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BEVEZETÉS.
I. Források a szatmári ref. egyházmegye 

történetéhez.
A ) Közvetlen források. A szatmári ref. egy

házmegye történetének megírásához legtöbb forrást szol
gáltat maga

I. az egyházmegyei levéltár.
A ki a szatmári ref. egyházmegye levéltárától az 

egyházmegye történetének legrégibb korát illetőleg valami 
nagyon sokat várna: felette csalódnék. — Magam is e 
csalódásban éltem, mígnem 1873. márc. 13-kán egyház- 
megyei levéltárnokká megválasztatván, az egész rendet
len halmazt átvettem, s hogy magamat tályékozhassam, 
azonnal darabról darabra átforgattam, s igy az egykori 
rendezők elenchusa is kezembe került, mely egészen 
kiábrándított.

A levéltár és traktus javairól a Bélteki Usualis Mat
riculája 182-ik lapja szerint — melyet alább fogunk ismer
tetni — Helmeczi K. István esperes idejéből, tehát 1719—
1723 nyerünk értesítést. „Van — azt mondja e feljegyzés —
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1) Egy fekete láda. — 2) Egy pecsét ezüstre metszve. — 
3) Egy haszontalan kalamáris. — 4) Két könyvei az 
Vener Traktusnak; egyik ez a matricula, a másik a pro- 
tocollum in folio". Későbbi kézirás: „A. 1725. Uj Matrix 
in 4-to és uj Protocollum in folio, köttetett fekete 
bőrbe", stb. Bővebb értesítést nyújt ugyan e matrikula 
121-ik lapja, hol a következő leltárral találkozunk; 
„Bona et archiva vener. Tract. Szatmariensis ab anno 
1728. Consignata: 1) Est arca nigro coloro tincta 1719. 
facta. — 2) In arca: Est sigillum vener. Tractus Szatma
riensis. — 3) Sunt duo protocolla in folio, in nigro corio 
compacta, unum antiquum, est gladio militis tempore dis- 
turbii transfossum. Alterum novum. — 4) Est protocollum 
visitatorium seu matrix in quarto in nigra pelle com
pacto. — 5) Articuli in minori majori cum appendice. 
6) Articuli Nro. 55. in quarto superioris Hungariae. — 
In archivo sunt haec: Nomina rever. ministrorum et dno- 
rum Rectorum manu propria subscripta etc. 2) Sunt visi
tationes in veterior. Annorum in scriptis, et in unum 
fasciculum constrictae. 3) Est in quarto extractus Articu
lorum et diplomarum super religionis negotio in Inclyto 
Regno Hungariea Conditorum. — (NB. sequuntur octo 
fasciculi litterarum sub nro. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11.) 4) Sunt reversales litterae. — 5) Sunt testemonialis 
litterae Sarae Sándor a bigamo separatae. — 6) Littaere 
et scripta varia pro futura cautela conservata in magno 
fasciculo et nomina ministrorum. — 7) Sunt commendatiae 
literae varior. Manistr. v. Tractui incorpor. — 8) Sunt 
inquisitiones. — 9) Sunt literae causas matrimoniales et 
separationes tangentes. — 10) Leges illustri scholae Szat- 
már. Commissiones Regii Consil. Locumtenent. Item variae 
ecclarum literae. — 11) Commissiones s. consil. Regii 
Locumten. Item variae literae et inauguralis oratio Clar. 
Dom. Pauli Gyöngyösi".
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1728-tól 1808-ig mit sem tudunk róla, a midőn Szé
les András asseszszor fogott rendezéséhez, s azt végre is 
hajtá. — Ő hét fasciculusba osztotta a levéltár akkor még 
nem nagy tömegét, s e tömegből is a haszontalannak 
tetsző darabokat megsemmisité. — Az l-sőbe a Marosa 
Mózes és Kabay Ferenc esperesek számadása alá tar
tozó instrumentomokat kötötte. — A 2-ik fascicu
lusba a lelkek és párszemélyek számát tette 1801-ből, 
az egyházak szerint A. B. C. rendben; — 3-ikba az 
Ecclák és azok javait, de nem mindet, hanem csak 
hiányosan A. B. C. szerint; — 4-ikbe a belső embe
rek fizetésének normáját 1801. — 5-ik fascic.: Ele
gyes dolgok, u. m. panaszok, inquisitiók, rever
salisok. — 6-ik fascic.: Papok és tanítók testimo
nialissai 1722-től. — 7-ik fascic.: Ecclai Regiment 
illető dolgok. Királyi parancsolatok, superintendentia- 
lis rendeletek és más efélék idő rendi szerint. — „A XVII. 
seculumbul csak két darab irás van itt; a többi a XVIII. 
és XIX. seculumbeli". Látnivaló, hogy itt valami nagy 
régiséggel nem találkozunk.

Széles után a szatmári papok őrzésére bízta az egy
házmegye a levéltárt; de bizony azok nem nagy gond
dal örködének, mindenek felett a gondos Szélesnek pótol- 
hatlan kezeit nem örökölték! 1817 körül a Tisza-Föld- 
várra távozó Kassai János szatmári pap és levéltáruok 
után az ő utóda Gáti András gondjaira bízatott, s a 
neki 1817. apr. 9. átadó Domby Ádám és Szabó János 
asseszszorok a következőket adják át: 1) „Deficiens Cas- 
sát illető kötvényt 7-et A ) alatt. 2) Egy csomó superint. 
levelet B) alatt. 3) Más csomó sup. levelet C) alatt. 4) Kü
lönféle panaszok, investigatiókat F). 5) Borzovai processust 

D ).6) Egyházi dolgokban recursusok , resolutiók, királyi 
rendeletek stb. E). 7) Marcsa és Kabai számadása alá 
tartozó instrumentumok G). 8) Lelkek számát 1801. H).
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9) Egyházi javak leltárát I). 10) Belhivatalnoki khártá- 
kat K ). 11) Vegyes dolgokat L). 12) Frédik, rektorok 
bizonylatait M) N ) 0 )  P)alatt. 13) Brevis aggratulatoria 
qua nomine confratrum et collegio S. Patakiensi oriundo
rum applaudia quidam admodum reverendo Domino Bos- 
vai“ jegy nélkül.

Ez idő után vándorolni kezd az egyházmegyei levél
tár s részben megoszlik. — Az okiratok nagyrészt Szat
mári; vagy Németiben maradnak, a jegyzőkönyvek a folyó 
ügyekkel követik az espereseket. — E vándorlás majd 
két nevezetes jegyzőkönyvétől fosztá meg a szatmári egy
házmegyét. — Ugyanis Szakái Mihály halála után hihe
tőleg az ő könyveivel a Jeremiás protokolluma — 
melyet később leirandunk, — s a már említett Bélteki 
Matricula usualisa a Zsarolyáni papiak padjára került, s 
később a tűz előtt, onnan véletlenül felfedeztetve lejut
ván s egy tanító által a traktus tulajdonának lenni fel
ismertetvén : vitetett az espereshez Porcsalmára.

Szakái Mihály utóda a jegyzőnek is hanyag Ozsváth 
nem volt a levéltárnak sem gondos kezelője. — A levél
tár átvétele végett hozzá kiküldött bizottság hét proto- 
kollumot talál, u. m. A ) 1670—1724-ig. B )  1724—1807. 
C) 1808—1819. E ) Visitationale protocollum 1796— 
1819-ig. F) Egyházi javak s belhivatalnoki fizetéseket 
tárgyazó jegyzőkönyv. G) Helytartó tanács és egyéb felső 
hatóságok rendeletéi (kötetlen; de a melyet fel nem fedez
hettem , vagy elveszett). H ) Egy tiszta papírból álló jegy
zőkönyv. — Ezeken kívül négy kötésből álló különféle 
tárgyú irományokat mind e század elejéről.

Szatmárra szintén kiküldetett a levéltár rendezése 
végett Inczédy József és Kiss Áron kisnaményi prédiká
tor, kik 1830. máj. 12. azon relátiót teszik, hogy a 
levéltárt zárva, de pecsét nélkül találták stb. — Ajánl
ják : egy számos tagból álló vegyes bizottság kiküldését,



mely az egész levéltárt registrálva adja át az uj levél
tárnok Mészáros Istvánnak; továbbá: az esperesi hiva
talnál kint levő akták beszállittatását. — Kineveztettek 
erre másnapi gyűlésben Joó Gábor ügyvéd, Mészáros 
István szatmári, Bakos Antal dobi pap, Fésűs András 
szatmári káplán és Rácz János sz. tanító.

Ezek szept. 26. 1830. jelentést tesznek s az aktá
kat 14 fasciculusba sorozzák, u. m. 1) Panaszok, perek, 
vizsgálatok. — 2) Perek. — 3) Superintendentialis határo
zatok. — 4) Az 1821-ki konvent aktái stb. — 5) Belhi- 
vatalnokok bizonylatai. — 6) Ugyanazok. — 7) Szinte. — 
8) Ecclák javai. — 9) Belhivatalnoki fizetés levelek A. B. C. 
szerint. — 10) Lelkek számát illető jegyzetek 1801. — 
11) Marosa és Kabay számadása alatti instrumentu
mok. — 12) Vizitacionalis iratok 1821—1830-ig. — 13) 
Elegyes dolgok. — 14) Deficiensek kasszáját illető iratok.

Látszik még egy rendezési kísérletnek nyoma; de 
ágy tetszik, az azon módon félbe is maradt. — A György 
József által csináltatott szekrényekbe időről-időre bedo
batott egy-egy halmaz, midőn már az esperesi aszta
lon meg nem fért. — Ámbár nem mondhatni, hogy ő a 
levéltárért mit sem te tt, csakhogy maga akará ren
dezni ; de esperesi teendői miatt azt be nem fejezhette. 
1848-ban a Gy. J. esperes lemondásával egy bizottság 
küldetett ki a levéltár átvételére; de ezt több ok miatt 
nem teljesíthette.

Jelen sorok írója az egyházmegyei levéltárt két 
részre osztotta. Az első részbe sorolta a jegyzőkönyve
ket, s jegyzőkönyv alakba köttethető okmányokat; a leg
régibb okleveleket pedig idő rendben csomagolta öszsze, 
s az összes levéltári iratcsomagot 12 osztályba sorozva 
készített róla az egyházmegyei hatóság engedélyével idő
rendes tárgymutatót, szem előtt tartva dr. Révész Imre 
utasításait. Fájdalom azonban, hogy e 12 osztály sze



rinti rendezés is az iró körülményei változása folytán, 
még 1860-ig is nem mindenik osztályban lett bevégezve!

Ezeket előre bocsátva, térjünk át az egyes darabok 
ismertetésére.

I. rész. I. osztály: Közjegyzőkönyvek.
1. „A) Jegyzőkönyv". A kiszakadva levő címlap a 

következőket tartalmazza: „Liber Protocolaris Vene
rabilis Districtus Szatmáriensis Ab Anno 1670. 
inchoatus et Continuatus sub senioribus XVII. 
imo X. usque ad senioratum Plur. Rever. Clar. 
ac Doct. Viri Dni Michaelis N. Solymosi Pasto
ris L. Reg. Civitatis Szatmár. P r i m a r i i  Cujus 
tempore A. 1724. die 8. 8ctobris Novum Protocolum 
in folio unum, aliud in quarto est erectum". Továbbá 
alább: „Protocollum Vetus, sen Tarczalianum 
idest, inchoatum sub seniore R. D. Petro Tartzali, Anno 
1670. continuatum ad annum 1724. etc. continens:

1-mo Causas in Foro Ecclesiastico ventilatas. 2-do. 
Quaedam Statuta Sedis Sacrae, etc. 3-do. Seriem Elemo- 
synarum et Rationes Seniorum ab anno 1762. ad 1770. 4-o. 
Nomina Pastorum, Rectorum, Praeceptorum, Cantorum , 
Tractui Szatmár-ingremiatorum ab Anno 1679. ad nostra 
tempora". — Ivrét. Fekete préselt bőrbe kötve. 321 lap. 
Nyelvezete felváltva latin és magyar. Kezdődik az 1670. 
márt. 26-ki komlódtótfalusi egyházmegyei gyűlés jegyző
könyvével az első és második lapon. — Jellemző, hogy 
ez egész gyűlés jegyzőkönyve 37 válóperben hozott Íté
letet tartalmaz, s 27 egyházra szól. A többi gyűlések 
jegyzőkönyvei is pusztán ezekkel telvék egész 1691-ig; 
sőt ezután is ez egész jegyzőkönyvet ezek foglalják el 
kevés kivétellel, — mintha más ügyeket az e. m. kon- 
zisztorium nem is tárgyalt volna, — egész a 148-ik lapig.



