sem tud semmit.

474. Petri János, szennai prédikátor.
475. Petroviciu Mátyás, smrecsáni ágostai hitvallású 

lelkész, Hontmegyéből.
Megjelenvén a megidézésre, aláirt azon téritvénynek, mely a 

bentmaradók számára készült s ennek értelmében hivataláról le
mondott.

476. Pfeiffer Márton, bártfai ágostai hitvallású lelkész.
Ez a tudományos, szorgalmas és nyiltszivü lelkipásztor szü-
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letett Bártfáa. Atyja Bertalan , anyja pedig Schwab Borbála volt. 
Az elemi tudományokat tanulta szülő városában, hol tanítói Graff 
A ndrás , M atthä i D ániel, Sey/ried t Gáspár valának. Hogy is
mereteit öregbítse: tanítói és más jó barátai tanácsára Thornba 
ment, innen Elbingenbe és végre Wittembergbe. 1646-ban tért 
vissza hazájába, és mivel Günther Richard bártfai konrector 1645-ben 
cholerában elhalt, ennek helyére a következő év január hó 30-án 
őt hívta meg a gyülekezet; miután pedig Kreuchel Illyés Beszter
cebányára ment rektornak, 1649-ben az ő helyére alkalmaztatott. 
Innen 1659-ben az elaggott W agner M árton  szuperintendens 
mellé nyert meghívást, s ugyanazon év november 30-án a lelkészi 
hivatalra fel is szenteltetett. Majd a Wagner Lénárt diakouus ha
lálával 1665-ben ápril 29-én elnyerte a diakonusságot és a gyü
lekezet rendes pásztorává Ion, s két évi működés után, W agner 
M árton  halála után ennek utódjává lett a lelkészi hivatalban. Két 
zsinaton volt jelen, t. i. a szebenin, 1666. julius 15-én és a kas
sáin 1668. február 7 —10 napjain. Dr. Pam arius Sám uel: „De 
natura peccati orig inalis“ cimü hat értekezését, többek közt 
neki is ajánlotta. Az ő idejében történt, 1656. julius havában, 
midőn még rektor volt, hogy a keresztsógnél eddig szokásos ör
dögűzés eltöröltetett. Midőn a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé 
megidéztetett 1674. március 5-re, valószínű, hogy nem jelent meg, 
hanem a fenyegető vész elől elvonván magát, hivatala gyakorlásá
val felhagyott, s az 1679-ben dühöngött cholerában meghalt, 
augusztus 10-én. Tiszttársai: Zabler Jakab német és K ray Pál 
csehajku lelkész számkivetósbe mentek.

477. Pilárik Ézsaiás, korponai csehajku ágostai hit
vallású lelkész.

Született Szent-Audrásou. Lelkészi hivatalt először Teplicen, 
azután Matzdorfon, végre Korponán viselt; a matzdorfi anyakönyv
ben ugyanis a következő van róla feljegyezve: „P ilárik  Ezsaiás 
teplici lelkész általunk meghivatott és innen 1656. május 15-én 
Korponára ment“. Midőn megidéztetett Pozsonyba, ott megjelenvén, 
aláírta a kiköltözők számára készített téritvényt s annak tartalma 
szerint a hazából kivándorolt s meghalt számkivetésben Leviniben.

M üvei következők:
1. „D issertatio historico-theologica de ecclesiastico ordine 

novi Testamenti, Praeside Quenstedtio. Wittembergae. 1679.“ 4° 
14 levél.
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2. „De persecutione verae ecclesiae Dissertatio theologica, 
Praeside Andrea Quenstedt. 1676. Wittemhergae. Litteris J. G. 
Meyeri. 1705“. 4° 62 lap.

478. Pilárik István, szenicei ágostai hitvallású lel
kész s berencsi esperest.

Született Zólyommegyében, Ócsován, hol atyja, ki szinte Ist
ván nevet viselt, lelkész volt, anyját Mazurkinn Annának hívták. 
Ifjú korában igen sok viszontagság érte. Tanult szülővárosában és 
Besztercebányán. Kántorságra két helyre hivatott, először Geibra, 
melyet azonban nem fogadott el, azután Illavára, Trencsénmegyébe, 
hova el is ment s 1637-ben házasságra lépett Paarin Eufrosinával 
Selmecen. 21 éves korában atyjához ment segédnek. 1639. március 
4-én szenteltetett fel a lelkészi hivatalra L á n i Gergely szuperin
tendens által, Ó-Zólyomban. Felszenteltetése után harmad napra 
gróf Csáky Lászlótól egy tiltakozványt kapott, melynek az volt 
tartalma, hogy szószékbe ne merjen lépni. Midőn atyját 1642-ben 
a gróf tiszttartója elűzte, részint Besztercebányán, részint a Sze- 
pességen testvérénél Ézsaiásnál tartózkodott. Azután Felső-Streho- 
vára nyert meghívást, Nógrádmegyében, Fülektől nem messze, me
lyet el is fogadott, innen azonban 1648-ban Teplicre ment, innen 
ismét 1650-ben Szent-Audrásra, Liptómegyébe, onnan pedig két év 
múlva Treucsénbe hivatott g ró f Illyéshdzi Gábor udvarához, mint 
a grófnő, Szécsi Éva udvari papja. De itt nem sok időt tölthetett, 
mert 1652-ben már a beckói gyülekezet hívta meg lelkészül. Mi
dőn 1660-ban g ró f N ddasdy  a protestánsok üldözését megkezdte 
és birtoka területéről minden protestáns lelkészt elűzött: elfoglalta 
a beckói templomot is és P iláriko t g r ó f  Thököly M iklós  men
tette meg, papi öltönyét s könyveit Nádasdy megégette, csak egy 
latin biblia, mely még atyjáról szállott reá, maradt épen. Midőn 
Nádasdy ezt is a tüzbe dobatta : egy levél a levegőbe szállt fel a 
lángok közül, melyen többek közt ezen szavak állottak: „az Urnák 
beszéde megmarad mindörökké“. (Ézsaiás prof.) 1663-ban gróf 
N yá ri Lajos  Berencsröl Szenicére hívta, mely alkalommal a ta
tárok elfogták az útban és február 7-én elvitték a vásárra, hogy 
eladják. Itt egy előkelő oláh meg akarta venni, de egy Lingó nevű 
jezsuita lebeszélte, mig végre egy kapitány, Yulkuin nevű 80 tal
léron megvette. Fogságából kiszabadulva, Magyar-Óvárra ment, 
onnan Kiesére, hol báró L iszknél lakott. Végre Szenicére jött 
október utolsó napján, hol november 1-én hivatalába lépett. Itt

IQ



1670-től fogva sok viszontagságon ment keresztül. A katholikusok 
több Ízben el akarták a templomot foglalni s midőn Bársony 
György 1671-ben másodszor is elment a kulcsokért s akkor sem 
kaphatta meg: Pilárik törvényszék elé idéztetett Nagy-Szombatba. 
Bujdoklása közben egy ízben meg is mérgeztetett, de abbéi sze
rencsésen kigyógyult. Szenicén 1673. Űrnapján vérengzés adta elő 
magát, mivel a katholikusok a templomot megrohanták Horváth 
István vezetése alatt, ki azonban az előrohant parasztok által 
agyonveretett. Ezért a kántor, orgonista és harangozó felakasztattak. 
Turalukán sokan nyársba vonattak, kerékbe törettek, felnégyeltet
tek, Pilárik szerencsésen megszabadult és elment Boroszlóba, hol 
egy keztyüsnél tartózkodott 12 napig. 1673-ban elutazott Borosz
lóból és Zittauba ment. Végre 1674-ben ápril 14-én Neusaltzra, 
onnan 1675-ben Baucenbe ment. 1678-ban a wittembergi theolo- 
giai kar bizonyítványt adott számára. Halála éve nem tudatik.

Λ1 unká i következők :
1. „Favus destillans  seu gemitus dominicales et festivales 

evangelicorum.
2. H arpha Davidica. Cseh nyelven van írva, kijött Tren- 

csénben.
3. „Pam etné prihod.i Stepana Pilarika Szeuiczkého nekdi 

kneze leta pane 1663. od tataru zajatélio, ale zvlástnim rizenim 
bozsim ze zajeti visvo bozeného, Zsolna. 1666“.

4. „Ordo filiorum  Noachi, Sem, Cham, Japhet etc. in acad. 
Vittemberg. 1671. 4° 16 levél.

5. „Prim i labores et continuationes Joaunis Harmanni.
6 . „Postilla  Joaunis Gerhardi“.
7. „Postilla  Tilesii in tabellas synopticas redacta“.
8 . „Currus Jehovae mirabilis. Wittembergae. Ao. 1678“. 

4° 48 levél.
479. Ifj. Pilárik István János, m odori á g o s ta i h it

v a llá sú  lelkész.
Született 1644-ben Matzdorfon a Szepességen. Háromszoros 

száműzetést és súlyos betegségeket szenvedett. Ifjú korában sok 
nélkülözésekkel küzdött, mivel szülei sok hányattatások és száműze
tések miatt nem segíthették őt tanulói pályáján. De még is sze
rencsésen bevégezte iskolai és egyetemi pályáját, s ekkor T itiu s  
D ávid  pozsonyi lelkész ajánlatára Nagy-Szombatba hivatott a cseh 
ajkú gyülekezet lelkészéül. Majd következett az üldözés ideje. Lel
kész! hivatala gyakorlásában Gajári Péter jezsuita akadályozta.
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1671-dik évben karácson előtt nehány nappal a jezsuiták köve
telték a templom kulcsának átadását, de mivel megtagadtatott, 
megrohanták elsőben is a reformátusok templomát katonai segély- 
lyel, az ajtókat, betörték, szószéket, padokat, ablakot szétzúztak. 
Azután mentek a lutheránusok templomához, ezt is elfoglalták és 
az ajtót bepecsételték. Másnap misét szolgáltattak benne és mind 
a németajkú lelkésznek, W inkler Jakab Filepnek , mind P ildrik  
Istvánnak  megparancsoltatott, hogy 8 nap alatt a városból kita
karodjanak. E közben a püspök Pongrácz mindkettőt magához hi
vatta s ígéreteket tett előmozdittatások végett; de ezek azokat 
nem fogadták el, hanem hallgatóik siránkozása közt Nagy-Szom
batból kimentek s még az nap elérkeztek Modorba. Innen tiszttársa 
elment Németországba, ő pedig ott maradt s a csehajku gyüleke
zet lelkészévé lön.

Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba a rendkívüli
törvényszék elé, hol megjelenvén, aláírta azon tóritvényt, melyben 
az országból kiköltözésre kötelezte magát; bujdosásában mind Sza- 
kolcán, mind Prekkauban fogságra vettetett, de kiszabadulván, 
elment Boroszlóba, honnan Jordánszmühlébe hivatott helyettes lel
készül. Itt sok küzdelem között 8 évig lelkészkedett, mígnem 1683-ban 
ismét visszahívták a modori németajkú gyülekezet tagjai, s igy a 
hazába visszatért. Megérkezése után harmadnappal tartotta bekö
szönő beszédét, egy magánházban, mivel a templom el volt véve : 
de itt részint hálátlan hallgatóitól, résziut tiszttársától sokat kellett 
szenvednie. 1688-ban elhagyta Modort és a következő évben atyjá
hoz ment Neusaltzra s mint segédje, három évig és nehány hóna
pig működött ott. Innen Bőhrsdorfra hivatott lelkészül, hol 1711-ben 
éltét is bevégzé 67 éves korában.

M u n ká i következők :
1. „E xercitium  academicum de mirabili cum filio Dei Ja 

cobi lucta et post hanc reportata victoria. Gen. 32, 24. et sequen
tibus. Praeside Abrahamo Calowio. Wittebergae. 1669.“ 4".

2 . „D issertatio . Articulus II. specialis de Christo ejusque 
officio praeside Joanne Deutschmanuo. Wittebergae. 1671“. 4°.

3. „D issertatio: de eloquentia tribunitia“.
4. „Katechetischer Lehrgrund  mit 35 schönen Kupfersticheu. 

Budissiu, bey Andreas Kichter. 1693“. 8 °. A függeléken s muta
tótáblán kívül 822 lap.

5. „Geistliche H im m elsleiter iu allerhand gebetern“.
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6 . „Geistliche Seelenm usik , oder Gesangbuch“.
7. „Jesuslust“.
481. Pilarik János, ó c sv a i ág o s ta i h itv a llá sú  le lkész .
Ez a törvényszék előtt Pozsonyban megjelenvén, aláirt azon 

téritvényuek, mely azok számára készíttetett, kik az országban bent 
akartak maradni, s ennek értelmében hivataláról lemondott.

481. Platiny Mátyás, d rev e c i á g o s ta i  h itv a llá sú  lelkész.
482. Poprádi A d  ám, b é la -b á n y a i á g o s ta i  h itv a llá sú  

lelkész.
Született Béla-Bányán, a Szepességen 1636-ban. Atyja Antal, 

anyja Ágnes volt. Tanult Eperjesen, azután Wittembergben, honnan 
két év múlva visszatért a hazába és mindjárt diakónussá lett szü
lővárosában. Felszenteltetett a lelkészi hivatalra Bártfán, 1663. 
március 3-án Wagner Márton szuperintendens által. Midőn a vér
törvényszék előtt Pozsonyban megjelent, aláirt azon téritvéuynek, 
mely az országból kiköltözést feltételezte, minek értelmében a ha
zát elhagyván, száműzetésbe ment és Boroszlóba vonta magát meg. 
Miután az üldözés csillapodni kezdett: ismét visszajött Sziléziából 
és 1682-ben bártfai archidiakonussá lett. 1687-ben, az ő lelkész
kedése alatt vétetett el másodszor az evangelicusok temploma, a 
római katholikusok által. Meghalt 1692. március 10-én. (Lásd : 
Klein: Nachrichten. I. kötet. 318 lap.)

Száműzetésében a következő két munkát ir ta :
1. „ Vom A b fa lle“. 12°.
2. „Zur Frömm igkeit leitende Pestilenzbetrachtung, von 

einem beständigen Mitgliede der werthon Krouzgesellschaft Jesu“.
483. Poroszlai Miklós, izsák i le lkész.
484. Poroszlai Pál, v á n y i lelkész.
485. Porsch Mátyás, b e sz te rc e -b á n y a i n ém e ta jk ú  

a rc h id ia k o n u s .
Midőn mint megidézett, a pozsonyi vértörvényszék előtt meg

jelent: azon téritvéuynek, mely a kiköltözőkre szólott, aláirt 1674. 
május 10-én, s ennek értelmében, fiával s három leányával kibuj
dosván az országból, Brégába vonult és ott élt.

486. Prihradni Mihály, k len ó c i á g o s ta i h itv a llá sú  
lelkész.

Ez, mint Burius a 175-dik lapon említi, nem jelent meg a 
törvényszék előtt Pozsonyban.
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487. Princzfalvi András, csővári lelkész.
488. Putnoki György, mogyoródi lelkész.
489. Püspöki János, keresztúri lelkész.
490. — — — — — —  p a jh a ji le lkész.
491. — —  — —  — — p e re -m á rto n i le lkész.
492. — — — — — — pozb a i lelkész, B arsm e-

g y é b e n , és
493· — — — —  — —  p u sz ta -sz ik szó i p ré d ik á to r ,

kiknek nevei a vértörvényszék előtt hallgatóik által eltit- 
koltattak, és igy nem tudhatók.

494. Ráb János, harikóvi ágostai hitvallású lelkész.
Valószínű, hogy az idézésre megjelent és aláírta a kiköltözők

számára készített téritvéuyt, mert annyi bizonyos, hogy kivándo
rolt az országból és részint Boroszlóban, részint Schwentuichben, 
részint másutt tartózkodott. (Lásd: Burius. 1G9. lap.)

495. Ráczkevi István, füzes-gyarmati református lel
kész, Barsmegyéből.

496. Ráczkevi János, borhidai lelkész.
497. Radinszky vagy Rudinszky György, csáci ágos

tai hitvallású lelkész.
Ez a pozsonyi vértörvényszék előtt megjelenvén, ott Azon té- 

ritvénynek irt alá, melyben magát hivatala letételére kötelezte volt, 
de mindazáltal az országból kivándorolt s társaival együtt Brégába 
vonult meg. Követte őt neje és két fia, kik közül a nagyobbik a 
hazába visszatérése után hittőlszakadt lön. Radinszky a hazába 
visszatérés után, a mi hihetőleg lö ^ -b e n  történt, nyomorait mezei 
életet élt, miután téritvéuyt adott volt hivataláról lemondását ille
tőleg, Kiszucza-Ujhely mellett. Hogy másokat hasonló sorsra jutástól 
óvjon: irta ily cimü müvét szlávnyelven: „Gabaonita revertens“. 
(Lásd: B urius  „Micae historicae“ 145. lapon, 57-dik szám alatt.)

498. Ra/aidcs János, pásztói ágostai hitvallású lelkész.
Midőn megidéztetett a pozsonyi vértörvényszók elébe, megje

lent ott s több tiszttársaival együtt, kik a tóritvényt alá nőin írták, 
ápril 4-én halálra ítéltetvén, elvitetett Sárvárra, Vasmegyébe és 
ott fogságra vettetvén, sanyargattatok 1675. julius hó elejéig, mi
kor innen elszállittatván, vitetett ki az országból oly céllal, hogy 
a nápolyi gályákra eladattassék, de csak Buccariig hajtatván, ott
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tömlöcbe vettetett, s 1676. május haváig sanyargattatok. Végre a 
sok szenvedések lelki erejét megtörték s nem győzvén várni szaba
dulásának éráját: megtagadta az evangyéliomi hitvallást s áttért 
a római katliolika egyház kebelébe.

499. Ragyel János, górni prédikátor.
500. Rakicsányi János, körmendi lelkész.
501. Rakiska Márton, abelonai lelkész.
502. Rákóczi vagy Ráczkevi András, dotromi refor

mátus lelkész, Hontmegyéből.
Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt: a bentmaradók 

számára szóló téritvényt aláírta 1674. május hó 10-én s ennek 
következtében hivataláról lemondott.

503. Rátkai Imre, tabárdi lelkész.
504. Rayczi András, dobrovai lelkész.
505. Regius Pál, kis-szebeni ágostai hitvallású lel

kész, a Szepességröl.
Született Kis-Szeben királyi városban 1639. február 27-én; 

atyja Regius István, anyja ped'g Burg Erzsébet volt. Az isteni 
félelem, erény és tudományok alapját szülőföldje iskolájában vetette 
meg. Midőn 16-dik évét betöltötte, 1655-ben Bártfára ment tanulni, 
hol több mint egy évig tanult Pfeifer Márton akkori rektor fel
ügyelete alatt. Innen 1657-ben Eperjesre ment, és ott Horváth 
András rektor vezetése alatt tanult. Atyja halála után, 1659-ben 
Boroszlóba ment, a Magdolna-iskolába, hol egy évet töltött, 1660-ban 
pedig Wittembergbe, honnan 1663-ban visszatérve a hazába, azonnal 
rektorrá lön szülővárosában. E hivatalban 6 évet s négy hónapot 
töltött s ekkor Szent-Imrére, azután pedig Kis-Szebenbe vitetett 
lelkészül. Ő az a hires lelkész, a kinek Kis-Szebenben, a protes
tánsok üldöztetése és zaklatása idejében oly válságos helyzet jutott 
osztályrészül. A római katholikusok azzal vádolták, hogy az ő lel- 
készöktől, midőn a protestánsok temploma elvétetett és abban az 
oltár előtt Cyprián János  áldozár misét szolgáltatott, az ostyát 
erőszakosan elragadta és lábaival megtaposta. Ezért őt a delegatum 
judicium Pozsonyban 1674-ben halálra ítélte. E dologban nyomo
zás rendeltetett s királyi biztosok küldettek e végre Szebenbe, s 
jóllehet ártatlannak találtatott, mindazáltal megkísértették titokban 
elfogni. G alli A ndrás  csehajku lelkész kimutatta, hogy ő jelen 
volt a tolongásnál, de arról semmit nem tud, hogy Regius az os
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tyát megtapodta volna. Egy kis darab ostya ugyan leesett, de ez 
a római katholikus áldozár vigyázatlansága által történt, a ki az 
ostyatartó gyakori ide- s tova forgatása által nehányat szétszórt, 
de ő, t. i. Galli, a széthullottakat fölszedte és ismét visszatette a 
dobozba. E bizonyságtétel megszabadító a halálos ítélettől. De mint
hogy semmikép nem látta magát biztonságban az ellene tett sok 
ólálkodások miatt: 1679-ben Erdélybe vonult és itt, hogy hol. s 
mikor halt meg: adatok hiányában nem tudhatjuk. (Lásd: K le in :  
Nachrichten. III. kötet. 353. lap.)

506. Rógius János, szeb en i n é m e ta jk ú  á g o s ta i  h it
v a llá sú  le lkész .

Ez 1653. junius 4-ig kis-szebeni iskolarektor volt, akkor 
pedig lelkészszé választatott.

507. Reguli Miklós, szászi, B urius szerin t sasi á g o s 
ta i h itv a llá sú  lelkész.

Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt, aláírta a bent- 
maradást tárgyazó téritvényt, s ennek értelmében hivataláról lemon
dott. Több mint 80 éves aggastyán. Ennek fia a következő Reguli 
János.

508. Reguli János, b áb a -szék i á g o s ta i  h itv a llá sú  lelkész.
Ez a pozsonyi vértörvényszék előtt megjelenvén, atyjával

egyezőleg, a hivatala letevésére kötelező téritvénynek irt alá 1674. 
május hó 10-én.

509. Remónius Dániel, ó -zó lyom i á g o s ta i  h itv a llá sú  
lelkész.

Született Német-Lipcsén, Liptómegyében. Tanult Königsberg- 
ben, honnan hazajővén, elébb Ó-Zólyomban, azután Trencsénben 
lett iskolarektor, ugyanitt diakónus, végre Ó-Zólyomban lelkész, hol 
segédje Trusius Jób vala. Midőn a pozsonyi vértörvényszék elé 
megidéztetett s ott meg is je len t: aláirt azon téritvénynek, mely 
a kiköltözőkre szólott s ennek tartalma szerint az országból kiván- 
dorlott s elment Sziléziába, Brégába, hol menedéket talált s hol 
egyszersmind életét is bevégezte 1678. október hó 22-én.

Még trencséni rektor korában adott ki egynéhány disserta- 
tiót, u. m.

1. „Dissertatio  de gloriosa Christi resurrectione respondente 
Melchior Raphanides. Trenchinii. 1638“. 4°.

2. „Par positionum, de universalitate mortis Christi contra
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Calvinianos respondente Daniel Sartorio. 1639.“ 4°. Ugyancsak 
Trencsénben jött ki ez is.

3. „D issertatio , de triumphali Christi ascensione in célúm. 
Trenchinü. 1643“. 4°.

4. „Carmen lugubre in obitum M. Joannis Hadik superin
tendentis. Trenchinü. 1642“. 4°.

510. Reviczky Mátyás, tamásii lelkész.
511. Revidi János, zsámbokréti lelkész.
512. Rhebertin Fülöp, lelkész.
Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék elő tt: aláírta azon 

téritvényt, mely az országból kiköltözők számára készült és ennek 
folytán a hazából kivándorolt.

513. Rimaszombathi Kis yános, csoltói református 
lelkész Gömörmegyében.

Született 1632-ben. Mint csoltói lelkész, megidéztetett a po
zsonyi vértörvényszék elébe 1674. március hó 5-ik napjára, hol 
megjelenvén s a téritvény aláírását megtagadván, ápril 4-én fej- és 
jószágvesztésre ítéltetett. Majd elhurcoltatott Kapuvárra, hol heted
magával fogságra vettetett, s igen sokat szenvedett. Itt történt, 
hogy egy ízben, midőn a rabpredikátorok a börtönben valának. 
egy jezsuita felszólítja Rimaszombatit, hogy a téritvénynek írjon 
alá, s midőn kérdené, hogy talán azért, mert rebellis: „hiszen, 
— úgymond ő — Gömör vármegye még eddig nem rebellis, ha 
pedig rebellis : akkor te is az vagy, mert régen lakói Gömör vár
megyében!“ Mire a jezsuita igy válaszolt: „Gömör vármegye sem 
rebellis, te sem , én sem, de a te vallásod rebellis!“ Kapuvárról 
egy évig s egy hónapig tartó fogsága után elvitetett Buccariba, 
hol 1675. október havától fogva 1676. május 2-ik napjáig tarta
tott kegyetlen fogságban, melyből öten, kik életben maradtak, s el 
nem tántorodtak, a derék Szalontai István  ügyvéd közbenjárása 
folytán megszabadultak, s ekkor ő elment Velencébe, innen pedig 
több társaival együtt Helvéciába Zürichbe s ott huzamosabb ideig 
tartózkodott. Itt a Lavater János  felszólítására emléksorokat írott 
1676. julius 23-án, valamint K aegius Jánosnak , a glarusi kán- 
tonbeli biltensei reformált egyház lelkészének is. Szállásolt Zürich
ben Olley H ejirik János  házánál. Jelszava volt: én örökségem 
az Ur! és Mik. 7, 8. és Jelen. 22, 20. Visszatérvén később a ha
zába, mint Lampe  írja, lévai lelkész s egyházmegyei jegyző lett.
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5 Η · Risius vagy Lampe szerint Rusinyi János, rat- 
kóvi ágostai hitvallású lelkész.

A megidézésen jelen volt s eleinte az állhatatosak közt volt 
s halálra ítéltetvén, elvitetett Komáromba s ott súlyos fogságra 
vettetett, itt azonban néhány napi szenvedés és íakgatás úgy meg
törte lelki erejét, hogy nem csak bármely tóritvénynek aláírására, 
de az evangyeliomi hit megtagadására is késznek nyilatkozott H of-  
kircher várparancsnok előtt, ki e szándékát közölvén Kollonicscsal, 
az még néhány hétig fogságban tartatni rendelte, mig t. i. a r. 
katholika egyház tanainak ösmeretébe bevezettetik ; a mi megtör
ténvén, nehány forinttal és egy olvasóval megajándékoztatva, elbo
csáttatott.

515. Rohácsi vagy Burius szerint Rosacius János, 

csermedi ágostai hitvallású lelkész.
Erről az van feljegyezve, hogy a Tarnóczi elnöksége alatt 

1656. szeptember 26-án Beleschen tartott egyházi gyűlésen a ke
gyelemből való választást védelmezte. Mint csermedi lelkész meg
idéztetvén 1674. március 5-re Pozsonyba, hol megjelenvén, mivel 
a téritvények aláírását megtagadta, fej- és jószágvesztésre Ítélte
tett, s tömlöcöztetett elébb Sárváron, azután Buccariban. És miután 
keresztülszenvedte a sárvári és buccarii kínos fogságokat s érde
messé tette magát arra, hogy a Krisztus élő vértanújává avattas
sák : buccarii fogságában az evangyeliomi hitvallást nyomorultul 
megtagadta s pápistává lett.

516 . Rotarides Ézsaiás, liskóvi, későbben moschóvi 
ágostai hitvallású lelkész, Liptómegyéből.

Midőn a pozsonyi vértörvényszók előtt megjelent: aláírta azon 
téritvényt 1674. május hó 10-én, mely a hazában bent maradókra 
szólott s ennek következtében hivataláról lemondott.

517. Rotarides Tamás, tóth-lipcsei ágostai hitvallású 
iskolarektor.

Annyit tudunk róla csupán, hogy a megidézésen jelen volt 
Pozsonyban.

518 . Rotarides János, eperjesi ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez elsőben liptói, azután nagy-szombati szlávajku lelkész volt, 
Privigyen iskolarektor volt, hol B urius Jánosnak  tanítója, ké
sőbben pedig ipa lett. További sorsa ismeretlen,
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519- Rozgonyi yános, komjáthi lelkész.
520. Roverdi Pál, lelkész.
Ez a pozsonyi vértörvényszék előtt megjelenvén, aláírta azon 

téritvényt, mely a hazában bentmaradhatást tárgyazta, a lelkészi 
hivatal letevésének feltétele alatt.

521. Rudény Mátyás, krenci ágostai hitvallású lelkész.
522. Ruzanics Mihály, egyedi prédikátor.
523. Ruzin György, theszszéri lelkész.
Jelen volt a megidézésen Pozsonyban.
524. Salánki István, szent-gróti lelkész.
525. Sallai yános, igmándi református lelkész, a tatai 

egyházmegyében.
Ez minden aláírás nélkül megszabadult Pozsonyból.
526. Sályi Mihály, takácsi református lelkész.
Ez ellen a vértörvényszék előtt vád emeltetett, mint a tanú

vallomásoknál látható.
527. Samarjai Márton, bayi lelkész.
528. Sárándi yános, pelsőci lelkész.
529. Sári István, kajári lelkész.
530. Sajó-Szentpéteri György, otrokocsi református 

lelkész.
531. Sajó-Szentpéteri Márton, hetényi református 

lelkész.
Született Szent-Péteren, Borsodmegyében, 1634-ben. A hetényi 

egyház által 1666-ban választatott el lelkészül, mely község fek
szik a Duna jobb partján Komárommegyében s tartozott a Szenei 
Száki János szuperintendenssége alá, mely kiterjedt Komárom, Győr. 
Esztergom és Bars megyékre. Sajó-Szentpéteri is megidéztetett több 
tiszttársaival együtt Pozsonyba, Magyarország helytartójának nevé
ben, lázadás gyanúja miatt, melylyel a Protestantismus ellenei mind 
a polgári, mind az egyházi szabadság elnyomását leplezgették,
1674. január 10-én s megjelent azon év ápril 2-án, s már 4-én 
fő- és jószágvesztésre ítéltetett, hat hétig laza fogságban, két hé
tig pedig börtönben sanyargattatok, azután titkon szekérre rakat
ván, elvitetett Leopoldvárra, hol egy évi börtönfogsággal, kény
szermunkákkal s kegyetlen verésekkel kinzatott, egyszerűen azért, 
hogy nejének s gyermekeinek, kiket uem bocsátottak be hozzá,
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némely szükséges tárgyak ügyében levelet irt, mely levelet azon
ban el sem küldötte; Kellió Miklós jezsuita az utca közepén le- 
huzatta s hat katonával 600-at veretett rá, úgy hogy patakként 
folyt testéből a vér. Ez történt 1674. augusztus 25-én. Mindazáltal 
fenyegetésekkel oly tartalmú téritvényt csikart ki tőle Kellió, mely 
azt bizonyitá, hogy a mit számára rokonai vagy jóbarátai küldöt
tek, mindent megkapott. Következő év március 18-án, bilincsbe 
vert lábakkal elhajtatott Triesztbe, az adriai tenger partjára, hol 
szűk hajóba szorittatva, Piskáriába vitetett, innen ismét gyalog, 
számtalan snnyaruság közt Nápolyba hajtatott. Itt eladatott gálya
rabul 50 darab aranyért, és 9 hónapig a spanyol gályákhoz lévén 
köttetve, kibeszélhetetlen nyomort és kínokat állott ki. Végre 1676. 
február 1 1-én megszabadulván a gályarabságból, elébb Velencébe, 
majd az Álpokou keresztül Helvéciába, Zürichbe ment, ugyanazon 
év 29-én érkezvén oda. I tt a Lavater János felhívására, élte főbb 
eseményeit feljegyzetté 1676. julius hóban, irt emléksorokat bil- 
tensei református lelkész Kaegius Jánosnak, ugyanott 1677. októ
ber hó 1-én. Jelszava ez vo lt: Hit a mi győzedelmünk és 
zsolt. 34, 7.

532. Schalakius János, farkas-falvi (ábrahámfalvi) 
ágostai hitvallása lelkész, Szepesmegyéböl.

Született Szucsánban, a Vág mellett Turőcmegyében. Atyja 
Benedek, anyja Suken Zsuzsánna. Hét éves korában kezdé az elemi 
tanulmányokat szülő városában, innen pedig ment Modorba, azután 
Urvölgyére, később Kassára, hol Mautner János rektor volt a fel
sőbb tudományokban tanítója. Betegeskedése miatt azonban kény
telen volt e reá nézve egészségtelen helyet elhagyni s a Szepes- 
ségre menni. Egy ideig Szepes-Váralján tartózkodott, iunen 
Neudorfra ment, hol a tudós Pollucius Tóbiással 20 évet töltött. 
Ennek ajánlatára nyerte el az oláhpataki rektorságot Gömormegyé- 
ben, de majd 1646-ban visszahívták tiszttársai Neudorfra. Itt, a 
közszeretettől környezve, 3 évet töltött és a reá bízott ifjúság az 
ő vezetése, alatt kitűnő előhalauást nyert. Végre meghívta őt a 
farkas-falvi gyülekezet a Szepességen lelkészül és e hivatalra fel
szenteltetett 1649. március 22-én Bártfán W agner M árton  
szuperintendens által. E hivatalt oly lelkiismeretesen folytatta, 
hogy mint gondos lelkipásztor, dicséretet érdemelt ki. A feltámadt 
üldöztetések alkalmával kénytelen volt hazájából kivándorolni, és 
az evangyeliomi hit több vallóival együtt a külföldi hitrokonok
nál keresni menedéket és életmódot. Miután nejét Thornban, két
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fiát pedig Winzingben elveszté a halál á lta l: ő maga is elhunyt 
Boroszlóban.

533· Schedius Kristóf, modori ágostai hitvallású 
lelkész.

Midőn, mint megidézett, a pozsonyi vértörvényszék elé á l l t : 
aláirt azon téritvénynek, mely a kiköltözésre köteleztetést tartal
mazta, s ennek folytán az országból kivándorolt.

534. Schidelinus György, szalóki ágostai hitvallású 
lelkész.

Lelkészszé avatta L ie fm ann  M ihá ly  szuperintendens 1669. 
január 29-én. Jelen volt-e a megidézésen: nem tudhatjuk.

535. Schlecta János, szegvári lelkész.
536. Schleiner János, nagy-libérci lelkész.
537. Schmidel Mátyás János, belusai ágostai hitval

lású lelkész, Trencsénmegyében.
Ez 1660-ban illavai diakónus volt, 1668 után az Augusztini 

János helyén Dubnicán lett lelkészszé. Mint belusai lelkész, meg
idéztetvén, megjelent a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt, de 
magát nagyon gyarlón viselte, s a halálos ítélettől megrémülve, 
aláírta azon téritvényt, mely a hazában maradni akarókra szólott 
és ennek értelmében hivataláról lemondott 1674. május hó 10-én.