— A 148-ik lapon a Nagyari Jakab elé — mint újon 
választott esperes elé — a Cégényi ülésben 1723. máj. 26. 
megtartás végett írott „Articulusok" jegyezvék 6 ponto- 
zatban latin nyelven. — A 149. laptól 151-ig Szatmár- 
megye mágnási nemesi rendéitől adott „Instructio" XI. 
pontozata foglaltatik, mely a Szántai Mihály nagybányai 
lelkész és tiszántúli püspök elnöklete alatt Szatmár-Néme- 
tiben ülésező egyházkerületi gyűlésre küldött megyei köve
tek — nemzetes Pathay Mátyás és Ketzeli Jánosnak ada
tott a megye rendéinek, Szatmárt, 1641. nov. 20-án tar
tott üléséből. Az I. pont követeli, hogy a nemesek ha 
gyilkosságot követnek e l , csak az Ítélethozatal után 
reconciliáljanak; „a causale, et in sui defensa lött homi
cidiumért a nemesi rend reconciliatiora ne erőltessék". II. p. 
A vétkes nemesek megbüntetését a külső magisztrátus 
tisztinek tartván, azokat — bármiféle más vétket kövesse
nek el — a régi nemesi kiváltságra támaszkodva, az eccla 
követéstől mentesíteni kívánják. III. p. A földesuraknak 
korlátlan lelkészváltoztatási jogot követelnek, mint az 
egyház pátronusinak. IV. p. A lelkészek azon kívánalma 
ellenében, „hogy a szegény község közül megesett embe
rek s az udvarbeli szolgák is 15. adstáljanak, és azután 
legyen reconciliatiojok", — akarják a rendek, hogy elé
gedjenek meg a régi hárommal, az udvarbeli szolgák 
pedig erre se legyenek kötelesek. V. p. Némely prédi
kátorok számára tett specialis adományhoz utódaik is 
jogot formálván, és ebben espereseik által is gyámolit- 
tatván: kívánják, hogy ilyenek többé ne történjenek. VI. p. 
„A lopóknak is országunkban közönséges törvény pro- 
nunciál ugyan; de némely kis excessusért. . .  egyébké
pen is szoktak büntettetni; az olyanokat is ne erőltessék 
reconciliatióra; kiváltkép a gyennek rendet". VII. p. 
„Ujabb-ujabb dolgokkal s innovatiokkal hazánkban bevett 
szokásinkon kívül ne oneraltassunk; . . .  ha valami újabb



dolgok felöl akarnak concludálni, certificaljanak minket 
is felöle és communi consensu legyen az eféle dolgoknak 
decisiója, et volentibus non fit injuria". VUI. p. „Ha 
valaki atyánkfiái közül a szükséges dolgok végett esperes 
uramékat megtalálják...  fogadtassanak becsülettel, és ha 
méltó kívánságok, idegen válaszszal viszsza ne bocsát
tassanak,... mint nem rég is esett Megy esi István uram
tól". IX. p. „A nemes rendet templomokban való fel
hirdetéssel ö kegyelmek ne onerálják, mint ezelőtt, úgy 
esküttessenek", a templomon kül is kereszteljenek, s e 
végből bizonyos naphoz senkit ne kötelezzenek. X. p. 
A kezességet nem effectualó bármi rendű egyének, eccla 
követésre ne erőttessenek. XI. p. „Absque legitima con
victione , modo inordinatio senkit ő kegyelmek ne excom- 
municaljanak, se egy embernek vagy többnek is vétké
ért az egész communitást az Isten igéjétől és a sákramen- 
tomoktól ne privalják". Szabolcs, Bereg és Ugocsa vár
megyék is magokévá tevén e punctumokat, még a követ
kező XII-kel toldák meg: ,,Az ünnepnapokon való lako- 
dalmazások ne tilalmaztassanak“.

A 152— 154. lapokon az 1642. jul. 6-ki váradi 
gener, synodusnak a fentebbi pontokra adott „Replica
tiója" foglaltatik. Az I. pontra ezt feleli a synodus, 
hogy „a manifestum homicidiumért mindjárást excludálni 
kell juxta artic. Ecclae 72. in majori". Ezt szentirati 
helyek elősorolásával bizonyítja. „Ha subobscurum a 
homicidium, a minister a magistratust intse, hogy tiszti- 
szerint járjon jól végére és büntesse meg; ha a magistra
tus tisztit el nem követi,... a minister excludalja a homi 
cidát". A függőben hagyott pernek várja végit. Ha húz
nák halasztanák az ügyet: sürgesse a processus lejáratását. 
„És ha fektében hagyja a laesa pars a deliquenset, s a 
deliquens megismervén vétkét, kívánja a poenitentiat, 
cum protestatione privata et publica admittalni kell a



poeniténtiara". — „A causalis és sui defeusaban való 
homicidák közül, ha kiket a fiülső törvény niegszabadit, 
azokat a ministernek sem kell excludálni: — hanem ser
kenteni , hogy Istenét kövesse és ha lelkiismeretében meg- 
gyözetvén, kívánja a poeniteutiat admittalni kell". — A 
II. pontra: „Valakik halálos és botránkoztató vétket cse- 
lekesznek, akár nemesek, akár szolgák, akár szabado
sok legyenek, ecclát kövessenek. Mert egy az Ur, egy 
a hit , egy az Urnák törvénye is , melyei az ő népét sze
mélyválogatás nélkül igazgatja stb“. A III. pontra: „A 
hol az egész gyülekezet kedvelli a minisztert, egy vagy 
két személynek kedvéért, avagy a miniszterre való harag
ért az egész gyülekezetnek boszszúságára és kedve ellen 
nem kell elbocsátni stb“. A IV. pontban a megyék kíván
sága szerint beleegyezik, hogy a régi szokás szerint három 
vasárnap reggel álljanak fel. Az V. pontra: „Ha gratui
tum , azt invitis patronis et reliquis auditoribus necessa- 
riummá tenni nem akarja az Eccla, a régi ordinarium 
sallariummal megelégedvén, köszönjük azt, ha mivel 
jóakaratjokból jobbítják. A VI. pontra: „Egyetmás apró
lékért nem kell ecclát követni, mint a vármegyék kíván
ják stb“. A VII-ik s VIII. pontokra nézve „a várme
gyék kívánságát nemcsak javalja, hanem egyszersmind 
a fraternitas széniorit inti, hogy kinek-kinek illendő mél
tóságát megadják". A IX. pontra: A házasulandó neme
sek hirdetés mentességébe beleegyezik, csakhogy a 
miniszter teljesen biztosíttassák, hogy abból semmi ver
sengés nem származik. A keresztelést sem hely, sem 
időhöz nem köti, csakhogy a vendéglés kedvéért — cum 
periculo salutis — messzire ne halasztassék. Helyiségül 
legillendőbbnek tartja s ajánlja a tanítás helyét a templo
mot. A X. pontra: A külső kezességhez semmi köze. A 
XI. pontra: A meg nem büntetett reusok bűnében részessé 
tevén magát az azok megbüntetését nem engedő kommu-



nitás: „azért a büntetés is közönségesen kötelezi öket“. 
A XII-ik pontra: „Az ünnepekben való lakadalmazások 
iránt az ártikulusokhoz tartsák magokat“.

154. lapon: „Epitaphium Potentissimi Regis Mathiae 
Corvini: Hac ego Matthias jacco cub mole sepultus De
ciarat vires Au8tría victa meas. Ferror eram mundo timuit 
me Caesar uterque; Mors potuit tantum sola nocere mihi“.

Továbbá ugyanazon lapon még a következük: „Anno 
1678 die 16. martii. in Synodo Partiali conclusum est 
Marchini (?) I. A nunc valaki paráznaságra, avagy hiti
hagyásra vetemedik, holtig való kötélben vettessék. 
II. A dohány szivás is az eklesiastikus uraiméktól mint 
pogányital interdikaltatott, sub poena reconciliationis".

„Anno 1661. Die 11. febr. Cs. Papiban konkludált 
a sz. Generalis: I. Valaki az országnak romlott és pusz
tult állapotában hegedűket és táncol, mig arról Istent 
és a gyülekezetét meg nem követi, addig az Úrvacsorá
jával nem élhet. II. Valamely prédikátor vagy mester az 
olyan lakadalomban, a kiben hegedűs vagyon akarholott 
elmégyen, és a buja dobzódó néppel megegyez és mulat, 
tisztitől fosztassék meg".

A 155. lapon a 156-ik feleig: „Anno 1619. — Nos 
Gábriel, Dei Gratia Princeps Transilvaniae, Partium Regni 
Hungariae Dominus, et Siculorum Comes etc. etc. — 
Articuli Dnor. Regnicolar. Trium Nationum Regni Tran
silvaniae, Partium Hungariae eidem subjectarum in Comi
tiis eorum Generalibus, Civitate Alba Julia ad diem 5. 
Mensis Maji A. D. 1619. indictis et celebratis.

I. Minden egyéb e világi külső állapotoknak igaz
gatási előtt pedig mivel az Ur Istennek sok rendbeli osto
rát és fenyegető csapását látjuk és halljuk mind itt magunk 
között, mind szomszéd országunkban,  Felséged kegyel
mes intéséből igen javaljuk, hogy az egyházi rendeknek 
intéseket a poenitentia tartásról mindenütt szorgalmato-



san megfogadják és mentül nagyobb buzgósággal az isteni 
szolgálatban; könyörgésekben és imádságoknak templo
mokban való celebrál tatásokban józanabban az ártatlan 
élet mellett minden rendek eljárjanak, és életeknek s 
erkölcsöknek jobbításával az Istennek felhúzott haragját 
engesztelni igyekeznének. — II. E mellett az innepeknek 
megszentelése kívántatik úgy, hogy a nevezetes főünne- 
pek és a vasárnapok megülettessenek: se maga, se szol
gája, se jobbágya azokon a napokon a dologra ne kény- 
szerittessenek. Menynyegzök és lakodalmak azokon a napo
kon ne celebráltassanak: útra is senki ne induljon; hanem 
ha bizonyos és elmulaszthatlan ok kényszeritené. Sót 
akkor sehol prédikáció végéig a városok meg ne szaba
dhassanak , se bort sehol a délyesti predikátió végéig 
ne árulhassanak. — Valakik pedig ez ellen cselekesznek, 
nemes emberen flor 6, paraszt emberen pedig flór 2. dúl
janak az ispányok a vármegyékben, a székelységen a 
királybirák. Mely pénznek harmadrészét magoknak tart
ván, a két részét számán hagyják és adják azokon a 
városokon vagy falukon levő egyházfiaknak kezekbe. 
Mely jövedelmecskéből tartozik azon város és falu a 
scholákat és templomokat megépíteni. Semmi profanus 
ususra stb. amissione capitis et omnium bonorum ne meré
szeljenek abból az egyliázfiak semmi rendre költeni. — 
Egyházfiakat pedig minden városokon és falukon, igen 
hiteles és jólelkiismerettel biró, zálogos emberekből kon- 
stituáljanak, a kik miatt kárt abból városok és faluk ne 
valljanak. — III. A lélekkel való éktelen szitkozódás min
den helyekben, mivel könnyen eláradott, noha elég kon
stitucio vagyon eddig is felőle: mindazonáltal látván, 
hogy az emberek attól meg nem szűnnek, végeztük, 
hogy igen megvitassanak minden rendek között: és hogy 
inkább el is szoktassanak róla: nemes emberen valameny- 
nyiszer elmondja, egy-egy forintot vegyenek tőle, szol-



gát és paraszt embert a kézi kalodába tegyenek és délig 
ott tartassák. Ha pedig megakarja magát váltani, 28
pénzzel váltsa k i, toties quoties a hányszor elmondja. — 
Mely dologért minden városokon, falukon a bírák esküdt 
polgárokkal viseljenek szorgalmasan gondot és személy
válogatás kedvezés nélkül minden rendeken exigálják és 
az egyházfiaknak adassák a felülmegirt módszer szerint. 
— A nemes embereken a viceispányok; a székelyeken a 
királybirák exigálják, de tartozzanak erre a falusi bírák 
számot tartani, és az ispányoknak bemondani. Urak, 
főemberek magok becsületiért tartozzanak lelkek köteles
sége alatt, minden alattok valókkal, ezt a végzést meg
tartatni, és a felyül megirt büntetést exequaltatni és oda, 
a hova rendeltetett konvertálni. — IV. Noha minden cégé
res vétkekben élő emberek felől végeztetett egynéhány
szor, hogy megbüntettessenek. De hallatlan panaszolko- 
dások vágynak sok helyeken, hogy meg nem bűntettei
nek , vagy ha megbüntettetnek is , nem az Istennek tör
vénye és nem az ország végezése szerint, hanem csak 
birsággal, fizetéssel meuekednek meg. Végeztük azért mos
tan is újabban, minden cégéres vétkekben élő emberek 
u. m. gyilkos, házasságtörő, Isten nevét szidalmazó, 
káromló, hamisan esküvő, tolvaj, orv, bűbájos és több 
efélékhez hasonlók a tisztviselőktől személyválogatás nél
kül , a bűnöknek szörnyű volta szerint, valamit érdemel
nek , megbüntettessenek, és birsággal fizetéssel sehol tisz
tek vesztése alatt vétkeseket meg ne szabadítsanak, vagy 
szabadíthassanak. — V. A nőtelen személyek is pedig ne 
birsággal, hanem veszszőzéssel büntetessenek, és az ecclát 
azután tartozzanak megkövetni. Ha pedig az olyanok 
egymást elveszik, meg ne veszszőztessenek, hanem az 
ecclát tartozzanak megkövetni“.

156-ik lapon: „Anno 1653. die 5. Decembris. A 
nemes Szabolcs vármegyének deliberátuma a latroknak,



szitkozódóknak megbüntetések felől im ezek: tudniillik: 
ördögadta, ördöglelkű, ördögteremtette, ördöganyájú, 
eblelkű, ebhittí, ebanyájú esse lelköbödések, és több 
éktelen szitkozódások, hogy ha kik ezekkel, s ezekhez 
hasonló több káromkodó szitkozódásokkal találkoznak 
szitkozódni, valakiktől meghallatnak, lelkek sérelme alatt 
tartozzanak a biráknak bemondani, a bírák a földesurak
nak. — így az első szitkozódásért a piaczon való kézi
kalodában szorittassék, ott predikátiót hallgatván , a fura- 
tossal azután jót tizenkettőt rajta csapjanak, azután eklát 
kövessen érette. — Ha ezzel is meg nem szűnik, hanem 
másodszor is ezen rút szitkokkal szitkozódik, s valakitől 
meghallatik... a földesura fogassa meg, vasba veresse, 
megsanyargattatván, pálcákkal megveresse, eklát is követ- 
tessen vele. Hogy ha pedig a bírák elő nem adnák az 
eféle szitkozódókat a földesúrnak, s büntetetlen maisad
nak , a nemes vármegye ispánja citáltassa a bírót érette, 
és törvény szerint megbüntesse illendő büntetéssel. — 
Hogyha pedig.. .  a földesúr meg nem bünteti: a nemes 
vármegye ispánja citáltassa az olyan földesurat, hogy 
az ő gonosz malediktor jobbágyát a n. vármegye eleibe 
statuálja... és mind a földesúr, — hogy meg nem bün
tette, — mind a malediktor büntettessék meg. — A paj
kosok pedig, kik kurvákat tartanak, a kurvákkal együtt 
fogattassanak meg, erősen hóhérral megverettessenek; a 
kurváknak orrok első kimenésekért ugyan akkor el is 
metszettessenek. Ha másodszor kimégyen... vízbe vettes
sék vagy feje vétessék. A pajkosok büntetése lészen flór 
12---- Az ispányok a vármegye bírái tisztök szerint meg
vegyék a poenát, 6-át a magok sallariumára... 6-át a 
vármegye szükségére.. . .  A mely pajkos nem akarja meg
fizetni , hóhérral megverettessék, eklát kövessen. A hol a 
biráktól eltitkoltatnék a gonoszság, a prédikátori rend 
tartozzék Esperest uramnak értésére adni, Esperest uram ,



a ns. vármegyének....  A kivel a bírák nem bírnának , 
Ispány uramnak a bírák tartozzanak hírré tenni. A falu
ban való paráznaság az elébbeni rendtartás szerint bün- 
tettessék törvény szerint: a bíráknak is az egy forint bün
tetést megengedtük. Finis “.

157. lap: „De humilitate Cyprianus: Fundamentum 
sanctitatis est humilitas. Et Domine qui dat humilibus 
gratiam, da gratiam, ut bumilissim. Etcet. Etcet. NB. In 
verbo Dei clarissime invenientur decem et septem foeminae 
cum quibus prohibemur matrimonium jungi. — 1) Mater. 
Lev. 18: 7. — 2) Avia. 3) —Neptis. Lev. 18: 16. 4) — 
Amita. Lev. 18: 12. — 5) Matertera. Lev. 18: 13 .— 
6) Noverca. Lev. 18: 8. — 7) Socrus Deut. 27 : 23. — 
8) Uxor patris. Lev. 18: 14. — 9) Uxor amiculi. Lev. 
18. 14. — 10) Filia. Lev. 18:7.  — 11) Soror. Lev. 18: 
9. — 12) Uxor fratris. Lev. 18: 16. — 13) Soror uxo
ris. Lev. 18: 18. — 14) Privigna. Lev. 18: 17 .— 
15) Filia privignae. Lev. 18: 17. — 16) Neptis pri
vignae. Lev, 18: 17. — 17) Nurus. Lev. 18: 15. et 
Cap. 20: 12. Object. 2. Sam. 12: 8“. stb. stb.

A 158. lapon a házasságra vonatkozó vegyes latin 
jegyzetek s idézetek vannak a sz. irás, több theolog 
és más irók müveiből.

159. lap tartalma: 1) Articulus de rectoribus scho
larum. — 2) Eme kérdés: „An in causa adulterii omnibus in 
casibus divortium concedendum est? — R. In quibusdam 
non videtur concedendum esse.

I. Si isqui divortium petit ejusdem criminis reus 
esse occurit n. illud. Rom. II. 1. In quo alterum judi
cas, te ipsum comdemnas qui facis eadem. — II. Si maritus 
uxorem prostituerit, non potest adulteram excludere; cum 
ipse criminis author existat. — III. Si postquam cognovit 
de conjugis adulterio, cum ea recursum consvevit: nam 
ejusmodi consvetudo pro reconciliatione habetur. — IV. Si



cum nocente semel in gratiam redierit, hic enim ipsa 
ratio dictat, innocentem viderei juri suo renunciasse. — 
V. Si formicatio fuerit sine crimine, ut si mulier vim passa 
fuerit aut ex ignorantia cum eo rem habuerit, quem virum 
suum esse credebat cum tamen esset alienus. Vide Inst. 
Theol. seu Loci Comm. Christi. Relig, Loc. XIII. Quoest. 
XVI. pag. mihi 133“. — 3) „Statutum Sanctae Partialis 
in Ecclae Jánk celebratae Anno 1670. die 5. juli. etc. 
etc.“. — 4) Solymosi Nagy Mihály esperes halálával, 1729. 
febr. 13-kán, utódául választott Hamvai Igó György 
nevének bejegyeztetése.

160-ik lapon találhatók: Igó utóda R. Vitéz István 
esperes megválasztatásának bejegyzése 1735. dec. 11.; 
továbbá az ezt kővető Jeremiás Istvánnak 1737. szept. 
22-ki egyhangú megválasztatásának, és végre: 1762. febr. 
10. a sz. újlaki gyűlésben közfelkiáltással megválasztott 
Fáji József esperessé tételének beírása.

161. lapon: Anno 1765. die 19. Maji Kispeleskén 
celebrált gyűlésben a mándi eklának beadott obligacioja 
a prédikátor miként leendő fizetése iránt, minthogy Bor- 
zova elvált stb.

163. lap: „Anno 1677. die 6. Decembris. Az innep 
(Vasárnap) rontók, káromkodóknak, szitkozódók, nős és 
nőtelen paráznák ellen Szatmár vármegyének tetsző egye
zéséből minden renden, karban és állapotban levőknek 
kiadatott Szententia. Látván s vévén eszekben minden 
jólelktí istenes emberek, hogy a nagy szorongató ínség 
és közöttünk közönségesen megfeneklett Istennek számta
lan büntetési egyedül csak bűneinkért nyomnak el ben
nünket ; méltó, hogy gonoszságokért reánk megharagudt 
Istenünknek orcáját, magunknak igen megalázásával, 
bűneinknek siratásával és elhagyásával engeszteljük. — 
Többi között a szombatnak megrontása az Űrnapjának 
meg nem ülése, szentelése halálos vétek volt a Mózes



által kiadott törvény szerint, még most is a jórendü 
keresztyén országokban nagy kegyességgel az Urnák nap
ját megszokták ülni, kinek a magyar nemzetben s ez 
hazában nincs semmi tekinteti, és a több hat napoktól 
megkülönböztetése nem lévén, érezzük Istenünknek lán- 
gozó haragját reánk szállani. — I. Rendelte a n. vár
megye, hogy a Vasárnapnak Isten kívánsága szerint való 
megszentelése minden városokban, falukban felállattassék, 
robotos munkák, szélyeljárások, dorbézolás, lakodalma- 
zás azon napon megtiltassék; e végre már a szatmári 
vásár is szeredára vitetik által, hogy annyival is az embe
rek ne kényszerittessenek járni. Az elmulhatatlan kén- 
telenséget interim meg kell gondolni. — II. Az egeket, 
angyalokat irtoztató és Isten ellen való már mindenek
től, nagyoktól s kicsinyektől, férfiaktól s aszszonyoktól 
szokásba ment káromkodó szitkokat, attával, terem
tettével, parancsoltával s egyéb iszonyúságokkal a 
teremtő Istent szemtől-szemben való szidalmazásokat, most 
újonnan a n. vármegye tilalmaztatja, úgy hogy valakitől 
meghallják, akár paraszt, akár nemes embertől, első
ben  falóra ültetik, és ott egy vagy félnap poenitentiáz- 
tatván kell lennie; ha másodszor ugyan attól megtud
ják, a pelengérben megveszszőztetik. A ki mástól meg
hallja e káromkodásokat, vagy a bíráknak, vagy a kik
nek illik megmondja; a ki pedig eltitkolja, hasonló 
büntetése lészen. — III. Mivel a paráznaság igen eláradt 
e nemzetben, a nősparáznák, kik a sz. házasságbeli köte
lességeket hátra hagyván, fertelmes életben találtatnak, 
halállal büntettetuek; a szabad személyek pedig a paráz- 
naságért elsőben megpellengéreztetnek, annak utánna, 
ha abban találtatnak, a magistratusok gondot viselnek 
rólók“.

A 165. laptól a 198-ig esperesi számadások és üres 
lapokkal találkozunk.



A 198. lapon az 1776-ki gacsályi, a 199-ken az 
1777. máj. 22. óvári gyűlésen, ad mensam bejött öszsze- 
gek stb. egyéb jegyzetek találhatók.

A 200. lapon Kurialis Zsarolyán községe elöljárói 
állitnak ki 1828. máj. 19-én egy bizonylatot, melyben 
bizonyítják, hogy az 1828. márciusban Zsarolyánban 
dühöngött nagy tűzben, az özvegy nemes Váry Andrásné 
háza elégvén, a nemes Váry Familia nemeslevele s egyéb 
családi iratai beleégtek.

A 203-ik lapon azon szúrás mellé, mely e jegyző
könyvet 1703-an érte, ez van jegyezve: „NB. A rácok 
vagy németek szúrták által Gotzpeterrel“.

A következő két lap üres. Utánok tömegesen ki
szakított lapok helye látszik.

A 205-ik lapon: „Nomina Ludimagistrorum, qui 
manubus propriis Legibus ac constitutionibus Ven. Tract. 
Szathmariensis subscripserunt ab anno 1825. d. augusti 
18“. Megkezdi Tóth András penyigei rektor. Tart e beírás 
a 209. lapig.

A 209-ik laptól üresek a lapok a 253-ig, a hol 
„Nomina reverendorum ministrorum et professorum“ van 
bejegyezve 1679—1725-ig. Komáromi Mihály csengeri 
pap kezdi meg évszám nélkül. Tart e beírás a 262. lapig, 
s a 263-on ismét folytattatván, végzi a beírást a 280. 
lapon Muzsalyi László jul. 27. 1829, mint n.-géczi pap. 
E beírás nyelve részint latin , részint magyar. Innen a 
lapok üresek a 304-ig.

A 304-ik lapon „az iskolamesterek esküvéseknek for- 
mája“ áll.

305. lap : Matricula seu series nominum humanissi
morum Dominorum Levitarum, Rectorum et Cantorum0. 
Kezdi Dálnoki György, gyarmati rektor 1690. s végzi a
321. lapon 1836. máj. 3. Márky János candidatus.
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2. ,,B) Jegyzőkönyv" — vagyis „Causarum pro
tocollum Solymosianum" Cime: „Novum Protocol
lum venerabilis Dioeceseos, seu Districtus Szath
mariensis; renovatum sub senioratu Clarissimi viri; Domini 
Michaelis Nagy Solymosi. Anno MD.CC.XXIV. Die IV. 
Octobris". Ivrét, kötése kemény préselt fekete bőr. A 
címlapot előző fedél belső oldalán ezek olvashatók: NB. 
Noha usque ad A. 1727. diem 12. martii sok makula 
esett ebben a protocollumban. — De ezután egykét árkus 
papirosra írja impure T. Notarius uram pure igen szép 
íróval kell beíratni. „Aztán: Nomina Pastorum Szathma- 
rien8Íum: Steph. Nyilas Milotai superintendens 1612. Pet
rus Margitai superint. Stephanus Megyesi senior 1642. 
Michael Szántai superint. 1640. Nic Szathmari superint. 
Petrus Körmendi superint. 1677. Laurentius Füsi 1691. 
Michael Almosi 1692. Sámuel P. Váradi 1695. Joannes 
Macádi 1695. Michael Vári 1699. et 1709. senior Paulus 
Ember Debreceni 1701. Steph. R. Szatmári in Arcé. Steph. 
Szőnyi 1709. Paulus Szenczi 1711. Steph. Helmeczi 1715. 
senior. Michael N. Solymosi 1725“. — Végül: „A senior-  
s á gok :  Debreceni, Beregi, Ugocsai, Máramarosi, Érme- 
lyéki, Váradi, Makói, Károlyi, Újvári, Szatmári, Nyiri, 
Nagybányai, Szilágyi, Böszörményi, Thuri, Zempléni, 
Borsodi".