538. Schnatzinger János, szepes-olaszii ágostai hit
vallású káplán.

Született Urvölgvén. Atyja János, ki bányász hivatalnok volt, 
foglalkozására nézve üveges; anyja Träger Katalin, ki őt 1640. 
november 11-én hozta világra. Először tanult szülő városában, 
azután Eperjesen, hova 13 éves korában ment. Itt nagy szorga
lommal végezte a három felsőbb osztályt s azután Wittembergbe 
ment 1665-ben, hol kétszer kitünően disputáit. Innen az eperjesi 
collegiumhoz hivatott a syntaxista osztály vezetésére, s e hivata
lába 1667-ben ünnepélyesen be is igtattatott. Öt hónap múlva a 
szepes-olaszii gyülekezet hívta meg iskolarektorul, 1671-ben pedig 
diakónussá választotta s a lelkészi hivatalra felszentelte Liefmann 
Mihály szuperintendens ápril 28-án. A feltámadt nagy üldözések 
alatt az országból kivándorolt, s nejétől és gyermekeitől a halál 
által, bujdosása közben megfosztatván: ő maga később Lengyelor
szágba vonult s ott Frauenstadtban rektorságot nyert, hol egy
szersmind életét is bevégezte.
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M űvei következők:
1. „Dissertatio  de usu legis respectu renatorum. Wittem- 

bergae. 1666.“ 4°.
2. „Dissertatio  de attributis Scripturae. Praeside Michaéle 

Walthero. Wittembergae. 1666.“ 4 n.
539. Schwarz András, strasi ágostai hitvallású lel

kész. (Burius: Micae. 158 lap).
540. Sectius Péter, lelkész.
Ez megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt, aláirt azon 

téritvénynek, mely a hazából kiköltözést tárgyazta s ennek folytán 
az országból kivándorolt.

541. Séllyei András, bagotai lelkész.
542. Séllyei István, pápai református lelkész és szu

perintendens a pápai vagy veszprémi szuperintenden- 
tiában.

Született 1627-ben. Lelkészi hivatalát kezdette Pápán, hova 
az elhalt S á r i István  helyébe állíttatott 1652-ben; itt 1656-tól 
1658-ig egyszersmind igazgató-tanára is volt a pápai iskolának, 
sőt ily minőségben másodízben is hivataloskodott t. i. 1661-től 
fogva 1663-ig, a mikor újra a lelkészi hivatalt folytatta Pápán, 
az elhalálozott Szeli György helyére választatván meg lelkészül. 
Szuperintendenssé választatott 1669-ben, a Mezőlakon tartott egy
házkerületi gyűlésen. Megidéztetett Pozsonyba, 1674. március 5-re, 
hol megjelenvén, vádlott társai nevében ő volt a szószóló. Séllyei, 
mint kitűnő tudományosságu, nagy tekintélyű és ékesszóló férfiú 
közfigyelmet ébresztett s ő volt az, ki az Ítélet kimondásakor igy 
nyilatkozott: „mi ártatlanok voltunk, most is azok vagyunk, ha 
pedig a mi ártatlanságunkban elnyomattatunk, békességes türők- 
nek kell lennünk, megvagyon írva 2 Kór. 4, 9. versében: hábo
rúságot szenvedünk, de abban el nem hagyatunk , megalázta- 
tu n k , de el nem veszünk“·. Séllyei e beszédére felforrott a királyi 
ügyész epéje s igy szóla: „hát te a bírákat hamissággal vádolod: 
megfogd a nyelved, mert bizony mindjárt olyan helyre vitetlek, 
honnan az eb sem rántja ki a cipót a kezedből!“ Midőn a meg
idézett prédikátorok a tóritvény aláírására sürgettettek, s ezt tenni 
határozottan megtagadták: Kollonics azt kérdezte tőlök: „miért 
nem akartok aláírni?“ Mire Séllyei igy felelt: „mert nem lettünk 
semmi bizonyíték által meggyőzve. El vagyunk ítélve, az igaz, de 
arra nem vagyunk kötelesek, hogy az ellenünkben egész jogtalanul
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és méltánytalanul hozott ítélethez helyeslésünkkel járuljunk. Kü
lönben is ezzel az aláírással csak arra néznek, hogy mi egynehá- 
nyan eladuók vallásunknak és országunknak szabadságát, melyet a 
mi eleink sok verők hullásával kerestek és elviselhetetlen iga alá 
vessük mind ekklézsiáinkat, mind országunkat. Isten mentsen, hogy 
a mi igaz és tiszta vallásunkat aláírásunkkal megsemmisítsük e 
hazában, hogy azt gyülöltté tegyük ellenségeink előtt és okot szol
gáltassunk nekik vallásunk megvetésére és ócsárlására“. A meg
idézettek közt Séllyei volt a legelső, ki vasra veretett ápril 4-én 
három lelkész társával együtt a többieknek rettentésére. Május 
29-én elvitetett Pozsonyból ötödmagával Berencsre, hol 9 hónapi 
kemény tömlöcöztetést szenvedett. Innen a következő 1675-ik évi 
március 25-éu elvitetett, hogy a nápolyi gályákra rabul eladattas- 
sék. Schottwionben összetalálkozván Séllyei szerencsétlen száműzött 
társaival, igy kiáltott fel: „óh Istenem! micsoda időkre tartottál 
meg minket? Adjad végre, hogy segítségedben bízva, a mi nyo
morúság még hátra vagyon, meggyőzzük!“

Theátéból elindulásuk után a gyalogolás miatt már annyira 
elfáradt, hogy két felől karjánál fogva kellett tartani, hogy a töb
biekkel haladhasson és szívtelen kísérői mégis bántalmazák, mit 
látván Kocsi Csergő Bálint, pápai tanár, mint erőteljes ifjú a 
Séllyei és más idősebbek iránti tisztelet s részvétből szándékosan 
hátuljárt, oly célból, hogy durva kísérőik által a tisztes vénekre 
mért ütlegeket ő fogja fel; miudazáltal 1675. ápril 29-én majd
nem áldozatául esett Séllyei a katonák kegyetlenségeinek. Neveze
tesen : mivel nem haladt oly gyorsan, mint az utána menő káplár, 
Ploss akarta volna: e miatt a durva káplár úgy megkinozta 
Sellyéit, hogy ez a szájából és orrából bőven kifolyó vérrel fes
tette meg a szamár oldalát, melyre ültettetett. Nápolyba érkezvén, 
eladatott gályarabul 50 darab aranyon, örökös rabszolgaságra, hol 
ismét sok kegyetlenséget és sanyaruságot kellett kiállania. Nápoly- 
ból több levelet irt Velencébe Beregszászi Istvánhoz, melyek közül 
az, mely 1675. november 22-én kelt, fenmaradt, ebben tudatja 
Beregszászival, hogy szabadulásuk felől még eddig semmi bizonyost 
nem tudnak, említi, hogy Harsányitól kapott levelet Theátéból, 
továbbá, hogy Szenczi Száki János  szuperintendens sok rendbeli 
számkivettetései és bujdosásai után husvét előtt 3 héttel meghalt, 
azt is írja, hogy az elhurcolt lelkészek családja a lelkészi lakok
ban mindenütt benmaradt, örömmel említi, hogy a pápai, szőnyi 
iskolák virágoznak stb. Végre 1676. február 11-én a dicső emjé-
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kezetü R uyter M ihály , tengernagy által a gályarabságból kisza- 
badittatott, a kinek midőn átmentek hajójára a gályarabok, a 
GXV1. CXX1V. és CXXV. zsoltárokat énekelték. Angol kereske
dők hajóján Velencébe szállíttatott, innen pedig többi társaival 
együtt Helvéciába, Zürichbe ment, hol a lelkészek és tanárok nagy 
örömmel s részvéttel fogadták a Krisztus nevéért kegyetlen kíno
kat és méltatlan gyalázatot szenvedett, hitfeleiket ezen szavakkal: 
„ezek azok, a k ik  jö ttek  a nagy nyomorúságból és megmosták 
és meg fehérítették ruháikat a Báránynak vérében“. (Jelen 7, 14.)

Megérkezett Zürichbe 1676. május 19-én és ott időzött 1677. 
október 20-ig, szállásolva lévén H ospiniánus R u d o lf  Jánosnál 
Alistaly K. György szőnyi lelkészszel együtt, ki azonban még 
1676. julius 20-án eltávozott Zürichből. Hospiniánus művészileg 
lefesttette Sellyéit Meyer Konrád által ezen felírással: „Igen tisz
telendő Séllyei István ur, Magyarországban a pápai egyház egy
kori lelkipásztora és szuperintendens, most a Krisztus nevéért 
száműzött Zürichben, életének 49-ik évében 1676.“

„Égre emelt fővel magyar egyház papjai közül 
Séllyei István ez : pápai pap, ki verést 

Xyirést, tömlöcöt, és robotot, s gályát örömest tűrt,
Mint élő s győztes vértanú Krisztusáért.“

Séllyei István arcképe a zürichi városi szép könyvtárban dí
szes helyre függesztve áll, „Helvécia, a müveit világ s anya- 
szentegyház több nagy embereinek arcképei között. Azon kisebb 
arckép, mely a debreceni főiskola könyvtárában minden aláírás 
nélkül van s melyet ottan az előtt csak homályos hagyomány 
után gyanítottunk Séllyeinek lenni, a zürichinek szakasztott mása, 
sőt igen valószínűen ugyanazon kéz müve. Mindkét arckép ábrá
zolja Séllyei Istvánt, mint egy buskomoly, szenvedésektől feldúlt, 
de tisztán magyar arcú tisztes aggot, nagy egész szakállal s ba- 
juszszal, hátranyomott hosszú hajjal, feje tetején egy kisded sap
kával, tógában s papi palásttal, mely elől is egészen reáborul, jobb 
kezében egy egyszerű könyvvel. Állása és egész kifejezése ezen 
remek ecsettől festett arcképnek a bölcs kinszenvedőt vagy vérta
nút ábrázolja, ki el nem alélván a kínok között s megvetvén 
mintegy azokat, érzéseivel azon dicsőbb tájékokon jár, hol a nagy 
lelkek a földi gyötrelmek és fáradalmak után megnyugosznak“. 
(Lásd: Protestáns naptár. 1856. 103 106. lapjait.) Zürichben
időzése alatt emlékjegyzeteket is irt Séllyei, a biltensei reformált 
egyház lelkészének, Kaegius Jánosnak, 1677. október 11-én. Midőn
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ugyanez év október 20-án elhagyandó volt Zürichet társaival együtt, 
tartott egy hála- s búcsúbeszédet mindnyájok nevében , mely 
Zürichben ki is nyomatott ily címmel: „Oratio valedictoria a 
viro venerando ac clariss: Stephano Séllyei, superintendente, 
constantissimo Christi martyre, pridie discessus ex Urbe Tigurina 
cum inde a 19. maii Anni 1676. ad diem 20. octobris anni 1677. 
hospes in eadem fuisset, nomine RE. DD. fratrum suorum ex
hibita“. *) Végre 1677. őszén hazatért Séllyei honába, és Pápán 
folytatta ismét lelkész! és püspöki hivatalát azontúl még 15 évig. 
Meghalt 1692. október hó 17-én 65 éves korában. Tetemei a pá
pai temetőben nyugosznak. (Séllyei Istvánról olvasható egy igen 
szép, tanulságos s élethü történeti beszély: Protestáns Naptár. 
1858. évf. 57—70. lapján Győri Vilmostól.)

543 . Sennyei Is tvá n , üllői refo rm átus lelkész.
544. Serág András, vladenci lelkész, Hontmegyéből.
Ez a megidézésen megjelent s aláírta azon téritvényt, mely

a hazában maradókra szólott s ennek értelmében hivataláról le
mondott. 1674. május 10.

545. Serpilius Ágoston, kézsmárki ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez Serpilius János kézsmárki lelkész és iskolafelügyelő s 
alsó-poprádi tractus első esperestjének ifjabbik fia, anyja Frey 
Éva volt. Született Kézsmárkon, 1643. szeptember 15-én. Szülői 
mindent megtettek, hogy jó nevelést nyerjen, ugyanezt munkálták 
hű tanítói. Az alsóbb tudományokat tanulta szülőföldjén, 1659-ben 
Kőszegre ment, egy év múlva pedig onnan Sopronba; itt mintegy 
két évi tanulás után Wittembergbe ment, hol 1664-ben kétszer 
disputáit. Még ugyanazon évben, szeptember hó vége felé, betegen 
fekvő anyja, kinek óhajtása volt, fiát még egyszer életében látni, 
haza hívta. Ö sietett is anyja ez óhaját teljesíteni, de már anyját 
nem találta életben; atyja sem élt már, az előtt 8 évvel elhalván. 
Haza térése után Lőcsét választotta lakhelyül, hol a predikálás-

*) Gróf Kemény József „üj magyar museum“ I860. X-ik évfolyam I. 
kötet ‘244-ik lapján azt Írja, hogy az ő könyvtárában Séllyeinek ily cimü né
met szövegű müve van meg kéziratban, mely egyébaránt nem más, mint a 
fentebb címzett latin beszéd : „Danksagens Bede, mit welcher die vertriebene 
ungarische Prediger von der Stadt Ziirichisten Abscheid demiithigst nehmen, 
gestellet im Namen seiner Mitfrömdlingen durch Stephanum M. Séllyei, der 
reformirteu Kirchen zu Pápa in Nieder-Ungarn gewessenen Pfarrer und sel
biger Gegend superintendentem. Anno 1677“.
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ban magát gyakorolta. Vissza akart ugyan ismét menni Németor
szágba, de anyagi helyzeténél fogva e szándékkal fel kelle hagyni. 
1666. október 23-án Kézsmárkra hivatott archidiakonusnak s en
nek folytán november 2-án Liefmann Mihály szuperintendens ün
nepélyesen felszentelte. Midőn a kézsmárkiak az öt királyi város 
sorába üléssel és szavazati joggal felvétettek: 1668-ban, az ak
kori szuperintendens által február 6 —9. napjain Kassán tartott 
zsinaton jelen volt tiszttársával Greeb Tamással együtt. Az egye
temes üldöztetés idején ő is elüzetett hivatalából, s a haza hatá
rát elhagyva, száműzetésbe ment, s darab ideig mint magános 
ember saját pénzéből élt Boroszlóban nejével Meltzl Zsuzsánnával 
együtt. Nehány nyomorban töltött év után lelkészszé lett Lengyel- 
országban Neu-Bojanowában, hol 1699. julius 19-én be is végező 
viszontagságteljes életét

M üvei következők:
1. „Dissertatio  de bello. Praeside Balduino. Wittembergae. 

Anno 1664“. 4°.
2 . „Dissertatio  de absoluta romani pontificis potestate, quam 

ex Matth. 16, 17—18. adversarii evincere conantur. Praeside 
Deutschmanno. Wittembergae. Anno 1664“. 4°.

3. Nehány éneket is írott német nyelven.
5 4 6 . Serrarius Márton, deserici p réd ikáto r.

547 . Simonyi Péter, simonii reform átus iskolarektor, 
G öm örm egyében .

Született 1639-ben. Megidéztetett 1674. március 5-ik nap
jára Pozsonyba, hol megjelenvén, ápril 4-én fejének s minden ja
vainak elvesztésére büntettetett, azután börtönbe vettetett Leopold- 
várban, honnan elhurcoltatott Nápolyba és 1675. május 8 -án 
eladatott gályarabul 50 darab aranyon. Itt sok terhes munkával 
és veréssel sanyargattatok, mígnem 1676. február 11-én a dicső 
emlékezetű Ruyter Adorján holland tengernagy által megszabadit- 
tatva, elment Helvéciába, Zürichbe, hol julius 18-áu emléksorokat 
irt Lavater János bölcsészet tanár felszólítására. Irt emlékjegyze
teket Kaegius Jánosnak is, a biltensei reformált egyház lelkészének
1677. október 1-én. Jelszava volt: Jelen: 2, 10. v.

548. Simonides Jakab, keszthelyi v a g y  B urius sze
rin t nem es-kéri ág o sta i hitvallású  le lk é sz , Sopronm e- 
gyéből.

11
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Ez egyike a Komárombau pápistává lett ágostai hitvallású 
tizenhét lelkésznek.

5 4 9 . Sim onides János, breznóbányai ágosta i h itval
lású  iskolarek tor.

Született Szepes-Olasziban. Atyja Simonides Pál, ki nyolc 
évig Yárallján, azután Olaszibau, mint archidiakonus, 14 évig 
mint olsnavi lelkész s végre 28 éven át mint teplici lelkész mű
ködött, ez utóbbi helyről azonban száműzetett. Simonides tanult 
Illaván, Selmeceu, Körmöcbányán és a haza más helyein, a gym- 
nasiumi tanfolyamot végezte Eperjesen, hol tanítói M. Bayer Já 
nos, Zabár Izsák és Pomár Dániel voltak. Midőn M. Fábricius 
János breznó-bányai iskolarektor Kassára hivatott m eg: helyébe 
Simonides állíttatott be 1669-ben, s viselte hivatalát hat évig,
1674. március haváig, mely hónap 5-ik napjára Pozsonyba idéz
tetett, mint felségsértő, s ott megjelenvén, mivel a téritvények 
közül egyiknek sem irt alá, ápril 4-én halálra s minden ingó s 
ingatlan vagyonának elvesztésére ítéltetett, s ez ítélet kimondása 
után még két hónapi laza fogságban tartatván Pozsonyban, junius 
3-án vasra veretvén, elhurcoltatott Leopoldvárba, hol kilenc hóna
pon át a legkegyetlenebb bánásmódban részesült, mígnem 167-5. 
március 18-án, több társaival együtt elvitetett Leopoldvárból, oly 
célból, hogy a nápolyi gályákra, élethosszigtartó rabságra eladat- 
tassék. Midőn azonban Nápoly felé kísértetett: sikerült útközben
1675. május 7-én, Masnitius Tóbiással együtt, megszöknie. De 
visszafele jövetele közben, négy nap múlva elfogatván, Kapra- 
Kottában bebörtönöztetett, honnan 6 hét múlva, némely jóindulatú 
nápolyi kereskedők közbenjárására szabadult ki, azután Weltz 
György, R ailand  Jakab s más vendégszerető nápolyiaknál szi
ves fogadtatásban részesülvén, öt hét múltával haza indult, útba 
ejtvén Kómát, és Floroncen, Páduáu, Ferrarán, Velencén, Lombar
dián és a.z Alpokon át Rhaetiába, Helvéciába, Sveviába és Szász
országba érkezett s végre bárom évi utazása után Magyarországba 
haza tért. Németországi utazásában betért Wittembergbe, 1676. 
január 15-én, hol nemcsak egyetemi jogot nyert, hanem nehány 
hónapon át az egyetem költségén élt, itt irta azon két müvét, 
melyek közül egyikben Kellió Miklós jezsuitát az áruló Judás ta
nítványának állítja, másikban pedig a pozsonyi idézéstől megsza
badulásáig való szenvedéseit adja elő. ügy látszik, hogy hazatérése 
után nem sokáig időzött Magyarországban, hanem 1678-ban Bo~ 
roszlóba ment, nejével együtt, honnan azonban az iránta háladatos
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gyülekezeti tagok 1683-baii hazahívták Breznó -Bányára MilochovícZ 
János lelkészszel együtt. De itt nem maradt soká, mert Sinapius 
Dániel Lőcsére hivatván meg, helyébe a radványiak Simonides Já
nost választották lelkészül. Később Radványt is odahagyta, mert 
adatok bizonyítják, hogy 1700-ban padári lelkész, 1704-ben pedig 
a beszterce-bányai csehajku gyülekezet lelkésze és a zólyomi espe- 
restség seniora volt, mert Regius Márton egy müvét, mely 1704-ben 
Kolozsváron jelent meg, Simonidesnek, mint besztercebányai lel
késznek és esperestnek ajánlotta *). Meghalt Simonides Beszterce
bányán, s eltemettetett a vártemplomba, de innen a későbbi üldö
zések folytán, hitfeleink a templom birtokából kizavartatván, 
holtteste kiásatott.

M üvei következők:
1. „Lesso panegyricum  etc. Davidis Lani ecclesiarum evan- 

gelicarum dobronensis, prividiensis, briznóbaniensis diversis, tempo
ribus pastoribus et etc. in Christo obdormientis. Leutschoviae. Li
teris Samuelis Brewer“. 4° 8 levél.

2. „Stud ium  Catecheticum de creatione, angelis, imagine 
Dei, in statu in t: et providentia Dei, quod in examine autumnali 
Johannes Simonides rector Scholae Briznob. 1670. ad ventilandum 
proponit. Leutschoviae. Typis Samuelis Brewer“. 4° 20 levél.

3. „Collegium apostolico-lutheranum , in quo omnes apos
tolos et lutherauos, et Nicolaum Kellio Judae proditoris discipulum 
esse, ostenditur. Wittembergae. Typis Matthaei Henckelii. Anno 
1676“. 4°.

4. „Galéria omnium sanctorum, catenis christianae virtu
tis sibi devinctorum nominibus et symbolis in procelloso mundi 
pelago secure et cum honore circumvehendis opera et Studio Jo
hannis Simonidae briznensis scholae in Hungária rectoris, post 
diversis in locis ev. J. C. vincti, nunc exulis et liberati captivi, 
recollectionem dispersionis Israel in spe Esa. 30, 15. et silentio 
ibi! —■ ubi! exspectantis, anno 1676. idest:

CrVentls eXILII DVrlssIMo 
eXoptatae Liberationis IYCVnDIssIMo.

5. „E x u i  predicamentalis per decem classes rerum dida-

*i Czime ez : „ G a r i z i m  és E b a l ,  melyeknek egyikén áldást, a másikán 
átkot parancsolt az Isten. A bárány életének könyve, vagy az isteni örök el
választásnak és elhagyásnak dekrétumának nagy titkáról való elmélkedések. 
Kolozsvárt. 1704“. 4°.
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ctice, canonice, problematicc deductus (sermone partim ligato, partim 
soluto) Wittembergae. Anno 1679“. 8" 192. lap.

5 5 0 . Sinap ius D á n ie l , radványi ág o sta i hitvallású 
lelkész, Z ó lyom m egyében. (K le in :  N achrich ten  III. 3 9 7 . 1.)

Született Szucsánban Turócmegye egyik mezővárosában a Vág 
folyó mellett, atyja Sinapius Mihály, ki ugyanott lelkész volt. Kora 
ifjúságától fogva azon igyekezett minden erejéből, hogy tiszteletre 
méltó elődeihez, kik nagyérdemű férfiak valának, hasonlóvá legyen. 
Ez okból teljes szorgalommal tanult. Minden törekvései szerencsé
sek voltak, bár előhaladásában nehézségekkel kellett ottan-ottan 
megküzdenie. Wittembergben szerencsésen bevégzett akadémiai pá
lyája után, 1661-ben Gömörmegyébe Jolsva mezővárosába hivatott, 
az onnan káplánságra lépett Lang Izráel helyében rektorul. Az 
ifjúság oktatása körül kifejtett kitűnő szorgalma nagy hirt szerzett 
neki. Majd 1665-ben a kövii gyülekezet hívta őt meg lelkészül, 
mely hivatalra azonban nem felső Magyarországon, hanem egy 
másik kerületben szenteltetett föl, mivel épen akkor, a felsőmagyar
országi szabad királyi városok szuperintendensi hivatala a Wagner 
Márton szuperintendens s bártfai lelkész halála által üresedésben 
volt és még be nem töltetett. Köviről két évi hivataloskodása után 
Teplára és onnan Radványba, Zólyommegye egyik mezővárosába 
vitetett lelkészül. A feltámadt üldözések alkalmával ő is megidéz- 
tetett a pozsonyi rendkívüli törvényszék elébe, de itt miuden hit- 
buzgósága dacára is eltántorodott, sem mint szenvedjen a Krisztus 
evangyóliomáért, inkább aláírta a kiköltözők számára készített té- 
ritvényt 1674. május 10 én s ennek értelmében a hazából kiván- 
dorlott. Bujdosásában egy ideig Brégában, azután Boroszlóban tar
tózkodott. Végre Lengyelországban Bajonowában rektorságot nyert. 
Midőn 1683-ban a béke s nyugalom némileg helyreállott az ország
ban, száműzetéséből visszahívták a radványiak, de a kiknél nem 
sokáig maradt, hanem innen elment Lőcsére, a csehajku gyülekezet 
lelkészéül, mely hivatalban híven, s lelkiismeretesen járt el 1706-ban 
történt haláláig. (Lásd: B urius  „Micae historicae“ 177-dik lap.)

M üvei következők :
1. „ O sgyáni Bakos Gábor urnák stb. eltemetésekor rozsnyó- 

bányai gyermekek által declamáltatott magyar versek. Kassa. Nyom
tatta Türsch Dávid. 1666“. 4" 19 levél. Ezt a mukát kövii lelkész 
korában irta volt.

2. „Sertum  ex horti theologici Areolis IV . decerptum. 
Nyomatott Kassán. 1666. 4°. Ezt jolsvai rektor korában irta.
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3. „H ortulus animae. Lesnae. Typis Michaelis Buch. 
1676“. 12°.

4. „Neojorum latino-slavicuni. Lesnae. 1678“.
5. „Exam en apum cum automnali mellatione. Lesnae 1681“.
6 . „ Veram veris gloriam. Lesnae. 1682“.
7. „Coelum bajonoiense, in quo stella Augustinus Serpilius. 

Lesnae. 1682“.
8 . „ Vota gamica secunda secundo vota reverendo Georgio 

Cembero ministro neosoliensi, in exilio virginem Trusianam in con
jugem ducenti, ab amicis exulibus oblata. Lesnae. 1682“. 4°.

Lőcsei lelkész korából következő müvei maradtak fen kéz
iratban :

1. „ Cythara sanctorum Georgii Tranoscii multis modis 
amplificata. 1684“.

2. „Nucleus N eum ann i slavice redditus 1703“.
3. „D ie Perle der K in d er  Gottes oder Geistliche Seelen

schatz. Cseh nyelven. 1701“.
4. „Oves suspirantes inter scrinia venerandi condam Joannis 

Glossii latitantes“.
5. „Memoria fratris Joannis Sinapii“.
551. Sinapi?/s János, trencséni ágostai hitvallású 

lelkész.
Ez Dánielnek testvére; tanult Königsbergben, innen Banno- 

viczra hivatott Conrectornak, később pedig Galgócra, a Yág mellé 
ment iskolarektornak; honnan nehány év múlva Szakolcára vite
tett lelkészül, (1655) azután Galgócra léptettetett elő. Gróf Forgács 
Adám gyakran meg szokta hívni asztalához a végből, hogy figyelmes 
hallgatója lehessen annak, midőn Sinapins János, a szinte vendé
gekül meghívott szerzetesekkel vallásos vitákat kezd. Mivel pedig 
tudományos vitatkozásaival mindig sarokba szorította és elhallgat
tatta a szerzeteseket: ezek a grófnét feltüzelték ellene, a ki elvégre 
annyira vitte a dolgot a grófnál, hogy az őt 1661-ben egy délelőtt 
9 órakor elűzte Galgócról. Hallgatói sírva kisérték ki, maga pedig 
kivonulása alkalmával sok könyhullatások közt énekelte a XXIII-dik 
zsoltárt: „Az Ur énnékem őriző pásztorom!“ Végre midőn Szent- 
Péter nevű faluhoz ért a Vág mellet, Galgóctól Yj-ed mértföld- 
nyire, intette és kérte hallgatóit, kik őt elkísérték, hogy az evan- 
gyélíomi tudomány tisztaságától semmikép el ne álljanak. Majd 
Szakolcán, Nyitramegyében valami hivatalra alkalmaztatott. Innen
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végre Trencsénbe ment lelkésznek. Az ő lelkészkedése alatt 1672-ben 
vétetett el az ottani evangélikusok temploma és ő, mivel a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék előtt a téritvényt aláírni nem akarta, kiuta- 
sittatott az országból. (Lapsánszky János törvényszéki titoknok sze
rint pedig, azok között, kik az országból kiköltözésre kötelező té
ritvényt aláírták, harmadik helyen áll.) Elhagyván tehát a haza 
határait, külföldön vonta meg magát. Meghalt Halléban, az ott 
uralkodó cholerában, nejével és két gyermekével együtt 1678-ban. 
(Lásd: K le in  „Nachrichten“ III. kötet 400. lap, és Bőd Péter: 
„Magyar Athenás“ 240. lap.)

M üvei kővetkezők:
1. „Sermo sacer in obitum supremi et perpetui Comitis comi

tatus thurociensis Pauli de Reva defuncti. 1644“.
2. Parva schola in usum discipulorum Christi accommodata 

et disposita. Leutschoviae. 1658“. 4°.
3. Spicas Sinapianas.“
4. Henoch cum Deo ambulans veris Christi confessoribus ad 

imitandum productus. Görlitzii. Typis Christophori Zipperi. 1676“ 12°.
5. „Idea boni principis , historicis Brennorum symbolis bre

vissime concepta. Halae Saxonum 1682“. 4°.
6 . „Ormithica sacra oder geistliche Vogelbeitze. Hallo. 

1682“. 4°.
7. „Horologium sacrum bene impensi temporis in usum stu

diosorum deum timentium. Bartfae. 1709“. 12°.
552 . Sku lié ti D án ie l, répási ágosta i h itvallású lelkész.
553 . S ku lté ti M árton , b lesovai ágosta i hitvallású lel

kész, T rencsénm egyébő l.
Megjelenvén a rendkívüli törvényszék előtt Pozsonyban, alá

írta azon téritvényt, mely a bentmaradók számára készült s ennek 
értelmében hivataláról lemondott, 1674. május 10-én.

554 . Sku lié li y á n o s , ajkai, Burius szerint alásoni 
ág o sta i h itvallású  lelkész, V eszprém m egyéből.

Ez 1640 körül szepes-váraljai rektor volt. Mint lelkész, meg
idéztetett 1674. március 5-re, Pozsonyba a rendkívüli törvényszék 
elé, hol megjelent és aláírta azon téritvényt, melyben hivataláról 
lemondásra kötelezte magát.

555 . Sm otana A ndrás, dabron i v ag y  dobrai ágosta i 
h itvallású  lelkész, V eszprém m egyében.

Jelen volt a megidéztetésen.
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556. Somogyi Páter, veszprémi református lelkész.
Jelen volt-e a megidézésen, vagy nem : bizonytalan. Neve

csupán a törvényszék jegyzőkönyvében jő elő, de azontúl sem az 
elitéltek, sem a bebörtönzöttek, sem a gályákon szenvedett s on
nan megszabadult prédikátorok között nem emlittetik, csak egy 
adattal bírunk, de a melynek hitelessége kétes, hogy t. i. midőn 
Triestben hajókra rakattak és szállíttattak Peskarába a fogoly lel
készek : Somogyi Péter a hajón Kálnai Péter és Séllyei István 
között ült volna. Valószínű, hogy Somodi vagy Szomodi János 
szendi református lelkész nevével van felcserélve az ő neve, mert 
Szomodi valóban elhurcoltatott a gályákra; mig ellenben Somogyi 
Péternek mint gályarabnak nevével sebol nem találkozunk.

557. Sós Gergely, kővágó-örsi ágostai hitvallású lel
kész, Zalamegyében.

Erről csak annyit tudunk, hogy jelen volt a megidéztetésen.
558. Speczkó Dániel, felső-sipeki ágostai hitvallású 

lelkész.
Midőn a rendkívüli törvényszék előtt megjelent: aláirt azon 

téritvénvnek 1G74. május 10-én, mely szerint hivatala letételére 
kötelezte magát.

559· Spetkius Gábor, alsó-pribelyi ágostai hitvallású 
lelkész, Hontmegyéböl.

Megjelenvén a törvényszék előtt Pozsonyban, aláirt azon té- 
ritvénynek, mely a bentmaradókra szólott s ennek értelmében hiva
taláról lemondott.

560. Srnka Mihály, breznó-bányai diakónus, kit a 
horvátok, lakára rohanván, megkorbácsoltak.

Midőn megjelent a pozsonyi vértörvényszék e lő tt: aláírta 
azon téritvényt, mely a hazában maradhatás feltétele mellett, hiva
talának végképen letevésére kötelezte őt.

561. Stefanides István vagy Sámuel, móric-hidi ágos
tai hitvallású lelkész Győrmegyéböl, ki a megidézésen 
jelen lévén, hivatalával végleg felhagyásra kötelezte 
magát 1674. május hó 10-én.

562. Stefanides fáuos, maskóvi ágostai hitvallású 
lelkész.

503. Stefanovics Sámuel, ráckevei prédikátor.
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564. M . Steller Tamás, besztercebányai ágostai hit
vallású iskolarektor, Zólyom m egyében.

Született Gömörmegyében Nagy-Szlaboson, Rezick szerint 
(Schulgeschichte Ungerlandes) Besztercebányán, 1640-ben. Tanult 
Wittembergában 1667 és 1668-ban. Megidéztetett a pozsonyi rend
kívüli törvényszék elé, az idézvényt február 2 -án kapta s március 
3-án már Pozsonyban, 5-én pedig a törvényszék előtt jelen volt. 
Ápril 7-én fő- és jészágvesztésre ítéltetvén, börtönbe vettetett, 
május 29-én Leopoldvárra vitetett, hol junius 5-én vasra veretvén, 
undok munkákra hajtatott; egy ízben csaknem halálra verték hó- 
hérlöi, midőn ugyanis egy barátja levelet küldött neki, a mely 
ugyan elfogatott s igy kezéhez nem jutott: Stellert magához hi
vatja a parancsnok és Kellió Miklós jezsuita jelenlétében, nem 
elég, hogy megfogatván hét ember által, törökösen megvereti, ha
nem maga is keményen megrugdosta, hajánál fogva irgalmatlanul 
földhöz verte, s társaitól elszakítván, bezáratta. Leopoldvárból
1675. március 18-án elvitetett éjjel és elhajtatott Nápolyba, hol 
május 8 -án eladatott a gályákra, 50 darab aranyon, örökös rab
szolgaságra. Sok nyomorai után megjelenvén a dicső emlékű Euyter 
holland tengernagyban a szabaditás angyala, 1676. február 11-én 
kiszabadult a gályarabságból s társaival együtt elment Zürichbe, 
hova midőn megérkezett: üdvözlő verset irt Gyöngyösi István ma
gyar akadémikus tiszteletére; julius 27-én pedig emléksorokat irt 
Lavater János bölcsészettanár felszólítására, Mikeás 7, 9, versét 
választván jeligéül. Innen elutazván Nikléczius Boldizsárral és Bu- 
gány Miklóssal együtt, bejárta Ángolhont, Dániát, Svédországot és 
Hollandiát. Visszatérvén a hazába Czember Györgygyel együtt 
1683-ban, Besztercebányán telepedett meg és ott kórházi lelkész 
lett; 1715-ben azon nagy csapás érte, hogy szeme világát elvesz
tette. Kitűnő miveltségü és türelmű férfiú volt. Jelszava volt: 

„Optima sperentur metuantur pessima, sed quae 
Sors tulerit, forti pectore quisque ferat“.

M üvei következők:
1. „De ex is t entia sp iritus in fin iti , qui est Deus. Praeside 

M. Sim. Fried. Frenzelio, philosophiae adjuncto. Wittemb. 1667“. 4°.
2. „De trip lic i Sp iritu s sancti gratiae vocantis iustifican- 

tis et conservantis quidditate et diversitate, sub Praes: Abrahamo 
Calovii. 1667“. 4°.