A címlapon a fentebbi cim alatt olvasható még: 
„Nomina seniorum: Joannes Tarack Debreceni 1600. 
Steph. Nyilas Milotai 1610. Michael Szepsi. Petrus Mar
gitai. Mich. Boros Jenei. Nicolaus Lázár Szatmári. 
Steph. Megyesi 1638. Gáspár Decsi. Petrus Bogdány 
Tarczali 1670. Andreas Korocz Szepsi 1675. Michael 
Váradi 1685. Paulus Veselin Kismarjai Joannes Bélteki 
1692. Georgius Dányádi 1708. Mich. Vári 1710. Steph. 
Helmeczi 1719. Jacobus Nagy Ari 1723. Michael N. 
Solymosi 1724. Georg. Igó Hamvai 1729. Steph. Vitéz



1735. Steph. Jeremiás 1737. Josephus Fáji 1762. Sá
muel N. Újvárosi 1771. Mojses Marcsa 1778. Franciscus 
Kabay 1795. Michael Szakái 1812“.

2. lap: „Nomina superintendentium: Petr. Ihász 
Melius 1560. pást. Debr. Georg. Gönczi conscriptor artic. 
pastor Debrecen. Joann. Monai pastor Ecsed. Bened. B. 
Hunyadi p. Rivul. Mich. Sztárai. p. Debr. Lucas Hodá- 
szi p. Debrec. Stephanus Nyilas Melotrai p. Szatmár 
Steph. Körösszegi p. Debr. Michael Szántai p. Szatmár 
et Várad. Mich. Diószegi p. Bihar. Nicolaus Hodászi p. 
Rivul. Nicol. Lázár. Szatmári p. Szatmár. Steph. Tornai 
1657. p. Debr. Mathias Nógrádi 1664. p. Bajóm. Petr. 
Körmendi 1677. p. Erdőd et Szatmár. Steph. Dormany 
Debrecini 1691. p. Debrecen. Steph. Diószegi 1690. p. 
Diószeg. Martinus Szilágyi 1699. prof. Debr. Joan. Kocsi 
1700. prot. Debr. Thomas Veresegyházi p. Debr. Francis. 
Tatai. 1763. p. Debr. Sámuel Szilágyi p. 1765. p. Sza- 
lacs. Steph. P. Szatmári p. Debr. Franc. Hunyadi 1791. p. 
Debr. Sámuel Vecsei 1795. p. Böszörmény. Mich. Bene
dek 1806. p. Debr. Esaiás Buday 1822. p. Debrec“.

3. lapon: Az erdélyi sz. generálisban exmittalt papok 
esküformája. Alatta ismét egy „formula ordinationis“. 
Ez alatt ismét egy „formula cheirothesias." Aláirva: „Ex 
mandato C. D. superintendentis Georg. Zoványi... (a 
többi olvasatlan) Georg. Igó 1729. 7. 8bris“.

4. lap: Formula inquisitionis.
5. lapon négy válóperben hozott ítélet. És ezek a la tt: 
„Determinatio partialis in hoc tractu: Az exmis

sioért flór 2, 11, 4, ennek fele a senioré. A kik asz
talt nem adtak a sz. partialisnak ha más tractusba akar
nak menni, commendatoriat nem adunk, mig flór 6 nem 
fizetnek. A tractusban csak az academiára menendő debr. 
senior publical. A collegiumokat annuatim publicalni kell“.

6. lap: „Extraordinariae causae quae moram non
2*



patiebantur utque ad confluxum juratae sedis coram seniore 
praescentibus ad minimum tribus juratis assessoribus sunt 
determinatae “ stb.

Alatta: Juramentum senioris és Juramentum asses
sorum, mindkettő magyar nyelven.

7. lap: Solymosi N. Mihály esperes valedictioja 
1728. máj. 4. latin nyelven; továbbá Igó György meg
választásának bejegyzése 1729. febr. 13. latinul.

8. lap. „Formula juramenti ordinandorum és For
mula exmissionis. Mindkettő Jeremiás István esperes által 
szerkesztve magyarul.

9. lap : Formula juramenti ministrorum usque ad 
S. Synodum Generalem exmissorum magyarul.

10. lap: Juramentum notarii. Magyarul 1729. máj. 6. 
És: Formula juramenti notarii eadem.

11. lap: Puncta pacificationis inter ven. Ttract. Szat
már. et inter rév. ad doct. virum Jacobum Nagyari sbt.“ 
Szövege latin. Folytatva a 12-ik lapon is. E lapok a 
cimlappal együtt ki vannak vágva, és csak úgy beletéve 
a jegyzőkönyvbe.

A kivágott lapok után következő lap 4-el van szá
mozva és Anno 1730. die 6. 8bris feliratot visel. Tar
talma: „Series et modalitás articulariter complonatae dis
sensionis, exortae quondam inter, rever ac erűd virum 
Duum Jacobum Nagyari et Confratris Tractus venerabi
lis de Szatmár Signant. Clar. ac. Doct. D. Joannem Al
mási. Ita habet".

12. lap üres. A 13. lapon: Quod felex faustum que 
sit! felirattal kezdődnek a gyűlések jegyzőkönyvei, meg
nyitva a sor 1724. oct. 4-iki alkalmasint Szatmári gyű
léssel Solymosi N. Mihály esperes elnöklete alatt. Itt 
szintén válóper nyitja meg a tárgyalást; de már nem 
teszi a causak túlnyomó részét, mint az vagy Tar- 
czalianum protocollumban; sőt 1762-t,ön túl (132 lap.)



nemhogy válóper, de mátkasági elvállással sem talál
kozunk.

E jegyzőkönyv már mondhatni rendesen van vezetve, 
s a folyó ügyek nagyobb csínnal vannak írva, mint eddig 
számozott lapjaira. E folyó ügyek közül nevezetesebbek a 
gyűlésekből kizáratásuk és egyéb sérelmeik miatt panasz
kodó gregarius papok — 1878. máj. 19-én a püspökhöz 
beadatott g r av a m en e i ,  a 149. és 151. lapon s az erre 
vizsgálat végett kiküldött superintendentialis bizottság 
cáfolata a 154. lapig; továbbá: a simultán cultus tár
gyában a szatmári traktus véleményét tárgyazó felirat a 
superintendentiára a 178. 181. lápon. Mindezek később csak
nem egész terjedelmökben közölve lévén, — itt elmaradnak.

E Solymosi Causarum protocollum nyelvezete 1793-ig 
inkább latin; de találhatók benne magyár bejegyzések is. 
1793-tól pedig általában magyar. A teljesen magyar 
jegyzőkönyvek sorában első a 199. lapon a Csengeri pa
rochián Marosa Mózes esperes elnöklete alatt Ilosvay László 
coadjutor curator jelenlétében tartott dislokacionalis 
gyűlés jegyzőkönyve 1793. böjtelő hava 14. és 15-én.

Bezárja pedig e protokollumban a jegyzőkönyvek 
sorát az 1807. szept. 30-án Szatmári tartott gyűlés jegy
zőkönyve , melynek első pontja Isaák Gáspár segédgond- 
uok beiktatásáról szól — a 321. lapon.

A következő lapok üresek a 325. lapig, a hol a belhi- 
vatalnokok szubskripciója veszi kezdetét , tartva a 332. lapig.

A 333—336-ig. A szatmári traktus statútumai olvas
hatók latin nyelven 1691—1744-ig.

A 337— a 358-ig szintén szubskripciók. Végül a 357. 
lap s a fedél belső oldalán vegyes jegyzetek.

3. „C) Jegyzőkönyv." Címe: „A Szatmári tiszte
letes Egy házi vidék ujj jegyzőkönyve, mely meg- 
ujittatott Tiszteletes Tudós Kábái Ferencz esperest úr ide
jében. MDCCC VIII. esztendőben, februáriusnak 22-ik



napján. Szakái Mihály főnótárius egyszersmind Trac- 
tualis preceptor által." Kemény kötés; ivrét. Tartalma: 
A címlap hátán a konvent által megállapított koadjutor 
kuratori és aszszeszszori esküforma.

1. lap. Szuperintendensek nevei. 2. Esperesek nevei. 
3. lap. Prédikátorok, jegyzők és aszszeszszorok esküfor
mái. 4-ik lap. Esperesi esküforma és a kibocsátás for
mája. 5-ik lap az 1808. febr. 24-ki óvári c. m. gytí- 
lés jegyzőkönyve, stb. mely után folytatólag jőnek a 
gyűlések jegyzőkönyvei, mígnem a 484. lapon végződik 
e protokollum az 1849. febr. 26. Porcsalmán tartott 
tanácsgyűlés jegyzőkönyvével.

4. „D) Jegyzőkönyv." Cime: „A Szatmári Helv. 
V.tételt követő egyházi vidéknek azon Jegyző
könyve, mely magában foglalja azon Inprotocollatio- 
kat, melyeket az 1820-ik esztendőn kívül, melyről semmi 
sem találtatott, 10 esztendők alatt volt traktualis nota
rius Ozsváth János a C) alatti Protocollumba tisztába 
bevinni elmulatott, de nagy tiszt. Esperes Nagy Gedeon 
úr által, bizonyos deputatio munkásságával írásaiból s 
találtatható jegyzéseiből nagy gonddal egybeszedegetett, 
összeirattak tiszt. Inczédy József és Kiss Áron subst. vice 
nótáriusok jegyzőkönyveikkel egyben 1832/3. észt. Tarto
zik a C) alatti jegyzőkönyv 113-ik és 114-ik lapjai közé". 
Általadatott Kiss Áron rendes jegyzőnek 1833. Kezdő
dik a Gacsályi 1821. észt. nov. 22. s 23-ki gyűlés jegy
zőkönyvével , Szakái Mihály esperes és Isaák Gáspár s. 
gondnok alatt s végződik a 328. lapon a rápolti 1832. 
febr. 14—15-ik gyűléssel.

5. A szatmári helv. hitv. Egyházmegye „Jegy
zőkönyve" vagyis a „Kiss Áron-féle e. m. jegyzőkönyv". 
Ivrét; keménykötés. Kezdődik 1855. ápr. 11. és 18—19. 
Szatmári közgyűlés jegyzőkönyvével, Mészáros id. espe
res elnöklete alatt. Végződik az ő esperességével 1860.



nov. 22. Gacsályi gyűlés jegyzőkönyvével. Jegyzetté 
nagyobbrészt Kiss Áron.

6. A szatmári ref. egyházmegye jelenkori 
jegyzőkönyve Kiss Áron esperes idejéből.

I. rész. II. osztály. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek:
1. A Solymosi Visitatorium protocollum 

1725—1736-ig. Megnyitotta Solymosi Nagy Mihály espe
res , kinek nevéről neveztetik. E jegyzőkönyvet illető
leg, Jeremiás alább ismertetendő egyházlátogatási jegy
zőkönyve fedelének belső oldalán eme feljegyzés olvas
ható: „NB. Van még ennél régibb visitationale protocol- 
luma is a szatmári traktusnak, mely 1725—1736-ig 
folytattatik; de á mely most (t. i. 1810-ben) a szatmári 
oskola bibliothekájában áll, a hová elegyedett tévelye- 
désből t. t. Marcsa Mózes úr esperességébe, melyet ide 
emlékezetnek okáért kívánt feljegyezni Széles András 
tractusi assessor". Széles használta e müvet; mert alább 
ismertető müvében számtalanszor idézi. E sorok Írója 
megkisérlette megkerestetni; de dacára Bihary Péter gym- 
náz. könyvtárnok lelkiismeretes utánnézésének, meg nem 
találtatott. Megnézte a szatmári egyház levéltárában 
is , de ott sincs. Elveszett tehát; de levéltárunkban 
impurumának egyes darabjait feltalálta; nevezetesen:

a) Jegyzet az 1721. évi visitatióról. 7 kis 
levél 8. rét keskenyre hajtva. Kezdődik Kisarral 1721. 
jan. 15. Nyelvezete latin. Tartalmazza a Sz.-Újlaki belhiv. 
dijlevelet is. b) Ugyanazon évből. 6 kis levél az 
előbbi alakjában. Latin. Kezdődik Vetés vizitaciójával jan.
2. 1721. c) Az 1722-ik évi viz. jegyzetei .  Előbbi 
alakban 4 kis levél. Latin nyelven. Kezdődik Gacsálylyal 
1722. die 26. januarii. d) V i s i t a t i o  Anni  1722. Kis 
nyolcad. Latin. Kezdődik Fülpössel febr. 2. Ugyanez