3. Dissertatio in  symbolum apostolicum de vita aeterna. 
Praeside Joanne Deutschmanno. 1667“. 4°.
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4. „ Votum Jacobi patriarchae Gen. 28, 20—22. Praeside 
Joanne Deutschmanno. 1668“. 4°.

565. Stria György, korponai ágostai hitvallású ha
rangozó.

Midőn a prédikátorokkal és iskolatanitókkal együtt ö is meg
idéztetett és meg is jelent, de a téritvénynek alá nem irt: ezért 
ápril 4-én fej- és jószágvesztésre ítéltetvén, elvitetett Komáromba, 
hol bilincsekbe veretvén, fogságra vettetett és kegyetlen sanyaru- 
ságot szenvedett. Itt négy napi fogság annyira megtörte, hogy már 
a téritvény aláírására jelentkezett, a mi azonban már ekkor el nem 
fogadtatván tő le: arra is reá állott, hogy az evangyeliomi hittől 
elszakadjon ; tehát általiért a római katholika egyház kebelébe, 
mely tettéért egy olvasót és mintegy 25 forintot kapott jutalmul. 
De azért nem bocsáttatott szabadon azonnal, hanem mintegy négy 
hét múlva, mely idő alatt oktatást nyert a római katholika egy
ház tanaiban. Hittől szakadását nem sokára törődött szívvel 
megbánta.

566. Strba Péter, felső-lehotai ágostai hitvallású 
lelkész.

567. Stürtzer Mátyás, uj-zólyomi ágostai hitvallású 
rektor.

Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt, aláirt ott azon 
téritvénynek, mely a hazában maradás feltétele alatt hivataláról 
lemondásra kötelezte őt, 1674. május hó 10.

568. Svelz János, ágostai hitvallású lelkész, Nyitra- 
m egyéböl.

569. Svonovics Sámuel, mihályi lelkész.

nek nevei a törvényszék előtt, hallgatóik által eltitkol- 
tattak.

572. Szabadka Máté vagy Márton, kameneci ágostai 
hitvallású lelkész.

Ez korábban illavai diakónus volt. Az egyetemes idézéskor, 
Burius előadása szerint („Micae historicae“ 174. lap). Erdélybe 
menekült, vagy pedig elrejtőzött valamelyik magyarhoni várme
gyében, pl. a török uralma alatt levők egyikében.

5 7 0 .

571-

kis-sarlói 
setét-kúti prédikátorok, kik-
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573· Szádi András, nagy-sárosi református lelkész.
574. Száki Dániel, neszmélyi prédikátor.
575. Szákonyi Mátyás, nagy-szitkei lelkész.
576. Szalacsi János, kenderesi református lelkész.
577. Szálát János, runyai református lelkész.
Ez kezdetben kiváló állhatatosságot mutatott, s ezért halálra 

ítéltetvén, elvitetett Kapuvárra, hol fogságra vettetett. Innen 1675. 
május havában elhurcoltatott, hogy a nápolyi gályákra eladattas- 
sék; de a velenceiek ellentállván, csak Bukkariig vitettek a rab- 
predikátorok s itt bebörtönöztettek. Itt a sok szenvedések után 
megtöretve, tizen közülök, az evangyeliomi hitet megtagadván, 
áttértek a római katholika egyház kebelébe. Ezek közé számlálta- 
ték Szalai János is.

578. Szalóczi Mihály, zubogyi református lelkész 
Gömörmegyében, a szentpéteri esperestségben.

Született 1626-ban. Mint zubogyi lelkész, megidéztetett 
1674-ben a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé, hol március 5 ik 
napjára megjelent és ápril 4-én fejének s minden javainak elvesz
tésére ítéltetett. Azután bebörtönöztetett elóbb Pozsonyban, hét 
hétig tartatván fogságban, ekkor Leopoldvárba hurcoltatva, ott 10 
hónapig sanyargattatott, Olaszországban pedig, noha a hosszas ut 
fáradalmai miatt is igen sokat szenvedett, 8 napig tartatott bör
tönben, mígnem végre a nápolyi gályákra eladatott 1675. május
8 -án, 50 darab aranyon, hol sok veréssel, éhséggel, szomjúsággal, 
szokatlan nehéz munkákkal tiz hónapig kinoztatott, szakálla, haja 
s bajusza levágatván, meggyaláztatott. Elvégre sok sanyaruságok 
után a dicső emlékezetű holland tengernagy, R uyter Adorján  
M ihály  által 1676. február 11-én a gályarabságból megszabadit- 
tatott, s szabaddá lett társaival együtt elment Helvéciába, Zü
richbe, s ott Lavater János bölcsészettanár hajlékában szállásolt, 
csaknem másfél évig, ki igen nagy szívességgel fogadta, s kinek 
felszólítására emlékjegyzetet készített 1676. julius 13-án, jeligékul 
tűzvén elébe Jel. 3, 21. versét. Midőn Zürichbe megérkezett: az 
akkor ott disputatiót tartott Gyöngyösi István magyar akadémikus 
tiszteletére üdvözlő verseket Írott. A következő 1677. év október 
10-ik napján pedig a biltensei reformált egyház lelkészének, Kae- 
gius Jánosnak írott emléksorokat. Jelszava volt: „Reménység az 
én kútfőm“.

579. Szánthó Jugi Miklós, alsó-örsi prédikátor.
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580. Sza thm ári Is tvá n , tapolcaföi református lelkész, 
Veszprémmegyéből.

Ez kezdetben igen állhatatosan viselte magát, miért is, mint 
elitéit rab, Eberhárdra vitetett, s ott fogságra vettetett, melyből 
úgy szabadult ki, hogy hitvallását megtagadván, általtért a római 
katholika egyház kebelébe, megszabadulása után azonban tettét 
megbánva, előbbi hitvallásához tért vissza és lelkészi hivatalát 
haláláig viselte.

581. Sza thm ári M ih á ly , teveri református lelkész, 
kiről csak annyit tudunk, hogy jelen volt a megídéz- 
tetésen.

582. S za thm ári yános, kovácsi református lelkész.
583. Szecsei István, krnyói prédikátor.
584. Szecsei y á n o s , sághi református lelkész, Gömör- 

megyéből.
Ez Krisztusnak hü bajnoka és dicsőséges vértanú. Halálra 

ítéltetvén, Leopoldvárra vitetett fogságra, hol tíz hónapig sanyar- 
gattatott, azután március 18-án, 1675-ben elvitetett a hazából ide
gen földre s mint barom, hajtatott Nápoly felé, hogy ott gályara
bul eladattassék, de az ut fáradalmai s lábainak a bilincsek általi 
megroncsoltatása miatt annyira erőtlen beteggé lévén, hogy Theá- 
ténál tovább menni képes nem vo lt: tehát hatod magával hátra
hagyatott, s ott tekintet nélkül nyomorult állapotára, börtönbe vet
tetett, hol nem sokára meg is halt.

585. Szegyen/ Gergely, brogváni vagy osgyáni ágos
tai hitvallású lelkész.

586. Szelei J a k a b , prédikátor, Nógrádmegyéböl.
587. Szenczi István, kéttornyulaki lelkész.
588. Szenczi yános, szent-gróti lelkész.
589. Szenczi S zá k i y á n o s , tatai református lelkész 

és a XVII. században utolsó szuperintendens a komá
romi szuperintendentiában, mely samarjainak vagy felső 
dunamellékinek is szokott neveztetni, s kiterjedt Pozsony, 
Nyitra, Mozsony, Komárom, Győr, Esztergom, Bars, 
Hont és Pest-Pilis egyesült megyékre.

Ez korábban samarjai, a megidéztetéskor tatai, Szomodi Jd-
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nos előadása szerint pedig (Sárospataki fűzetek: 186B. 256. lap 
8 -dik szám alatt) neszmélyi református lelkész volt. Megjelenvén 
a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt, ott aláirt azon téritvénynek 
1674. május 10-én, mely által a hazából önkéntes száműzetésbe 
menetelre kötelezte magát s kibujdosván a hazából, sok rendbeli 
számkivettetései és bujdosásai után meghalt 1675. március havá
ban, mint Séllyei István írja a gályákról Beregszászinak Velencébe, 
husvét előtt 8 héttel.*)

Midőn Kom áromi Csipkés György 1666-ban következő 
cimü müvét adta ki: „Igaz hit, azaz: oly 241 magyar prédi
kációk, melyekben a keresztyéni igaz hitnek és vallásnak min  
den ágazatai úgy be foglaltatnak, hogy m ind  a tanítók , s 
m ind  a tanulók , m i legyen hiendő vallások és vallando h itek , 
elégségesképen m egtanulhatják. Szebenben. Nyom atott Szenczi 
Kertész Ábrahám á l t a l 1666“ : e munka megjelenése alkalmá
ból, Komáromi Csipkés Györgyhöz a következő üdvözlő verset irta 
Szenczi Sz. János, mely a mü végéhez van csatolva s latin felira
tával együtt igy hangzik:

„Ad rever. ac Clariss. D. Authorem Georgium C. Comari- 
num  SS. Theol. Doctorem etc. Theologiam hungarico idiomate 
edentem Applausus ungaricus:

„Titkait Istennek sáfárló Ductori szolga 
S Christus nyájának szent dolgát mutató példa,

Ez magyari népnek nyelvén használni ki sokban 
Kévánsz; szentirást, hit dolgát, tudva tanítván,

Méltó dicsérnem szent munkád, mert sokakat éppit.
Eélly hát, Istennek drága edénnyé, hosszas időt.

Szenczi Száki János szuperintendens és samarjai 
Prédikátor. Eklén. 6. Maii. 16(56“.

5 9 0 . Szendrei György, balogi refo rm átus lelkész, s 
e sp ere s t.

Született 1626-bau, elsőben tállyai lelkész s 1668-tól fogva 
egyszersmind esperest, az egyetemes idézéskor pedig balogi lelkész

*) A komáromi vagy samarjai öt ( k o m á r o m i ,  t a t a i ,  k o r a j á t h i  
vagy örményi, b a r s i  vagy lévai, dr é g é i  y p a 1 án ki.  vagy szololai'j tractus- 
ból állott reformált szuperintendentia Szenczi Száki János halálától fogva szu
perintendens nélkül volt a 18-dik század elejéig, midőn t. i. 1711. november 
hó 4-én Szomodon megválasztatott 62 szavazattal Magyari Kossá Péter, ki 
1720. junius 12-én Aranyoson meghalt. Egybeolvadt a két szuperintendentia 
( k o m á r o m i  és v e s z p r é m i )  1736. junius 29-én. (Lásd bővebben: T ó t h  
Ferenc: „Túl a dunai püspökök élete“. 164 s következő lapjait■)
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volt. Igen állhatatos szolgája a Krisztusnak, ki állhatatosságát s 
Ura iránti hűségét élte utolsó percéig megtartotta. Halálra és min
den javainak elvesztésére ítéltetvén, foglyul vitetett Kapuvárra, de 
ott bármint kinoztatott, fogságában soha legkisebb jelét sem adta 
ingatagságának. A Dávid zsoltárait, melyeket könyv nélkül tudott, 
énekelgette. Majd 1675. májusban Kapuvárról elhurcoltatván s a 
hazából kivitetvén, Bukkariban 50 év óta nem tisztított büszhödt 
börtönbe dobatott, hol kínzói 39 napig sanyargatták, azután valami 
magán hajlékba vitték, de 1676. február 13-án (a mikor már a 
tényleg gályán szenvedett társai szabadok valának) ismét elébbi 
dögleletes börtönébe kénytelenittetett visszatérni és várni, mig szen
vedésének napjai megszámlál tatnak, és a szabadulásra való sege
delem meg fog érkezni, meg is érkezett az a halálban, melynek 
előpostái a betegségek a halál révébe helyheztették őt. Midőn 
már beszélni nem tudott, a vérengző poroszlók durva kezei által 
megraga'dtatott, lépcsőkön, fákon, köveken keresztül kíméletlenül 
vonszoltatott, s oly szűk nyíláson dobatott be a tömlöcbe, hogy 
testéről a bőr lehorzsolódott, s belőle a vér kiserkedezett. 1676. 
február 19-én a többi foglyok bementek a szegény Szendrei láto
gatására, hogy sebeit valami gyógyszerrel enyhítsék: de nagy cso
dálkozásokra nem mozdult, kémlelgették, de a lélek már elhagyta 
porsátorát.

Holttestét a tömlőéből kivivén, koporsó nélkül a földbe ásták 
el. Egyéb vigasztaló elmélkedések közt a következővel is erősité a 
halálra készült lelkét:

„In ultimo vitae meae discrimine,
Tuo misertus numine 

Assere me Domine!
Vocem palato eum negabit jam dolor 
Et decidit vultu Calor

Sis mihi praesto precor.
Cum sensus aures deseret, cor halitus 
Verbo tuo me Spiritus 

Erudiat coelitus.
Concutientem mortis in caligine 
Lustra tuo me lumine 

Unica spes animae.
Lux ad viam Salutis est Fides tui 
Hac me simul ad languidum 

Non sinas destitui.
Praesta mori fretum Tui Fiducia 
Ne criminis mens conscia,

Spe cadat et venia.
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Et spiritum Carnis solutum carcero,
Sinu tuo mox assere 

Ne pereat, patere.
Me mortis aeternae Satan damnat reum,

Et sentit iratum Deum 
Culpa scelusque meum.

At tu tui me rore sparsum sanguinis 
A labe mundum criminis,

Redde salus hominis.
Per dura passionis dirae funera 

Per Saeyaque tua Vulnera 
Ob mea fers Scelera.

Liror tuus meo medetur Vulneri 
Mors dira nostro funeri 

Et meritum Sceleri.
Tu constitutus es salutis janua,
Sic F ido! sit o mutua 

Sit mihi rita tu a !
Quando voles hinc me vocabis ocyus
En tuus sum vivus, et sum mortuus 

Christe veni citiu s!“

591. Szendrei Márton, harmad református lelkész.
75 éves aggastyán, Krisztusnak erényes életben megőszült

szolgája, ki 42 éven át szolgált Magyarhon különböző reformált 
gyülekezeteiben és épen Diós-Győrön is. Megidéztetvén a pozsonyi 
vértörvényszék elé, ott megjelent és kiválé állhatatosságot mutatott, 
ezért több társaival együtt fő- és jószágvesztésre ítéltetett. Május 
30-án az érsek, Szelepcsényi, palotájába hivatván, igy szóla hozzá: 
„Te öreg, te vén! akarsz-e aláírni a téritvénynek ?“ „Nem, úgy
mond az öreg Szendrei, mert hogyha eddig szolgáltam a Krisztus
nak, ez öregségemben sem akarom azt elhagyni!“ Elvitetett Kapu
várra, börtönbe vettetett, de fogságában a kísértéseket szilárdan 
tűrte s győzte meg. Meghalt a kapuvári börtönben 1675. március 
5-én éjfélkor. Másnap 8 órakor a bilincsek levótetvén a holttestről, 
magok a fogoly prédikátorok a bástyán kívül, a Kába folyó partján 
nagy siralommal, nagy fájdalom s könyhullatások között eltemet
ték azt.

592. Szentandrási Pál, csegei református lelkész.
593. Szentgyorgyi Mátyás, berentei prédikátor.
594. Szentgyorgyi. yános, csicsói lelkész.
595. Szentkirályi. András, sipei vagy zsipi református 

lelkész, Gömörmegyében.
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Ez Krisztus hív szolgáinak egyike, azoknak, kik az ő evan- 
gyeliomának szolgáltak és éltek, azért szenvedtek és haltak meg. 
Megidéztetvén a pozsonyi vórtörvényszék elé: ott megjelent s hit
vallása mellett állhatatosan megmaradt. Elítéltetvén fő- és jószág
vesztésre, foglyul vitetett Sárvárra, hol bebörtönöztetett, innen egy 
évi különféle módon való kinoztatás után kivitetett a hazából, hogy 
a gályákra majdan eladattassék, de elleneinek e szándékát a velen
ceiek meghiúsították, s a rabpredikátorokat szállító hajót a buccarii 
kikötőbe visszaszorították. Így Szentkirályi Buccariában börtönbe 
vettetett, hol sok szenvedések után életét is bevégezé.

596. Szentmiklósi János, kajári református lelkész és 
esperest Győrmegyében.

Született 1604-ben, a megidéztetéskor már 70-eves agg volt. 
Midőn megjelent a vértörvényszék előtt és a téritvényeknek aláírni 
nem akart, fő- és jószágvesztésre ítéltetett. Pozsonyból elvitetett 
Leopoldvárra, hol bilincsbe veretvén, kemény fogságra vettetett. 
Itt midőn kérte a felügyelőt, Kellió Miklós jezsuitát, hogy vele, 
ki már 70 éves, ne bánjék oly kegyetlenül, mert különben lehe
tetlen, hogy a kínzások alatt meg ne haljon, attól ezt a feleletet 
nyerte: „hát tevén, neked kedvezzek-e én? ha meghalsz sem ked
vezek, hanem kivonatlak a váron kívül a ganéjdombra, hogy ott az 
ebek egyenek meg!“ Végre azonban leopoldvári fogságából, hol 
társainak 1675. március 18-án történt (elhurcoltatása alkalmával, 
miután elaggott erőtlen ember volt, a börtönben hátrahagyatott, 
császári parancs folytán megszabadult 1675. junius 6 -án s vissza
tért gyülekezetéhez.

597. Mangó Szenlpóteri István, simonii református lel
kész, Gömörmegyében.

Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, hol megjelenvén 
s törvényszék elé állván, miután a téritvénynek alá nem irt, fej
es jószágvesztésre ítéltetett, s elvitetett fogságra, hetedmagával 
Kapuvárra, május ál-én, innen pedig a következő 1675-dik évi 
julius l-ső napján, sok kínzások után és között, hajtatott mint a 
barom, s kihurcoltatott a haza földéről, elébb Triesztbe, azután 
pedig Buecariba, hol mindkét [helyen tömlöcöztetett. Az utóbbi 
helyen kegyetlen fogságot szenvedett tiz hónapig, melyből 1676. 
május elején szabadult ki, honnan elébb Velencébe, hol ő és szen
vedő társai Z affiu s M iklós  orvosnak sok szívességével éltek, azután 
pedig Zürichbe ment, hol Ulrich János  lelkésznél szállásolt szinte
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másfél évig. Itt irt emlékjegyzeteket Lavater János  bölcsészettanár 
felszólítására 1676. julius 22-dik napján, jeligékul tűzvén az emlék
sorok felibe Máté: 10, 24—25. verseit. Szinte irt emlékjegyzeteket 
a következő 1677-dik év október 11-éu a glárusi kantonban fekvő 
biltensei reformált egyház lelkészének, ki részvéttel s jó indulattal 
viseltetett a Krisztus evangyéliomáért sok sanyaruságot s nyomort 
szenvedett száműzött kegyesek iránt, K aegius Jánosnak , Zsolt. 
4, 7-dik versét tűzvén felibe jeligékül. Jelszava volt: „A kegyesség 
mindenre hasznos“.

598. Ifj. Szentpéteri István, jánosii református lelkész.
ítészint Pozsonyban, részint Sárváron tömlöcöztetett, majd

1675. julius 1-ső napján elvitetett a haza földéről a vad termé
szetű Kövér Gábornak Kollonics szolgalelkü satellesének kísérete 
alatt, oly céllal, hogy a nápolyi gályákra eladattassék, de a ve
lenceiek a rabpredikátorokkal megterhelt hajót a buccarii kikötőbe 
visszanyomták, minek következtében Buccariban tömlöcre hányat
tak, és kinoztattak. A sok szenvedések miatt tizen elszakadtak az 
evangyeliomi hittől s ezek közt az ifjú Szentpéteri István is áttért 
a római katholika egyház kebelébe.

599. Szentpéteri János, felső-szuhaji lelkész.
600. Szideri György, prédikátor.
601. Szilisi János, atáni lelkész.
602. Szilvást István, császári református lelkész.
Született 1619-ben. 25 éven át több reformált egyházakban,

u. m. Budán, Bicskén, Kocson, végre Császáriban viselt lelkészi 
hivatalt, valódi lelki atya, tudományos férfiú, kegyes, jámbor és 
felette szerény. Midőn megidéztetett Pozsonyba, a rendkívüli tör
vényszék ele 1674. március 5-ik napjára, ott híven megjelent, és 
miután a téritvények közül egyiknek sem irt a lá : ápril 4-én fej- 
és jószágvesztésre ítéltetett. Pozsonyból elvitetett Leopoldvárra, hol 
bilincs tétetvén reá és fogságra vettetvén, kegyetlen kínzásokat 
szenvedett. így pl. Loyola Ignác  ünnepén Kellió Miklós jezsuita, 
drabantjaival megfogatván Szilvásit, miután nem akart bemenni 
a római katholikus templomba, erővel behuzatta és úgy megki- 
noztatta, hogy az a templom kövezetén elnyúlva feküdt a szertar
tás végeztéig, ős onnan társai vitték vissza a tömlöcbe, össze lévén 
roncsoltatva annyira, hogy e napnak súlyos szenvedéseit a gályá
kon történt haláláig folyvást emlegette. Más alkalommal Szilvásit 
H arsányival együtt addig kardlapoztatta K ellió , mig a kard el
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nem tört rajtok. Majd 1675. március 18-án elvitotvén Leopold- 
várból s kihurcoltatván a hazából, Nápolyban a „Szent-Klára* 
nevű gályára eladatott 50 darab aranyon, holtigtartó rabszolga
ságra. De itt csakhamar elbetegesedett, úgy hogy kórházba kellett 
vinni, hol mintegy 3 hétig feküdt s folytonosan könyörgésben vala 
foglalatos. Itt az áldozó pap, kinek a gályarabok római katholika 
vallásra térítése volt tiszte, szünet nélkül kisértgette, de azért ő 
el nem tántorodott soha csak egy percre is. Meghalt 1675. julius 
hó 2-án. Eltemettetett-e vagy pedig temetetlen teste a tengerbe 
dobatott: nem tudható, annyi azonban bizonyos, hogy a foglyok 
rendes temetkezési helyén nem temettetett el.

603. Sziv ilzk i vagy Schw itzki A n d rá s, a delegatum 
judicium jegyzőkönyve szerint sághi, Kocsi Csergő Bá
lint előadása szerint pedig pozsonyi ágostai hitvallású 
lelkész.

Született 1629-ben. Megidéztetvén a pozsonyi vértörvényszék 
elé 1674. március 5-ik napjára, ott pontosan megjelent s mivel 
egy téritvény aláírására sem volt hajlandó: ápril 4-én fej-· és jó
szágvesztésre ítéltetett. Elvitetett Sárvárra s ott bilincsre veretvén, 
bebörtönöztetett, éhen-szomjau kinoztatott. Hét hónapig a betegség 
és fogság terhét s kellemetlenségeit béketüréssel viselte. Midőn 
sem énekelni sem imádkozni nem bírt már: társait kérte fel ezek 
teljesítésére. A gyógykezelés és ápolás hiánya miatt betegsége a 
tömlőé mélyében egyre növekedvén, elvégre 1675. január hó 6 -án 
elhunyt az Urban, sanyarú fogságában. Öltönyei a sárvári kapitá
nyéi lettek. Meghalt a tömlöcben, bilincsek közt, melyek csak 
holta után vétettek le róla.

604. Szoboszlai M ihá ly , gyöngyösi lelkész.
605. Szodói B alogh A n d rá s , sárói református lelkész, 

Barsmegyében.
Megidéztetett Pozsonyba a rendkívüli törvényszék elé 1674. 

március 5-ik napjára, hol megjelenvén és mindenféle téritvény 
aláírását megtagadván, fej- és jószágvesztésre ítéltetett. Fogságra 
Leopoldvárban vettetett, hol sok kegyetlenségeket kellett kiállania. 
Történt pl. hogy egy nap négyszer verette meg Kellió és pedig 
oly kegyetlenül, hogy arcbőre feldagadt és vére ölbnlött a földre. 
Leopoldvárból a következő óv március 18-án el vitetvén, elhurcol- 
tatott Nápolyba, hol május 8 -án eladatott a gályákra, örökös rab
ságra, 50 darab aranyon. Innen sok sanyaruságok után megszaba-

12
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dúlt 1676. február 11-én és többi társaival együtt elment Helvé
ciába, Zürichbe, hol csaknem két évig tartózkodott, szállásolván 
H ofm eister János  logicatanár lakásában. Ugyanitt a Lavat er 
János  bölcsészettauár felszólítására emlékjegyzeteket írott 1676. 
julius hó 17-én, jeligékül tűzvén az emléksorok fölib9 Ének: 2, 2. 
versét. Szinte írott emléksorokat a biltensei reformált egyház lel
késze K aegius Jánosnak , 1677. szeptember 11-ik napján, a 
szentirásból Ján. 15, 19. versét tűzvén azok fölé. Jelszava volt: 
„Jövel Uram Jézus!“ Jel. 22, 20. A hazába visszatérése után 
ismét Sárón lelkészkedett, mit bizonyít az, hogy Csuzi Cs. Jakab : 
„Édom ostora“ cimü munkájához csatolt „Elmélkedések“-et, me
lyek 1682-ben Debrecenben jelentek meg, többek között Szódéinak 
is, mint „sárói egyházi örállónak“ ajánlja.

606 . a) Szokolai István, sz ab a d sz á llá s i le lkész.
607. b) Szokolai István, g o m b a i p réd ik á to r .
608. Szokolai Pál, p e rő c se i le lkész.
609. Szokolai János, kerepesi lelkipásztor.
610. Szomodi János, szend i re fo rm á tu s  le lkész, K o - 

m áro m m eg y éb en .
Született 1624-ben. Lelkészkedett Szendén, a Száki János 

neszmélyi lelkész szuperintendenssége alatt és Mányolci Mihály tátrai 
lelkész esperestsége alatt. Megidéztetett 1674. március hóban s jó 
lelkiismeretében bízván, megjelent a pozsonyi vértörvényszék előtt 
március 15-én, s itt miután a téritvények aláírását megtagadta, 
ápril 4-én fejének és minden javainak elvesztésére ítéltetett. Azután 
elvitetett Leopoldvárra, hol 35 tiszttársával súlyos fogságra vet
tetvén, kegyetlenül sanyargattatok egy egész éven keresztül, e 
mellett jobbról-balról, bár sikertelenül, szüntelen kísértetvén. Végre 
1675. március 18-áu mind a 36-an, éjjel, lopva, kivitettek Leo- 
poldvárból s hozzájok csatoltatván a berencsi 5 fogoly, kegyetlen 
német katonákkal körülvétetve, Morvaországon, Ausztrián, Steier- 
országon, Karniolián, Istrián, az adriai tengeren és a nápolyi király
ságon keresztül kisértetve, mint a barom úgy hajtattak, mígnem 
május 7-én megérkeztek Nápolyba. Ezekkel együtt eladatott másnap, 
gonosztevőkkel, bálványimádókkal, hitetlenekkel megrakott gályára 
50 darab aranyon, holtig tartó rabságra. A nápolyi állomáson na
ponkénti súlyos, szokatlan munkákkal kegyetlenül kinoztatott, mert 
bár szünet nélkül dolgozott, hóhérlói mégis szüntelenül verték, 
mígnem végre, megtekintvén az isteni gondviselés a foglyoknak
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sanyaruságát, 1676. február 11-én a dicső emlékezetű holland ten
gernagy Ruyter Adorján M ihály  által megszabadittatott, és jól
lehet vágyódott hazájába, de nem tartván a hazatérést még taná
csosnak : elment Zürichbe, hol Ziegler Gáspár lelkésznél szállásolt 
és ott a Lavater János bölcsészettanár felszólítására emlékjegyze- 
toket irt 1676. julius 15-én, azok felibe jeligékül tűzvén Galat. 6, 
14. versét. Zürichbe történt megérkezésekor üdvözlő verset írott 
Gyöngyösi István  magyar akadémikus tiszteletére, ki épen akkor 
tartotta következő tárgyú disputatióját: „D e clavibus R eg n i D e i  
apostolis trad itis“, melyet Gyöngyösi ugyanott ki is nyomatván, 
azt Séllyeinek  és H arsányinak  ajánlotta. A hazába visszatérése 
után neszmélyi lelkipásztor lett, a mint ezt bizonyítja Csuzi Cs. 
Jakab, ki az „Édom ostoráu-hoi csatolt s Debrecenben 1682-ben 
megjelent „Elmélkedések“-et több tiszttársai között Szomodi J á 
nosaik is, mint „neszmélyi lelkipásztornak“ ajánlotta.

6xi. Szödényi Mihály, tarosai lelkész.
612. Szökevény János, nagy-körtési lelkipásztor.
613. Szök/ik Jerémiás, bethlenfalvi prédikátor.
614. Sz'ónyi Virág János, aszári református lelkész.
Ez, midőn megidéztetett a vértörvényszék elé, ott meg is

jelent és minden aláírás nélkül megszabadult Pozsonyból.
615. Sztraka Mihály, breznó-bányai ágostai hitval

lású lelkész.
Ez jelenvolt a törvényszék előtt Pozsonyban, s ott aláírta 

azon téritvényt, mely a bentmaradók számára készíttetett s ennek 
folytán hivataláról lemondott.

616. — — — sachurici \
617. — - - — szécs- keresztúri I
618. — — — nagy-szelesi i
619. — —- — szent-györgyi F prédikátorok, kik-
620. — — — szentmihály-uri I ne^ neve* hallga-
621. — -szilasi ) tóik által a törvény-
622   _____szjnj 1 szék előtt eltitkol-
623. — — — szobei 1 taGak.
624. — — — szokolai ]
625. — — — szőgyéni J
626. Tamás György, lelkész.
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627. Tarczali Péter, sz a th m á r i le lk é s z .

6 2 8 . Tarnóczi Márton, d iv é k -u jfa lu i á g o s t a i  h itv a l

lá s ú  le lk é s z .

Született Beckón, Trencsénmegyében. Szülei a tudományos 
pályára szánták és a felőle táplált reményeket be is töltötte. El
végezvén tanulását a hazai iskolákban, kiment Németországra, 
Wittembergbe és ott tanult 1648-ig. Itt 1646-ban tartott egy 
disputádét: „de pseudophilosophia cacodoxorum et sobria p h i
losophia orthodoxorum“, 1648-ban ismét disputáit ily tárgy fe
lett: „de theologia heterodoxa et orthodoxa“. Mind a kettő 
megjelent nyomtatásban, negyedrét alakban. A következő 1649-ik 
évben, mindjárt a hazába visszatérése után Szenicére hivatott rek
tornak, Nyitramegyóbe. Egy év múlva trencsóni rektor lett. Ez 
állomásán nagy és alapos készültsége által nagy hirt szerzett ma
gának, úgy hogy nem sokára lelkészi állomásra nyert meghívást 
Privigyre, ismét nem sok idő múlva szuperintendensi hivatallal 
diszesittetett. A Ludányban 1656. március 29-én tartott gyűlés
ben, ipa Kalinka Joachim szentelte fel ünnepélyesen ez uj hiva
talra. Oly férfiú volt ez, ki életében sok és válságos eseményeket 
ért meg. Mert alig múlt el 4 év, midőn 1660-ban gróf Páljpy 
P á l özvegye által Privigyről elüzetett. Száműzetésében a divék- 
ujfalui gyülekezet hívta meg lelkészéül. Innen idéztetett meg a 
pozsonyi vértörvényszék elé, és ott 42 tiszttársával együtt aláirt 
azon téritvénynek, mely a hazából kiköltözni akarók számára ké
szült, s ennek értelmében az országból kivándorlód, és Németor
szágba vonult, hol sok viszontagságokat állott ki, mígnem 1682-ben 
a soproni országgyűlés után a divék-ujfalui gyülekezet visszahívta, 
melynek kebelében ismét folytatta lelkészi, mint szinte szuperin
tendensi hivatalát is, hatásköre kiterjedvén három megyére, úgy
mint : Pozsonyra, Nyitrára és Barsra. Bevégezé földi pályáját e 
derék férfiú 1685-ben, Blatuicán, Turócmegyében. Gyászbeszédet 
tartott felette K rm ann Dániel, mosóéi rektor, későbben szupe
rintendens.

Még trencséni rektor korában irta e három disputátiót:
1. „Speculum orthodoxiae lutheranae respondente Valen

tino Perenyei. Trenchini. Typis Laurenti Benjamin de Hagen. 
1649“. 4°.

2 . „Statera theologica adversus coturium respondente Isacco 
Draschoviczy Thurociense. Trenchini. 1650“. 4°.



181

3. „Spicilegium bibliáim  in stipula praedestinationis, res
pondente Joanne Krmann. Trenchini. 1651“. 4°.

Λ következő müveket pedig részint lelkész korában, részint 
száműzetésében ir ta :

1. „Clenodium raptum  non ereptum, seu: Oratio funebris 
in obitum Pauli Osztrosith anno 1653. in templo illaviensi sepulti“.

2. „Schema lares , virtutes, labores, honores cineres Nicolai 
Osztrosith describens. An. 1660“. 4°.

3. „ Threnographia prosapiae Kalinkianae Zittauiae. 1678“. 4°.
4. „Halcyonia svevico-danico germanica. Zittauiae. 1682“. 4°.
5. „M isnia  celebris Zittauiae. 1683. 4°.
6 . „Lessus lugubris  exul um hungaricorum.
7. „Antiglyphice m e t r i c a l  sermone valedictorio enucleata. 

Leutschoviae“. 4°.
8 . „M artin i Tar náci et Tobiae M asn itii ac D anielis  

M olleri, pacis oliva domino Nicolao L. B. ä Gersdorf Zittauiae 
oblata“. 4°.

9. Saját életrajza, önkezűleg írva. Kézirat. (Lásd bővebben: 
K le m :  Nachrichten. II. kötet. 505—507. lapjait).

629. P. Tatai Sámuel, tornaalljai református lelkész 
Gömörmegyében.

Tanulását kezdette 1657-ben Debrecenben, 1660-ban contra- 
scribai hivatalt viselt, seniori hivatala bevégzése után — mint a 
főiskolai anyakönyvi bejegyzés mutatja — Kőrösre vitetett. Meg
idéztetett a pozsonyi vértörvényszék elé 1674. március 5-ik nap
jára, melyre midőn megjelent s a téritvények aláírását megtagadta : 
ápril 4-én fej- és jészágvesztésre ítéltetett. Elvitetett fogságra Sár
várra, hol undok börtönbe dobatván, abban egy évig és egy hó
napig szenvedett; majd 1675. julius 1-én az országból kivitetvén, 
keményebb és iszonyúbb fogságra vettetett Triesztben 15 napig, 
onnan a kikötőbe szállíttatván és ott julius 15-től fogva október 
11-ig most a városban, majd pedig a várban rettentő nyomorúsá
gokat szenvedvén, utóbbi napon eliudittatott Buccari felé , Kövér 
Gábor kísérete alatt, hová az utazás nehézsége, a kövek és hegyi 
utak alkalmatlan volta, a horvátok bosszantása, gunyja és kegyet
lensége között, továbbá, lábujjairól a körmök, egynek kivételével 
lehullván, nagy fáradtan és erőtlenül megérkezett Buccariba, és 
ott oly börtönbe vettetett, melyet a szeméttől, mocsoktól és hul
ladékoktól 50 esztendő óta sohasem tisztítottak, a hol nyakvasak
kal és láncokkal keresztül-kasul megkötöztetve tartatott, éjjel-nap-
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pal sötétségben, még pedig oly helyzetben, hogy 80 napig sem 
ülnie, sem állania nem lehetett, hanem folytonosan feküdnie kel
lett, mely idő alatt, néha valamivel jobb kenyérrel, máskor pedig 
köles és korpa eledellel tápláltatott és felette igen kevés és rósz 
vízzel, inyjei megromlottak és seorbut betegségbe esett, a miatt, 
hógy 15 napig egy falat kenyeret sem evett, egyedül Isten külö
nös kegyelme és a viz táplálta; mígnem végre 1676. május 2-án 
megszabadult s szilieken és kősziklákon keresztül elérkezett Zü
richbe 1676. julius 15-én. Itt a Lavater János felszólítására szen
vedése történetét leírta 1676. julius 22-én, jeligékul tűzvén fölibe 
Jerém: 51, 10. versét és 1 Tim. 6 , 6 versét, ugyanitt Írott em
léksorokat a biltensei reformált egyház lelkésze K aegius János
nak  1677. október 11-én. Jelszava volt: „Kegyelmes szenthárom
ság ! én örökségem ! “

630. Tief trunk Dániel, soproni ágostai hitvallású 
iskolarektor.

Ez az 1656-ban elhalt Sarnichhausen H enrik  János  után 
lett 1657-ben modori lelkészszé. Igen tudományos ember volt, 
Pilárik István az Ur szőlője lelkiismeretes és hiv munkásának ne
vezi őt. Azonban egy kemény prédikációja miatt, melyre az 1660. 
julius 3-diki földrengés adott alkalmat, elbocsáttatott hivatalából. 
A gyülekezet a wittembergi tbeologiai facultáshoz fordult ez ügyben 
és attól e tárgyban véleményt kért; a mi meg is lön, de nem a 
gyülekezetnek szolgáltattatott elégtétel, hanem sokkal inkább, az 
elbocsátott lelkésznek szolgált előnyére az ítélet. Három év múltával 
1663-ban törökök és tatárok ütöttek az országba és Modorból sok 
lakost elhurcoltak magukkal. Midőn Tieftrunk Modort elhagyá, Po
zsonyban lett rektorrá, innen pedig szinte rektori hivatalra Sopronba 
ment. Innen idéztetett meg 1674. március 5-re Pozsonyba, a hol 
meg is jelent és ott aláírta azon téritvényt, mely a hazában ma
radók részére készíttetett s ennek következtében hivataláról lemon
dott. Meghalt Sopronban.

M u n ká i következők:
1. D issertatio de u tilita te  et necessitate Arabismi ad noti

tiam solidam Ebreae caeterarumque linguarum orientalium compa,- 
randam, defendebat sub praesidio eius M. Johannes Hrabsky. 
Wittembergae. 1654“. 4°.

2. „Pentas thesicum  de philosophia in genere defensa in 
gymnasio posoniensi, a Balthasare Nikletio. 1663“. 4°.
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3. „Plausus cum M . Christian Seelmann Leutschoviam 
in ministerium ecclesiasticum evocaretur. Leutsclioviae. 1665“. föl.

631. T ili István, nagypéceli lelkész.
632. T itius D ávid., pozsonyi ágostai hitvallású lelkész.
Született Sziléziában és 1654-ben jött Pozsonyba az Eckhardt

Bertalan helyére s itt későbben, nevezetesen 1658. február 18-án 
néhai Heuchhelin György János özvegyével kelt egybe. Az első 
idézés alkalmával, t. i. 1672. május 10-ére megidéztetett tiszttár
saival együtt Nagy-Szombatba, hol Kollonics parancsára, az úgy
nevezett oroszlán barlangba vettetett s 20 hétig tartatott fogságban. 
Innen kiszabadulván, visszatért Pozsonyba, de 1674. március o-re 
ismét megidéztetett a rendkívüli törvényszék elé, hol megjelenvén, 
aláírta azon téritvényt, mely a kiköltözők számára készült, s mely
ben az országból kivándorlásra kötelezte magát. Elhagyván azért a 
haza határát, visszatért Sziléziába és ott Wolauban lelkészí és es- 
peresti hivatalt viselt. Itt 1679. junius 16-án be is végzé sokat 
zaklatott földi életét. (Lásd: K lein „Nachrichten“. I. köt. 423. 1.)

M üvei kővetkezők :
1. „ Calix in  manu Domini oder Leichenpredigt des Herrn 

Tobiae Planckeuauers Pressburger Stadt-Richters, samrnt desselben 
Bildniss. Pressburg. 1671“. 4°. 18 levél.

2. „Aliles Deo et Caesari charus et fidus , oder Leichen
predigt des Johann Walthers oberster, über Psalm: CXVI. vers 
7—9. Posonii. am 1-ten März. 1672“. 4°.

633. T itiu s G ottfried, selmeci ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez az élőbbemnek testvére, ki mint menekült jött Magyaror
szágba Sziléziából, hol Qweitschban lelkész! hivatalt viselt. 1656. 
január 15-én nyert meghívást Pozsonyba, a kórházi templomhoz, 
innen 1660-ban Selmecre hivatott archidiakonusnak. Megidéztetett 
a pozsonyi vértörvényszék elé tiszttársaival Windisch Jánossal és 
Hofstädter Ádám Jánossal együtt, hol megjelenvén, 1674. május 
l()-én aláírta azon téritvényt, mely a kiköltözők részére készíttetett, 
ennek folytán kötelezve volt arra, hogy lelkészi hivatalát Magyar
honban nem gyakorolja, hanem az országból kivándorol. így tehát 
elhagyta Magyarországot s visszatérve Sziléziába, itt egy ideig Bo
roszlóban tartózkodott, honnan nehány hónap múlva Rankauba hi
vatott helyettes lelkészül. (Lásd: K lein „Nachrichten“. 1. k. 425.1.)

634. a) T olna i István, szelei lelkész.
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Ó35- b) Tolnai István, vásonkői lelkész.
636. c) Tolnai István, veszprémi református iskola

rektor, ki a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt azzal 
vádoltatott, hogy a török vezérhez leveleket vitt titkos 
megbízásokban.

637. Tornai Dávid, tihanyi lelkész.
638. Tornai Miklós, páti lelkész.
639. Tornai yános, csermelyt lelkész.
640. Tóth Mihály, lelkipásztor.
641. Tököli István, dobozi református lelkész.
Megidéztetvén a pozsonyi vértörvényszék elé, ott megjelent,

s mivel a téritvények aláírását sürgető kívánalmakat, sőt kénysze
rítéseket nemes határozottsággal visszautasította: fej- és jószágvesz- 
tésre ítéltetett; Pozsonyból elvitetett Kapuvárra, hol bilincsbe 
veretvén, börtönbe vettetett. Innen 1675. julius 2-án kivétetett s 
elhurcoltatott a hazából s elébb Triesztben, azután Buccariban 
szenvedett sanyarú tömlöcözést. Buccariból ellenei a Málta szigetére 
akarták vinni s ott gályarabul eladni, de a velenceiek ebben meg
akadályozták őket, ennek folytán a huccarii börtönbe tartatván fog
ságban, ott végezte be is sok nyomorgattatással teljes életét.

642. Töpei yános, bacuróvi ágostai hitvallású lelkész.
Ez, midőn a vértörvényszék előtt megjelent: aláirt azon térit-

vénynek. mely a bent maradék számára készíttetett s ennek értel
mében hivataláról lemondott 1674. május 10-én.

643. Tranoscins Sámuel, szentmiklósi ágostai hitval
lású lelkész, Liptómegyében.

Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt 1674. március 
5-dik napjára, miután a halálos Ítélet kimondatott, félelmében 
azon téritvénynek, melyben a hazában maradhatás feltétele mellett 
hivatala letételére kötelezte magát, aláirt 1674. május hó 10-én.

644. Trivkovics vagy Timkovics yános, lestei ágostai 
hitvallású lelkész.

Ez először tamásfalvi lelkész volt, hol 1652—1655-ig műkö
dött, azután pedig Bestén folytatta lelkész! hivatalát. Innen idéz
tetett meg 1674. március 5-dik napjára Pozsonyba, a rendkívüli 
törvényszék elé, hol megjelenvén, mivel a téritvények aláírását 
megtagadta, fej- és jószágvesztésre ítéltetett. Majd elvitetett 1674.
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május végén Leopoldvárra, hol vasra veretve tömlőébe vettetett s 
10 hónapig tartatott súlyos fogságban, melynek tartama alatt sok 
kinoztatáson ment keresztül, mígnem 1675. március 18-án éjjel 
titkon elvitetett Leopoldvárból, s a hazábóli s kihurcoltatván, Ná
polyba szállíttatott s ott 1675. május 8-án gályarabul eladatott 
50 darab aranyon. Nápolyból ugyanazon év julius 3-án elvitetett, 
s vele együtt még 6 gályarab társa, Szicíliába a franciák ellen, 
honnan a sok szenvedés és szokatlan munkákkal terheltetés után 
Nápolyba visszatérve, meghalt megérkezését követő éjjen, 1676. 
február 5-dikén.

645. Trusius Jób, ó-zólyomi ágostai hitvallású dia
kónus.

Született Rosenbergen. Tanult Dantzigban és Köuigsbergben, 
utóbbi helyről hivatott az uj-zólyomi conrektorságra, honnan nem 
sok idő múlva Korponára ment iskolarektornak, későbben pedig 
Moteschitzki halálával az ó -zólyomi diakonusságra hivatott meg. 
Innen megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, a vértörvényszék 
elé, a hol is midőn megjelent: aláírta azon téritvényt, mely a 
kiköltözők számára készült, s melynek értelmében a hazából kiván
dorolt, nejével Csertikia Dorottyával, két fiával Gáborral és Sámuellel 
s leányával Zsuzsánnával, s elébb Sziléziában. Brégában vonta 
meg magát, hol végre szemeinek világa megromlott. Sámuel fiát 
eltemette Boroszlóban 1684. augusztus 28-án.

M u n ká i kővetkezők:
1. „Calathum poeticum, venerabili ministerio. Wratislaviensi 

inscriptura. Anno 1674“.
2. „Miscellaneorum biblicorum libri I. ex Genesi mosaica, 

industria, cura, poetica cultura concinnati Pars. Hamburgi. Ao.
1676.“ 8" 36 levél.

3. „Breve ethicae W eissianae opusculorum. Anno 1678.“
4 „ Triga Centurias variorum Epigram matum circumvehens,

easque cuivis castae Poéseos amatori in delectationem et utilita
tem exhibens. Lipsiae. Literis Joh. Georg. 1683.“ 8° 36 levél.

5. „Sta tua  in  perennem  Mnemosynen exulum Hungáriáé. 
Lipsiae. 16^7.“ 4°.

646. T unha  M ih á ly , lelkész, Hontmegyéből.
Jeden volt a mogidézésen s ott aláírta a bentmaradók szá

mára készített téritvényt s ennek értelmében hivataláról lemondott 
1674. május hó 10-én.
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647· Turniczai Balázs, tapolcai, Burius szerint fel- 
péci ágostai hitvallású lelkész és esperest Györmegyéből.

Jelen volt a megidézésen, de további sorsáról nem tudunk 
semmit.

648. Turóczi Végh András, füleki ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez Krisztusnak egyik dicsőséges vértanúja, ki letette ama jó 
bizonyságtételt, mely az ő szilárd jellemének tanúsága. Midőn a 
rendkívüli törvényszék előtt megtagadta a téritvények aláírását s 
állhatatos maradt minden kegyigéret és fenyegetés, sőt épen a ha
lálos ítélet hallására is, mely ápril 4-én azokra, kik a törvényszék 
tagjainak akaratja előtt meg nem hajlottak, kimondatott: Pozsony
ból elvitetett Leopoldvárra, hol bilincsbe veretvén, fogságra vette
tett, itt felette sokat szenvedett, különösen megkinoztatta Kellió, a 
Loyola Ignác ünnepén, midőn Szilvásival együtt a római Katholikus 
templomba hurcoltatta erővel s midőn az ajtón be menni nem 
akart, megtaszigáltatta. Leopoldvárból 10 hónapi fogság nyomorai 
után kivitetett az országból s részint hajón szállíttatott, részint 
gyalog, mint a barom, hajtatott Nápolyba, hová 167,r>. május 7-én 
megérkezvén, másnap több társaival együtt eladatott gályarabul 
50 darab aranyon. Itt is kijutott neki osztályrésze a szenvedések
ből, egy ízben például egy elejtett nagy gerenda lábára esett, és 
azt úgy megsebesítette, hogy másoknak kellett őt a fogházba be
vinni. Végre sok szenvedései után a dicső emlékezetű Ruyter Ador
ján megszabadítván a szegény gályarab prédikátorokat, szabaddá 
lett ő is 1676. február 11-én és elment Rhetiába, (a mai Bajor
ország és Tirol egy része) s ott végezte be számkivetését és életét 
s ugyanott el is temettetett tisztességesen. Halála után öltönyében 
találtatott meg azon szépen leirott könyörgés, melyet a nyomorult 
fogoly prédikátorok Leopold császárért számkivetésökben mindennap 
ismételni szoktak. (Lásd bővebben: ..Kősziklán épült ház ostroma. 
1866. Lipcse“. 34-dik lapján.)

649. Turóczi János, kajáli ágostai hitvallású lelkész. 
Pozsonymegyében.

Jelen volt a megidézésen Pozsonyban, további sorsa azonban 
nem tudható.

650. Tutpertius János, ágostai hitvallású iskolarek
tor Hontmegyéböl.

Ez megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt: ott aláírta
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azon téritvényt 1674. május 10-én, melynek tartalma szerint a
hazában maradhatás előnye végett, hivataláról lemondott.

651. — — — — tassi \
652. — — — — terebesi I prédikátorok, kiknek
653. — — — tergenyei Γ nevei a törvényszék
654. — — — —- alsó-toronyai) előtt hallgatóik által
655. — — — — felső-toronyaiL eltitkoltatván, nem
656. — — — — tót-soki 1 tudhatók.
657· — — — — tóthi /
658. U dlind  Gottfried, vierbaui ágostai hitvallású 

káplán Szepesmegyéből. (Burius szerint U tland)
Született Sziléziában Midőn megidéztetett a pozsonyi vértör

vényszék elé: ott megjelenvén aláírta azon téritvényt, mely az ország
ból kiköltözők számára készíttetett a törvényszék tagjai által s ennek 
értelmében kivándorolván Magyarhonból, visszatért Sziléziába és ott 
Boroszlóba vonult, hol 1678. október 18-án meg is halt.

659. U dvari Pál., seregélyesi református lelkész.
660. U ngvári Gergely, nagy-körösi református lel

kész és a duna-melléki reformált egyházkerület szupe
rintendense.

Nagy-kőrösi lelkész korában 1663-ban a P ata i vagy K a n 
nást Sám uel helyébe szuperintendenssé választatott. Ily minőség
ben megidéztetett 1674. március 5-dik napjára Pozsonyba, a rend
kívüli törvényszék elé, de nem jelent meg, hanem bízván Ali bég 
török császári tanácsos pártfogásában: egész családjával együtt 
Budára menekült s az egész üldözés ideje alatt ott vonta meg 
magát. Az üldözés megcsillapodása után vissza akart térni Nagy- 
Kőrösre, de hallgatói — hihetően elmeneküléseért — nem fogadták 
vissza többé, miért is a körösi egyházat ünnepélyesen átok alá 
vetette; de igy sem ért célt, későbben Káckeviben folytatta lelkészi 
hivatalát, melyet öregsége miatt 1685-ben letevőn, Kecskemétre 
költözött, odavaló lelkész L e n ti Jdnos\\m  mint vejéhez, kire a 
szuperintendensi kötelességek teljesítését is bízta, 1690-ben történt 
haláláig.

A pozsonyi vértörvényszék előtt az első tanú, mert 179 volt 
összesen, a ki a komáromi lelkészek ellen vallott, azt állította, 
miszerint Ungvári Gergelytől hallotta azt, hogy a prédikátorok a 
budai vezérhez futottak s ingerelték azt a német császár ellen,
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azt mondván neki, hogy ha az eretnekeket nem segéli: a törökökre 
is végveszély fog következni.

661. Ungvári István, kun-szentmiklósi református 
lelkész.

662. Urbanovics András, binóci ágostai hitvallású 
lelkész, Trencsénmegyében.

Megidéztetvén 1674. március 5-dik napjára Pozsonyba: ott 
megjelent, de megértvén a halálos Ítéletet, mely a protestáns lel
készekre és tanítókra, mint állítólagos lázitókra kimondatott, eltán- 
torodott és május 10-én aláirt azon téritvénynek, mely az országból 
kiköltözésre kötelezte öt. E miatt azután nagy lelkigyötrelmet és 
tusakodást szenvedett, mely miatt midőn már nem volt nyugalma: 
kívánta a titoknoktól, Lapsánszky Jánostól, hogy törölje ki onnan 
az ő nevét. Mire a titoknok igy felelt: „Kitöröllek semmirevaló. 
de az élők könyvéből, takarodjál szemem elől. a számü/.öttek közt 
vagy!“ Erre Urbanovics felettébb megörült, igen állhatatos lett s 
készen volt a halálra is, mint Láui írja, el is vitetett Leopoldvárba, 
de azontúl nevével nem találkozunk sem a fogságban, sem a gá
lyákon szenvedők közt. Valószínű, hogy csakugyan kibujdosott az 
országból, mert bizonyos felőle, hogy meghalt Sziléziában Boroszló
ban, számkivetésben, 1681-ben.

663. Urbanovics Jakab, rosenbergi ágostai hitvallású 
lelkész, Hontrnegyéből.

Jelen volt a mogidézésen, s aláirt azon téritvénynek 1674. 
május hó 10-éu, melynek tartalma szerint hivatala letételére köte
leztetek.

664. Ursini Mihály, lónya-bányai ágostai hitvallású 
lelkész, Nógrádmegyéből.

Ez is megjelent a pozsonyi vértörvényszék előtt, de a halálos 
Ítélet félelembe ejtette, minek következtében aláírta azon téritvényt, 
melyben hivataláról, az országban maradhatás feltétele mellett, le
mondott 1674. május hó 10-én.

665. Ujj András, görzsöni lelkész.
666. Újlaki János, alásoni prédikátor.
667. Újvári István, vas-dinnyei református lelkész, 

a tatai egyházmegyéből.
668. Újvári Tamás, tápió-szentmiklósi református 

lelkész,
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6 6 9 . a) Újvári János, t ó t -v á s o n i  p r é d ik á to r .

6 7 0 . b) Újvári János, m e z ő -ö r s i  r e fo r m á tu s  le lk é s z ,  

G y ő r m e g y é b e n ,  a  p á p a i  e g y h á z k e r ü le t b e n .

Született 1634-ben. Tanult Debrecenben 1650-ben. Mint 
mező-őrsi lelkész, megidéztetett a pozsonyi vértörvónyszék elé 1674. 
március 5-re, hol megjelenvén, miután a téritvények aláírását nem 
teljesítette, ápril 4-én fő- és jószágvesztésre ítéltetett s Pozsonyból 
elvitetett Leopoldvárra, hol szigorú, kemény fogságra vettetett, 
melyben egy éven át sok kinoztatást szenvedvén, végre 1675. 
március 18-áu onnan elvitetvén, sőt a hazából is kihurcoltatván, 
részint hajón szállíttatott, részint mint barom, gyalog hajtatott 
Nápolyba és ott május 8-án 50 darab aranyon eladatott a gályákra, 
holtig tartó rabszolgaságra. I tt  egyéb sanyaruságok mellett az a 
veszedelem is érte, hogy a kötélgyártó eszköz nehéz sebet ejtett 
fején. Elvégre sok nyomoniságok után, Sziciliába a spanyol király 
segedelmére küldött holland hajóhad tengernagya, a dicső emlékű 
R uyter  Adorján M ihály  által megszabadittatván, többi szabaddá 
lett társaival együtt elment a helvétákhoz Zürichbe, hol Gessner 
Jakab János lakásában szállásolt s ugyanitt emléksorokat Írott 
Lavater János bölcsészettanár felhívására 1676. julius 15-én, jel- 
igékül tűzvén azok felé Koloss. 1, 24. versét. Visszatérvén később a 
hazába, ismét Mező-Őrsön folytatta lelkészi hivatalát, a mi meg 
tetszik onnan, hogy Osuzi Cseh Jakab az ő „Egynéhány elmélke
déseit“, melyek 1682-ben Debrecenben jelentek meg, neki, mint 
„mező-örsi prédikátornak“ ajánlotta.

671. Ürmányi László, b a ic h i le lk é s z .

672. Ürményi Tamás, k o c s i  r e fo r m á tu s  le lk é s z ,  a  

ta ta i e s p e r e s t s é g b e n .

Megidéztetett 1674. március 5-ik napjára Pozsonyba a rend
kívüli törvényszék elé, de arról, hogy megjelent-e vagy nem: sem
mit nem tudhatunk. Annyi fel vau róla jegyezve, hogy 1677. 
március 13-án Abrahámfi István dadi református lelkészszel együtt 
körlevelet bocsátott ki, esperesti megbízás folytán a végett, hogy 
az egyházakat meg fogják látogatni. Valószínű, hogy 1679. végén 
vagy 1680. elején már meghalt, mivel 1680. vége felé már Csúzi 
Cseh Jakab volt kocsi prédikátor, a mint ez ennek „Édom ostora“ 
cimü munkája ajánló leveléből és a hozzá írott üdvözlő versekből 
kitűnik.
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673-

674·

újlaki
újvári prédikátorok , kik

nek neveit, a pozsonyi vértörvényszék előtt, hallga' >ik 
eltitkolták.

675. Zahler Jakab, bártfai csehajku ágostai hitval
lású lelkész.

Született Bártfán 1639-ben. Megidéztetett 1674. március 
5-re Pozsonyba, hol megjelenvén, aláírta azon téritvényt, mely a 
kiköltözők számára készült, s melynek értelmében a hazából kiván
dorolt és Hayn-ban telepedett le, honnan egykor ősei származtak. 
Követték számkivetésébe: neje, Jakab nevű fia és egy kis leánya. 
Haynból 1677-ben Mühlbergre hivatott lelkészül. Az üldözés meg
szűntével visszahívták a bártfaiak, mely meghívást elfogadván, lel- 
készi hivatalába beállittatott 1682-ben, 1685-ben pedig, bár az 
akkori nyomasztó viszonyok miatt a szokásos ünnepélyes beigtatás 
nélkül, a szepességi városok szuperintendensévé választatott. De 
1699-ben, január 30-án fiával Jakabbal együtt, ki ugyancsak Bárt
fán archidiakonus volt, Kálmánczay István kiráyi biztos által el- 
üzetett és siralmas számkivetésbe menni kénytelenittetett. Végre 
1703-ban visszatért Bártfára, hol előbbi hivatalába, mindenek nagy 
örömére, visszahelyheztettetett. Meghalt 1711-ben Bártfán. (Lásd 
bővebben: „Monumenta evangelicorum augustanae confessionis in 
hungaria historica“. I. kötet: 76—81. lapokon.)

676. Zabojnik György, máznevelöi vagy Burius sze
rint madaróvi ágostai hitvallású lelkész.

Ez 1669-ben szenográdi lelkész volt. Mint méznevelői lel
kész megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, a rendkívüli 
törvényszék elé, hol megjelenvén, kezdetben igen állhatatosan vi
selte magát, mert a téritvények aláírását megtagadta. A halálos 
ítélet kimondása után, neháuy hétig könnyű fogságban tartatván 
még Pozsonyban, május végén elvitetett Komáromba, hol vasra 
veretvén, fogságra vettetett, de alig négy napi tömlöcöztetés után 
a téritvények aláírására jelentkezett Hofkircher várparancsnok előtt, 
de a minek már a Szelepcsényi és Kollonics ítélete szerint nem 
lévén ideje, az kiválhatott tőle, hogy az evangyeliomi hittől elsza
kadván, térjen át a római katholika egyház kebelébe; mit ő meg 
is tett, s hittől szakadásának jutalmául egy olvasót és néhány 
forintot kapott s miután elegendő oktatást nyert a római katho-



191

lika vallás tanaiban, elbocsáttatott. Ö azonban ezen tettét nem 
sokára siralmasan megbánta, úgy hogy későbben ismét visszatért 
az evangyeliomi hitvallásra *).

677. Zabrági János, sághi lelkész.
678. Zachariades I l ly  á s , zólnai ágostai hitvallású 

lelkész.
Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt, aláírta azon té- 

ritvényt 1674. május 10-én, mely a bentmaradők számára készít
tetett, s melynek értelmében hivataláról lemondott.

679. Záhorszki Christián, simonii ágostai hitvallású 
lelkész.

Jelen volt a megidézésen, s azon előnyért, hogy a hazában 
maradhasson: a hivatala letevésére kőtelező téritvényt aláírta 1674. 
május 10-én.

680. Zarkóczi István, nagy-bozsányi ágostai hitval
lású lelkész és esperest.

Ez 1673. január 23-án tartott gyűlésben választatott az el
hunyt Bezieh Miklós esperest helyébe. Megjelent a pozsonyi vér
törvényszék előtt s azon téritvénynek, melyben hivatalával vógké- 
pen felhagyásra kötelezte magát, aláirt 1674. május hó 10-én.

681. Zarnőcsai A n d r á s ,  nadlani ágostai hitvallású 
lelkész.

Erről csak annyit tudunk, hogy lelkészszé választatása beje
lentetett 1669. szeptember 12-én tartott gyűlésben, de a melytől 
viszont nem tudhatni, hogy hol és mi tárgyban tartatott.

682. Zászkaliszky A ndrás, hricsóvi ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez 1658- 1660-ig német-prónai iskolarektor volt.
683. Zatcei vagy Burius szerint Satterius M átyás, 

kontbei ágostai hitvallású lelkész.

*) Ágostai hitvallású Írók noliezteluek Lampéra azért, hogy Z a b o j n i k  
G y ö r g y ö t  is a hittől szakadtak közt említi. De nem kell téveszteni szem 
elől, hogy két Z a b o j n i k  G y ö r g y  élt azon időben, egyik ez, ki Komárom
ban apostata lett 1074-ben, és ez ifjabb volt; másik az, a ki 1656—1071. 
március 12-ig bozsóki lelkész és egyszersmind szuperintendens is volt (Monu
menta Aug. Coni, evang. in hungaria historica: III. kötet. 281. lap), de a ki 
a jezsuiták áltál elüzetvén, 1672. május 12-én meghalt. Tehát 1074-ben már 
nem is élt.
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Jelen volt a megidózésen s ott azon téritvénynek, melyben 
hivatala letevésére kötelezte magát, aláirt 1674. május hé 10-én.

684. Zaturides Mátyás, korszkai ágostai hitvallású 
lelkész.

685. Zebegnyei János, gönci református lelkész és 
esperest Torna-, Abauj- és Sáros vármegyékben.

Ez elébb Tokajban, azután Göncön lelkészkedett s 1658-tól 
fogva esperesti hivatalt is viselt,

686. Zedényi István, boldogasszony-dörgicsei ágos
tai hitvallású lelkész, Zala vármegyéből a Balaton tava 
mellett.

Lázadás ürügye alatt megidéztetett 1674. február 16-án Po
zsonyba, hogy március 5-én megjelenjen a rendkívüli törvényszék 
előtt. Meg is jelent, de csak március 30-án s már ápril 4-én ki
mondatott reá az Ítélet, mely fejének s minden javainak elveszté
sében állott. Pozsonyból elvitetett május 29-én a komáromi várba, 
hol vasra veretvén, fogságra vettetett. Itt sok munkával, bosszan
tásokkal, kínzásokkal sanyargattatok és hitegetések által kísértetett 
1675. március 9-ig, a mikor Komáromból elvitetett Bugánvnyal 
és Köpeczivel Leopoldvárba, minthogy 17 társai, nem fogadtatván 
már el akkor a téritvény aláírása, hanem a hitvallás megváltozta
tása kivántatván, hittől szakadtakká lőnek, és csak hárman marad
tak hitvallásukhoz hívek. Március 18-án pedig Leopoldvárból elvi
tetett estve rejtek utakon a várból s a hazából kihurcoltatván 
Morvaországon, Felső-Ausztrián, felső Steierországon és alsó Kar- 
niolián s végre Trieszten át az adriai tengőiig hajtatott, innen ha
jón szállíttatott Pescarába, majd innen Nápolyig ismét gyalog 
hajtatott, hova megérkezvén, május 8-án a gályákra eladatott 50 
darab aranyon. De a nápolyi állomáson nem sokáig volt, mert 
julius 1-én ő és hat társai elvitettek onnan, elébb a palermói ki
kötőbe, azután Melasse erőd kikötőjébe Szicíliába a franciák ellen, 
hol miután 14 hetet töltött, ismét a palermói kikötőbe tért vissza 
a hajóhaddal; de ugyanazon időben agyvelőgyuladást kapván és 
csaknem holttá lévén, már-már a tengerbe dobatott, hanem a fő
hajóskapitány megakadályozván e szándékot, szerencsésen életben 
maradt. Három hét múlva, azaz októberben Nápolyba visszavitetett, 
hová negyednapra érkezett meg a palermói kikötőből történt elin
dulása után, ugyanis három nap és két éjjel hajózván a tyrhení 
tengeren, érkezett a nápolyi kikötőbe, a hol szenvedett tovább is
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a gályákon, 1676. február 11-ik napjáig, a mikor a dicső emlé
kezetű holland tengernagy, R uyter  Adorján M ihály  által kira
gadtatott az oroszlánnak, vérengző ellenségeinek torkából. Szaba
dulása után, holland hajón Szicília fővárosába, Palermóba, innen 
Melassóba szállíttatott, itt pedig egy „Margit“ nevű ángol hajóra 
rakatván, vitetett a messeni öblön keresztül a közép tengerre, in
nen az adriai tengerre s azután Velencébe. Itt partra szállván 
társaival együtt, elment Helvéciába, Zürichbe, hol nagy szívesség
gel fogadtatott. Itt szenvedése s megszabadulása történetét főbb 
vonásokban feljegyzetté a Lavater János bölcsészettanár felhívá
sára, 1676. julius 8-án, jeligékül tűzvén felibe zsolt. 44, 5—6. és 
8—9. verseit. Üdvözlő verset is irt Zürichbe történt megérkezése 
után nem sokkal, az épen akkor ott disputatiót tartott Gyöngyösi 
István magyar akadémikus tiszteletére.

687. Zelscuraich József, fe lk a i á g o s t a i  h itv a llá s ú  k á p 

lá n , S z e p e s m e g y é b ő l .

688. Ziegler Fülöp, s z a k o lc a i  á g o s t a i  h itv a llá sú  

le lk é s z .

689. Zimáni Simon, v a g y  János, z sé m b e r i á g o s t a i  

h itv a llá s ú  le lk é s z .
Ez egyike azon 17 apostatának, kik Komáromban szenvedtek 

fogságot, de alig négy napi tömlöcöztetés után áttértek a római 
egyház kebelébe.

690. Zólnai István, v á z s o n i á g o s t a i  h itv a llá s ú  l e l 

k é s z , V e s z p r é m m e g y é b ő l .
Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, hol meg is 

jelent s kezdetben állhatatosan viselte magát, s ezért az ápril 4-én 
kimondott halálos ítélet után vasra veretvén Alistali K. Györgygyel 
és Miskolczi Mihálylyal bilincseltetett össze. Midőn május 5-dik 
napjának éjjelén, a megidézettel? neveit a törvényszéki kiküldöttek 
felirogatták s az írás közben sokakat megvertek és megtaszigáltak : 
Zólnait erősen arculverték. Állhatatossága azonban nem sokáig tar
tott, mert már 1674. május 10-én aláirt azon téritvénynek. mely 
a hazában maradók számára készült, s annak értelmében hivata
láról lemondott.

691. —  —  —  —  —  z ilc i p r é d ik á to r , k in e k  n e v e ,  

h a llg a tó i  á lta l a  t ö r v é n y s z é k  e lő t t  e lt itk o lta tv á n , n em  

tu d a tik .

13
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6 9 2 . yablonczai Mihály, m o n o r i le lk é s z .