év nov. 16. dec. 11-ig. Nyolcadrét. Keskenyre hajtva 
4 levél. Latin. Kezdődik Omboddal. f )  1722. dec. 
28—1723. febr. 14-ig. Az előbbi alakjában 4 levél. 
Latin. Kezdődik Jánkkal. g) 1723. jan.  18. Az előbbi 
alakjában. 3 levél. Latin. Kezdődik Batizzal. h) V i
s i tat io A. 1723. d. 8. febr.  Alakja ugyanaz két levél. 
Latin. Kezdődik Becscsel. (Sz.-Becs.) i) S a n c t a  visi 
t a t io  Ecc l a r um  in ven. T r a c t u  Szat  l imarie nsi  1728. 
mensi  j a n u a r i o ‘! stb. Ivrét 4 levél. Latin szövegű. 
Kezdődik Nagyarral. k) Visitatio ecclarum per 
Joan. Almási et Steph. Bucsi A. 1728. d. 12. január .  
Ivrét keskenyre hajtva. 4 levél, szövege latin. Kezdődik 
Kisarral, végződik Lázárival s kiterjed 24 egyházra.
l) „Visitatio ecclarum in Processu vulgo Krasz. 
köz. vocato 1728. die 12. J a n u a r i i . “ Kis nyolcad. 
4 levél, szövege latin. Kezdi Óvári, végzi Pálfalva.
m) Visitatio Ecclarum Krasznaköziensium 
A. 1729. d. 16. Febr .  Keskenyre hajtva 4 kis levél. 
Szövege latin. Kezdi Sályi, végzi Csenger. n) V. ec. 
Anno 1729. febr.  Kis nyolcad. 5 kis levél. Szövege 
latin. Kezdi Krassón, végzi P.-Daróczon. o) „Visitatio 
Dobiensis et Bagosiensis 29. Januarii peracta." 
Gondolom 1729-ből való. Tulajdonkép egy levél, magyar 
és latin nyelven. Jellemző hogy a feltett kérdések 
szerint van jegyezve, nevezetesen: „Ad partem ministrum : 
1) A tanításban dicsértetik tiszt. Lipcsei uram. 2) A 
bűnösöket feddi. 3) A sacramentomokat kiszolgáltatja. 
4) Életét erkölcsivel ékesíti: Ad partem Auditorum: 1) 
Templomba járnak. 2) Becsületét megadják. 3) A fizetést 
is megadják jó módon. A bűnösöket büntetik. 4) Dissensio 
vagyon a gyülekezet között. Instrumenta ad sacram 
coenam pertinentia. Egy ezüst pohár a patrono reformato 
Michaeli Unkreith donatum. 2) Duo Canthari plumbi. 
3) Unus discus stanneus etcet." V i s i t a t i o  c e r t a r u m



e c c l a r u m  in ven. T r a c t u  Szatmár.  a. d. 16. Febr. 
1729. Ivrét 3 levél. Szövege latin. Kezdi Kisaron, 
végzi Gyarmaton febr. 22. q) Acta visitationis 
Annor. 1729—1730. Nyolcadrét; keskenyre hajtva 16 
levél. Szövege latin. Kezdi Krassón, végzi Batizon. 
r) „Visitatio Plagae Krassaiensi." 1731. jan. 13. 
Nyolcadrét; keskenyre hajtva 4 levél. Szövege latin. Kezdi 
Vetésen, végzi Bagoson. s) Anno 1737. 2. J a nu á r .  
Negyedrét; két levél. Szövege latin. Kezdi Ombodon, 
végzi Hiripen. t) Van még egy nyolcadrét keskenyre 
hajtott 8 levélből álló egyházlátogatási jegyzet, mely 
Hiripen kezdődik január 17-én; de az évszámot sehol sem 
lehet benne felfedezni. Szövege váltva latin és magyar. 
Feljegyzi a szt. edényeket s a bérfizető emberek számát, 
s ez utóbbiakat többnyire magyarul.

Ezekből a nyolcadrét alakuakat összeválogattam s 
úgy az ivrétueket ,mint a még hiányzókat a Széles András 
említett müvéből hozzájok másolván, egy kötetbe köttettem 
e cim alatt: „A Solymosi-féle egyházlátogatási 
jegyzőkönyv töredékei. Összegyűjtötte H. Kiss Kál
mán. Mánd. 1873.“

2. Jeremiás egyházlátogatási jegyzőkönyve. 
Címe a belső lapon: „Protocullum Jeremiae Visita
torium. Continens Acta visitationis ab 1738. ad  
1796.“ . . .  Tartalma: „Summa visitationis ex cano
nibus excepta. etcet.“

Itt következnek aztán az egyes egyházak megláto
gatásáról évről-évre vezetett jegyzőkönyvek egész 1796. 
január haváig a 842-ik lapon. A 849. lap : „Juramentum 
assessorum“. 851: ,,Egyházfi esküformája" . A 852-től 
számozatlanul végig a Széles András által 1808. körül 
készített tartalomjegyzék , melyből az egyes gyülekezetekre 
vonatkozó adatokat ki lehet keresni. Alakja negyedrét. 
Tartalma túlnyomókig latin.



3. ,,A szatmári traktus jegyzőkönyve, mely
ben az eklézsiáknak esztendőként végbemenni szokott 
meglátogatása beiratik. Készült 1797-ik esztendőben1*. 
Ivrét. Keménykötés, számozva csak 25 lap van belőle. 
Nyelve magyar. Tartalmazza az évenkénti egyházlátoga
tás naplóját 1797-től 1821-ig. bezárólag; azonban az 
1807-ik és 1809-ik évinek csak üres lapjai vannak meg. 
„In nomen Domini“ felirat alatt az első ívnél rövid 
vonatkozás van a vizitacio eredetére, aztán a vizitatorok 
kiindulási ideje van feljegyezve. Szerkesztői az itt foglalt 
naplóknak az esperes vagy kiküldöttei ifjabbika, mint a 
kan. vizitációk rendes jegyzője, s a kegyadományok be
szedője.

4. ,,Jegyzőkönyv, melyben a canonica visi- 
tátiónak hivatalos tudósításai foglaltatnak, kez
dődve az 1822-ik esztendőben". Ivrét. Kemény vastag 
kötés. Számozva belőle 101 lap. Tartalmazza a vizitáció 
naplóit 1833/4-ig. Megnyitja egy terjedelmes értekezés 
,,az egyházi és világi vegyitett kormánynak szükséges 
voltáról, s azok iránti kötelességekről*4. Fel van jegyezve 
benne évenként a látogatásra kiindulás napja s a láto
gatók neve legtöbbnyire. Nyelve magyar. Szerkesztői mint 
az előbbinek.

Az 5., 6., és 7-ik l á t o g a t á s i  j e g y z ő k ö n y v e t  
alkotják azon egyházlátogatási naplók, melyek 1833/4-től 
1851/2 ig és 1860-tól óta a jelen időig terjednek.

I. rész. III. oszt. Belhivatalnoki fizetéslevelek s egyházi 
javak jegyzékét tartalmazó jegyzőkönyvek:

1. „Matricula usualis Vener Tractus Szath
mariensis reparata ab Anno 1705. die 14. Decembr. 
Constat den 90“. ívnyi hosszú. 182 lap. Keménykötésbe 
kötötte legújabban s igy az enyészettől saját kezűleg meg



menté Kiss Áron esperes. Tartalmaz: a) A 3-ik la
pon jegyzeteket; különösen Széles András aszszeszszortól 
(1808); a 35. lapon előforduló gelima szó magyarázatát. 
b) Az 5-ik lapon a tiszántúli püspökök névsorát, kezdve 
Melius Péteren (1560.), lehozva Budai Ezsaiásig. A 
szatmári esperesek katalógusát, kezdve Debreceni Taraczk 
Jánoson 1600, lehozva több kevesebb szerencsével Sza
kái Mihályig 1812. d) A 7—10-ig „Index seu series“ a 
traktusbeli 100. egyház névsora, tartalomjegyzék gya
nánt. e) A 11. lapon; „Proventus Ecclesiarum in 
Tractu V. Szatmariensi existentium stb. Ao Dni 1707“ 
Proventus Ecclesiae Amaczientis stb. stb. berekesztve a 
dijlevelek sorát a vetésivel a 105. lapon. A 115-ik 
laptól a 120-ig az esperesi számadás a traktus pénzei
ről. g) Az egyházmegyei levéltárban levő jegyzőköny
vek s iratok leltárát 1728-ból, a 120. és 121. lapon. 
h) A 175. és 176. lapon számadás az egyházmegyében 
gyűlt kollektákról. i)A 182-ik lapon leltár Helmeczy 
István esperes őrzésére bízott levéltárról. De mindezek 
között legérdekesebbek a dijlevelek, melyek világot vet
nek az egyes egyházak s belhivatalnokaik sorsára 1700. 
előtt. Azonban nem mind a 100. egyházból vannak 
beiktatva a dijlevelek; mert némelyiknek csak neve for
dul elő; részint azért, hogy a 100-ra kiteljék a gyüle
kezetek száma— mint Széles András véli — részint azért, 
hogy lételök emlékezete fentartassék. így például: Doma- 
hida, Gyülvész, Hostádt (Szatmár külvárosa), Kaak, 
Kocsord, Mácsa, Németi, Pálfalva, Pátyod , Pete, Nagy- 
peleske , Kis-Szekeres, Tagy , Ura , Zajta, Jánosi, Vas
várinak csak neve van feljegyezve. A beirt fizetéslevelek 
sem mind 1707-ben Írattak, csak későbben jegyeztettek 
bele; de a beirottak is sokszor jegyzésekkel bővíttettek.

E becses matrikula készíttetője Bélteki János esperes 
volt, azért nevéről Széles András alább említendő miivé



ben mindenütt „Bélteki papbéres matriculájának" 
nevezi. Szerkesztette pedig Szőlősy András sályi 
pap és egyházmegyei főjegyző, mint ugyancsak e matri- 
kula 75-ik lapján olvasható eme szavakból kitetszik: 
„Schola Salyiensis fund. 1703. tempore Pastoris Andreae 
Szőlősi in hac Matricula Proventus Ecclesiarum ex man
dato suorum Principalium annotantis".

2. „A belhivatalnoki fizetések összegeit ki
mutatása a szatmári ref. egyházmegyében 1801“. 
Keskeny ivrét. Tartalmazza a lélekszámot s az iskolás 
növendékek létszámát is stb. Szerkesztette alkalmasint 
Széles András.

3. „A szatmári traktusban levő ekklésiák 
javaiknak és a T. prédikátorok s rektorok fize
téseknek protokolluma: Prot. F “. Belöl ez a tulaj
donképi cim: „Egy oly Protocollum, melybe befoglal
tatnak a Szatmári T. Traktusban található Ekklézsiák 
javai és ugyanazon Ekklézsiákban a belső emberek fize
tései. Készült a főtiszt, superintendentia parancsolatjából 
az 1808-ik és 1809-ik esztendőben11. Tartalmazza a szat
mári ref. egyházmegye jelenlegi gyülekezeteiben a) az 
egyházi vagyon leltárát; b) a belhivatalnoki fizetés
leveleket részben, a mint 1808. és 1809-ben felvétettek, 
részben a mint 1822-ben a beregi egyházmegye levéltá
rából hiteles másolatban kiadva vannak, még pedig két- 
két példányban. Németi és Szatmár hiányzanak belőle. 
Ivrét. Kemény kötés. Lapszám nélkül. Nyelve magyar. 
Szerkesztésében nagy része volt Széles András aszszeszszor- 
nak , ki 1808. és 1809-ben Kabay Ferenc esperessel 
vizitálván részint utasítást adott a leltár- és dijlevelek 
készítésére; részint azokat maga irta le , s íratta alá az 
elöljárókkal s pecsételtette meg; sőt az esperes K. F. 
nevéről „Kabayanum protocollum“-nak is elnevezte. Ere
detileg a 100. egyház javai leltárát s dijleveleit tar



talmazta, mit a belső címlap túloldalán látható szenes 
is igazol; de később a koordináció alkalmával a bányai 
traktushoz csatolt gyülekezetekre vonatkozó okmányok 
belőle kiadattak, s a beregi traktusból átjött egyházak 
(Csécse, Cseke, Fülesd, Istvándi, T.-Kórod, Kölese, 
Palád, Sonkád) okmányai pedig odafűzettek, ezután íratván 
hozzá a címlapot előzőleg, egy új , s a jelenlegi gyülekezetek 
létszámának megfelelő névsorozat mintegy 1822—1823 
körül. Több dijlevél pótoltatott benne azóta is.

4. „A szatmári ref. egyházmegye ötvenhét
gyülekezete, javainak, belhivatalnoki fizetés- 
és más okleveleinek jegyzőkönyve". Készült e 
jegyzőkönyv 1843-tól 1848-ig. Az egyházi javak és
fizetéseken kívül magában foglalja némely egyház törté
neti leírását is leginkább 1777-től 1843-ig. Összeválo
gatta s kötés alá rendezte e sorok írója. Hiányzik 
belőle: Atya, Borzova, Fülpösi, Kisar, Németi, Sályi, 
Szatmár, Zsarolyán. Alakja ivrét: 757 lap.