6 9 3 . yablonczai yános, b é l ly e i  r e fo r m á tu s  le lk é s z .
Született 1639-ben. Tanult Debrecenben 1661-ben, honnan

1662-ben Sáros-Patakra ment. Az 1666. március 17-én Mádon, 
több mint 400 atyafiakból álló gyűlés színe előtt bocsáttatott ki, 
törvényes meghívás utján Zebegnyei János esperest által, a Torna- 
megyében fekvő körtvélyesi reformált egyház lelkészéül, hol hat és 
fél évet eltöltvén, Gróf Keglevich M iklós  horvát születésű torna
megyei kényur által Szelepcsényi György esztergomi érsek és más 
római katholikusok parancsából elzavartatván, 1673. március 5-én 
ugyanazon kényur által katonákkal és jezsuiták által tovább űzetvén, 
mint hajdan Dávid, erdőkben, berkekben, kősziklák közt lakott 
családjával együtt, majd Berethe nevű faluba érkezett, hol fél évet 
töltött nyilvános hivatali foglalkozás nélkül (titkon azonban végez
vén az t); innen a béllyei egyháztól uj meghívást nyert, mit elfo
gadván, elment oda, de csak nyolc hónapig lakhatott ott s hirdet
hette az igét, mert a putnoki római katholikus vallásu katonai 
parancsnok K alló  A ndrás  megidéztette Pozsonyba 1674. március 
5-re s azon megyebeli lelkésztársaival együtt megjelent ott március 
17-én és miután hitvallását illetőleg sok próba, sok kísérlet tétetett 
ellene, ápril 4-én fej- és jószágvesztésre ítéltetett, a halálos ítélet 
kimondása után még darab ideig szabadon volt szállásán. Május 
27-én az érsekhez hivatván, megvizsgáltatott s azután a pozsonyi 
börtönökbe vettetett, honnan junius 17-én kivétetvén, kocsin töb
bekkel együtt Leopoldvárba szállíttatott, és részint Nagy-Szombat
ban, részint a leopoldvári útban ruhájától, pénzétől, könyvétől meg- 
fosztatott. Leopoldvári fogságában a legkeményebb és legundokabb 
munkákkal, jó és rósz időben, télen jobban mint nyáron folyvást 
terheltetvén: csak katonakenyéren és vizen tartatván, számtalan 
verésekkel illettetett, puskaagygyal és dárdákkal üttetett, mivel 
a római katholikus szertartások iránt tisztelettel viseltetni nem 
akart, a templomba be s kivonszoltatott; 1675. március 18-dikán 
estve, Leopoldvárból, a munka színhelyéről, nem a nyilvános kapun, 
hanem valami rejtek-árkon titkon kiszállíttatván, az ott termett 
gyalog és lovas katonák kíséretében kocsin, Morvaországon, Auszt
rián, Schottwienen át, egész napon keresztül, török vasba verve, 
hajtatván mint a barom, majd másnap egyik lábáról a vas levé
tetvén, Steierországon, Kárniolián át Triesztbe vitetett, hol valami 
rejtekhelyen, a városon kívül szakálától, bajuszától megfosztatott s 
katonai öltöny felvételére s fegyverhordozásra kényszeritteték, a
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melyeket visszautasítván, ismét kifosztatott pénzéből és ruháiból, 
hajóra tétetett és az adriai tengeren szállíttatott hajón, Pescarába. 
Innen az Alpokon, nagy kősziklákon keresztül, éhen, szomjan kísér
tetett Nápolyba, hol május 8-án a „Capitaneatus“ nevű gályára 
eladatott 50 darab aranyon, itt haját és szakállát, mely már egy 
kevéssé nőni kezdett, egy török levágván, az olasz tisztek osztá
lyozása s elhelyezése folytán a „Szüz-Mária“ nevű gályára tétetett 
által. Midőn a gályák Szicíliába hajtattak Messana ellen, a gályá
kon levő foglyok számára készült ruhákat adtak neki, melyeket midőn 
nem akart felölteni, a foglyok megragadták, csupaszra levetkeztették 
s a ruhákat erővel ráhúzták és azon gályákon levő tiszttársaival 
Köpeczivel és K arasznaival együtt 1675. junius 4-én Szicíliába 
vitetett s Melassó várba szállásolhatott, társai azonban, erőtlensé
gük miatt négy hónap múlva onnan visszavitettek Nápolyba, ő mint 
egészségesebb, egyedül maradt vissza a gályákon, éjjeli s nappali 
hajózásban s evezésben volt épen úgy, mint más gonosztevők s 
muhamedánok, 1675. junius 4-től fogva 1676. február 11-ig, mely 
idő alatt hogy hányszor veretett kékre csupasz teste, ostorral, kö
téllel, korbácscsal, mennyi éhséget, szomjúságot szenvedett, mennyi 
veszélyt látott szemei előtt, mennyi hideget szenvedett s viselte a 
nap terhét: alig képes a nyelv elbeszélni. Megérkezvén a hollandok 
Szicíliába a franciák ellen, midőn tudakoznák, hogy mely hajón 
volnának a magyar lelkészek: Jablonczait elrejtették a hajón, és 
a hollandok közül senki beszélgetésre hozzá nem bocsáttatott, sőt a 
miket Nápolyból, az ő pártfogója Weltz György, az ő táplálására 
küldött, azokat is elfogták és eltagadták ellenei. Végre azonban február
9-én társaihoz visszatért Nápolyba és két nap múlva a dicső emlékű 
R uyter Adorján M ihály  holland tenger nagy által megszabadittatott 
rabságából. Szabaddá leven, elment társaival együtt Zürichbe, hol 
Hottinger Henrik Jánosnál szállásolt Kocsi Csergő Bálinttal és 
Kálnai Péterrel együtt és itt megérkezése után nem sokkal üdvözlő 
verseket irt az épen akkor ott disputátiót tartott Gyöngyösi István 
magyar akadémikus tiszteletére. Ugyanitt leírta szenvedése törté
netét Lavater János zürichi bölcsószettanár felszólítására 1676. julius
19-én jeligékul e verset tűzvén felibe:

„Flebile principium melior fortuna sequetur,
Nam manus Excelsi vertere cuncta potest“.

69 4 . Jánosi István, m a k lá r i le lk é s z .

695 . Jarskó János, p r é d ik á to r .
*
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Jelen volt a megidéztetéseu és ott aláírta azon téritvényt, 
melynek értelmében a hazában maradhatás előnye tekintetéből hiva
taláról lemondott, 1674. május 10-én.

696. Jaskoniczi Pál, lelkész.
Megjelenvén a vértörvényszék előtt Pozsonyban, aláirt azon 

téritványnek, mely által az országban bent maradás feltétele alatt 
hivataláról lemondásra köteleztetett 1674. május 10-én.

697. Jenei Albert, burai lelkész.
698. yohannides András, friwaldi ágostai hitvallású 

lelkész.
Midőn megjelent a pozsonyi vértörvényszék elő tt: ott aláírta 

azon téritvényt, melyben, hogy a hazában maradhasson, hivatala 
letevésére kötelezte magát 1674. május 10-én.

699. yohannides Fülöp, bajnai ágostai hitvallású 
lelkész.

Ez 1660-ban privigyi diakónus volt, de K huen Francisca 
grófnő, Pálfy Pál özvegye által a templom elvétetvén, a papiakból 
gyalázatosán kivettetett. 1662—1666-ig vitkóci lelkész és 1670-től 
fogva egyházvidéki jegyző volt. Megidéztetvén 1674. március 5-re 
Pozsonyba, ott megjelent, és miután a téritvények aláírását meg
tagadta, fő- és jószágvesztésre ítéltetett s elvitetett fogságra Sár
várra, onnan Buccariba, hogy a Málta-szigeten gályarabul eladat- 
tassék, mely szándékát azonban az ellenfélnek a velenceiek meg
hiúsították. így azután Buccariban, tömlöcbe vettetve, igen kemény 
fogsággal sanyargattatok, mintegy ő hónapig, a mikor állhatatos
sága és béketürése megtörvén: az evangyóliomi hittől elszakadt és 
áttért a római katholika vallásra.

700. yohannides György, nagy-levárdi ágostai hit
vallású lelkész, Nyitramegyében.

Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt 1674. március 
5-ik napjára: aláírta azon téritvényt, mely a bentmaradók részére 
készült és annak értelmében hivatalát letette.

701. yohannides yános, kis-maróthi ágostai hitval
lású lelkész.

Megidéztet vén 1674. március 5-re Pozsonyba a rendkívüli 
törvényszék elé, ott megjelent s kezdetben kiváló állhatatosságot 
mutatott bárminemű kísértéssel, de a halálos ítélet kimondásával 
szemben is. Elitéltetése után mintegy hónappal, t. i. május 8 án
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délután 3 érakor Szelepcsényi György érsek, Láni Györgygyel és 
még 12 lelkésztársával együtt magához hivatván őt, az érsek igy 
szólott: „lássátok én egy szánakozó atya vagyok, nem akarom, 
hogy rajtatok valami rósz történjék, de ti magatok vagytok ennek 
okai, mert nem akartok aláírni“. Erre Johannides János kezdett 
el ilyen formán válaszolni: „hercegséged szánakozó atya, mi pedig 
elveszett gyermekek vagyunk stb. mit hallván Láni György igy 
szólott: „mi elveszett gyermekek nem vagyunk, hanem ha her
cegséged csakugyan szánakozó atya: vegye figyelembe, hogy Isten 
is azért neveztetik szánakozó atyának, mert az embereket lehetet
len dolgokra nem kényszeríti“, Johannidest pedig helytelen nyi
latkozatáért megdorgálta s elhallgattatta. De minthogy még ekkor 
is visszautasította a téritvény aláírását Johannides: több társaival 
együtt elvitetett Komáromba s ott fogságra vettetett, azonban alig 
négy napig tartó tömlöcöztetés után, a szenvedések által megtö
retve, jelentkezett a téritvény aláírására, mely midőn már kevés 
volt, és a hitvallás megváltoztatása kivántatott: arra is reá állott 
és áttért a római katholika egyház kebelébe. így aztán szabadon 
bocsáttatott, miután még nehány hétig a római katholika vallás 
tanaiban oktattatott, s hittagadása jutalmául egy olvasót és egy
néhány forintot kapott.

702. Judicis Pál, ágostai hitvallású lelkész, Nyitra- 
m egyében.

703. Váczi János, vörösházai lelkész.
704. Vadászi Mihály, tisza-roffi református lelkész.
705. Vágási János, fegyverneki református lelkész.
706. Wagner János, felső-sztregovai ágostai hitval

lású lelkész, Hontmegyéből.
A megidézésen jelen lévén, aláírta azon téritvényt, mely a 

hazában maradók számára készült, s ennek tartalma szerint hiva
taláról lemondott 1674. május hó 10-én.

707. Valenlini Ádám, abelonai vagy polinchi lelkész, 
Hontmegyében.

Aláirt a bentmaradókra szóló téritvénynek s ennek értelmé
ben hivatalát letette. 1674. május hó 10-én.

708 Váradi Mihály, szathmári református lelkész.
709. Városi István, verőcei református lelkész, Nóg- 

rádmegyében.
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710. Vásárhelyi Sámuel, jánoshidi református lelkész.
711. Varsány György, réthsági lelkész.
712. Wéber János, bazini ágostai hitvallású lelkész.
Megjelenvén a pozsonyi vértörvényszék előtt, aláirt a kiköl

tözők számára készült téritvénynek s annak folytán az országbél 
kivándorolt.

713. V/csei Péter, megyeresi református lelkész.
Ez 1677. ápril 7-én sápi lelkész volt, (a nagy-szombati egy

ház naplója szerint) s mint ilyen a felszentelendő lelkészek vizs- 
gálására neveztetett ki, a neszmélyi református lelkészszel Körösi 
R. M ihálylyal együtt, Thólnai R . Gergely bátorkeszi lelkész 
és esperest által.

714. Vécsei Tamás, radványi református lelkész.
715. Vecsei János, tószegi-paládi református lelkész.
Tanult Debrecenben 1658—1660-ig.
716. Veimóczi György, ó-zólyomi ágostai hitvallású 

iskolarektor.
Aláirt a bentmaradókra szóló téritvénynek s lemondott hiva

taláról 1674. május 10-én.
717. Weiss Tóbiás, poprádi ágostai hitvallású lelkész.
Született Béla-Bányán. A Contubernium második conseniora

volt. Ennek lakásán tartatott 1669. november 20-án a 24 királyi 
lelkészatyafiak összejövetele, melyben Noscovius M ihály  esperestté 
választatott. Hihető, hogy a megidézésen nem volt jelen, hanem 
önkéntes szám kivetésbe ment. Meghalt Danzigban 1675-ben és 
Schwarz Andrással, száműzött társával együtt ugyanott eltemette- 
tett. (Lásd: B urius  „Micae historicae“ 157. lap.)

718. Vigil János, nagy-szölősi ágostai hitvallású lel
kész, Veszprémmegyéből.

Aláírta azon téritvénvt, melyben a hazában maradhatás elő
nyéért hivatala letevésére kötelezte magát 1674. május 10-én.

719. Vigleb János, komáromi ágostai hitvallású lelkész.
Széchényi György érsek által elüzetvén, nejével és gyerme

keivel Arnstadtba ment, ott letelepedvén, egy ideig ott tartózkodott, 
nem sokára ahoz közel Siltzbrückben lelkészi állomást nyert.

720. Viktoris János, nagy-ugróci ágostai hitvallású 
lelkész.
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721. Vinczc Ferenc, mihályfalvai prédikátor.
722. Virga Pál, brogyáni ágostai hitvallású lelkész.
723. Vischán János, nemsovai ágostai hitvallású 

lelkész.
724. Visnyóvszki Gáspár, mezgéci ágostai hitvallású 

lelkész.
Aláirt azon léritvénynek, mely a bentmaradók számára készült 

s ennek értelmében hivataláról lemondott 1674. május 10-én.
725. Vitális Pál, busóéi lelkész.
726. Vizlicenus János, peklii ágostai hitvallású lel

kész, és sárosmegyei esperest.
Ez 1641. január 30-án képviselőül neveztetett ki D ubravius 

D ániellel a zólnai gyűlésből, gróf Illyéshdzy Gábor mennyegző- 
jére. Hihető, hogy a megidéztetésen nem volt jelen, hanem önkéntes 
számkivetésbe ment és abban halt meg is Boroszlóban.

727. Vörösmarti István, szent-gáli lelkész.
728. Vörösmarti Mihály, pápai református lelkész.
Tanult Pápán, hol 1652-ben lett felsőbb tanuló ifjúvá Csuzi

Cseh Jakabbal együtt, kivel szinte együtt viselt lelkészi hivatalt is 
Komáromban 1672-ig, a midőn a győri püspök Széchényi György 
császári fegyveres katonaság segélyével elűzte onnan s ettől fogva 
Pápán folytatta lelkészi hivatalát Séllyei Istvánnal együtt, ki 
Triesztben, midőn hurcoltatott Nápolyba, tőle elbúcsúzott. (Lásd: Sá
rospataki füzetek. 1863. 253— 254. lapját.) Erről Tóth Ferenc, a 
pápai egyházról Írott müvében azt írja, minden esetre Lampe után, 
de a mi hibás adat, hogy 1664-ben lett pápai lelkészszó. A meg
idéztetésen, úgy látszik nem volt jelen, hanem lelkészkedett Pápán 
és Z a ffiu s  M iklós velencei orvossal levelezésben állott a gályarab 
lelkészek ügyében. Vörösjnartir6\ Zaffius 1676. január 11-én kelt 
levelében a nápolyi gályaraboknak ezt írja a többek közt: „Itaque 
pro vobis ubique vigilari videtis. Decem ab hinc diebus literas 14. 
decemb. scriptas a doctissimo Domino Michaele Veresmarti, vigi- 
lantissimo ecclesiae papensis pastore accepi: illi etiam nomen et 
labor noster in Domino innotuit. Gratias sudoribus agit et ut perga
tur, orat. Pereat, qui opus Domini negligenter peragit, etc. (Lásd 
bővebben: L am pe: Historia ecclesiastica 483. lapon.)

729. Vörösmarti Tamás, serkei református iskola
rektor.



Megidéztetett 1674. március 5-re Pozsonyba, hol megjelent, 
s folyvást az állhatatosak sorában volt, miért is fej- és jószágvesz- 
tésre ítéltetvén, hatod magával fogságra hurcoltatott az eberhardi 
tömlöcbe. Sikerült ugyan 1675. nyarán fogságából megszöknie, de 
nem sokára elfogatván, ismét ellenei kezébe került, s a rozoki 
várba záratván, ott az érsek, Szelepcsényi addig verette, kinoztatta, 
mígnem hivatalát megtagadta. Ennek következtében szabadon bo
csáttatott.

730. Vöröstói P ál, ethei református lelkész, a tatai 
esperestségben.

731' ------------------prédikátorok, kik-
732. — — — — also-váradi f , . . . .. [ nek nevei a torvény-
733- ------------------- felső-váradi > szék ^  hal| atdik
734- ------------------ varsám k ^  eltitko„ atta|a
735. — — — — vásáros-falvi J
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H A M A D IK  SZAKASZ.

Törvényszéki tárgyalás és végítélet.
Az elszámlált 735 protestáns egyházi férfiú közül a 

rendkívüli törvényszék előtt, biztos adatokkal igazolha- 
tólag megjelent 336, némelyek a kitűzött napnál elébb, 
mások pedig későbben érkezvén Pozsonyba.

A királyi ügyész a következő vádakat emelte ellenök 
a törvényszék előtt: a római katholika vallást ócsárolták, 
minden katholikusokat és így magát a császári királyi 
apostoli Felséget, a magyarországi egyházak legfőbb 
védnökét és kegyurát, hitszegőknek, istenteleneknek, bál
ványimádóknak, a törököknél is alábbvalóknak és pápista 
ebeknek nevezték, a népet lázadásra izgatták a szószék
ből a köz katholikus állam és uralkodó ellen, hogy a 
Krisztus és császár híveit üldözzék, a pápista papokat
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gyilkolják; a templomokat megszentségtelenitették, az 
oltárokat széthányták, az ereklyéket meggyalázták, Krisz
tus testét (az oltári szentséget) földre szórták, megtapos
ták s nem Krisztus, hanem ördög testének nevezték, a 
szentek és Isten választottal ellen káromló szavakat mon
dottak, Szüz-Máriát bűnös asszonyaikhoz hasonlónak mon
dották, Vitnyédi Istvánnal, Ketzer Ambrussal és más rebel
lisekkel összeköttetésben állottak, a lázongókat segítették, 
Szenicén, Szobotiszten, Turalukán, Puchón és más helye
ken zavargásokat és vérengzéseket idéztek elő, Magyar
hont török járom alá akarják juttatni, adófizetést ígértek 
a töröknek, a budai vezérhez, kanizsai basához az Újvári, 
Váradi és Nógrádi béghez és más török tisztviselőkhöz 
követeket küldözgettek, azoktól segélyt kértek és fel
ajánlották magokat a muhammedanismusra. Nemcsak a 
rebellisekhez, hanem ő felsége más ellenségeihez is leve
leket küldöttek, azokat az ország elfoglalására ingerelték, 
a rendkívüli törvényszék elé idéztetés ellenében a törö
köknél kerestek menedéket, kiknek az idézést teljesítő 
bírói kiküldötteket elárulták, a törökök által elfogatták 
és halálra korbácsoltatták. Főként a hontmegyei prédi
kátorok a nógrádi béghez futván, a nemesek biráját, és 
esküdt ülnökét, kik az idézés végrehajtására voltak ki- 
küldve, Nógrádon iszonyú tömlöcökbe hányatták a törö
kök által, kik már-már karóba akarták huzni őket, s még 
akkor is, midőn 500 botot vertek rájok, 20 darab aranyért 
bocsátották szabadon.

Miután ily szörnyű és istentelen dolgokat cselekedtek 
a megidézettek,'vádló ügyésze azt kívánja, hogy az elsorolt 
merényletek és bűntények tényleges okozói, a szent sákra- 
mentom szétszórói és megtapodói kezöknek és láboknak 
elvágatására, a képek összerombolóival és megégetőivei 
együtt, a felségsértési bűntényt is ide számítva, elevenen 
megégettetésre ítéltessenek az 1553. 7. törvénycikk és
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Mátyás VI. Decretuma 61. cikkelye értelmében; egyéb 
bűntények elkövetői pedig fejőknek, és mind ingó, mind 
ingatlan vagyonaiknak, bár hol találtassanak azok az 
országban, elvesztésével sujtassanak, Szent István király
2. Decretuma 51-ik fejezete, III. Decretuma 14., 16., 49. 
fejezete, a Jus tripartitum II. Része 12. cime 51., ugyan
csak 1556. 23. t. c. szinte az 1606-ik évi bécsi béke, 
továbbá az 1548. 14. és 15. t. c. s az 1506. 40. t. c. és 
más szentesített törvények értelmében.

A megidézettek nevében előállott Séllyei István 
pápai református lelkész és szuperintendens, és felelt a 
törvényszék előtt az ellenök emelt vádakra, melyeket a 
leghatározottabban visszautasított és valótlanoknak állított; 
mivel azonban a törvényszék egyedüli célja az volt, hogy 
a megjelentek menthetlenül elítéltessenek: noha megen
gedtetett nekik, hogy védő ügyvédeket állíthassanak, kik 
is hárman voltak, u. m .: Heiszier Ferdinand Menyhért, 
Szalontai István és Szendrei Nagy Ferenc; mindazáltal 
ezek védelmét semmibe sem vette, sőt a vértörvényszék 
elnöke Szelepcsényi ezek védbeszédeit előre beadatván 
magának, kitörülte azokból azon bizonyítékokat, melyek
kel azt igazolták, hogy a protestáns prédikátorok nem a 
rebellióért, hanem a religióért üldöztetnek s üldöztetésük 
végforrása a római katholikus főpapok türelmetlenségében 
s hatalomkörük terjesztését célzó vágyaikban rejlik. Fő
ként Szelepcsényi és Kollonics voltak azok, kik kíméletlenül 
zaklatták a szegény prédikátorokat, kegyetlen kivégezte
téssel vagy holtigtartó gályarabsággal rettentvén őket. 
Ezek ketten, a megidézettek előtt, ócsárolták egymást 
hátuk megett s egyik a másikkal ijesztgette őket. Szelep
csényi pl. több ízben ajánlá a prédikátoroknak, hogy 
csak Írjanak alá, mert ha az a „veres katona“ (Kollonics) 
eljön: majd megtanítja őket! Ám ha tökéletesen ártatla
noknak nyilváníttattak volna is, a törvényszék előtt és
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és által: mégsem menekedhettek volna meg az elítélte- 
téstől, mert az Írástudók és farizeusok gondoskodtak 
hamis tanukról, kik vagy nem igaz dolgokat koholtak,
vagy a tényeket elferdítve adták elő. Ilyen hamis tanú 
volt összesen 179, köztök nő 5, ágostai hitvallású lelkész 1. 
Ezek vallomásai, lényegökre nézve, a következőkbe von
hatók össze:

„ V/tny/dive\ folytonos összeköttetésben voltak a pro
testánsok. Hogy \ ritnyédi a prédikátoroknak nagy patró- 
nusa volt. Hogy a prédikátoroknak nagy egybeköttetése 
és barátsága volt Vitnyédi Istvánnal, kinek két levelét, 
melyek egyike állítólag Bethlen Miklóshoz, másika Ketzer 
Ambrushoz Íratott, szinte hamis tanuk produkálták, mely 
levelekben a prédikátorok a rebellió indítói s vezetőiként 
szerepeltetnek.“

„Hogy Szalont'ay nevű ügyvéd több helyekre kül
detett a prédikátorok által, de hogy mi célból, nem tuda- 
tik, mert a dolog titokban tartására mindkét részről eskü 
által vannak lekötve,“

„A kézsmárki lelkészek becsmérelték a katholikuso- 
kat. s bálványimádóknak nevezték őket. Egy kézsmárki 
lelkész nagy örvendezéssel ment a forradalmárok eleibe 
s azokat a városba, onnan a várba vezette. A kézsmárki 
lelkészek a tekintélyesebb polgárokkal a templomban, 
zárt ajtók mellett magános gyűléseket tartottak. Egy 
kézsmárki lelkész azt mondotta, hogy inkább a lázongók- 
hoz. csatlakozik, mint a németekhez. Egy kézsmárki lelkész 
nyilvános szónoklatában a katholikusokat bálványimádók
nak s pápista ebeknek mondotta.“

„A telső-magyarhoni lelkészek levelezési egybeköt- 
tetésben álltak a rebellisekkel; a Icvárdi lelkészek Levár- 
don titkos összejövetelt tartottak, melyekben jelenvoltak 
több eretnekek Morvából, Ausztriából és más helyekről. 
A bazini lelkészek nyilvános szónoklatban azt mondották,
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hogy a pápisták az egyháznak fattyú gyermekei, hogy 
a misét nem az Isten, hanem az ördög találta fel és gon
dolta ki.“

„A prédikátorok saját hallgatóik előtt bálványimá
dóknak nevezték a római vallásuakat s ujjongva hirdet
ték, hogy a török a tatárokkal és az erdélyiekkel együtt 
nem sokára eljön a római katholikusok és a császár ellen, 
továbbá, hogy a pápa minden római katholikust, mint a 
kik az ő lova farkához vannak kötve, maga után vonszol 
a pokolba. Továbbá, a prédikátorok azt mondották a 
rebellisekről: oly nagy már azok hatalma, hogy a télen 
Morvában fognak telelni; a kőszegi kálvinista szuperinten
densnek kíséretet adtak a palotai török őrséghez, honnan 
a törökök eleibe mentek.“

„A 21-ik tanú azt vallotta, hogy a prédikátorok 
könyörgéseket s böjtöt rendeltek, a császárt és római 
katholikusokat fenyegették. A takácsi prédikátor azt mon
dotta : hogy ha máshonnan nem kapunk is segélyt, elég 
lesz a töröké, segit az, meg az Isten is, a tatárokkal 
együtt! A lutheránus és kálvinista nép úgy szerződött 
prédikátoraival, hogy vérét is kész érettök ontani. A 
prédikátorok a rebellisekhez és Erdélybe követeket kül
döttek, még pedig Czeglédi Istvánt és Megy esi P ált“

„A prédikátorok a szent-gróti zavargásnak s ott a 
római katholikusok megölettetésének okai, továbbá Cyprián 
római katholikus papot levetkeztették és száját teletöm
ték lóganéjjal. A római katholika hitet ördögi kutyahitnek 
nevezték. “

„A 157-ik ta n ú  a z t  v a l lo t t a ,  h o g y  a  p r é d ik á to r o k  

g y a k r a n  ta r to tta k  é r t e k e z le t e k e t ,  a  f e l e t t : m ik é p e n  v e h e t 
n é k  m e g  B é c s e t ,  é s  h o g y  h a  ü g y ö k  r o sz u l l e s z ,  a  tö r ö k 

r é s z r e  fu tn a k . A  p r é d ik á to r o k  s  h a llg a tó ik  a z t  m o n d o ttá k ,  
„Dics'óség legyen Istennek! a  r e b e ll is e k  m á r  e g é s z e n  m e g 
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semmisítették a császári sereget; fél már a császár, de 
egy kissé ezentúl még jobban fog félni!“

„Tizenkét prédikátor a kanizsai basához futott s iooo 
császári tallért vittek neki, hogy őket segítse. A prédi
kátorok a világiakkal Szöny faluban össze szoktak gyü
lekezni és ott könyörgéseket tartanak a rebellisek szeren
csés elöhaladásáért. “

„ Péchy Gábor azt vallja, hogy midőn a rebellisek 
közelgettek Kis-Szeben felé, egy szebeni lelkész elkapván 
az asztalról az ostyát, a földön elszórta.“

„A 23-ik tanú azt vallotta, hogy a szebeni, pécs-ujfalui 
berzevici, osztro-pataki és más prédikátorok a római katho- 
likusok és a császár ellen izgattak. A sajó-keszi lelkész 
Huszti Mihály azt mondotta a néphez intézett beszédében: 
nem sokára itt lesz az idő, melyben üldöztetnek a pápis
ták és maga is meg fog ölni egynéhány pápistát!“

„A prédikátorok nagy tombolással vannak a rebelli
sek szerencsés elöhaladásán. A szilvágyi prédikátor azt 
mondotta, hogy Moha faluban 500 prédikátor gyűl össze 
és ott tanácskoznak, bizonyos követeket küldöttek a törö
kökhöz védelemért, mert inkább bíznak a törökben s 
inkább lesznek törökök, mint pápisták.“

„A prédikátorok és iskolarektorok a lázongók tábo
rában voltak s velők értekeztek.“

„A pápai lelkészek és iskolatanitók több ízben éjjel 
nappal fegyverben voltak és zavargást csináltak, és azt 
mondották, hogy minden pápai németet meg kell ölni, 
a tatai római katholikus pap lakát felgyújtották, szidal
mazták és Szűz Máriát bűnös feleségeikhez hasonlónak 
mondották, igy szólván: „mi volt az a ti Máriátok, nem 
egyéb egy közönséges nőnél, mint bármelyik is : coinqui
narem illam et simul vestram fidem papisticam! “

„A prédikátorok a pápai katholikus áldozárt, midőn 
misézett, a templomból kidobták s zavargást csináltak;



továbbá a környékbeli lelkészek a pápai iskolában össze 
szoktak gyűlni s ott tanácskoznak.“

„A kajári lelkész, Szentmiklósi János azt mondta: 
nem sokára megérkeznek a törökök a tatárokkal együtt 
a mi segítségünkre, csak hadd legyenek a pápisták abban 
a hiedelemben, hogy azoknak roszul foly dolguk! “

„A kadartói lelkész mocskolódó szidalmazást szólott 
a császár ellen. A turalukaiak a római katholikusokat 
körmenet alkalmával fegyveres kézzel támadták meg. A 
jen'öi prédikátor a nógrádi béghez futott, esedezvén annak 
pártfogásáért, hogy t. i. öt és a többi lelkészeket ne 
bocsássa el Pozsonyba, hogy törvényszék elé állíttassa
nak, egyszersmind biztosította a béget, hogy mindnyájan 
a törökökhöz akarnak csatlakozni, s midőn Pyry István 
a hontmegyei lelkészeket megidézte Pozsonyba: azok azt 
válaszolták, mivelhogy ez a nógrádi bég tudta nélkül 
van: a törvényszék előtt nem fognak megjelenni. Továbbá, 
hogy a nógrádi bég az idéző és e vallomást tevő Pyryt, 

Terczi Mihálylyal együtt karóba akarta huzatai: e helyett 
sok közbenjárásra 500 botot veretett rájok s ezen felyül 
24 darab aranyat csikart ki tőlök.“

„Morvái Pál azt is vallja ezen kívül, hogy a prédi
kátorok azt is megígérték a nógrádi bégnek, hogy muham- 
medánusokká lesznek, csakhogy pártfogolja őket. A pré
dikátorok Komáromban gyűléseket tartottak, a melyeket 
midőn a pápista pap meg akart akadályozni, rögtön bizo
nyos kálvinisták fegyveres kézzel rohantak rá. A komá
romi lelkészek a budai vezérhez futottak s azt mondották, 
hogy ha az eretnekeket nem segéli: a törökökre is vég
veszély fog következni, s hogy ezeket épen Ungvári 
Gergely nagy-körösi lelkész mondotta volna.“

„A jános-házai prédikátor azt mondotta: inkább 
legyen ő és mások törökké, mint pápistává. A szőlős/ 
prédikátor azt mondá egy alkalommal, hogy 18 lelkész
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küldetett a budai török Vezérhez. A szenicei lelkész az 
Újváron levő török sereget levele által segítségül jöve
telre ösztönözte. A szenicei rebelliónak és a iuralukai 
vérengzésnek szerző okai a prédikátorok voltak. Bizonyos 
Szacsek nevű, a szenicei templomban, az oltárról elragad
ván az ostyát, földre dobta és megtapodta, e káromló 
szavak kíséretében: „ha a pápisták Istene vagy: segítsd 
most 'ókét/ “

„ A prédikátorok a misét emberi vagy sértési hulla
dékhoz, tisztátalansághoz hasonlónak mondották s hallga
tóikat ingerelték a római katholikusok ellen. A szenicei 
rebellisekkel kölcsönös levelezést folytatnak.“

„A modori lelkészek a szenicei lelkészekhez vonultak 
és ott azt a nőt, ki Boychi pápista papot megölte saját 
kezével, rejtve tartják, a rebelliseket hajlékaikban táplál
ják és közszónoklataikban azokat hallgatóiknak ajánlották, 
és azt nyilvánították, hogy inkább a töröknek fizetnek 
adót, mint a császárnak! “

„ A 74-ik tanú azt vallotta, hogy a papkesziek, prédi
kátoruk ösztönzésére, a veszprémi kanonokot, ki lelkészö- 
ket a rendkívüli törvényszék elé idézte, megtámadták, 
egyik inasát megtaposták, a másikat holtra verték.“

„Egy keresztyén fogoly azt mondta volna, hogy a 
nógrádi bég megesküdött muhammedánusi hitére, hogy 
ha a Pozsonyba megidézett lutheránus vagy kálvinista 
lelkészek közül csak egy is elvész: helyette 4 pápista papot 
végeztet k i! “

Losonci yános Nagy-Szombatból elűzött, most Vesz
prémben hivataloskodó lelkész azzal vádoltatott. hogy a 
soproni s más lelkészekkel és Vitnyédi Istvánnal együtt 
lázongást akart indítani, s midőn törvényszékileg elüze- 
tett: a nép tömegesen kisérte.“

„Végül előmutatott a szenicei várparancsnok egy ily 
cimü, magyar nyelven nyomtatott könyvecskét: „GyÖze-
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deimeskedő fegyverek“, mely a helvét s ágostai hitvallá- 
suaknak felette igen ajánltatott s 1673-ban bizonytalan 
szerző által sajtó alá bocsáttatott, mely könyvecske merő
ben tele van lázitásokkal, ingerlésekkel, izgatásokkal és 
a legrutabb szitkokkal, ő felsége tekintélye, a római 
katholika hit és ő felsége minden hívéi ellen, kik abban 
nyúzóknak, filiszteusoknak, telhetetlen oroszlánoknak, bálvány
imádóknak., hitszegüknek, istenteleneknek, lelkek zsarnokainak, 
hitetlen sasoknak neveztetnek, és végül, hogy az összes 
római katholikusok a föld színéről eltörlendők! “

Részint a tanúk kihallgatása, részint a téritvényalá- 
irási kísérletek közben lefolyt egy hónap; eljött ápril 4-ik 
napja, melyre az ítélet kimondása kitűzve vala. Reggeli 
8 órára tehát az érsek udvarába hivattak a prédikátorok. 
Elölegesen ismét intettek a téritvények aláírására, de 
siker nélkül; majd maga az érsek jött ki hozzájok s igy 
szólott: „imé jelen van az idő, hogy az ítéletet meghall
gassátok. Atyai intéseimnek engedelmeskedni vonakodta
tok, holott ügyeteket jóra fordíthattátok volna. Már most 
hiában minden. A ti vezéreitek és fejeitek megtették ezt, 
ti pedig nem akarjátok megcselekedni ugyanazt. Vájjon 
jobbak, jelesebbek vagy tudósabbak vagytok-é azoknál, 
mint a milyenek a bazini, szentgyörgyi, modori, beszterce
bányai, körmöci, selmeci prédikátorok és sok mások ? 
Mit akartok tehát cselekedni ? A mint gyakran mondot
tam : irgalmasságot akarok és nem áldozatot; de már a 
fejsze a fáknak gyökereire vettetett!“ Ezután kijött a 
kamaraelnök, ki még azelőtt sohasem beszélt a prédiká
torokkal s miután az aláírást sürgette s ajánlotta, azt 
nyilvánitá: hogy igazságot szolgáltatnak részökre. Azután 
kijqtt Heissler az ügyész s felolvasván mindkétféle térit- 
vényt, azt mondá, hogy másfél órai idő engedtetik a 
gondolkozásra; de alig telt el negyedóra, ismét kijött s 
a törvényszék parancsára elébb németül, azután latinul
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igy szólott: a kik*az országból ki akarnak menni, jobbra, 
a kik bent akarnak maradni, balra álljanak, a ki pedig 
bármelyiket is ezek közül vonakodnék megtenni, s a hozott 
végítéletet hallani akarná : az maradjon hátra mindkét rész
ről, mire mindnyájan hátramaradtak. Erre a nem várt esetre 
a törvényszék tagjai, kik őket nyitva levő ajtójokon ke
resztül mind láthatták, annyira megzavarodtak, hogy 
darab ideig egy szót sem szólhatván egymásnak, csak 
az asztalra néztek merően, végre az érsek igy szólott: 
„meg akartuk menteni Babylont, de nem sikerült! Magad
ban hordozod végveszélyed óh Izráel! “ Erre a korlátnok 
igy szólott: „ezek az emberek vagy merő vakok, vagy 
oktalan barmok, nem látják át saját romlásukat!“ Miután 
csaknem két egész óráig ott állottak, mint a bárányok 
a mészárszék előtt, végre behivattak a törvényszék eleibe, 
hol a halálos ítélet a királyi ügyész vádjainak alapján 
kimondatott, mely igazságtalan és semmi szabályszerű 
tanubizonyságtételen nem alapult ítélet summája az volt, 
hogy minden javaiktól megfosztassanak, kezök-lábok elvá- 
gattassék s vagy elevenen megégettessenek vagy halálra 
köveztessenek. Ez ítélet azonban, noha a királyi ügyész 
annak gyors végrehajtásával fenyegette őket s azzal, 
hogy addig is vasra veretnek s szoros őrizet alá vettet
nek, nem hajtatott mindjárt végre, csupán 4 előkelő re
formátus lelkész vettetett börtönbe, a többiek szabad 
fogságban voltak egész május végéig, mely idő alatt 
szabadon jártak-keltek a városban s a jezsuiták titokban 
ösztönözték őket, hogy szökjenek el, de azt nem csele- 
kedték. Folyvást sürgettettek a téritvények aláírására még 
akkor is, midőn a halálos ítélet felettök már kimondatott. 
Részint a végítélet kimondásának, részint az unalomig 
vitt sürgetéseknek lön annyi eredménye, hogy május 10-én 
135-en írtak alá a téritvényeknek, 92 a hazában maradás 
előnyéért a hivataláról lemondásra, 43 pedig a hazából

14
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k iv á n d o r lá s ra  k ö te lező  té r i tv é n y t ir ta  ÍÜ á. M ájus 29-én 
száz és n e h á n y  á g o s ta i  h itv a llá sú  lelkész  k iv á la sz ta to tt  s 
az  é rse k  u d v a rá b a  h iv a to tt , m en t v e lő k  k é t re fo rm á tu s  
is, k ik  a  té r i tv é n y t a lá  nem  író k k a l e g y ü tt  m é g  az n ap  
b ö r tö n b e  v e tte tte k . A  le g n a g y o b b  rész  a lá ir t , m ert csak  
46 és a  k é t re fo rm á tu s  m a ra d t m eg  á llh a ta to sa n , kik 
n e h á n y  ó rá ra  a  v á ro s  b ö r tö n é b e  z á ra tta k  el, h o n n an  azo n 
b a n  d é lu tá n i 3 ó ra k o r  m ég  azon  n a p o n  fe lb o c sá tta tv á n  
é s  a  m áju s  5-ik n a p ja  ó ta  fo g sá g b a n  szen v ed ő  4 e lőkelő  
re fo rm á tu s  le lkész, u. m . : Séllyei, Búit or készig Miskolci és 
Czeglédi Péter is h o zzájok  c sa to lta tv á n , n ém e ly ek  h a jó k ra  
sz á llít ta tta k  a  D u n án , m áso k  k o cs ik ra  h e ly e z te tte k  é s  a  
s irán k o zó  s o k a sá g  s  o t t  m a ra d t  tá rsa ik  je le n lé té b e n , k ik re  
u g y a n a z o n  so rs  v á ra k o z o tt, ezek  re t te n té sé re  a  v á ro sb ó l 
k iv ite tte k  és az o rsz á g  k ü lö n b ö ző  e rő s sé g e ib e  sz á llítta t
ta k , m in d ö ssze  52-ten.

A  kik m ég  P o zso n y b a n  m a ra d ta k , t. i. 41 re fo rm á tu s  
p ré d ik á to r , m áju s  3 0 -án  m eg id é z te tte k . M iu tán  közü lö k  
h ú szán  tö m lö cb e  z á ra tta k  s onn an , m ég  azon  n ap o n  d é l
u tá n  2 ó ra k o r  ism ét k ib o c s á t ta tta k  v o ln a : szek e rek re  
r a k a t ta k , o ly  form án, h o g y  a  k o csik b ó l ki ne  lá s sa n a k  s 
a  v á ro s  u tcá in  k e resz tü l, férfiak  é s  n ők  c so p o rto z á sa  közt, 
k ü lö n b ö ző  e rő s s é g e k b e  e lsz á llitta tta k . E  m áso d ik  szállít
m án y  u tá n  is m a ra d ta k  m ég  h á tra  2 i-en , kik m ie lő tt m ás 
h e ly e k re  v ite tte k  vo lna, h é t  n a p ig  a  p o zso n y i b ö r tö n ö k 
b e n  ta r ta t ta k , ju n iu s  6-án  az tán  e lsz á llit ta tta k  L e o p o ld -  
v á rb a .



NEGYEDIK SZAKASZ.

A hazai börtönökben sanyargattatás.
Jó lle h e t a  tö rv é n y sz ék i tá rg y a lá s  k e z d e té n  m ég  szá 

m o sán  v o lta k  a  m eg je le n t p ré d ik á to ro k  k ö z t o ly an o k , kik 
a  té r i tv é n y e k  a lá írá sá n a k  e lle n tm o n d o tta k  s k é szek n ek  
n y ilv á n íto ttá k  m a g o k a t a  h a lá lra  is :  m in d azá lta l a  so k  
fe n y e g e té s , n y o m ás, s ü rg e té s  k ö v e tk e z té b e n  szám uk  n a 
p o n k é n t k e z d e tt  a p a d n i ,  m ígnem  v é g re  m áju s 29-én 
an n y ira  leo lv a d t, h o g y  fo g sá g ra  h u rc o lta tá su k k o r  m ár 
c sak  93-an vo ltak . E z e k  k é p e z té k  m in teg y  m a g v á t a  
P ro te s tan tism u s  irán ti h ű sé g n e k  a  m e g id é z e tt 735, s az 
id ézésre  m eg je len t 336 p ré d ik á to r  közü l, e z ek re  tö k é le 
te se n  a lk a lm azh a tó  a  J e h o v á n a k  am a  n y ila tk o z a ta , m e ly e t 
K irá ly o k  Il- ik  k ö n y v e  19-ik ré sz é n e k  i8 -ik  v e rsé b e n  Illy és  
p ró fé táh o z  in té z e tt v a la !  F á jd a lo m !  h o g y  a  k é ső b b en  
b e k ö v e tk e z e tt  szen v ed ések  m ia tt ra jto k  is b e  k e lle tt t e l 
je se d n i K risz tu s  am a  m o n d ásán ak , m e ly e t Já n o s  ev an - 
g y e lio m a  13-ik ré szén ek  10 — 11-ik v e rsé b e n  tan ítv án y a ih o z  
in té z e t t !

A z e lső  szá llítm án y t, m e ly e t 52-en k é p e z te k , a  tö r 
v én y szék  k ö v e tk ező  fe lo sz tá ssa l h u rc o lta t ta  f o g s á g r a : 
Komáromba v ite te tt  2 0 -a t, kik k ö z ö tt tizen k ilen c  á g o s ta i ,  
e g y  p e d ig  h e lv é t h itv a llá sú  v o lt;  Sárvárra 8 -a t, Berencsre 
5-öt, t. i. e g y  á g o s ta i  h itv a llá sú t és  azon  n é g y  e lőkelő  
re fo rm á tu s  le lk ész t, k ik  m ájus 5 ó ta  v a s ra  v e rv e , töm lö - 
c ö z te t te k ; v é g re  Leopoldvárra 19-et, k ik  közül tizen n y o lc  
á g o s ta i, e g y  p e d ig  h e lv é t h itv a llá sú  v o lt. A z o k a t, k ik 
L e p o ld v á rb a  v ite tte k , h ó h é r  k isé rte , ú tk ö zb en  k iv é g z é s 
se l fen y e g e tv é n  őket.
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A második szállítmányból, melyet 20-an alkottak, 
mielőtt a törvényszék különböző várakba, fogságra vet- 
tetés végett elosztotta volna, Szelepcsényi kiválasztott 
magának hatot, hogy ő azokat „jó emberekké“ fogja 
majd képezni, s e kiválasztott 6 foglyot saját várában 
Eberhárdon vettette fogságra, 7 pedig Kapuvárra, 7 ismét 
Sárvárra kísértetett fegyveres katonák által, hol börtönbe 
vettetve, súlyos bilincsekbe veretve, szigorú őrizet alá 
vettettek és naponként megszámlálhatatlan sanyargatta- 
tásoknak voltak kitéve.

A harmadik szállítmány, melynek tagjai 21-en voltak, 
Leopoldvárba vitetett, s egy sorsa lön azokkal, kik első 
ízben vitettek oda; kik közül azonban már ekkor négyen, 
3 ágostai és egy helvét hitvallású, eltántorodtak, hittől 
szakadtak s ez okból a többiektől elkülönítettek; tehát 
Leopoldvárban már, az oda hurcolt 40-ből 36 maradt 
állhatatos és hü, még a szenvedések dacára is !

A rabpredikátorok következőképen voltak a börtö
nökben elhelyezve:

I. Berencsi börtön.
1. Séllyei István reform.
2. Miskolci B. Mihály ref.
3. Bátorkoszi István ref.
4. Czeglédi Péter ref.
5. Láni György ág. hitv.

II. Kapuvári börtön.
1. Beregszászi István ref.
2. Kállai István ref.
3. Eimaszombati K. János r.
4. Szalai János ref.
5. Szendrei György ref.
6. Szendrei Márton ref.
7. P. Tatai Sámuel ref.

III. Eberhárdi börtön.
1. Farkasdi Dániel ref.
2. Németi István ref.
3. Némethi György ref.
4. Gömöri K. Pál ref.
5. Szathmári István ref.
6. Yeresmarti Tamás ref.

IV. Sárvári börtön.
1. Czabányi L. János ág. h.
2. Csutka János ág. h.
3. Csúzi Cs. Jakab ref.
4. Gömöri János reí.
5. Glogovius János ág. h.
6. Ladmaczi István ref.
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7. Mensatoris István ág. h.
8. Raphaides János ág. b.
9. Rohácsi János ág. h.

10. Szentkirályi András ref.
11. M. Szentpétery Istv. ref.
12. Ifj. Szentpétery Istv. ref.
13. Sziviczki András ág. h.
14. Tököli István ref.
15. Jobaunides Fiilöp ág. h.

V. Komáromi börtön.

1. Bartholomaeides Ján. á. h.
2. Bugány Miklós ág. b.
3. Czabányi Illyés ág. h.
4. Fridicius István ág. b.
5. Huszár Sebestyén ág. h.
6. Institoris György ág. b.
7. Kapitó Pál ág. h.
8. Kaurinszki János ág. h.
9. Köpeczi H. Balázs ref.

10. Lovcsány György ág. b.
11. Lupi György ág. h.
12. Missovics János ág. h.
13. Petermami György ág. h.
14. Risius János ág. b.
15. Simonides Jakab ág. b.
16. Strba György ág. b.
17. Zabojuik György ág. h.
18. Zedényi István ág. h.
19. Zimáni Simon ág. h.
20. Johannides János ág. h.

VI. Leopoldvári börtön.

1. Alistali K. György ref
2. Babil Lőrinc ág. h.
3. Blasius András ág. h.

4. Borhidai Miklós ág. h.
5. Földvári András ref.
6. Füleki István ref.
7. Gócs Mihály ág. b.
8. Hadik János ág. h.
9. Harsányi M. István ref.

10. Héli V. Illyés Gergely ág.
11. Huszti Mihály ref.
12. Kaposi István ref.
13. Kocsi Cs. Bálint ref.
14. Kóródi János ref.
15. Kálnai Péter ref.
16. Karasznai Mihály ref.
17. Komáromi S. István ref.
18. Körmendi György ref.
19. Leporini Miklós ág. h.
20. Masnitius Tóbiás ág. h.
21. Mazári Dániel ág. h.
22. Nikléczi Boldizsár ág. h.
23. Nikléczi Sámuel ág. h. 
'24. Otrokocsi F. Ferenc ref.
25. Paulovics Mihály ág. b.
26. Simoni Péter ref.
27. Simonides János ág. b.
28. Sajó-Szentpéteri Márt. ref.
29. Steller Tamás ág. b.
30. Szalóci Mihály ref.
31. Szecsei János ref.
32. Szentmiklósi János ref.
33. Szilvási István ref.
34. Szodói B. András ref.
35. Szomodi János ref.
36. Trivkovics János ág. h.
37. Turóczi V. András ág. h.
38. Urbanovics András ág. h.
39. Újvári János ref.
40. Jabloncai János ref.
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E  ra b p re d ik á to ro k  so rsa  fe le tte  szán a lm as  vo lt. K i- 
b e szé lh e te tle n  fa g g a tá so k n a k , b á n ta lm a k n a k  v o ltak  k itéve , 
m e g m o to z ta la k  p é n z ö k é r t te tő tő l ta lp ig , m eg v iz sg á lták  
a  fe lü gyelők  m ég  a  b ö r tö n ö k  h a sa d é k a it  is, h o g y  nem  
re j te t té k -e  el a zo k b a  p é n z ö k e t a fo g lyok . M időn e g y  fel
ü g y e lő  h u m án u sab b  b á n á sm ó d o t ta n ú s íto tt  v o ln a  irán to k , 
s a  fő fe lü g y elő n ek  e se d e z e tt é r e t t ö k : a  k a p itá n y  m e g p a 
ran c so lta , h o g y  e g y  fillért se h a g y ja n a k  nálok . A  k a p i
tá n y  e  részb en  csak  a K o llo n ics  a k a ra tá t  h a jtá  v ég re . 
A  fo sz to g a tá sn a k  v é g e  lév én , az tű z e te t t  e léb ö k , h o g y  
h a  3 h é t a la tt  a  p á p is ta  v a llá s t fel nem  veszik , hajok , 
szak á llo k  és b a ju szo k  azo n n al le v á g a tta tik  s ig y  csú fo 
san  a  v á rb ó l k id o b a tn a k , d e  a  mi m ég  is itt m ég  nem  
tö r té n t  m e g  ve lő k . Ju n ius 8-án v a sb ilin csek  h o za tv án  elő, 
v a s ra  v e re tte k , s k é n y sze rm u n k á ra  h a jta tta k . K ü lö n  h e 
ly ek  je lö lte tte k  ki le g a lá b b  az első  n a p o k b a n  a  k é t h it
v a llá sn a k  ré sz é re , h o g y  e lk ü lö n ítv e  d o lg o zzan ak , d e  ez 
nem  h aszn á lv án  sem m it, v é g re  m in d n y á jo k a t e g y ü v é  haj- 
ták . M ost uj b ö r tö n t k e lle tt  ásn io k  a  fö ld  a la t t  a  m ag o k  
szám ára , m ajd  á rn y é k sz é k ek e t, c s a to rn á k a t  és  m ás u n 
d o k  h e ly e k e t tisz títo ttak , szem ete t h o rd ta k , m ély  és szé
les  á rk o k a t  á s tak , m a g a s  tö lté s e k e t h á n y ta k , ép ü le tek h ez  
k ö v e t, h o m o k o t és s á r t  h o rd ta k  ta lic sk ák o n , m ajd  az u t
cák  és h id ak  szem etje it k e lle tt  e ltak a ritan io k , ism ét m ás
k o r  fá t v á g ta k , s fá t és v izet h o rd ta k . N a p fe ljö ttő l n a p 
lem en té ig , té len , n y á ro n , h ó b an , e ső b en  e g y a rá n t  k e lle tt 
d o lg o zn io k , m ert K e llió  az t m o n d o tta  nek ik , h o g y  h a  a 
n y á ri h é v s é g  nem  e szk ö z ö lh e tte  azt, h o g y  k a th o lik u so k k á  
le g y e n e k , m ajd  a  té l h id e g e  m e g k e m é n y e d e tt  sz ive iket 
m e g tö r i ! H a  m ár nem  tu d ta k  m it ad n i do lgozn i a  sze 
g é n y  r a b p re d ik á to ro k n a k  fe lü g y e lő ik , az t c se le k e d té k , 
h o g y  a  m ár e g y s z e r  e lk é sz íte tt tö lté se k e t s z é th á n y a ttá k  
v a g y  e lh o rd a ttá k  v e lő k  m ás  h e ly re , c s a k h o g y  m inél in 
k á b b  kínozzák  ő k e t, e lan n y ira , h o g y  e g y  p e rc n y i n y u 
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g o d a lm u k  n e  leh essen . M u n k a  k ö zb en  k e g y e tle n  v e ré s e 
k e t szen v ed tek , k ü lö n ö sen  a  K e llió  s e g é d je  S á n ta  B en e  
Ján o s  sz ív te lenü l k ín o z ta  ő k e t, fő leg  ak k o r, h a  k ö rm e n e 
te k  a lk a lm áv a l le  nem  té rd e p e lte k  s az ú g y n e v e z e tt o ltá ri 
s z en tsé g e t tisz te le tte l nem  ille tték . B eszéln i v e lő k  sen k i
n ek  m eg  nem  e n g e d te te t t ,  an n y iv a l k e v é sb é  a  leve lezés. 
A z  író szerek  e lv é te tte k  tő lö k  s v o lt e se t, h o g y  ezek  
h ián y á b a n  sa já t v é re re ik e t m e tsz e tté k  fel s te n ta  g y a 
n á n t v é rö k k e l Írtak . S ő t az t is m e g til to tta  n ek ik  K ellió , 
h o g y  a  c sá sz á ré r t  im ád k o zzan ak , az t m o n d v án , hogy a 
császárnak nincs szüksége kutyaugatásra. E le d e lö k  n a p o n 
k én t e g y  fo n t száraz , p en észes  k e n y é r  v o l t ,  m ely b en  
m in denféle  b o g a ra k  é s  fé rg e k  n y ü z sö g te k . A  k ö rn y é k b e n  
levő  jó le lk ü  e m b e rek  g y a k ra n  a k a r tá k  ő k e t élelm i sz e re k 
kel seg itn i, d e  h a sz ta lan , m ert a m it szám u k ra  k ü ld ö ttek , 
az t is a rab ló  k a to n á k  lak m áro z ták  el. Id e  já ru l t  a  b ö r 
tö n ö k  szűk  v o lta  s k én y e lm e tlen ség e , m e ly ek b e  é jje len 
k én t b e z á ra tta k . A  sán c  o ld a lá b a n  e g y  e lh a g y o tt  s 
m in d en n ap  b eo m lássa l fe n y e g e tő  k a ly ib a  v o lt, m elybő l, 
m ih e ly t záp o re ső  v o lt, a  viz b e sz iv á rg o tt  a  b ö r tö n b e : 
az a b lak o n  és  a  rósz te tő n  b eö m lő  víztől m e g n e d v e se d -  
te k  a  fo g ly o k . Á g y o k  ro th a d t  szalm ábó l á llo tt. M i
d ő n  p e d ig  senki a ro m lásn ak  in d u lt b ö r tö n rő l nem  
g o n d o sk o d o tt, m ag o k  h o rd ta k  a  te tő z e tre  fö v en y e s  fö l
d e t, d e  a  m ely e t rész in t a  viz lem o so tt, rész in t a  szelek  
e lh o rd ták , n a g y  m en n y iség b en  fe lh a lm o zása  p e d ig  v e szé 
ly e s  vo lt, m ert a k ü lö n b en  is ro sk a d t  b ö r tö n  ö sszeo m 
lá s á t  c sak  e lő se g íte tte  vo lna. A  té r  c sek é ly  v o lta  m ia tt, 
m elyen  ö sszezsu fo lta ttak , a  k ig ő z ö lg é s  s a  n e d v e s  fa lak  
m ia tt a b ö r tö n b e n  m eg ro m lo tt a  lé g  s a  fek v ő k  k ö rü l 
t is z tá ta la n s á g  te rü lt  el. A  fa la k b an  lev ő  ly u k ak b ó l b r e 
k e g te k  a  b é k á k , e lő fu to ttak  az e g e re k  és c sú szk á ltak  a  
k íg y ó k  és az a lu v ó k  te s té t  ö ssze-v issza  m ászk á lták . S i
ra lm as h e ly z e tü k e t h íven  ra jzo lja  e g y ik  Berencsben szén 



v é d ő  fo g o ly  Bátorkeszi István á lta l „Hogy Jeruzsálem
nek . . d a lla m á ra  1674. ju liu s  hó e le jén  k é sz íte tt  k ö v e t
kező  é n e k :

„Óh Síod leánya! keserves anyám! . . . 
Gyászban buritkozott szerelmes dajkám ! 
Mlhelt tenéked ez panaszod haliám: 
Mindjárt így szólék: Eákhel édes anyám!

Mi az oka, hogy mast te árváidat,
Ez világ nem szánja juhocskáidat ? 
Üldözés szele fújja szent zászlódat, — 
Majd elburitja kicsiny hajócskádat.

Talám az Istennek ez ő tetszése,
Az fenevad felől jövendölése
Kit megpöcsétle az Pathmus szigete,
Hogy mast telnék be az Ur ítélete.

Ne nézz ez ínségben az te erődre, 
Nyújtsad panaszodat Isten eleibe,
Ki rátekinte Izráel népére, —
Tengert burita Pharaó fejére

Verjed hátra mast is az Pharaókat, 
Buritsad szégyenbe az vérszopókat,
Ejtsed hálóban az nyomorgatókat 
Ne hagyd pusztulni szent ecclésiádat!

Az kik azt állítják, hogy kedves dolgot 
Tesznek Fölségednek szent áldozatot: 
Magok fejére hoznak kemény átkot, — 
Mert fogva tartják az szent igazságot.

Sirás, keserűség és nagy óhajtás 
Vagyon szolgáidon kemény vasazás, 
Egyptombeli sok talicska tolás, 
Megemészt bennünket pervata tisztítás.

Idegen népek közt az Magyarország 
Sírván juta eszünkbe az szép társaság,
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Az templombeli isteni buzgóság 
Mind az regveli, estvéli imádság.

Nem felejthetjük el mi cselédeinket,
Mellettünk forgódé szép gyermekinket,
Mondván : ba Isten még egyszer ezeket 
Meghagyná látnunk, — hogy nevelnénk őket.

Akkor vidulna meg elbágyadt lölkünk,
Sírástól megszűnnék könnyező szemünk,
Hogyha megszánna végre mi istenünk,
Kinek mint mastan, mindenkor könyörgünk.

Noha azt állítja mi ellenségünk:
Hogy nem szán bennünket mi jó Istenünk, 
Azért húzták le rólunk öltözetünk,
Nem hagynak nálunk csak egy pénzköltségünk.

Utcákrul-utcákra az nagy hévségbeu 
Hurcolnak bennünket német köntösben ;
Csak meg nem halunk az mészkeverésben, 
Belincsben vetnek estve az tömlöcben.

Ott is az tömlöcben nincs nyugodalmunk,
Nem jün az nagy bűzben szemünkre álmunk, 
Az sok raboktól való szorultságunk, —
Sokan étszaka csak mind talpon állunk.

Másnapra virradva az oficérek 
Visznek, — kezeinken a vasbelincsek,
Hosszú napestig sok pálcaütések 
Esnek hátunkon, keserves verések.

Elaléltunk immár az nagy éhségben,
Hárman mi közzülünk az nagy ínségben,
Kik megholtanak vason az tömlöcben,
Mastan az leikök mennyben dicsőségben.

Vagyunk még számszerint ötvenkilencen 
Kik távul egymástul, idegen helyben,
Fogva tartatunk, hol hárman, hol többen, 
Melynek az okát ha kérded: mi legyen:
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Erre azt felelik az idegenek,
Colonics es fiscus, érsek, arbiterek,
Nem ülnek hárman csak törvényhez ezek,
Jesuiták, papok itt az föperesek.

Kik megadták bérünk idegeneknek,
Egynéhány millió pénzeket ezek 
Nagy ajándékokkal terbeltettenek,
Hogy ugyan bennünket elveszeshessenek.

Nem kértek bennünket igen olcsóra 
Mint az rómaiak, csak egy siklusra 
Szegény zsidókat adták az fogságra:
Hanem számtalan sok ezer aranyra.

Noha mi testünkben eladattattunk:
Ur Jézus Cbristustól de megváltattunk;
Ha ez ínségben meg köll is mind halnunk, —
De néma bálványnak mi fejet nem hajtunk!

Alig várnánk im m ár: jönne az óra,
Melyben szegény fejünk szabadulásra,
Vagy halál által mennénk amaz jóra
Hol az bárány — Christus, gazdag végvacsora.

Akkor mi is együtt több martyrokkal 
Mennyben énekölünk teli torokkal;
Csak azt imádnánk az szent angyalokkal:
Ki megkoronáz örök boldogsággal.

— Irám ezerhatszáz és hetvennégyben,
Szent-Jakab havának első hetében,
Berencs várának nagy-mély tömlöcében . . .
Az ki olvasod: légy hü mindvégiglen!“

Ámen. Finis.

D e  nem csak  a berencsi, hanem  a  többi töm löcök- 
ben i s :

„A Jézus tanúi iszonyú Ínségben 
Tannak, keseregnek bókókban s bilincsben,
Ugyan elbágyadtak immáron lelkekben,
A Jézus bélyegét hordozván szivekben.
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Némelyek csak nyögnek a büdös tömlöcben
Miként Jeremiás a sáros veremben,
Nincsen Ebedmélek szerecsen ez helyben,
Ei őket jő szívvel látná az ínségben.

Némelyek közülök rabotás munkával 
Óh mint terheltetnek szörnyű szolgálattal!
Kik sűrű sírással, Istenhez nagy szávai 
Kiáltnak, hogy számot vessen Babilonnal!

Némelyek vitetnek az ítélő székre,
Némelyek közülök az három ifjakkal 
Kiket kényszerének oly éktelenségre:
Többé ne szólnának a Jézus nevébe!

De ezek nagy bátran nekik igy felelnek:
Jobb nekünk mindenben engednünk Istennek,
Inkább is akarunk kedveznie ennek,
Hogy sem mint múlandó világi embernek!

Némelyek közzüllök az három ifjakkal 
Bátran igy felelnek Sidrákkal, Mizsákkal,
Bár nyomorgattassunk tűzzel, vízzel, vassal,
De Bált nem tisztelünk soha térdhajtással.

Azért imé mostan kezetekben vagyunk,
Lássátok; Krisztustól de mi el nem válunk,

*

Semmit vallásunkban mi hátra nem hagyunk.
Soha néma Bálnak mi térdet nem hajtunk!“ *)

A kapuvári börtönben sinlő rabpredikátorok a kö
vetkező ének ii-dik versét énekelték s azzal vigasztalták 
magokat: „A szerencsének állhatatlan voltáról, e sententiának 
betűiből állván : ferendum et sperandum. Incerto Authore.“

„Forog a Szerencse, Mit bízunk ő benne?
Semmiben nem állandó,

Csak ideig kedvez, tündöklő üveghez 
Mindenekben hasonló.

Ki minthogy eltörik: így ő is változik 
Állapotja romlandó.

* i Lásd bővebben : P r o t e s t á n s o k  ü l d ö z t e t é s é r ő l :  „Az Isten 
anyaszentegyházának nyomorúságos sorsán és keserves állapotján való siralom“ 
5 8 — 65-ik lapokon. Az itt idézett szakasz annak 22—28. verseit képezi.
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E világi sok kincs, Melyben semmi jó nincs 
Mulhatik szerencsétől;

Tündöklő uraság Tisztbáli méltóság 
Függ ennek erejétől.

Ha megszűnik kedve, küld idején földre 
Régi lakó helyétől.

Rólam vehet ebből Mint egy szép tükörből 
Magának minden példát,

Mert a mint rám osztá, Tőlem úgy elfosztá 
Szerencse adományát.

Ki kedvemre éltem, Kell immár szenvednem 
Számkivetésnek kinnyát.

E rósz csalárd világ Ki merő hamisság, 
Engemet jaj, mint veszte;

Mint halat horogra ügy csala sok bura 
Hízelkedő beszéde.

Étkével táplála Melyben rejtve vala 
Iszonyú csalárd mérge.

Nem is kerülöm el Szentséges erkölcscsel 
Hízelkedő poharát,

Nem jutván eszemben, Hogy Isten mindenben 
- Jelenti igazságát.

A mint sok jóm után Érzem immár nyilván 
Istenemnek ostorát.

De miért csudálom, Isten dolga tudom 
Hogy gonosz jóra fordul;

Vétkünket eltűri, De reánk is küldi 
Büntetését ostorul:

Segítségét tőlünk Rántja, ha nem térünk 
Régi gonoszságinkbul.

ügy én bűneimért Istenem engem sért 
Elhagyott és megutált;

Hatalmas emberek Mindenütt üldöznek, 
Ellenségem rám kiált.

Lesben megállanak, Fejemnek akarnak 
Szerzeni szörnyű halált.
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Mindentől megváltam Egyedül maradtam, 
Barátim elhagytanak:

Iszonyú kősziklák, erdők széles puszták 
Fejemet lappangtatják;

Idegen emberek, Engem elkerülnek 
Magok hozzám sem adják.

Éljek-e nem tudom: mert késik halálom,
S kinaim növekednek ;

Kétségbe essem-é Halált szerezzek-é 
Nyomorodott fejemnek.

Azt nem mivelhetem: mert elveszti lelkem 
Haragja Istenemnek.

Tűrnöm hát jobb lészen Mert még elől vészen 
Istenem szent fiáért,

Bűnöm elfelejti, Pokolra sem veti 
Lelkem, ki hozzá megtért.

Noha kereszt által Keservesen próbál 
Förtelmes életemért.

Szenvedem békével, Magamat is ezzel 
Biztatom mindenekben:

Többet én Megváltóm Szenvedett jól tudom, 
Idvességemért testben;

Nem egyedül vagyok Földön ki nyomorgok 
Szenvedik ezt is többen.

Példáját sokaknak Igyefogyottaknak 
Látom árva fejemen ;

Mert szerencséjekben Számkivetésekben 
Részes vagyok sokképen.

Kedves lakóhelyem Távol lévén tőlem 
Jut eszembe keserven.

Éktelen kősziklák, Mint fészkek úgy állnak 
Hazája Ulyssesnek

Hosszú életével Jó szerencséjével 
Tetszik még is kedvesnek.

Midőn azt óhajtja Hogy csak füstit lássa 
Régi lakóhelyének,
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Bepülő madarak Ősszel ka távoznak 
Megjönnek ismét nyárban,

Úgy félelmes vadak Messze hogyha futnak 
Térnek szokott barlangba.

Csak egyedül nékem Nem szabad megtérnem 
Örömöm hajlékába.

A tél mikor múlik Yig tavasz érkezik 
Föld mindenestől ujjuk

Levelekkel erdő Örvend a sik mező 
Virágokkal béborul.

Csak én szegény lélek Sírok és kesergek 
Mert örömöm nem ujjuk

Nyughatatlan sok gond Imé annyira ront 
Hogy nem soká megemészt.

Ha nem szánja lelkem Teremtő Istenem,
Sok bú siralom elveszt.

Sőt én ellenségem Csudálja hogy engem 
A föld is el nem sülyjeszt.

De meg szán Istenem, S ennyi sok siralmim 
Tudom jómra fordulnak,

Múlnak óhajtásán, Noha most könnyeim 
Szemeimből csordulnak.

Mint nap eső után, így bánátim után 
Örömim megujjulnak.

Véget ér elhittem, Az időben minden 
Bánatnak vége szakad,

Nagy erős kősziklák, Idővel romlanak 
Idővel tenger apad.

így sok inségimuek Számkivetésomnek 
Idővel vége szakad.

Mikor a madarak Fákon fészket raknak 
Tavaszszal zöld erdőben,

Bejárván sok földet Bujdosó fejemet 
Megnyugotám egy völgyben.

Ezeket úgy szerzőm, Igyemet kesergém 
Az ezerhatszáznégyben!“ *)

*) Lásd a következő című könyv 192—197. lapjait: „A néhai tekintetes 
Nagyságos Vitéz Urnák Gyarmati B a l a s s a  Bá l i n t n a k  és ama jó emlékezetű
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A „Historia Diplomatica“ szerzője a 78-dik lapon 
azt mondja a szegény rabpredikátorok nyomorairól s 
szenvedéseiről, hogy azok oly rettenetesek, hogy a késő 
kor aligha találja hitelre méltóknak. „Innumerae certe 
concatenataeque calamitates fuerunt, quas captivi incre
dibili robore ex alto instructi . fortissime sustinuerunt; 
quarumque apud posteritatem fides propemodum labora
bit“. A mint siralmas helyzetüket a foglyok 1674. dec. 
havában, összesen 71-en (mert 4 Leopoldvárban, 17 Komá
romban hittőlszakadt, 1 pedig t. i. Szendrei Márton Ka
puváron meghalt) a . császárhoz benyújtott folyamodvá
nyukban keservesen panaszolják: a rendkívüli törvényszék 
vádjait költötteknek, hamisaknak s ítéletét igazságtalannak 
mondják. Előadják hallatlan kinoztatásukat, hogy tudni
illik békák, kígyók, tetvek s egyéb undok férgekkel teljes 
helyre hányattak, nyakukon, kezökön, lábaikon nehéz 
láncok vannak, melyek által bizonyos cölöphöz vagy a 
tömlöc oldalához voltak kötözve. Mindenökből kifosztat- 
nak, feleségeiket, gyermekeiket, jóakaróikat még csak 
hozzájok sem bocsátják, verettetnek, a legiszonyúbb s 
legundokabb munkákra, istállók s árnyékszékek tisztítá
sára hajtatnak. Téritvények aláírására kényszerittetnek, 
sőt Kellió azzal fenyegeti őket, hogy eladja 100 tallérért 
személyenként őket. Végül ügyök megvizsgáltatásáért 
esedeznek.

A hazai börtönökben kettő halt el a foglyok közül, 
egyik Szendrei Márton református lelkész a kapuvári, 
másik Sziviczki András ágostai hitvallású lelkész a sár
vári börtönben, kiket fogolytársaik, a LXXXVIII-dik 
Zsoltár éneklése közben eltakarítottak.

néhai nemzetes R i m á i  J á n o s n a k ,  igaz Hazafinak és a magyar nyelv két 
ékességének I s t e n e s  É n e k i .  Most ujjabban e kis formában kibocsáttattak, 
Debrecenben. Vincze György által. 1702-dik esztendőben.“



ÖTÖDIK SZAKASZ.