5. „A szatmári reform, egyházmegyebeli 
gyülekezetek ingó s ingatlan javainak leltára 
és birtokivei". Készítette Kiss Áron esperes 1874/5. 
Tartalmaz telekkönyvi hiteles másolatokat, s az egyházi 
elöljárók által felvett leltárakat.

6. „A szatmári ref. egyházmegyebeli belhi
vatalnokok (lelkészek és tanítók) dijlevelei“. 
Magok az eredeti kulcsok s azok alapján eszközölt pénz
értékben való átszámítások. E jegyzőkönyv még nem egé
szen kész, több belhivatalnoki dijlevél, egyházkerületi 
megerősítése függőben lévén. Készítette Kiss Áron esperes.

I. rész. IV. oszt. Egyházgondnok számoltatási 
jegyzőkönyvek.

1. Szatmári ref. egyházmegye számoltató
széki jegyzőkönyvei", melyekben a gondnoki száma



dásokra hozott ítéletek foglaltatnak 1848-tól 1868-ig. 
Jegyzetté Bartha Zsigmond, számoltató széki jegyző41.

2. "A szatmári ref. egyházmegye e. gondnok 
számoltatási jegyzőkönyve 1868-tól“. Ivrét. Kemény 
kötés. Legnagyobb részt Kiss Áron esperesnek a gond
noki számadásokra hozott Ítéleteit tartalmazza.

I. rész. V. osztály. Történelmi művek.
1. ,,A szatmári Tiszt. Tractus Ekklésiáinak 

Históriája, melyet főképen a szatmári T. Traktus arkhi- 
vumából összeszedegetett 1808-ik és következendő eszten
dőkben üres óráiban Széles András successive a szatmári, 
németi, kisari és gacsályi eklézsiáknak predicatora és a 
szatmári T. Tractusnak egyik assessora“. Ivrét. Kemény 
kötésben. Újra köttetett 1870-ben. Az e. megyei minden 
község egyházi és iskolai állapotai, — s a szatmári kol
légiumra vonatkozólag tartalmaz adatokat, melyek 1810. 
és 1812-ig terjednek. Biztosan idézhetők 1797-ig; de ettől- 
fogva sokszor tévesek, miután nem az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek nyomán, hanem inkább emlékezetből vagy 
a Solymosi Causarum protocolluma után vannak össze
állítva; pedig az első nem mindig hű, a másodikat a mi 
illeti megjegyzendő, hogy az e. m. közgyűlésben jegyző
könyvezett dislokaciót a gyűlés után változott körülmé
nyek sokszor módositák. E végből e sorok írója — az 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek nyomán — kiegészítette 
Széles nevezett művét 1797-től 1836-ig.

2. „A beregi ref. egyházmegyéből átkebele
zett egyházak történetére vonatkozó adatok11. 
Ivrét. E sorok Írójának kérésére készítette barátja Bary 
Sándor, — b. tivadari lelkész s a beregi ref. egyház
megye levéltárnoka, — ugyanazon egyházmegye jegyző
könyvei s okirataiból 1873-ban. Kezdődik 1595-ön, de a



reformációt előzőleg is vannak benne adatok. Tartalmaz 
Botpalád, Cseke , Csécse, Fülesd, Istvándi, Kölese, 
Milota, Sonkád, Tiszabecs, Tiszakóród történetére vonat
kozó adatokat 1821-ig, melyeket 1848-ig a szatmár- 
egyházmegyei egyházlátogatási jegyzőkönyvekből kiegé
szített Kiss Kálmán.

3. „A szatmári ref. egyházmegye 54. gyüle
kezetének történeti leírása". Ivrét 356. lap. Kemény 
kötés. E müvet 1843-ban rendelte meg több példányban 
kiállíttatni az egyházmegye a végből, hogy egy példány 
a gyülekezeti, egy példány az egyházmegyei s egy a 
kerületi levéltárba adassék. Lehet, hogy az egyház- 
kerületre ezek be nem adattak, mert némelyikből 3 pél
dány is van az egyházmegyei levéltárban. Ezekből 54 
egyház leírását összeszedve a fentebbi cimíí müvet szer
kesztettem. Szerzői e műnek az azonkori lelkészek vol
tak , — kik nem is sejtvén Széles András említett müvé
nek létezését, — a helyi anyakönyvek után dolgoztak, s 
igy csak 1775. óta beszélhetnek hitelesen. Hiányzik e 
műből 12 gyülekezet leirása: u. m .: Botpalád-, Cseke, 
Fülesd-, Keér-, Keérsemlyén-, Kisszekeres-, Mánd-, Náb- 
rád-, Szatmár-, Szatmárnémeti-, Tiszabecs- és Uráé. írták 
pedig ezen történeti leírást a következők: 1) Bakó Lajos 
angyalosi lelkész ,,Angyalosi egyház“, 2) Szabó And
rás atyai leik. „Atyai egyház11, 3) Id. Márk Fe rencz  
borzovai 1. „Borzovai egyház", Ka tó  La jos  csahol
czi 1. „Csaho l cz i egyház“, 5) Mándy I s t v án  csász
lai 1. „Császla i  egyház**, 6) Nyi las  Józ se f  csécsei 1. 
„Csécse**, 7) Keresztúri Szabó Ferencz cs.-bagosi 1. 
„Csengerbagos**, 8) Márk Fe renc  cs.-ujfalusi 1. „Csen
gerujfalu", 9) Papp  I s t ván  cz.-dányádi 1. „Czégény- 
Dányád**, 10) G á t h i  I s t v á n  darahi 1. , , D a r a h “,
11) H o r v á t h  I s t v á n  darnai 1. , ,Da rnó“, 12) Somod i  
M o l ná r  F e r e n c z  tyukodi 1. „ Eke tyu ko d* 4, 13) I l l y é s



István f.-gyarmati 1. „ F e h é r g y a rma t ,  14) N a g y  G á 
bo r  fülpösi 1. „FülpÖs“, 15) Kazay  I s t ván  f.-daró- 
czi 1. , ,Fülpösdarócz“, 16) Pász tor  Sámuel  gacsályi 1. 
, ,Gacsály“, 17) Zabolai  Kozma I s t ván  géberjéni 1. 
, ,Géber jén“, 18) Beregszászi  Józ se f  györgyteleki 1. 
„ G yö r gy t e l e k11, 19) Réz I s tván  gyügyei 1. „Gyü- 
gye“, 20) Sza tmáry  Józ se f  hermánszegi 1. „Hermán- 
szeg“, 21) Z. Kozma Káro ly  istvándi 1. , , I s tvándi“, 
22) „Ki sa r “, 23) Szabó Sámuel  k.-naményi 1. „Kisna- 
mény“, 24) Lukács  I s tván  kocsordi 1. „Kocsord“, 
25) Bessenyey Gábor  k.-tótfalusi segédleik. „Komlód- 
tó tfa lu 14, 26) Kósa Antal  kölesei 1. ,,K ölcse“, 27) Nagy 
J ános  kömörei rendes leik. és segéde Kovács  József  
„Kömörö“, 28) H o r vá th  Beniám majtis-jánki 1. „Maj- 
t is “, 29) , , Jánk“, 30) Kolumbán  I s t ván  matolcsi 1. 
„M atolcs11, 31) Da raban tb  J ános  m.-csengeri 1. „Me- 
zöcsenger“, 32) Sípos Ká ro ly  milotai 1. „Milota“, 
33) Szabó László nagyari 1. „Nagya r“, 34) Bar ta  
Szabó József  nagyéczi 1. „Nagyécz“, 35) T ó t h  Pál  
n.-szekeresi leik. , , N a g y s z e k e r e s “, 36) L o v a s  D á 
niel  óvári 1. ,,O vári“, 37) Győri  I s tván  ököritói 1. 
„Ökör i t ó“, 38) Bakos Antal  panyolai 1. „Panyola“, 
39) Ador ján Mihály penyigei 1. „Penyige“, 40) Kiss  
Áron porc8almai 1. „Po rc sa lma14, 41) Tacs i  Bálint  
pusztadaróczi 1. „Pusz t ada rócz14, 42 )T e l e ky  Mihály 
rápolti 1. „ Rá p o l t “, 43) Lány i  J ános  ricsei 1. „R icse“, 
44) Nagy Lajos  sályi 1. ,,S á ly i“, 45) T á r c za y  László 
simái 1. ,,Sim a“, 46) Berey Károly  sonkádi 1. „Son- 
k á d “, 47) Dómján  Pál  sz.-besi 1. „Szamosbes“, 48) Be
r egszász i  Főnyi  Sámuel  sz.-dobi 1. „Szamosdob“,
49) K u l c s á r  J á no s  sz.-újlaki tanító „Szamosuj lak“,
50) Ács András  tatárfalvi 1. ,,Ta t á r f a lv a “, 51) Ács 
Andrá s  t.-kóródi 1. , ,Tiszakóród“, 52) I l yés  Dániel  
z8arolyáni 1. ,,Z saro lyán ‘‘, 53) Farkas  Benedek v.-oro-



szi 1. „Vámosoroszi" ,  54) Márky  J á n o s  vetési 1. 
„Vetés" egyházak történeti leirását.

Az e. m. It. I. részének többi osztályait ismertetnünk 
felesleges.

Az e. ni. levéltár II. része XII osztályra oszlik fel: 
u. m. I. oszt. Régibb oklevelek. II. o. Belhivatalnoki 
bizonyítványok és életrajzok. III. Egyliázkerületi s felsőbb 
végzések és rendeletek. IV. Az e. in. jegyzőkönyvek iratai. 
V. Esperesi számadások. VI. Esperesi naplók. VII. Esp. 
körlevelek. VIII. E. m. pénztárnoki számadások. IX. Lel- 
készgyámintézeti számadások. X. Tanitógyámintézeti szá
madások. XI. Egyes egyházakat illető iratok. XII. Vegye
sek. Ezek közti! csak az I. o. tartalmát ismertetjük meg 
kivonatosan, vagyis a Régibb oklevelek közül a neveze
tesebbeket, jelesül:

1) A nagyváradi káptalan 1650-ki kiadványá
nak másolata, mely magában foglalja dicsőemlékíí 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek az erdélyi és partium- 
beli ref. papok részére 1629. juu. 13. adott ármálisát, 
melyet I. Rákóczi György is megerősít 1642. máj. 10. 
Ivrét. Szövege latin.

2) A Leopoldina explanatió másolata 1691. 
apr. 2. Ivrét. Latin.

3) Egy felhivás másolata „exparticulári confe
rentia, societatis libertatis et aequalitatis" a 
németi bíróhoz, kelet nélkül. Ivrét. Latin.

4) 1718. apr. 15. kelt magyar szövegű cserelevele 
másolata nagykállai Kállay Jánosnak, melyben a kér- 
semlyéni általa adott parokhiális telek helyett, másat cse
rél , közel a templomhoz. Kis negyedrét.

5) 1720. nov. 2. Helmeczy István szatmári 
esperes a budai vallásügyi bizottsághoz felterjeszti az 
egyházmegye sérelmeit. Eg)T féliv, szövege latin.

6) A r. klérus protestatiója 1721. máj. 21-ről
3



a budai vallásügyi bizottság előtt, melyben kijelenti, hogy 
mint az 1606-ki bécsi békének ellenmondott; úgy a pro
testánsok szabadságának most is ellenmond. El vannak 
sorolva itt azon vármegyék is, melyek az 1681. XXVI. 
t. ez. által az ártikuláris helyek közül kiliagyatnak. To
vábbá Erdődy Gábor egri püspöknek liat pontban foglalt 
s III. Károlyhoz benyújtott panasza a protestánsok ellen, 
s arra a helytartótanács utján 1725. aug. 7. adott s Má- 
ramarosm egy éhez intézett felelet. 4. levél ivrét. Máso
lat; szövege latin.

7) 1721. jun. 24. Inquisitio egy méhteleki em
berről, ki feleségét hűtlen elhagyá. Másik oldalán 
pedig alkalmasint Helmeczy István esperes körle
velének egy fragmentje traktusa papjaihoz, melyben 
írja , hogy a semjéni r. kath. plebánusnak írandó felelet
ben , ki a kálvinista papok erkölcsei és az egyházi regi
men iránt nyomozásokat te tt, azokat a vallásügyi bizottság 
elébe adandó, — „az olyan predikánsok erkölcsét és eklé 
zsiai regimenünket vellicáló particuláritásokra kiereszked
nünk, aképen a magunk jussát eladnunk" nem szabad stb.

8) 1721. oktob. 8. Ragályi Ferenc vallásügyi 
küldött, Helmeczy I. esperesnek adott nyug t á j a ,  a tőle 
felvett 50 frt. segélyről.

9) Szatmár város főbírája s tanácsa levelének 
a szatmári traktus jegyzője s tanácsbirái stbhez a Cégé- 
nyi gyűlésbe intézett másolata 1723. márc. 5. Féliv; csak 
cime latin.

10) Oktob. 3. 1723. a f . -gyarmat iak levele,  mely
ben új papra kérnek konszenszust. A pecsét ép és igen szép 
lenyomat, feketeszurokra nyomott fehér papíron. Címerül 
a Báthori három sárkányfogat viseli e körirattal: „Sigil
lum oppidi Fehérgyarmat. 1606“.