A hazából kihurcoltatás, börtön és gályarabság.
Azon 69 foglyot, kik különböző börtönökben sin- 

lödve, még életben voltak, elleneik arra kárhoztatták, 
hogy a hazából kihurcolván, a nápolyi és szicíliai gályákra 
eladják, holtigtartó rabszolgaságra. A törvényszék által 
kimondott halálos ítélet mellőzésével, egyesek önkénye 
határozott a rabpredikátorok sorsa felett. Szelepcsényi, 
Kollonics és Kellió úgy gondolkozván: netalán majd 
császári megkegyelmezés utján szabadságukat visszanyerik 
az elitéltek s akkor tervök füstbe megyen: tehát ideje
korán el kell tenni őket láb alól, azaz: eladni őket a gá - 
lyákra, a hol okvetlenül el fognak veszni. így történt, 
hogy 1675. március 18-án az első szállítmány meginditta- 
tott Nápoly felé. Ez állott 42 rabpredikátor s iskola- 
tanítóból, kik között volt a berencsi 5 fogoly, a komá
romi 3 állhatatos, kik később Leopoldvárba vitettek, 
továbbá Leopoldvárból 34, mert jóllehet a 4 apostata 
elkülönittetvén tőlök, még 36-án maradtak, de ezek közül 
kettő u. m. Kaposi István és Szentmiklósi János erőtlen 
agg voltuk miatt hátrahagyattak a börtönben. A 42 fogoly 
elébb kocsikon vitetett, azután gyalog hajtatott, Gemman- 
ner kapitány felügyelete alatt s Morva és osztrák földön 
éjjelenként kerülgetéssel szállíttattak tova. A berencsi 5 
fogoly elébb vitetvén el, Schottwienben 14 napot kellett 
tölteniök, s szurok-sötét tömlöcben szenvedniök. Schott- 
wienből, megérkezvén oda a komáromi és leopoldvári 
foglyok, együttesen hajtattak, nehéz vasakkal kezökön 
S lábaikon, T r ie s z tb e ,  hova midőn m e g é r k e z te k , egy nagy
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takaritatlan ólba zárattak. Itt Gemanner kapitány, kinek 
Kollonics a fogolylelkészeket általadta, katona ruhába 
akarta öltöztetni őket, de azok nem engedvén, a szennyes 
ólba záratva, három napig kinoztattak éhséggel és szom
júsággal. Ez épen egy héttel történt Virágvasárnap előtt 
s itt kellett sanyarogniok Husvét második napjáig, ösz- 
szesen mintegy 18 napig nyomorogtak Triesztben. Itt irta 
Bátorkeszi István a következő éneket, melyben ő maga, 
Séllyei és Komáromi, tisztásaiktól, hallgatóiktól és hoz
zátartozóiktól elbúcsúznak:

„Panaszolkodhatunk, bizony méltán sírunk,
Mast utolsó válé-t nemzetünknek Írunk,
Mert oly sententiát kértek mi ellenünk,
Mely ellen már tovább nem vitézkedhetünk.

Édes nemzetségünk, vallásunknak rendi 
Kik között úgy fénlink, mint égnek csillagi,
Sok ecclezsiáknak hűséges-pásztori 
Valánk, de most látjuk, vagyunk söpredéki.

Tápláltuk még eddig egymást reménséggel:
Hosszú rabság után valaha, idővel 

Ecclézsiáinkat édes cselédinkkel
Megörvendeztetjük magunk személyével.

lteánk oly hertelen jőve sententia —
Mint égen villámás láttatik gyakorta,

Mert császár levele nékünk azt mutatja,
Melyet egyen-egyen olvasunk oly sírva:

„ügy nyisd föl szemedet Kollonics, fiscussal,
Hogy engem azután ne öljenek búval;

Megmentem én magam Cancelláriussal, —
Mert az Erdélyország fenyeget nagy haddal.

Csak titkon egy éjjel, hogy senki ne tudja,
Mikor megérkezik Trigyintum városa,

— Hiszem közel oda már a nagy Ádria —
Hányjátok mind bele, -  pápa parancsolja!“

15
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Ez parancsolatot nagy könyhullatással 
Várjuk minden órán szomorú orcával,

Sir, kesereg lölkünk, beszéltünk egymással,
Hogy sok árvát hagyunk gyászban az anyjokkal.

Mi, magunkra nézve, eddig is halálra 
Bizony kiszek voltunk az martyromságra,

Noha jut eszünkbe cselédünk zokogva,
Nem tehetünk róla, — Isten decretuma!

Már régen kezünket az eke szarvára
Vetettük, nem lehet, hogy mi nézzünk hátra : 

Mert úgy alkalmatos Isten országára
Nem lehetnénk méltók elröjtött mannára.

Rövid idő múlván amaz nemes harcot,
Elvégezzük immár pályafutásunkat,

Nem gyötrik sokáig bágyadt tagjainkat, —
Azért renddel kezdjük el bucsuzásinkat:

Pápa  városának hűséges angyala
Az Krisztus nyájjának fő lölkipásztora, 

Ugyanazonoknak valék alumnusa 
Isten igéjének hangas trombitája.

Nemesek, vitézek, közönséges rendek:
Én Séllyei Is tvá n , megváltam tületek,

Azt hagyom tinektek, hogy Istent féljitek,
Az megismért hütben erősek legyetek.

Néked is peniglen, édes szolgatársam 
Vörösmarty M ihá ly , ki valál barátom,

Többé én már veled az igát nem vonom
Az Krisztus nyájjára jóll vigyázz azt hagyom.

Régen árván maradt édes feleségem 
Sokszor keservesen ki sírtál érettem :

Tudom, ha lehetne meghalnál érettem, —
Többé ez világon nem beszélsz én vélem!

Azt hagyom tenéked, hogy ne gyötörd magad;
Jól tudod, hogy mennyben vagyon az te urad. 

Csak Isten igéjét igen gyakoroljad,
Szegény árváidat scholáöan jártassad.
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Téged is édesem, nem sok idő múlván 
Megszán az Ur-Isten, az árva táborban 

Nem hágy sok ideig az keserves gyászban 
Vélem együtt vigadsz Isten országában.

Nagy-Györ városának kisebbik serege 
Ki régen gyászban jár, mert nincsen vezére: 

Sörkenjen föl ő is, legyen benne hire,
Mert lölkipásztora búcsúzik ő tűle.

Én lölki-atyátok, Komáromi István ,
Mig közietek valék amaz kettős strázsán,

Ettem meg ebédem, vacsorámat sírván, —· 
Keserűség nélkül feküdtem le ritkán.

Végre következek ez nagy irigységbül 
Engem kiüzének Krisztus nyája közzül,

Bujdosóvá tének engem cselédestül,
Kabságba ejtenek, elválám ezektül.

Én testamentomba győri ecclésia
Tenéked azt hagyom: szemed legyen nyitva,

Hogy Krisztus nyájjának ne legyen egy híjjá, — 
Mert sok éh-farkasok lesik azt mindenha.

Maradj meg mindvégig Krisztus vallásában,
Az melyet tanultál, ne állj hátra abban,

Ne gondolj, bár kárt vallj minden jószágodban, . . . 
Hidjed, együtt leszünk Isten országában!

Nem tudok ezekuél egyebet mit hagyni:
Mert közel az óra, nem hagynak szólani,

Sok jótéteméntek nem tóm megköszönni . . .
Mint Isten végezte, mind úgy köll meglenni.

Tégedet peniglen édes feleségem 
Én csak azon kérlek, hogy ne sirass engem; 

Tudod mint szerettem egy Istók gyermekem,
Azt szintén úgy őrizd, mintha látnál engem.

*
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Vajha érettetek mastan az én szivein
Mint megkeseredett, látnád belső részem ;

Az nagy éhség miatt mint elbádgyadt testem: 
Nem hiszem, hogy mindjárt megismernél engem

Az tenger halai, jól tudom, testemet
Megeszik, de hiszem, hogy Isten lölkömet 

Megnyugosztja; mindjárt az régi szenteket 
Meglátom végnélkül az én Istenemet.

Vitéz Veszprim vára, magyarok végháza,
Nagyobb részrül penig az Kristusnak nyájjá, 

Bátorkeszi István, ki valék pásztora —
Mastan elbúcsúzom tületek én sírva.

Fizesse meg Isten az ti hüségteket,
Sokszor rabságomban küldött pénzeteket,

Nem szolgáltok többé immár benneteket, 
írja föl az Isten mennyben neveteket!

Az keresztyénségtül böcsületre méltó 
Sok ecclézsiákra sörényen vigyázó 

Jő Losonczy János, ki veled őrálló
Valék, mastan tüled vagyok illy búcsúzó:

Kérlek édes Uram, ha tudatlanságbul 
Valaha vétettem testi gyarlóságbul,

Mivel már végképen megváltunk egymástul, 
Bocsánatot kérek, mind ecclesiastul!

Árvaságra jutott édes feleségem
Véled együtt penig két édes gyermekem: 

Megbocsáss már te is másokkal énnekem; 
Megváltál én tülem, nem látsz többé engem.

Én mindenek fölött arra kérlek téged
Az több árvák között: az Ur Istent féljed, 

Szegény gyermekimet az jóban neveljed 
Világi hivságot csak semminek véljed.
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Nem nyújtom már tovább hozzád beszédemet,
Mert nagy keserűség fogta bé szivemet;

Hanem azon kérem az én Istenemet 
Az több árvák között ne hagyjon titeket!

Negyvenkét rab közül, mi hárman versekben'
Trigyentum várának nagy mély tömlöcében

Esztendő — - számszerint hetvenötödikben —
Adja Isten, egymást láthassuk mennyégben!“*)

1675. Husvét második napján hajókra rakatván a 
fogoly prédikátorok, szállíttattak az adriai tengeren ke
resztül Peskaráig, de már 41-en, mert Urbanovics András 
apostata lett Triesztben. Peskaránál szárazra szállíttatván, 
ápril 23-án gyalog hajtattak Theáte városáig. Ezek útköz
ben felette igen sok gyötrelmet állottak ki, részint az 
által, hogy az utón is kényszerittettek a téritvények alá
írására és hitvallásuk megváltoztatására, részint az által, 
hogy csúfságra és gyalázatra tétettek ki azon országok 
népei előtt, a melyeken keresztülvitettek. A 41 közül hat, 
mivelhogy tovább menni képtelen volt, hátrahagyatott a 
theátei börtönben; e hat fogoly kibeszélhetetlen kínokat 
szenvedett 1675. ápril végétől december 18-dik napjáig, 
a mikor kettő, kik életben maradtak, elvitettek Nápolyba, 
a már akkor ott szenvedő rabtársaikhoz, négyen pedig 
iszonyú kínok s fájdalmak között bevégezték földi pályá- 
jokat, a theátei börtönben.

A theátei börtön.
1. Harsányi Móric István
2. Czeglédi Péter
3. Miskolczi Mihály f

4. Huszti Mihály f
5. Kóródi János f
6. Szecsei János f

*) Lásd: „ A d a l é k o k  a Thököly- és Eákóczy-kor irodalomtörténetéhez 
Thaly Kálmántól I. kötet. Pest. 1872.“ a 6 6 —71. lapjait.



Theátéból elindulva tehát már csak 35-en voltak a 
foglyok, ezekből kettő, Gócs Mihály és Héli Gergely 
útközben meghaltak, Aversánál és Kápra-Kottánál pedig
з, u. m. Láni György, Simonides János és Masnilius Tó
biás megszökött, igy Nápolyba csak 30 jutott el, kik is, 
megérkezésük utáni napon május 8-án eladattak holtig 
való gályarabságra személyenként 50 darab aranyon s 
szétosztattak különböző nevű, mint pl. Szent-yanuárms, 
Szüz-Mária stb. gályákra,*) melyeken szokatlan és súlyos 
munkák teljesítésére kényszerittettek, a minőket a szere- 
csen rabszolgák és török foglyok szoktak végezni; e mel
lett a jezsuiták a gályákon sem szűntek meg ostromlá
saikkal s térítési kísérleteikkel. De ki tudná előbeszélni 
azon szenvedéseket, melyeket elviselniök kellett a gályá
kon ? E szenvedések hallattára:

„Myrmidonum, Pelopumve et duri miles Ulyssis 
Temperet ä lachrymis ?! — — — — —“

A gályákon szenvedők közül heten, u. m. Bátor- 
keszi, Karasznai, Köpeczi, Mazári, Trivkovics, Zedényi és 
Jablonczai, kik közül 3 reformált, 4 pedig ágostai hitval
lású, elvitettek Szicíliába a franciák ellen. Közülök kettő
и. m. Mazári és Trivkovics elhalt és igy a gályákon szen
vedő rabpredikátorok száma 28-ra olvadt le.

*) A gálya 130— 140 lábnyi hosszú és 16—20 lábnyi széles 
hadi hajó, mindegyik oldalán 22—26 evezővel, mely evező-padokról 
vagy álta-deszkákról 5 - 5  egyén által hajtatott. Közönségesen két 
alacsony árboca volt, háromszögű vitorlával és kevés alattsággal. 
A kik az evezőket kezelték az ilyen járművön : gályaraboknak ne
veztettek. A törökök e célra rendesen fogolykeresztyéneket használ
tak, a közép-tenger melléki álladalmak u. m. Francia- és Olaszország 
gonosztevőket alkalmaztak. A gályarabság a legkeményebb bünte
tések egyike, és a beltartományokban megfelel a várfogságnak. (Lásd : 
íabó A. „Rajzok“ 121 —122. lapjait). Ez időben keletkezhetett 
ama, köznépünknél ma is használt, bünhödést· célzó kifejezés: egye 
meg vagy vigye el a gálya stb.

________ 230  _______
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Tényleg a gályákon rabos
kodtak.

1. Alistali K. György ref.
2. Bátorkeszi István ref.
3. Borhidai Miklós ág. Ι
Α. Bugány Miklós ág.
5. Füleld István ref. f
6. Kálnai Péter ref.
7. Karasznai Mihály ref.
8. Komáromi István ref.
9. Kocsi Csergő Bálint ref.

10. Köpeczi Π. Balázs ref.
11. Körmendi György ref.
12. Leporini Miklós ág.
13. Mazári Dániel ág. f
14. Nikléczi Boldizsár ág.

15. Nikléczi Sámuel ág.
16. Otrokocsi F. Ferenc ref.
17. Paulovics Mihály ág. f
18. Séllyei István ref.
19. Sajószentpéteri Márton ref.
20. Szalóczi Mihály ref.
21. Szilvási István ref. f
22. M. Steller Tamás ág.
23. Szódéi B. András ref.
24. Szomodi János ref.
25. Simoni Péter ref.
26. Trivkovics János ág. f
27. Turóczi András ág. f
28. Újvári János ref.
29. Zedényi István ág.
30. Jabloncai János ref.

E 28-ból Nápolyban ismét 4 (Borhidai, Fiileki, Pau
lovics és Szilvási), i pedig (Turóczi Vögh András) a ki- 
szabadulás után halt el. Megkeresték nyomorúságok 
színhelyéről e szenvedők, mind a hazában, mind külföl
dön levő hitrokonaikat és fejedelmeket leveleik által. írtak
1676. január 18-án a genfi egyházhoz s annak vezetőihez, 
megköszönték a kegyesség nyilvánítását, a collectát, 
melyet még nem kaptak meg. Sokat működtek ezek 
ügyében Weltz György és Wellz Fülöp nápolyi lakosok, 
kik mindent elkövettek a végre, hogy e méltatlanul szen
vedőket megszabadítsák. A belga- és hollandszövetség 
Bécsben székelő nagy követe Bruininx Fiaméi egy em
lékiratot adott be Leopold császárhoz 1675-ben, melyben 
a protestáns lelkészek ártatlanságát kimutatta, közbelépett 
ügyökben a szászválasztó fejedelem és az angol király 
a császárnál, ki ezek következtében 1676. januárban 
ügyöket újból megviszgáltatta. Történt a közben, hogy 
Ruytér Adorján Mihály holland tengernagy a spanyolok
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segítségére küldetett Szicíliába, s ez a nyomorult szen
vedőket megszabadította 1676. február 11-én, 24-et a gá
lyákról, mert ennyien voltak már akkor a gályarabok 
közül életben, kettőt pedig u. m. Harsányit és Ceglédit, 
a börtönből és a maga költségén Velencébe szállíttatta 
őket. Érdekes megemlíteni, hogy midőn a megszabadított 
gályarab papok, a gályákról, csolnakokba helyezve, át- 
szállittattak a hollandok hajójára: evezés közben a tenger 
hátán lelkesedve énekelték a XLVI. CXXIV. és CXXV. 
zsoltárokat; midőn pedig vacsora után, buzgó könyör
gésben hálákat adtak Istennek a szabaditásért, a Ruyter 
hajóján, a CXVI. zsoltárt énekelték. (Lásd : „A magyar
országi ref. egyház közönséges énekeskönyvéről. Debre
cen. 1866. Irta: Révész Imre“ 29-dik lapot.)

A második szállítmányt, mely a kapuvári 6 és sár
vári 14 fogolyból állott, mert az eberhardi hat fogoly 
megszökött, 1675 julius 2-án indította el a vadtermészetü 
Kövér Gábor, Kollonics szolgalelkü satellese. Mint említi 
Láni, Kaprakottánál történt megszökése utáni bolyon
gása közben találkozott e második szállitmánybeli rab
társaival, épen akkor, midőn a magyar határokra ért. 
Hosszú és véres fogságuk után vitettek Grätzbe és 
Triesztbe, hogy onnan Nápoly felé hajtassanak. Útköz
ben egy elszökvén közülök, emiatt a többiek számtalan 
és kegyetlen verést szenvedtek, noha az elszökött har
madnapra visszavitetett. Ezeket nem sikerült Nápolyig 
szállitni, mert a hajó, melyre Triesztben ültek, ámbár 
katonákkal volt megterhelve, a velenceiektől visszanyo
matva, kénytelen volt visszaevezni Triesztbe. Itt a fog
lyokért 1000 aranyat ígértek, s 500-at azonnal lefizettek; 
a kapitány meg is Ígérte a foglyok szabadon bocsátta- 
tását. t. i. 5-öt 1100 tallérért, 15-öt pedig 1500 tallérért, 
sőt Csúzi Cseh Jakabot az 5 fogoly váltságdíja megszer
zése végett Bécsbe küldötte, Beregszászi Istvánt pedig



V e le n c é b e ,  k i a  k ív á n t  ö s s z e g  felét m e g s z e r e z v é n , a  k a 

pitány által Csuzi Cs. Jakabbal együtt Triesztből szaba
don bocsáttatott; mit megtudván Kollonics, hogy minden 
effélének, a mire a kapitány hajlandó lett volna, elejét 
vegye, szigorúan megparancsolta, hogy a foglyokat Buc- 
cariba vigyék s az ottani várparancsnoknak adják át* 
Ez meg is történt, mert a foglyok csakugyan elvitettek 
Buccariba, egy tengerparti várba, hol fogságra vettet
tek s hallatlanul kinoztattak, nyakuknál fogva összelán- 
coltattak, s igy egymást huzva, voltak kénytelenek szűk 
és koromsötét börtönükbe ki- s bemászni. Ezek annyira 
kinoztattak egy oly börtönben, mely 50 esztendő óta 
soha nem tisztittatott, hogy 15 napig egy darab kenye
ret sem kaptak és 80 napig oly helyzetben voltak, hogy 
sem ülni sem állani nem lehetett. Itt szenvedtek 1675. 
október 12-tői 1676. május 2-ik napjáig, összesen 18-an.

A bukkarii börtön.
1. Czabányi János ág.
2. Csutka János ág.
3. Glogovius János ág.
4. Gömöri János ref.
5. Kállai István ref. f
6. Ladmaczi István ref.
7. Mensatoris István ág.
8. Rafaides János ág.
9. Rimaszombati K. János ref

Sokat munkálkodott ezeknek és gályákon szenvedő 
társaiknak ügyében Zaffius Miklós, velencei orvos, ki
nek ez ügyben folytatott levelezése olvasható: „Frid. 
Adolph Lampe: Historia Ecclesiae reformatae in Hungá
ria et Transsylvania. 447 —466. lapokon. Fontén és Ber
ger kereskedők szinte Velencéből levelet írtak Genfbe, 
jelentvén, hogy várják a kollektát a szegény papok szá

10. Rohácsi János ág.
11. Szalai János ref.
12. Szendrei György ref. f
13. Szentkirályi András ref. +
14. M. Szontpéteri István ref.
15. Ifj. Szentpéteri István ref.
16. P. Tatai Sámuel ref.
17. Tököli István ref. f
18. Johannides Fülöp ág.



mára. De bármennyire igyekeztek is jóakaróik nyomo
raikat enyhíteni s őket vigasztalni: mindazáltal a kegyet
len bánásmódnak áldozatául esett 3, tíz pedig t. i. hét 
ágostai és 3 helvéthitvallásu, pápistává lett 1675. decem
ber 27-én. Ezeknek ugyan Írtak a nápolyi gályarabok 
levelet 1676. február 9-én, a leghathatósabb szavakkal 
buzdítván őket a kitartásra és állhatatosságra, de hasz
talan, mert hittől szakadtak, elébb mint sem e levél ke- 
zökhöz juthatott volna. Az életben levők s kik állhata
tosak maradtak, 1676. május 2-ig kinoztattak a fogságban, 
a mikor megérkezvén ügyvédök, a derék Szalontay Ist
ván császári parancscsal, szabadon bocsáttattak. Öten 
tehát mintegy félholtan kihúzattak a tömlöcből s az ügy
védnek átadattak, de egy ezek közül, nevezetesen Kál
lai István Velencében elhalt, kit egy tenger-szigetben 
el is temettek. A hittől szakadtak főleg Szászországban 
vonták meg magokat, a nápolyi gályákról megszabadult 
24, a theátei, utóbb nápolyi börtönben sinlett 2 és a 
Buccariból szabadon bocsátott s életben maradt 4 prédi
kátor Velencében összecsatlakozván, az ott levő Bereg
szászival együtt, tehát összesen 31-en az Álpeseken keresz
tül, hol azonban egy közülök, t. i. Turóci Végh András, 
útközben elhalt, Helvétiába, Zürichbe mentek, hol őket 
a lelkészek és tanárok a szentirás eme szavaival fogad
ták: vEzek azok, kik jöttek a nagy nyomorúságból ás meg
mosták és megfehériteüék ruháikat a Báránynak vérében! “ 
(Jelen. 7, 14.). Itt a tanárok és papok, egymás közt meg
osztván elszállásolák őket. Zürichben mintegy másfél évig 
tartózkodtak, 1676. május 19-től 1677. október 20-ik nap
jáig. Közülök 29-en, Séllyeit kivéve, a Lavater János 
felszólítására életök főbb eseményeit, különösen szenve
déseiket feljegyzették, 15-en pedig, kik közt Séllyei az 
első, emlékjegyzeteket írtak Kaegius Jánosnak, a bilten- 
sei reformált egyház lelkészének. Hospinianus Rudolf
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Séllyei István arcképéf^efestette Mayer Konrád által, 
szinte levétettek egy vászonra ketten, Séllyei és Har
sányt, s arcképeik alatt e mindkettőjüket jellemző vers 
olvasható:

„Itt két I s t v á n  van, méltó testvérek az Urban,
Séllyei, Harsányi: Krisztus igaz tanúi;

A tudomány mezején s a nyomorviselésben egyenlők,
Ifjan a múzsáknál, agg korban a vértanuságnál“.

Áttekintése a gályarabságból, a theatei, trieszti és buc- 
carii börtönből megszabadult prédikátorok neveinek:

I. A gályarabságból megsza
badultak s hazatértek.

1. Alistali K. György ref. 1.
2. Bátorkeszi István ref. 1.
3. Bugány Miklós ág. 1.
4. Csergő K. Bálint ref. tanár
5. Kálnai Péter ref. lelkész.
6. Karasznai Mihály ref. 1.
7. Köpeczi H. Balázs ref. 1.
8. Körmendi György ref. 1.
9. Komáromi István ref. 1.

10. Leporini Miklós ág. lel.
I I .  Nikléczi Boldizsár ág. 1.

12. Nikléczi Sámuel ág. lel.
13. Otrokocsi F. Ferenc ref. 1,
14. Sajószentpéteri Márt. ref. I
15. Séllyei István ref. lel.
16. Steller Tamás ág. leik.
17. Simoni Péter ref. rektor.
18. Szalóczi Mihály ref. leik.
19. Szodói B. András ref. 1.
20. Szomodi János ref. leik.
21. Újvári János ref. leik.
22. Zedényi István ág. leik.
23. Jablonczai János ref. 1.

II. A theátei börtönből Nápolyba vitt s onnan megszabadultak:
1. Czeglédi Péter ref. lelkész. 2. Harsányi M. István ref. leik.

III. A trieszti börtönből váltságdíjért szabadon bocsáttattak:
1. Beregszászi István ref. leik. 2. Csúzi Cs. Jakab ref. leik.

IV. A buccarii börtönből megszabadultak:
1. Ladmaczi István ref. leik. 3. Mangó-Szentpéteri István ref. 1.
2. Rimaszombathi K. János ref. 1. 4. P. Tatai Sámuel ref. leik.
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HATODIK SZAKASZ.

A megidézettek ártatlanságának- bebizonyítása.
Mielőtt e feladat megoldásához kezdenénk: nézzük 

meg, hogy mi volt tulajdonképeni oka e nagy üldözte
tésnek ? Minden kétségen túl van, hogy ha bár politikai 
színezete van is a dolognak: az ok a római katholikus 
főpapságnak a protestántismus iránti ellenséges indula
tában rejlik. Szomorúak voltak ekkor az idők és viszo
nyok, politikai tekintetben Magyarországra nézve. Három 
részre volt tépve az ország. A Vesselényi-féle összees
küvés elnyomatott, fejei elvérzettek; a rendkívüli tör
vényszékek által annak minden részesei kinyomoztattak 
és elítéltettek; 1671. júliusában Drabicius Miklós kivé
geztetésével az egész processus befejeztetett. S imé 
1672-től fogva megkezdődött a protestánsok rendszeres 
üldöztetése, mely elébb kis mértékben és csak fanatis- 
musból, későbben nagy mérvben és már úgy folytatta- 
tott, hogy az egész ügy politikai színezetet öltött. E 
vallásgyülöletből eredő üldöztetést ugyanis azzal akarták 
indokolni a római katholikus főpapság tagjai, hogy a 
Vesselényi-féle összeesküvésnek tulajdonképeni kezdemé
nyezői a protestáns lelkészek és tanítók: tehát semmi
képen sem lehet ezeknek érintetlenül maradni, sőt először 
is ezeket kellett volna inquisitió alá venni s törvényszék 
elé állítani, elítélni és megbüntetni. így történt, hogy 
1674-ben megkezdődött a protesíánsok egyetemes üldöz
tetése. A királyi ügyész vádjai és a tanúk vallomásai 
inkább vallási sérelmekre, mint politikai bűntényekre 
vagy épen felségsértésre vonatkoznak, de ha szinte ez
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utóbbiakat célzók lettek volna is: minden bebizonyítás 
nélkül szűkölködtek. A vértörvényszék tagjai egy sze
mélyben mint vádlók, tanúk és bírák szerepeltek. Ha 
megengedjük azt, hogy a királyi ügyész a megidézettek 
ellen mégis bizonyított valamit: az egyedül abban áll, 
hogy elömutatott Vitnyédi Istvánnak két állítólagos le
velét, melyek közül egyiket Bethlen Miklóshoz, a mási
kat pedig Ketzer Ambrushoz irta volna. Vegyük bonckés 
alá a két levelet, melyek közül az egyik igy hangzik:

„Generoso Domino-Domino Nicolao Bethlen, Domino 
et fratri mihi confidentissimo.

„Ma májusnak io-én Kelmed levelét Eperjest vettem. 
El vagyon szentül végezve, hogy szabadságunkat vé
rünkkel oltalmazzuk. Török császárnak adózunk. Erdély- 
országgal egy szivek leszünk. Francia király megadgya 
az adót. Francia követ által offerálta. Hogy ha nem 
adná, magunk is megh adgyuk, csak készen legyen min
den. Lobkovich bolond szavaitul nem kell tartani, se 
hamis Montekukullitul, hanem igen jó volna, hogy ha 
erdélyországi szent Corona titkos levelet írna a prédiká
toroknak minden felé. Jól disponálnák az községet az 
adóra, hogy fegyvert fogjon, mikor jel adatik. Evange- 
licus status jól elrendelte. Dunántúl való földet soproni 
és kőszegi főpredikátorokra biztuk, Bányavárosokat, Po
zsonyt, Kassát, Eperjest, Lőcsét, Trencsint, Árvát, Lip- 
tót, Turócot és a többit oda való püspökök és a széniorok 
készentartyák. Mi mindnyájan pro Deo, ecclesia et liber
tate pugnaturi et morituri és az pápista ebeket megh- 
tanitjuk, csak kegyelmetek ne mulasson a hajdú-városok 
kai és hódoltsággal. Rákóczi Ferencet megh kell ijeszteni, 
de biztatni is kell. Isten velünk, ki ellenünk ?

Kelt: Eperjesen, május io-én. 1669.
Múzsái Vitnyédi István“.

E levél Lapsánszky törvényszéki titoknok szerint
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titkos jegyekkel íratott, igy van felvéve a törvényszék 
jegyzőkönyvébe is, kisérve magyar értelmező szöveggel 
és latin fordítással. Gyanússá teszi e levél igaz eredetü- 
ségét azon körülmény, hogy nem mutatták meg a vád
lottaknak.

Az igazeredetüség és hitelesség ellen szólanak kö
vetkező okok:

1. E levél 1669. május 10-én Eperjesen kél, mégis 
összeütközésbe jő , az ugyanazon évben decemberben, 
Ketzer Ambrushoz írott levéllel; a mennyiben ez utóbbi
ban „a dunántul a Vitnyédi gondja,“ a Bethlenhez írott
ban pedig a dunántúli földet a soproni ás kőszegi fő  pré
dikátorokra bízták.

2. A bányavárosok, Kassa, Eperjes, Lőcse stb. a 
helyek szuperintendenseire és sénioraira bízatnak, holott 
a Ketzerhez írott levél szerint ezek mozgatása ő reá 
bízatott.

3. A soproni lelkészek, mint izgatók emlittetnek, s 
ennek dacára mégis bántat]anul maradtak; holott Vit- 
nyédivel, ki Sopronban lakott, épen ezek érintkezhettek 
vala legjobban.

4. Holott a mozgalom kezdeményezői, fejei mind
nyájan római katholikusok voltak, s Klein szerint Vitnyédi, 
Zrínyi bánnak benső tanács adója, Bethlen szerint igen 
kedves embere, Nádasdi országbírónak pedig a Historia 
diplomatica Írója szerint titoknoka volt: hogy használha
tott levelében ily aljas, emberieden, a közérzületet sértő 
kifejezést: „a pápista ebeket majd megtanítjuk!“. Valóban 
ez is elárulja a levélkoholó idétlen gondolkozásmódját.

5. Bethlen Miklós nem a hajdúknak és hódoltságnak, 
hanem a székelyeknek volt főkapitányja, a mit Vitnyédi 
bizonyosan jól tudott.

6. Bethlennek s általában az erdélyieknek Rákóczy 
Ferenccel semmi egybeköttetése nem volt.
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7. Vitnyédi 1668. junius 19-én Bethlenhez oly levelet 
irt, mely köztük éles meghasonlást idézett elő: már mi 
módon írhatott volna nehány hónap múlva ahoz titkos 
ügyben levelet s megfordítva ?

8. Maga Bethlen bizonyságot tesz róla, megesküd
vén a szentháromságra, hogy amaz 1668. junius 19-ki 
gúnyos levél után Vitnyéditöl levelet soha többé nem kapott·, 
s ő sem irt.

9. Ha már az evangelicus status jól intézte el a 
dolgot, s Magyar- és Erdélyország egyet ért: mi szük
ség lett volna ez ügyben Bethlenhez írni ? Erre ugyan 
ő helyesen jegyzi meg: a hazugnak jó  emlékez'ó tehetség
gel kell bírnia. De vájjon, hát a nem evangelicus status 
miként szervezkedett ?! . . .

10. Épen 1669-ben, midőn e levél kél, jelen voltak 
Eperjesen Erdély törvényes követei, mégpedig olyanok, 
kik több év óta ismerték a magyarországi tervezéseket, 
tanácskozásokat; épenugy, mint Bethlen és a kik Vitnyé- 
dinek igen jó barátai voltak; ha tehát ekkor Eperjesen 
volt Vitnyédi: nem önthette-e titkát meghitt barátainak 
keblébe ? vagy ha már ir t: nem bizhatta-e levelét bizto
sabb kezekre, mint a minőkre állítólag bízta ?!

11. Úgy de Vitnyédi azon időben, midőn e levél kel
tezve van: a leghitelesebb forrás szerint nem is volt 
Eperjesen. (Bethlen Miklós levele az elitéit rabprediká- 
torokhoz, január 4-én 1675.)

12. De mi szükség is lett volna a lelkészek általi 
izgatásra: nem százszorta inkább megtették volna-e azt 
a nemesség és tisztviselők ?

13. Az is különös, hogy épen Pozsony és más oly 
városok a lázitás színhelyei, melyek bizonynyal még azon 
mozgalom első évében is, midőn a Rákóczy-zászlók alá 
tömegesen tódult a magyar nép, csendben és békében
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voltak, sőt utoljára császári őrséggel lettek megrakva, 
s most ezek volnának a szerepvivők ?

14. De vájjon eredetiben vagy másolatban jött-e e 
levél napfényre ? Ha eredetiben jö tt: úgy az soha Bethlen 
kezéhez nem jutott, tehát a benne foglalt utasítások soha 
ténynyé nem váltak; ha pedig csak puszta másolatban, 
vájjon elég-e az, az Isten és az egész keresztyén világ 
előtt arra, hogy annak alapján a protestáns felekezet 
üldözése, kiirtása foganatba vétessék ? Sőt — igy szól 
Bethlen — ha Vitnyédi és Keczer Ambrus ma élnének 
és ha ő maga is, t. i. Bethlen az evangelicus lelkésze
ket ily váddal gyanusitná: elég ok volna-e arra, hogy 
egyik vagy másik eszélytelensége vagy gonoszsága miatt 
az összes protestáns felekezet üldöztessék ?

15. Ha pedig csakugyan puszta másolat találtatott 
s vétetett vádalapul: úgy az eredetinek Bethlenhez kel
lett mennie. „De én — úgymond Bethlen a rabprediká- 
torokhoz intézett levelében — soha ne lássam meg az 
Isten kegyelmes orcáját, ha ilyes valamit láttam ! és ha 
százszor láttam volna is: bizonynyal inkább arra intet
tem volna mind a lelkészeket, mind a magyar urakat, 
hogy amazok ilyen tisztökön kívül eső dolgokba ne avat
kozzanak, ezek pedig olyanokat ne bízzanak az egyház 
szolgáira, melyekből az egyházak tönkrejutása szár
maznék ! “

16. E levél napfényre jöveteléről szóló különböző 
előadások szinte azt mutatják, hogy nem igaz eredetű. 
Ugyanis Erdélyben az volt híre, hogy a Vitnyédi fiai 
közül egy római katholikussá lévén, ez, atyja szekrényé
ben megtalálván e levelet, szolgáltatta a királyi ügyész 
kezeibe. Katona pedig azt írja Wagner után : (Historia 
critica Reg. Hung. Stirp. Austr. 1804. Tomus: XV. pag. 
167.), hogy egy a Bethlen szolgálatában állott ifjú lopta 
el a levelet urától 1674-ben. Lapsánszky pedig (Extrac-



tus brevis et verus etc. II. §.) azt mondja, hogy egy 
Erdélyből Magyarhonba visszatérő ifjú, ki egy protes
táns lelkész fia volt, a törvényszék előtt kijelenté, hogy 
ő a leveleket, melyek ura birtokában vannak, előhozza; 
s ezer császári arany igértetvén, ioo pedig azonnal át
adatván neki, Vitnyédinek mindkét levelét előhozta ere
detiben, melyek közül a titkos jegyekkel írottat — ne
hány ivre terjedő magyarázat után, — az Isten csudá
latos módon kinyilatkoztatta gróf Nádasdinak egy benső 
barátja által, ki a császárral már ki volt engesztelődve. 
Arról azonban nem szól Lapsánszky, hogy a Kecerhez 
irt levél miképen és mikor került a Bethlen birtokába?

17. Hogyha csakugyan kapott volna Bethlen ily 
tartalmú levelet Vitnyéditől 1669-ben, lehetetlen, hogy a 
mozgalom elfojtása után azt meg ne semmisítette volna.

18. A mi mindezeknél fontosabb ok : Bethlen bizony
ságtétele szerint 1669-ben Vitnyédi már nem is élt. (1675. 
január 4-én írott levele a rabpredikátorokhoz, mely kelt 
Szent-Miklóson; továbbá: Geschichte der evangelischen 
Kirche in Ungarn von Anfang der Reformation bis 1850. 
Berlin. 1854. 225-ik lap). „De a mint a koholónak tet
szik — mond Bethlen idézett levelében — te énnékem, 
jóllehet távollétedben, jóllehet halott létedre, mint egy máso
dik Theseus, a pokolból felidéztetve, felelsz és írsz stb.“

A másik levél, mely Kecer Ambrushoz Íratott, kö
vetkezőleg hangzik:

„Generoso Domino D. Ambrosio Ketzer D. ac. 
fratri mihi semper colendissimo. Cito, cito, cito, citissime. 
Generose Domine et frater mihi semper colendissime! 
Valamennyire rosszul érzem magamat, de mégh hiv em
bereim írásával tudtára adom kegyelmednek, hogy én 
visszajövet X f (3 szemben voltam zólnai, raytzi, liptai, 
turóci főpásztorokkal, magánosán mindenütt conferáltuk 
a dolgot. Szuperintendens uraimék is mindenütt igen
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nágy titokban az egész ekklézsiákat voltaképen dispö- 
nálták. Bányavárosokban bölcs és tudós széniorokat 
F. Z. megh intettük, hogy mihelyt kegyelmed embere 
avagy S. eljönnének, készen legyen az egész Népségh. 
Sleziai, morvái, csehországi igaz atyafiak zólnai prédiká
tor uramhoz az oda való határokkal; ausztriai penég és 
morvái fejérhegytő Szeniczeihez és Szobotisnyaihoz tar
tanak. Az felső austria is mindenképpen vigyázásban 
vagyon. Thuróci tartományt, a hol igen jó gyalogság 
lészen, ugyanoda való prédikátor uram a több Corres- 
pondensivel és egybenesküdt népséggel megindítja. Az 
pozsoniak ide való szabad városokkal immár is el vágy
nak rendelve. Trencsinre vigyázzon kegyelmed Árva 
tartományaival egyetemben, és a mint coram conferal- 
tuk, úgy kívántatik, hogy praedikatiókban, de igen oko
san, insinuáltassék a dolog h, ugyancsak publikumra és 
szabadságra nézve legyen a beszéd. Soproniak és kő
szegiek igen tártnak lelki directoroktól, oda fordítják a 
hová akarják, azok immár megh vannak csinálva. Dunán 
túl való tartomány az én gondom. Pápán, Győrött, Ko
máromban, Veszprimben oda való superintendens uram 
eljár a maga tisztiben a mint M. N. bőviben írja, vettek 
is levelet a felföldi helvetica ecclesiától mindenfelé. Mi
vel pedig a község lelki tanitótul dependeal, és Arca 
Domini praecedebat, azok legyenek mindenütt optimis 
modis et formis indítók. Illi verbo, nos opere et gladio. 
Isten megh segét bennünket. Hogy az Cambium Borosz
lóra és Danczkára nagy summába küldetett, mindenfelé 
megh Írhatja kegyelmed. A kakas későn indul, bár csak 
tolláit küldözze. Azomba mi ne mulassunk, Kassát, Eper
jest, Lőcsét, lublói tartománynyal indécsa kegyelmed. 
Itten én nem aluszom. Isten kegyelmeddel. Pozsonba. 
Die 30. dec. ao. 1669. Kegyelmednek igaz Attyafia szol
gája Stephanus Vitnyédi de Muzsaly“.
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E levél igaz eredetüségét és hitelességét megdön- 
tik a kővetkező okok:

1. Midőn a pozsonyi lelkészek elüzettek, a sopro
niak s mások nyugton hagyattak, holott ellenkezőleg 
bűnhődni kellett volna azoknak is, mert e levél szerint 
részesek voltak az izgatásban, már pedig egy ugyan
azon bűntény, egy ugyanazon büntetéssel sújtandó, ha
sonló körülmények közt.

2. Hol volt e levél 1669. december 30-ik napjától 
fogva 1674. elejéig ? Miért lappangott annyi ideig titok
ban ? Ki tudta hollétét oly biztosan, hogy a Vitnyédi 
halála után több mint 4 év múlva eredetiben elŐkeritette ?

3. Alig találhatni protestáns lelkészt, a ki előtt Vit
nyédi vagy Kecer csak névleg is ismeretes lett volna. 
Katona idézi Wagnertől, hogy a vádlott prédikátorok 
s tanítók a levél felolvasása után igy nyilatkoztak: „sem 
Vitnyédiről, sem a törökökről nincs tudomásunk, semmi 
bűnnek részesi nem vagyunk, hanem egyedüli bűnünk 
az, hogy katholikusokká nem leszünk“.

4. Vitnyédi, ki ágostai hitvallású volt, a reformátu
sokat különösen gyűlölte, nem hogy velők ily nagy fon
tosságú s titoktartást igénylő ügyben érintkezett volna.

5. Vagy Lapsánszky állít valótlan dolgot, vagy e 
levél nem igaz eredetű; mert Lapsánszky szerint (Extrac
tus brevis et verus etc. II. §. 12. lap.) Árvában Ladiver 
Illyés, zsolnai lelkész szította a lázadás tüzét, a Kecer- 
hez írott levélben pedig Árva Trencsinnel együtt az ő 
figyelmébe ajánltatik.

6. Az áll e levélben többek közt, hogy „a felföldi 
helvetica ecclésiától mindenfelé vettek levelet,“ ha tehát 
csak ezek voltak a lázadás részesei, miért idéztettek meg 
a más részeken lakók is? s ha csak a helvét hitvallású 
egyház mozgolódott: miért hogy háborgattatott az ágos
tai hitvallású is, mely nem levelezett az összeesküvőkkel ?
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7- Ha már a helyek szuperintendensei eleget tesz
nek, s ha a lelkiigazgatók tetszésök szerint kormányoz
zák a népet, mi szükség volt Kassát, Eperjest stb. Ke- 
cerre bízni, ki nem lelki igazgató ?

8. E levél szerzője korlátolt körültekintésü, gondatlan 
sőt együgyü ember lehetett, ki a nyomorult turóciakat, 
ezen igen jámbor embereket említi, hogy azok gyalog
sága legjobb, holott Magyarország más vidékén sokkal 
derekabb lakosokat nevezhetett volna.

9. A Vitnyédi-féle levelek előkeritöjének 1000 tallér 
igértetett, és száz azonnal ki is fizettetett: ki nem látja 
által azt, hogy ily díjazás mellett nagyon találkozott le
vélkoholó ?

10. Mikor Heiszler Ferdinánd, a prédikátorok egyik 
ügyvéde, tizenegy súlyos erősséggel mutogatta ez álle
velek koholt voltát, miért nem lépett fel ellenében 
cáfolattal a királyi ügyész, s miért nem felelt többet e 
nevetséges beszédnél: „jaj, igen bent szántaszsz; félek, 
hogy ki nem huzhatd az ekédet! “

11. Kresztyánszky Jób azt mondja, hogy mindazok, 
kiknek a Vitnyédi-féle levelek megmutattattak, egy szív
vel lélekkel felkiáltottak: „mi ezekben részesek nem va
gyunk!“ (Monumenta Evang. Aug. Conf. in Hungária 
historica. II. kötet. 237. 1.)

12. Még a túlbuzgó Biró Márton veszprémi püspök 
is Így kiált föl, midőn Enchyridiona 197 — 199-Ík lapjain 
e leveleket tárgyalja: „felettébb szégyenlem s tartózko
dom ezeket előadni!“ Költöttnek tartja e levelet Lányi 
Károly, római katholikus iró : „Magyar föld egyháztör
ténetei“. II. kötet. 130-ik lapján.

13. Schmal András igy nyilatkozik: „a ki tehát a 
Vitnyédiféle leveleket igaz eredetüeknek, hiteleseknek 
tartja, az vagy tudatlanabb még a tudatlannál is az evan- 
gyéliomi egyház dolgaiban., vagy pedig hitetlen gonosz
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ságnál fogva bolond. Mert ez minden miveit ember egyező 
véleménye: 'órjöng'ó az, a ki az igazat bevallani nem akarja! 
(Lásd Monumenta Aug. Conf. in Hung. hist. II. k. 239).

14. Vitnyédi István, ki már 1669-ik év május havá
ban nincs életben: miképen irhát levelet ugyanazon év 
december hava 30-án ?

De feltéve, jóllehet meg nem engedve, hogy e le
velek igaz eredetűek, hitelesek: még akkor is váljon 
minő lelkiismerettel s az örök igazság kiszolgáltatás felőli 
minő hittel lehetett, e levelek alapján száműzetésre vagy 
halálra ítélni 735 protestáns lelkészt és tanítót, kik közül 
a nagyobb rész, sőt mindannyija, hű fia, hasznos pol
gára volt a hazának, holott:

a) régi és örök igazság az, hogy itélethozásnál bűn
ügyben egy tanú nem elégséges; egy ember szava ér
vénytelen mind isteni, (5. Móz. 19, 15 és Mát. 18, 16), 
mind emberi (Jus tripartitum II. Rész. 27. 28. és 29. cí
mei) törvények szerint ;

b) mert Vitnyédi már 1674-ben a megidéztetéskor 
nem élt, sőt öt évvel az előtt elhalt, mit Lapsánszky 
törvényszéki titoknok is bizonyít, igy írván „Extractus 
brevis et verus etc“. II. §-ban: „Vitnyedius in animo 
male sibi conscio tantopere coepit angi: ut mortem re
pente turpiterque obiverit;“ szinte nem élt Kecer sem 
1671-en tui: már pedig a Jus tripartitum II. rész. 23-ik 
cime szerint: „valamint megholt e?nberre hivatkozni nem 
lehet', úgy annak tanúbizonyságával, nyilvános törvény
széken élni nem szabad, mivel itt határozottan szem- és 
fültanuk érvényesek.“

Most már lássuk azon tényeket és okmányokat, me
lyek azt igazolják, hogy a protestáns prédikátorok és 
iskolatanitók nem voltak részesei a Vesselényi-féle ösz- 
szeesküvésnek, hanem ártatlanul és csak azért üldöztet- 
tek s Ítéltettek el, mert protestánsok voltak:
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ϊ . A z  ö s s z e e s k ü v é s  fe je i  r ó m a i k a th o lik u so k  v a lá -  

n a k , k ik  k ö z ü l tö b b e n  m in t p l. Nádasdy, k e g y e t le n ü l  

ü ld ö z t é k  a  p r o te s tá n s o k a t ,  a  m it p e d ig  e z  e s e tb e n  t e l

j e s s é g g e l  n em  k e l le t t  v o ln a  te n n iö k , s o k k a l  in k á b b  r é 

s z ö k r e  k e l le t t  v a la  m e g n y e r n iö k  a z o k a t .

2. Lapsánszky tö r v é n y s z é k i  t ito k n o k  s z e r in t  c s a k  

1 6 7 4 -b en  k e r ü lte k  e lő  a  V itn y é d i- f é le  le v e le k ,  m e ly e k b ő l  

d e r ít e t t e  k i a  k ir á ly i ü g y é s z  a  p r o te s tá n s  p r é d ik á to r o k  

b ü n r é s z e s s é g é t .  M iér t tö r té n t  t e h á t  1670. ó t a  az , a  m itő l  

f o g v a  o sz tr á k  k a t o n a s á g  d ú lt  f e l  s  a lá  a  tö r ö k  á lta l  

m e g h ó d ít v a  n em  le v ő  r é s z e in  a z  o r s z á g n a k , h o g y  a z  é r 
s e k e k , p ü s p ö k ö k  é s  je z s u it á k  a  g r a s s á ló  k a to n a s á g h o z  

a d v á n  m a g o k a t ,  a z o k  s e g é ly é v e l  é s  k ís é r e té b e n  m in 

d e n ü t t  fo g la ltá k  a  t e m p lo m o k a t  s  i s k o lá k a t , a  le lk i-  

p á s z to r o k a t  e lű z té k , tö m lö c r e  h á n y tá k , a  p r o te s tá n s  n é 

p e t  a  ró m a i k a th o lik u s  s z e r ta r tá so k r a  e r ő s z a k k a l h a j

to t tá k , a  m it b iz o n y ít  G y ő r , K o m á r o m , Ó v á r , N a g y -  

S z o m b a t ,  P a ta k , T o k a j , E c s e d ,  S e lm e c ,  B r e z n ó b á n y a ,  

U j- Z ó lv o m , K é z s m á r k , E p e r j e s  s tb . p é ld á j a ?

3 . Spankau, k a s s a i  g e n e r á lis  a  b o r s o d m e g y e i  p r o 

t e s t á n s  p a p o k a t  a z  id é z é s e n  m e g j e le n é s  a ló l  fe lm e n te t te ,  

a  m it, h a  a z o k  c s a k u g y a n  v é t k e s e k  le t t e k  v o ln a , t e lj e s 

s é g g e l  n e m  c s e le k e d e t t  v o ln a .

4 . A z  e r d é ly i  s  t is z á n tú li r é s z e k e n  la k ó  p r é d ik á to 

r o k  n e m  h á b o r g a t ta t ta k , s ő t  a  m e g id é z e t t e k  k ö z ü l 's z á 

m o sá n  a z  e r d é ly i  fe je d e le m  h a t ó s á g a  a lá  m e n e k ü lte k :  

h o lo t t  h a  a  V it n y é d i - f é le  le v e le k  sz e r in t m in d e n  p r o t e s 

tá n s  le lk é s z  r é s z e s  v o l t  a z  ö s s z e e s k ü v é s b e n , m e ly n e k  

e g y ik  c é lj a  a z  I  Rákóczy Ferenc e r d é ly i  f e j e d e le m s é g r e  

ju tá s á v a l  Apaffy f e j e d e le m  m e g b u k ta tá s a  v o l t ;  b iz o n y 

n y a l  a  t ö b b ie k  se m  m a r a d h a tta k  v o ln a  b á n ta t la n u l s  

m in t a  lá z a d á s  r é s z e s e it ,  A p a f f y  se m  p á r t fo g o lta  v o ln a  ő k e t .

5 . Apaffy Mihály e r d é ly i  fe je d e le m  a  m e g id é z e t t  

p r é d ik á to r o k  ü g y é b e n  ig e n  k e m é n y  h a n g ú  le v e l e t  irt
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Szelepcsényi érsekhez s tiltakozott azok kinoztatása e llen : a 
mit bizonynyal nem tett volna, ha felségsértök lettek volna.

6. Ha a Vitnyédi-féle levelekből derült ki a pro
testáns papok bünrészessége s ha azok csak 1674-ben 
jöttek napfényre : miért történt az 1672. és 1673-iki idézés ?

7. A megidézettek ártatlanságát bizonyítja a tör
vényszéknek, az államellenes vagy felségsértési bűnügyek
ben szokásos eljárástól, a törvényszéki gyakorlattól való 
eltérése. A megidézett prédikátorok és iskolatanitók egy 
nyomorult téritvény aláírásával megmenthették vala éle- 
töket, a minthogy sokan meg is mentették. Tehették-e 
ezt Zrínyi, Nádasdy, Frangepán, Bónis, Drabicius és mások ?

8. A megidézettektől magoktól csikarták ki az el
lenük bizonyító okmányt. Azt Írja Lapsánszky, hogy 236 
prédikátor, kik közt Otrokocsi szerint csak két református 
volt, irta alá azon bizonyítványt, melyben az foglaltatik, 
hogy mind az ágostai, mind a helvét hitvallású lelkészek 
bűnösök s részesek minden alattok álló káplánokkal és 
iskolarektorokkal együtt a lázadásban, (s hogy ennyin 
írtak a lá , a királyi kamaránál Pozsonyban eredetiben 
megnézheti, a ki akarja), ő azonban elégnek tart két 
név aláírást közölni, u. m. Dimiakovics Péter simonii 
lelkész, és Nikolaides Márton nemes-magasi lelkész alá
írását, aláíratott a nevezett bizonyítvány 1674. március
13-án Pozsonyban, tehát akkor, midőn még jelen sem 
voltak mindnyájan a megidézettek, pl. Szomodi fános 
szendi református lelkésznek az idézvény csak március 
15-én kézbesittetett, Ceglédi Péter lévai református lel
kész megjelent március 15-én, fabloncai fános március 
17-én, Zedényi István március 30-án, Sajó-Szentpéteri 
Márton pedig ápril 2-án stb., igy többen ki sem hall
gatva, magokat nem menthetve, bűnösöknek nyilváníttat
tak, s midőn a törvényszék igazságtalan eljárása ellen 
felszólalva, ellenök bizonyítékokat kértek, melyek bűnös-
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ségöket igazolják, az  ̂volt a törvényszék válasza: „akik 
aláírtak, azok bizonyitnak ti ellenetek!“

9. Hogy a religio, nem pedig a rebellio volt elitél- 
tetésök oka, bizonyítja Szécsényi György kalocsai érsek 
e nyilatkozata : „most oly hurkot készítettünk a magyar
honi protestánsok ellen, melyet ha sikerül nyakokba 
vetni: soha többé az evangyeliomi vallás Magyarorszá
gon lábára nem áll! “

10. Forgách A d  ám és Zichy István, törvényszéki 
tagok úgy nyilatkoztak, miszerint ök nem hiszik, hogy 
a megidézettek részesek volnának azon bűnökben, me
lyekkel vádoltatnak.

11. Bethlen Miklós 1675. január 4-én egy terjedelmes 
levelet intézett Szent-Miklősről a rabpredikátorokhoz, 
melyben a Vitnyédi-féle levelek ál-voltát kimutatja s a 
prédikátorok ártatlanságát igazolja, egyszersmind a csá
szárhoz is intézve szavait, hivatkozik Pompéjusra, Caesárra, 
V-ik Károlyra és Il-ik Miksa példájára, mely utóbbinak 
e nyilatkozatát idézi: „a legóriásibb bűn a lelkiismereten 
uralkodni akarni, annyi, mint az egek egét ostromolni!“ 
(Serranus in Henrico III. föl. 564.) Levelét bezárja 1. Pét. 
5, 6— i i . verseinek idézésével, vigasztalni akarván a 
rabpredikátorokat.

12. Ártatlanságukat igazolja a belga és holland szö
vetséges rendek Bécsben székelt nag)^ követe Bruininx 
Hamel, magához a császárhoz beadott emlékiratában, 
melynek címe következő: „Onschuld der evangelische 
Leeraaren aan, de rebellie in Hungarien, uit last van 
de Heeren Staaten General, der Vereenigde Neederlan
der, vertoont aan den Roomsen Keiser Leopoldus de I. 
Door der selver Resident de Hr. Hamei Bruininx. In 
den Jaare 1675. Tot Weenen.“ E mü, mely a Poot Áb
rahám müvéhez csatolva, nyomtatásban is megjelent
1684-ben, a következő négy tételt tárgyalja:



a) A szövetséges belga rendek barátságos közbelépése 
az ártatlan magyar prédikátorok ügyében, a királyi jog
nak nem derogál·,

b) hogy a vallásüldözés Magyarhonban, főként az 
örökös tartományokra, de átalában az egész keresztyén vi
lágra nézve kárhozatos, veszélyes, keresztyén emberre nézve 
mindig bántó és az örök üdvre nézve ártalmas;

c) hogy a pozsonyi törvényszék processusa nem a re- 
belliónak, hanem az evangyeliomi vallásnak, nem a rebel
liseknek, hanem a prédikátoroknak szörnyű üldöztetése·,

d) nem bizonyítékokkal, hanem egészen ártatlanul 
ítéltettek el a magyarhoni evangyeliomi prédikátorok, a kik 
ártatlanságuk mentségére és védelmére a pozsonyi törvény
szék előtt, a megidézésre megjelentek, és hogy ott a téritvé- 
nyek aláírására a legilletlenebbül sürgettettek.

13. Igazolja ártatlanságukat kővetkező okmány: 
„Apologia ministrorum evangelicorum Hungáriáé, ad in
nocentiam suam, orbi Christiani declarandam opposita 
judicio tribunalis posoniensis, a quo perduellionis crimine 
contra regiam Majestatem iniquissime accusati et con- 
damnati, non modo toto regno proscripti sunt, sed 
exemplo a pietate et mansvetudine Christiana prorsus 
alieno, magnam partem ad triremes hispanicas damnati. 
Anno Patientiae Sanctorum. 1677.“

14. Bizonyságot tesznek ártatlanságukról magok a 
gályákról megszabadult s Zürichben tartózkodott prédi
kátorok azon hivatalos okmányban, melyet a Genfben 
székelt angol követhez, annak kivánatára, benyújtottak 
s melynek címe következő: „Instructio brevis et vera de 
statu afflictissimo Ecclesiarum Hungaricarum per Mi
nistros earundem hoc tempore Exules consignata, et ad 
Generosissimum atque Nobilissimum Virum Anglum, 
Equitem auratum Genevae commorantem directa. Tigur. 
Helvet. 1676. Die 17. Augusti. Novo style.“



250

15· Bizonyítja ártatlanságukat több külföldi fejedel
meknek, nyomorult ügyökben történt fellépése és azon 
tény, hogy Ruyter Adorján Mihály, dicső emlékű hol
land tengernagy mint méltatlan üldözés tárgyait szaba- 
ditá meg a gályarabokat.

16. Végre reá nyomta ártatlanságuk okmányára a 
pecsétet a Magyar országgyűlés, 1681-ben Sopronban, 
midőn a 25-ik törvénycikket megalkotta, mely magyar 
fordításban — Majláth János szerint — következőleg 
hangzik:

XXV. TÖRVÉNYCIKK:
„És mivel a béke javáért és az ország köznyu

galmáért a vallás dolgában is Ö Felsége kegyelmesen 
leírni méltóztatott: ezért ezen leiratot az ország cikkei 
közé a karok és rendek beigtatják:

„1. §. És mindenek előtt ugyan, mivel a vallás 
szabad gyakorlata, mely már 1606-ban a bécsi béke ál
tal megadatott, e mozgalmak alatt némelyek által hábor
gattatok : tehát azon békekötés i-ső cikke itt megerö- 
sittetvén, azon gyakorlat mindnyájának mindenhol az 
országban, (a földes urak jogát azonban épségben tart
ván) az 1608. Koronázás előtti i-ső cikk szerint szaba
don hagyatik.“

„2. §. És a hitszónokoknak, iskolatanitóknak, kik 
vagy száműzettek, vagy bizonyos kötelezvény miatt hi
vataluk foglalatosságit nem végezhetik, az országba sza 
bad visszajövetel, vallásuk szabad nyilvánítása s gya
korlata , (megsemmisittetvén ennyiben kötelezvényeik) 
megengedtetik. “

»3. §· És semmi honlakos vallásának szabad gya
korlatában ezentúl bármi módon nem háborgattatik.“

„4. §. Sem pedig vallásukkal ellenkező szertartá
sokra az ágostai s helvét vallástételüek ne kényszerit- 
tessenek!“
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HETEDIK SZAKASZ.

A pozsonyi vértörvényszék igazolhatlansága.
E mü befejezéséül azon kérdés megoldását tűztük 

ki, a mit ugyan a szives olvasó, az eddig mondottak 
alapján önmaga is megfejthet, hogy váljon igazolható-e 
a vértörvényszék létrejövetele avagy nem ?

A Szelepcsényi György érsek elnöklete alatt 1674-ben 
Pozsonyban összeült vértörvényszék felállítása azzal in- 
dokoltatott s indokoltatik mind e mai napig, hogy az a 
Vesselényi-féle összeesküvés kezdeményezőinek kipuha- 
tolása s elitélése végett hozatott létre. De váljon dönt- 
hetlenül áll-e ez igazolás? Vegyük figyelembe, hogy az 
összeesküvés fejei, tehát kezdeményezői mindnyájan ró
mai katholikusok voltak, az elhalt Lippai érsek, Vesse- 
lényt nádor, Zrínyi, Nádasát, Frangepán és I. Rákóczy 
Ferenc, kik közül a két első az összeesküvés felfedez
tetése előtt elhalt, az utóbbi kegyelmet nyert, Zrínyi és 
Frangepán Bécsújhelyben, Nádasát pedig Bécsben, 1671. 
ápril 30-án lefejeztettek, nem különben a többiek is, kik 
kisebb-nagyobb mértékben az összeesküvés részesei vol
tak, ugyanazon év nyarán mindnyájan elvérzettek a hó
hér bárd alatt. Hogy eshetett tehát az, hogy a szomorú 
tragoedia vége után, midőn a valódi szereplők már le
tűntek a cselekvés mezejéről: évek múltával kellett nyo
mozni azokat, kik állítólag az összeesküvés kezdeménye
zői valának ? S ez esetben miért végeztettek ki azon 
előszámlált s főfő méltóságú emberek, mint az összees
küvés fejei ?! Pedig kivégeztettek, jóllehet római katho
likusok voltak, minden irgalom nélkül. Ezenkívül, miután
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kétségtelen bízonyosságu tény, hogy a protestáns lelké
szek s tanítók ellen megindított inquisitio semmi felség
sértési bünrészesség komolyan kiderítését nem eredmé
nyezte, a mint az egész processus lefolyása világosan 
mutatja: látnivaló, hogy a vértörvényszékre semmi szük
ség sem volt s azért az, a mondott alapon teljességgel 
nem igazolható. Már pedig minden intézményt az azt 
létrehívó vagy fenforgó szükség igazol egy felől, más
felől az annak működését koronázó várt eredmény; de 
mivel, mint a kiderített tényállás mutatja, az összeesküvést 
nem protestánsok, hanem katholikusok kezdették, kik 
valósággal meg is lakoltak érette: a protestánsok ellen 
ez okból megindított inquisitio az igazsággal merőben 
ellenkező tett volt. Önkénytelenül eszébe ötlik bárkinek 
is, ki a vértörvényszék eljárását vizsgálja, Aesopus azon 
meséje, mely a folyóvíz partján álló farkasról és bárány
ról szól. Semmi kétséget nem szenved, mert Forgács és 
Zichy törvényszéki tagok is igen jól tudták, hogy a 
célba v^ t  üldöztetés sajátképi alapja a jezsuiták s a 
római katholikus klérus protestánsok elleni engesztelhe
tetlen gyülölsége volt, (lásd Ribini: Memorabilia. 1789. 
Sectio VIII. 41. lapját) s a rebellio csak ürügyül hasz
náltatott a religio üldözésére (lásd Cserei Mihály histó
riája 54-ik lapját).

Mivelhogy már a vértörvényszék létrejövetele az 
állam érdekének szempontjából nem igazolható, nem hogy 
nyert volna általa valamit sőt inkább megsirathatatlan 
kára származott belőle. Ugyanis az összeesküvés elnyo
mását követte az ország alkotmányának felfüggesztése. 
Midőn valamely nemzet szabad fejlődésében meggátol- 
tatik, annak kebelében sem anyagi, sem szellemi előha- 
ladás nincs, mert a szabadság, a nemzetek éltető leve
gője, hiányzik. Ha van valami, a mi az elnyomott nemzet 
megsemmisülésének bekövetkezését feltartóztatja, az elpu-
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hulás ellen megóvja s lassú, de biztos módon eljuttatja 
a körülményeket az idők folyamán a megérés azon fo
kára, mely által a szabadság uj korszaka ismét felderül 
reá: az nem más, mint az összetartás szelleme s ebből 
kifolyólag az egyesült erőknek egy közös célra irány
zott együttes működése. Minthogy azonban a vértör
vényszék felállítása által még jobban fel lön zaklatva 
az országnak az összeesküvés elfojtása után némileg már 
helyreálláshoz közeledő nyugalma: ebből a hazára nem 
jólét és béke, de háborúság és zűrzavar következett. 
Mert a protestánsoknak papjaik s tanítóik megidéztetése 
kesztyüdobás volt, mely őket a római katholikus hon
fiakkal szemben ellenséges állásba szólitá. így állott elő 
a kedélyek felizgatása és zaklatása folytán azon két el
lenséges, és egymás ellen kegyetlenkedő párt, melyek 
egyike kuruc, másika labbanc nevet viselt s melyek 
egymással huzalkodván, miattok az ország felette igen 
sokat szenvedett. A mely ország pedig önmagában meg- 
hasonlik, az elébb-utóbb végpusztulásra jut. Hogy elébb 
Thököly Imre, későbben II. Rákóczy Ferenc a forrongok 
élére állott, ennek egyik oka, mint ez utóbbi proclamá- 
tiója 16-ik pontjában mondja, épen a protestánsok ül
döztetése volt: „kicsoda az — úgymond — a ki előtt 
titok volna a Religiónak megháboritásának színes foga- 
tása, melyet mind az ország, mind az imperiumi törvé
nyek helybenhagytanak, hogy azzal a megrontatott haza 
szabadságát csúfolják személyválogatás nélkül, megnyo- 
morittatott csehek példájával, régi szokott dolga az 
ausztriaiaknak, a közmondás szerint eloszlatnak a vizek 
s patakokká lesznek, és eképen szélylyel szakgatván a 
haza nagy rendelnek elméjöket, a midőn a vallás színe 
alatt az egyenetlenségnek magvát hintik alattomban, 
ereje elfogyattatván, tapasztaljuk az országnak romlását. 
Bizonyságok erre a magok idegen nyelven szóló papjaik
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ellen parancsoló sok praedicáló székek, és a kívül va
lóknak az 1681. esztendei 27-ik articulus ellen engedte
tett gazdag oltárok, kiket midőn csak a pompás jöve
delemre vágynak, a magyar nemzetnek lelki építése 
nélkül elfoglalt a hanyatt fekvő tunyaság.“

De a protestáns lelkészek és tanítók üldöztetése 
által nemcsak a haza sorsa jutott bonyodalmas állapotra, 
hanem szenvedtek általa az egyház és iskolák ügyei, 
szenvedtek a tudomány érdekei, a mennyiben a gyüle
kezetek és iskolák zilált helyzetbe jutottak, az egyházak 
tagjai és iskolák növendékei pásztor nélkül való juhok- 
ként széledeztek, a tanítás és nevelés ügye szánandó 
állapotra jutott; a tudományokkal foglalkozó prédikáto
rok és tanítók müvei pedig az üldöztetés alatt könyv
táraikkal együtt vandal-módra elpusztítottak, írói mun
kásságukat a szünetnélküli háborgattatások, zaklatások 
idején nem folytathatták, az üldözésben segélyül hasz
nált zsoldos hadcsapatok fegyverzörgései elnémiták a 
tudományok szelíd múzsáit. Ide járult az üldözés azon 
szomoritó eredménye, mely szerint valamint Franciaor
szágban is a protestánsok üldözése kivándorlást szült, 
mely által száz meg százezer szorgalmas polgárt, nagy 
gazdagságot s erkölcsi jellemét veszté el Franciaország: 
úgy a magyar hazát is tömegesen hagyták el a pro
testáns papok és tanítók, kiknek pedig a hazai nyelv, 
irodalom s egyéb tudományok fejlesztése körül elvitáz- 
hatatlan érdemök van. Mert hogy a haza népei a mű
veltség azon fokára jutottak, melyen jelenleg állanak: 
e kedvező jelenség a protestantismusnak nem csekély 
mértékben köszönhető, melynek elve s rendeltetése nem 
a stagnatio, hanem a folytonos haladás.

S z in te  nem  v á lt  h a sz n á ra  a  róm ai k a th o lik a  e g y 
h á z n ak  sem  a  p o zso n y i v é rtö rv é n y sz é k  lé te sü lé se  s m ű
k ö d é se , m ert h a  s ik e rü lt is a  m e g id é z e tt p ré d ik á to ro k
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s tanítók közül nehányat a sok kinoztatás által arra 
bírni, hogy hitvallásukat megváltoztatván, áttérjenek a 
római katholika egyház kebelébe : mi hasznot tett az ily 
beerőszakolt tag az egyháznak ? Bizonynyal semmit; 
mert a ki külföldre menekülhetett, az ott ismét elébbi 
hitvallását vette fel; a ki pedig bent maradt a hazában, 
az 1681-ik évi soproni országgyűlés után, mely minden 
téritvény érvényességét eltörlötte, az, törvény által sza- 
badittatott fel kötelezettsége alól s jogosittatott arra, 
hogy újra a protestáns egyházba lépjen. E mellett külö
nösen sajnálandó azon körülmény, hogy a római katho
lika egyház, a pozsonyi vértörvényszék vérengző eljárása 
folytán, a protestánsok előtt még gyűlöletesebbé lett, 
és megrendült a római katholikus honpolgárok iránti 
közbizodalom a protestáns hazafiak szivében, mit igazol 
ama közmondás, mely e szomorú időben keletkezett, s 
melyet teljességgel nem jó kedvünkből, hanem csupán 
a történeti igazság szempontjából említünk meg: „ne 
higyj neki, mert pápista !“

D e  h a  m ár sem  az állam nak, sem  a  róm ai katho
lika  egyháznak nem  v o lt sem m i h aszn a  a  p o zso n y i v é r 
tö rv é n y sz ék  fe lá ll í tá s á b a n : v á ljo n  k ire  n ézve  v o lt te h á t  
an n ak  m ég is ném i h aszn o s  k ö v e tk e z m é n y e , h a  u g y a n  
v o lt ilyen ? Az nem  le h e te t t  senk i m ásra  n ézv e , m int 
e g y e d ü l az ü ld ö zö tt protestantism usra  n ézve, m ely  az  ü l
d ö z te té s e k  k ö z ö tt  é le tk é p e s s é g é t  m eg b iz o n y ito tta . R e - 
keszszü k  bé a z é r t e k é t  század  e lő tti szom orú  e sem én y ek  
e lő a d á s á t  a te s tv é re iv e l k ie n g e sz te lö d ö tt  Jó zsefn ek  am a 
s z a v a iv a l : „ T i  gondoltatok vala én ellenem gonoszt, de
Isten gondolta azt jó ra  f o r d í ta n i!“ (i. M óz. 50, 20.)
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