11) 1723. jun. 12. III. K á r o l y  m a n d á t u m a ,  hogy a 
protestánsokat háborgatni nem szabad. Ivrét; latin másolat.



12) 1724. Nagyari Jakab esperes által rendelt egy
házi  j a v a k  össze í rása .  Két iv; latin.

13) A csengenek konceszszát kémek 1724. oktob. 30. 
Solymositól „egy ördögadtával“ káromkodó poe
niteáltatása végett.

14) Bagossy László alispán válasza 1725. máj. 7. 
Solymosihoz, melyben bizonyos nemes embert a megyei 
törvényszék elé idéztetni, továbbá a szolgabirákkal a 
„pium legatumok" iránt inquiráltatni ígéri, hogy a „deso- 
láta eklák reparáltassanak“. Végre ígéri, hogy a cinter
mek bekerítése iránt is parancsolni fog, s felhívja az espe
rest, hogy: „az eklán kívüli emberek s a lelki- 
pásztorok és mesterek fizetését meg nem adó 
renitensek felöl továbbra is tudósítsa“.

15) Pathay János dunamelléki superintendens 
f e l e l e t e  Mágocsy Mihály pesti alispán kérdőpontjaira 
1725. nov. 10. Latin. Ivrét. A kérdőpontok szuperinten
densé tétele, püspöki joghatósága, vallásügyekbeni függése, 
s jurisdictiojának kiterjedése stb. felé irányulnak. Másolat.

16. és 17. Commissio Cons. Regi. Locumtenent .  
Superintendentes, seniores qui nominentur in hoc Tractu 
et unde acceperant authoritatem, unde dependeant et quot 
habent fratres sub sua inspectione? 1725. aug. 18. és 
decemb. 5. Ivrét. Latin. Másolat. Ugyanezt megujitá 
a helytartótanács 1727-ben dec. 5-én.

18) 1728. jan. 22-én Keresztury Lukács bátori 
pap és szabolcsi esperes kérdi Solymosit, mit felelt a 
helytartótanács következő kérdéseire: „1) Van-e superin
tendesünk? honnan tettük? 2) Vannak-e seniorink? honnan 
vették authoritásukat? s honnan van dependentiájok ? 
3) Számszerint, névszerint mennyi miniszterek vannak 
directiójuk alatt? és micsoda cellában residálnak?“ Ugyan 
e levélre van jegyezve Solymosi sajátkezű felelete is. Két 
levél; negyedrét.



19) A fentebbi  felelet  lat inul  egy féliven.
20) Bessenyei  I s tván érmelléki esperes 1728. febr. 

16. Székelyhídi parokhiáján kelt l eve le , melyben felhívja 
a szomszéd espereseket, hogy Zoványi György egyház
kerületi főjegyzőt, az esperesek reáadandó szavazata által 
tegyék meg szuperintendensnek, inspektornak, vagy pre- 
zidensnek, s hasonló szavazattal valakit az esperesek közül 
nevezzenek ki főjegyzőnek, „hogy egyenlő suffragiomunk 
lévén — Zoványi György — mint merészségnek 
férfia heroice előálljon és megfeleljen, velünk és 
érettünk militáljon“. Féliv; szövege egészen magyar.

21) Zoványi György püspöknek Ziláhról, 1728. 
juni. 16. kelt l a t i n  l eve le ,  melyben azt hja az espe
reseknek , hogy mivel ő hozzá az időszerint a felszente
lendő papoknak menni nem bátorságos, ő a formatákat 
(papi oklevél) elküldi az esperesekhez, hogy azok oszto
gassák ki a kibocsátottaknak. írja azt is, hogy formaták 
vannak még az özvegy püspöknénél is ; továbbá, hogy a 
szuperintendencia ládájában, — „nihil repertum est 
praeter aliquot literasprivilegialis ad diversos 
episcopos mittas“. Ezen egy ivet tevő levél hátára 
fel vannak írva az esperességek is és az esperesek ez 
időkori lakhelyei, u. m .: Bihar in Keresztes, Érmellék 
in Székelyhid, K.-Szolnok in Sz.-Király, Máramaros in 
Urmező, Szatmár, ibidem, Nagybánya inBerkesz, Ugo- 
csa in Szőlős, Bereg in Tiszabecs, Szabolcs in Báthor, 
Debrecen in M.-Pályi, Kunság in N.-Rév, Békés in Makó.

24) Zovány i  György  püspök 1729. jun. 28. kelt 
kö r l ev e l e ,  melyben elsőben szól némely dicséretek 
szerzőiről; másodszor arról, hogy az öreg énekeskönyvet 
ki kellene javítani; harmadszor az egyházkerület levéltá
rában levő diplomákról, azokat elősorolván eként:

I. Stephanus Bocskay cels. Transylvaniae Princeps 
Anno 1606. dat. literas privilegiales pastoribus reformatis



in Transylvaniae et partibus Regni Hungariae eidem ad
nexis usque ad Tibiscum amnem. Ut uxores eorun
dem cum liberis sint exempti ab omnibus, taxis, 
servitiis etc. Usque quo nomen suorum defunctorum 
prae se tulerint.

II. Consimiles literae datae sunt a cels. Gabriele 
Báthory; ubi Partes Hungariae ita describuntur. Cis et 
u l t ra  Tibiscum.

III. Eodem literae confirmantur a cels. Principibus 
I. et H. Rákóczyis.

IV. Li teras  nobi l i tares  sive Armales donat cels. 
gloriae memoriae Princeps Gábriel Bethlen de Ik tá r , Pas
toribus reformatis, tum Transylvanis tum et in Partibus 
Regni Hungariae cis et ultra Tibiscum degentibus. In 
quibus literis Pastor utriusque sexus consensu totius nobili
tatis, recipiunt in numerum geniunorum verae nobilitatis. 
Fidelium, in omnem posteritatem etcet.

V. Has confirmant Principes Rákóczyi, Michael Apaffy. 
Et hac omnes Privilegiales literae, sunt munitae sigillis 
pendentibus. In literis nobilataribus pro insignibus pictus 
est: Clypeus coelestini coloris, in cujus campo seu arca 
visit Leo dimidus, et nubibus tumultuantibus anergens ette.

VI. Est etiam diploma Palatini Comitis Georgii Thur- 
zoni Cottu Inclyto Szatmár, in oppido Ovár  editum, de 
puniendis adulteris, furibus blasphemis foedifragis etc.

„Coetera non se tanti, ut nunc annotentur“.
Ugyancsak e körlevélben Zoványi még a követke

zőkről beszél; 1) A kánonokat abbrevialni kellene......
Minthogy azokban egész theologiai dissertatiok iratnak meg, 
De sacra Scripturae, De sacramentis, De ritibus adminis- 
trationis. Ezeknek kihagyásával, avagy csak kontractió- 
jával rövidebb kánonokat kellene nyomatni; hogy a pré
dikátor ne excipiálna, mikor impingal a kánonok szüksé
gével.... 2) A Poenitens személyek absolutiója iránt, és



a betegek visitatiója iránt is kellene az ifjú prédikátorok
ért valami formulát irni és az agendák végéhez toldani. 
3) A Melotai agendaját (minthogy ez legközönségesebb) 
nem ártana abbreviálni, hogy könyvnélkül jól tudná az 
ifjú tanító és az időhöz képest tartani magát, tudna ren
desen ministrálni. 4) A sz. superintendentiának bizonyos 
szükségei végett minden esztendőben kellene publicaltatui, 
mint a Duna mellett sz. korona neve alatt, hogy 
lenne valami költség a ládában. 5) A sz. generalis syno
dusban szokott Formulam Juramenti ordinandorum 
minden tisztes senior írja le , hogy az exmittendusokat 
ezután a szerint adjurálják. 6) De chi rothes ia  sic sentio: 
Esse r i tum necessar ium si per tempus luceat juxta Apos
tolorum ; vel in synodis generalibus; vel (si non licuerit) 
uno alterquo Seniore: maxime jurato Notario praesentibus 
juxta can. Transylv. 93. etc. 7) Ha az idő engedi. hirt 
adok, hogy csak kevesen is mint mostan irám, a szerint 
ad evitandam calumniam plebis intensatae, a t. seniorok 
imponálhassanak velem együtt. 8) Ha a senioroknak bajok 
leszen, magok ven. dioecesisekbeli atyafiakkal; kettőt a 
t. seniorok közül convocaljon, és azokkal igazítsa dolgát". 
Ezt követi a „Formula juramenti ordinandorum". Végül 
arra figyelmezteti az espereseket, hogy a privilégialis leve
leket traktusaik jegyzőkönyvébe beírják. 12 levél negyedrét.

25) Jegyzetek a nagy zsoltár korrekciója sorsáról stb. 
Negyedrét, 12 levél. Latin és magyar 1729.

26) A szatmári traktus egynéhány papjainak voxa 
a nagy zsoltár korrekciója iránt 1721. jul. 21. Negyedrét 
két levél; latin.

27) A posonyi orsz. gyűlési protestáns követek pénzt 
kérnek Szatmárból az ágens számára 1729. sept. 11. Egy 
levél; 4-rét; magyar.

28) Ráday Pál levele 1730. jan. 12. Losonczról, 
hogy a pesti vallásügyi bizottságban miként s hogy kel



lene részt venni. A költség beszerzésére jó volna nagyobb 
ref. városokban bortméretni stb. Tanácsot kér az espe
restől.

29) A helytartótanács 1731. ápr. 6. protestánsokat 
illető terhes pontjai. Ivrét; latin. Ugyanez van kiadva 
királyi aláírattál ellátva, mintegy resolut io  gyanánt, a 
fentebbi kelettel Bécsből, a vallásügyi bizottság munká
lataira; vagyis más szavakkal: a Carol ina  resolutio.  
Ivrét. Latin. Mindkettő másolat.

30) Zoványi  György  p. Zilahon 1731. május 27. 
kelt kör levele ,  melyben irja, hogy a fentebbi helytartó- 
tanácsi intézménynek engedelmeskedni nem kell. stb. 
Féliv; magyar.

31) Ráday Pál által készített és a reformátusok 
részéről beadott kérvény az 1731. ápr. 6-ki helytartó- 
tanácsi intézmény ellen III. Károlyhoz. Ivrét. Latin. 6 
levél. Benne van az evang. folyamodványa is. Másolat.

32) Igó Gy. esperes ajánló levele a vallásügynök 
számára segély tszedő papok részére 1731. aug. 8.

33) Zoványi  b í r á l a t a i  Ráday fentebbi kérvényére 
1721. aug. 11. Két 4. rét levél. Latin és magyarul, de 
olvashatlan rósz irás.

34) Zoványi  körlevele Zilahról 1731. a nagybá
nyai , máramarosi, ugocsai és szatmári traktusokhoz. Tu
datja , hogy Ráday ágensül ajánlkozott, ezenfelül minden 
vármegyéből két követet kér, kik az egyházak sérelmeit 
felvinnék s belőlök kettő ott maradna — „választ ostrom- 
landó" — Bécsben. Ezek számára költséget kér. stb. Két 
levél; 4. rét; magyar.

35) Becsky György szolgabiró commissiója  Igó 
György esperes számára 1731. jan. 4., melyben „inti
máltatik minden helységben lakó nemesi és paraszti ren
deknek, hogy a hol t. Igó esperes úr — mint canon, 
visitator— megfordul és praesentiajokát kívánja.... eleiben



sub poena articulari et statuti J. Comitatus compareálni 
el ne mulasszák

36) Igó esperes körlevele 1731. febr., melyben 
az ellene fellázadók ellen, az őt pártoló papoktól bizalmi 
nyilatkozatot kér. Ivrét. Magyar.

37) A fentebbi  ügyben  1731. febr. 26. Szatmár
németi András beregi trakt. nőt. és Jósvaföi Deli Pál 
aszszeszszor által Szatmári tartott vizsgálat jegyzőkönyve. 
Ivrét. 7 levél; latin, magyar.

38) A hollandi rendek (1731. dec. 10.) Nagy
brittania (1732. febr. 14.) Dánia (1732. febr. 22.) köz
bevetését tárgyazó iratok a német császár és magyar ki
rálynál , a vallásügyben ; különösen , hogy a magyar pro
testánsok a szűz Máriára és a szentekre esküdni ne kény- 
szeritessenek. Ivrét; négy levél; latin.

39) Kuncz Jákób bécsi lutherán. ágens levele, 
melylyel közli a kancelláriához a vallásügyben benyújtott 
kérvényét, s erre tett feleletet. írja, hogy a szuperinten
dens tétele felöl lehet reménység, továbbá hogy a vallás
ügyben a felség elnöklete alatt tartandó miniszteriális kon
ferenciára benyújtandó kérvényben — a kancelláriái javaslat 
szerint— el kell számolni, hány szuperintendens volt eddig 
s kik voltak ez alatt stb. Ivrét; két levél; latin.

40) A szuperintendensek konfirmálása s a vallás
ügyi sérelmek orvosoltatása végett Bécsbe küldött szat
mármegyei protestáns követek, u. m.: Komáromi György, 
Zoltán István , Csanády Sámuel, Baranyi Mihály , Maróthy 
György, Domokos Márton, Kuntz Jakab, Csejtei Zsig- 
mond részére kiadott megbízó levél másolata. Az ere
deti kelt Csengerben á vármegyei közgyűlés stb. alkal
mával sept. 17. 1732. Aláirvák: Nábrády Gábor, Korda 
Mihály, Erdőhegyi Miklós, Komáromy András, Böször
ményi Nagy Sámuel táblabirák, Kölcsey Kende Zsig- 
mond és Muray Miklós, — gróf Bethlen Adám, — Sassy



Sámuel — Teleky grófnő javainak igazgatója — által. 
Féliv; latin.

41) Ráday Pál Péczelen 1732. nov. 22-én kelt 
Baranyi Mihály debreceni biróhoz intézett magyar szövegű' 
l eve lének  máso l a t a .  Sürgeti itten a szuperintendentziák 
konskripcióját stb.

42) Debrecen város bírája és tanácsa levele 
az esperesek, illetőleg Igó György szatmári esperes
hez, melyben a Ráday által kívánt konskripciót sürgeti 
s arra nézve némi utasítást ad. Ivrét; két levél; magyar.

41) Utasítás a traktusok konskripciója, 
s a kredencionálisok kiállítása iránt. Féliv; magyar. Kelt
1732. dec. 4.

42) Zov ány i  Gy. p. 1732. dec. 6. k ö r l e v e l e ,  
melyben tudósítja az espereseket, hogy Ráday levele s 
a debreceni tanács felhívása szerint készítsék e l , s küld
jék az összeírásokat stb. Féliv; magyar.

43) A protestánsok részéről a szuperintendensek 
tételének megengedése, s vallásszabadság adása végett
1733. márc. 3. benyújtott kérvény másolata. 4 levél; 
ivrét; latin.

44) Zoványi  kör l eve le ,  melyben Vecsei István szat
mári papot exkommunikálja. 1733. szept. 31. Ivrét; latin. 
Csatolva vannak a több rendbeli ide vonatkozó iratok is.

45) Zoványi  p. körlevele 1734. febr. 26. Zilah; 
melyben tudatja: a) hogy a kánonokat elkészítette s ki
nyomatta ; ára 8 garas, b) Szavazzanak a traktusok egész 
ünnepélyességgel egyházkerületi főjegyzőre stb. Egy iv ; 
magyar.

46) Szilágyi Sámuel bécsi ref. ágens levele
1734. jul. 10. valamelyik „Tekintetes úrhoz", melyben 
írja, hogy 1734. jul. 9. adtak be kérvényt a reformátu
sok nevében a felségnek, melyben szó volt: 1) De superin- 
tendentiis. 2) Occupatione templorum, exercitiisque túr-



batione. 3) De juramentis. 4) Peregrinorum evangelicorum 
concivilitate. 5) Praetensá Apostasia. 6) De Scholarum 
intradendis scientiis libertate. 7) De ministris et scholarum 
rectoribus stb. „A Barsmegyében lévő eklézsiák elnyomat- 
tatását is representáltam, obtinealtam is parancsolatot 
p. informatione a consiliumra.... a komáromiak dolgában 
commissiót sollicitálok a bellicumon, meg is igértetett“. 
Panaszol, hogy fizetését rendesen nem kapja stb. Negyed
rét; magyai1; egy levél. Másik levelén Kuncz Jakab latin 
levele foglaltatik.

47) Szi lágyi  ágens 1734. aug. 28. hasontartalmú 
magyarszövegíí értesítése a szatmári espereshez egy leve
lén 4. rét.

48) U g y a n a n n a k  azon királyi resolutiot közlő — 
Tgóhoz írott — levele 1734. okt. 29., melyben tudatja, 
hogy a két prot. felekezet számára nyolc szuperintendens 
választása engedélyeztetett „itt invigilent moribus et doctri
nae praedicantium iisdem subordinatorum“ stb. Kétlevél; 
negyedrét.

49) Zovány i  p. 1734. nov. 23. Zilahról kelt latin 
kör leve le ,  melyben tudatja: 1) hogy a reformátusok
nak négy püspök választása engedélyeztetett. 2) Hogy az 
urak négy fő és négy segéd gondnok tételét is tervelik, 
ezenkívül az agenciák számára világi pénztárnokot. Féliv.

50) De modo colligendarum Elemosynarum pro 
ageute viennensi et deputatis. Ivrét. Két levél; latin.

51) Nánás város levele 1735. febr. 4. a szatmári 
traktushoz egy válóperben.

52) Nagy Miklós fekete-gyarmati származású egyén, 
mint Rákóci-párton levő vallatási jegyzőkönyve 1735. máj. 
2-án. Ivrét két levél; latin.

53) Zoványi  rendelete  1737. sept. 11. előtt Jeré- 
miás István szatmári e. m. jegyzőhöz, hogy az elhalt 
esperes Vitéz István temetésekor más esperest válasszanak



és annak esztendejét is töltsék k i , bárha sz. Mihály nap 
előtt halt is meg.

54) Jeremiás István püspöki konfirmációja 1773. 
okt. 11. Negyedrét két levél; latin.

55) Z o v á n y i  Gy. p. levele, melyben vigasztalja 
Jerémiá8 István szatmári esperest, ki Bájoki szupplau- 
taciója miatt Németit elhagyá. Zilah, 1738. márc. 24. 
Két levél; negyedrét; magyar.

56) Dö m sö dy  J á n o s  beregi esperes levele, mely
ben szatmári kollégáját arra kéri, hogy az általa exkom
munikált Istvándiban ne engedje a sákramentomokat ki
szolgáltatni a szatmári traktusbeli papok által. Tarpa, 
1738. dec. 30. Két levél; 4. rét; magyar.

57) Z o r án y i  p. közb env e tő  l eve le  Jeremiásnál 
az exkommunikált homokiak érdekében. Zilah, 1740. jun. 
15. Két levél; 4. rét; magyar.

58) A sz. németi egyház reverszálisa, melyben 
„rekognoskálják, hogy megkeseredett szívvel szemlélvén 
eklézsiájokban és a venerábilis kollegatusban támadott 
egyenetlenséget, melyet  hogy  a venerabilis traktustól 
való függetlenség okozott, fájlalva ismerik el“. „És egy
szersmind mostan magunkat ad omnem obedientiam et 
dependentiám canonicam in rebus ecclesiasticis submit- 
táljuk'1. Egy iv; magyar. Kelt Sz.-Németiben, 1742. 
jun. 16.

59) Becsky László szolgábiró levele Jeremiás 
espereshez, melyben felhívja, hogy a Szatmárvármegye 
által 1742-ben kivetett 545 rhénesftnyi szubzidiumot 1742. 
jun. 28-káig szedje be. 1742. jan. 13. Negyedrét; két 
levél; magyar.

60) Zoványi  p. Zilahon 1742. jan. 20. ez ügyben 
kel t  levele,  melyben azt tanácsolja, hogy egyelőre 
ne kontribualjanak, hanem írjanak a fokuratorhoz. Két 
levél; negyedrét; magyar.



61) A szatmármegyei ref. papok kérvénye a 
vármegye sérelmes határozata ellen Károlyi Sándor főis
pánhoz. Egy iv; magyar.

62) Ugyanazon  kérvény gróf Károlyi Ferenc 
nevére címezve. Egy iv ; magyar. Mindkettő elutasító hát
irattal. A tábornagyé jan. 30-káról, a főispáné febr. 2-káról.

63) Ugyanazon kérvény Szatmármegyéhez. Egy 
iv; magyar. Rajta a megye febr. 26-iki válasza.

64) Zoványi  p. hata lmas rezoluciója Szatmár- 
vármegye végzése s levelére. Egy iv; ivrét; magyar. Kelt 
Zilahon, 1742. márc. 10.

65) Gróf  Teleki  Mihály levele Bécsből, 1742. 
febr. 24, melyben ajánlja Jeremiásnak, hogy csak fizes
sék meg a szatmárvármegyei papok a szubzidiumot. Ne
gyedrét ; két levél; magyar.

66) Gróf Bethlen József máramarosi főispán márc. 
28. 1742. Szigetről keltezett levele ,  melyben megdicséri 
Zoványit, s azt javasolja, ne adják magokat azon onus 
alá, bár mit beszéljen is Teleky Mihály és a vele egyet
értők. „Ha háborgatni fogják, — ígéri, — pi’o tectorium 
mandátumot hozat“. Ivrét; két levél; magyar.

67) Sza tmárvármegye  ez ügyre vonatkozó határ  
zatai ,  melyek közt az 1742. máj. 21-diki végzéssel ez 
ügy bejezve lön, az egész szubzidialis költség elenged 
tetvén. Ivrét; 3 iv; latin. Ujfalusy Miklós főispán rendeletére 
kiadta Horváth József megyei levéltárnok okt. 31. 1870.

68) Zoványi  p. Zilál», 1743. máj. 11. levele,  mely
ben ir valami vétkesekről „sub nominibus Cleomachi et 
Cleo8trataeu, kik méltók volnának a divortiumra és köröz- 
tetésre; de az utóbbi katholika lévén azt székökön kell 
perelni. Citálja őket a vármegye székire, ahol mindkét 
vétkükért halálra fognak ítéltetni stb. Tudatja, hogy a 
kánonokat sokkal bővítve elkészítette és Szöldi kezéhez 
küldte. 4-edrét; 2 levél; magyar.



69) 1745. juli 25. Helytartótanácsi intézmény, 
mely megengedi a protestáns templomok javítását: de új 
templomépités esetén a királyhoz való folyamodásra uta
sít. Féliv; latin.

70) 1749. jan. 10. Helytartótanácsi intézmény 
„Acatholici superintendenstes Transilvani ne extendant 
ad Ecclas Ref. Transilvaniae vicinas in Hungáriám suam 
jurisdictionem et inspectionem." Féliv; latin.

71) 1754. decemb. 16. He ly t a r t .  tan. i n t é z m é n y  
m á s o l a t a ,  melyben a földesuraknak jog adatik, misze
rint az alattvalóik által behozott protestáns papokat maguk 
vagy tiszteik előtti prezentálásra kötelezhessék, azon ürügy 
alatt, nehogy a prot. prédikátorok cimén „vagabun
dus" vagy „criminibus implicitus emberek szán
janak be a községbe.14 Féliv; latin.

72) 1755. febr. 17. Szilágyi Sámuel püspök 
levele Debrecenből Jeremiáshoz, a fentebbi sérelmes helyt, 
intézmény ellen. Ivrét: két levél; magyar.

73) Zoványi György püspök halála után tar
tott szuperintendencialis tanácskozmányok jegy
zőkönyveinek kivonatai. 1763. apr. 26-tól 1785. aug. 
14-ig. Részt vettek ezekben a világiak is. Ivrét.; féliv; 
latin.

74) Az egyházkerület 1763. körül hozott vég
zései az alamizsnákat s azok kezelőit illetőleg. 
Ivrét. Egy iv; magyar.

75) 1765. máj. 23. után. Mária Theréziához 
benyújtott ké rvény illetőleg mentő i ra t ,  melyben a 
deákok által, legációk alkalmával kérni szokott alamizsna 
tárgyában Írnak s mentik magokat különösen a debreceni 
tanárok. Ivrét; 6 levél; latin.

76) Ex Locumten. Consilio Regio 1767. jan. 
15. „Damnatos ad supplicium, Ministris Ecclesiarum 
Protestandum comitari non licet.44 Ivrét; két levél; latin.



77) Ex Locum.  Cons. Reg. 1768. 28. juli. „Inter- 
dictió divortiorum, quae per Reformatos Seniores et supe
rintendentes institui solebant."

78) 1771. ápr. 23. Újvárosi Nagy Sámuel espe
res megerősittetését tudató szuper, okirat. Ivrét; két levél; 
latin.

79) 1773. ápr. 20. Sza lay J á n os  szatmári jezsuita 
szuperior és plebánusnak az óvári paphoz Írott levele. 
Féliv; magy.

80) 1774. szept. 15. R e g i u m  mandatum.  Kom
játhy László letett papot felmenti. Megtiltja a papi men
szalét, melyet az exmiszsziókor az ekkla adott. Relációt 
kiván az exmisszió dijáról. Parancsolja, hogy a papot 
pénzre büntetni nem szabad. Féliv; latin.

81) 1774. dec. 12. Mandatum ex Locumten.  
Cons. Regio.  Parancsolja a ref. esketési formulából ezen 
szavakat ,,mig tisztaságában megmarad11, kihagyni. Ivrét; 
egy levél; latin.

82) 1778. máj. 19. A szatmári traktusbeli grega
rius papok gravamenei. 11. pont. Ivrét; két levél; 
latin.

83) 1778. jun. 16. A g r avamenek  megvizsgá
lása  véget t  k ü l d ö t t  bizot t ság munkála ta .  Kelt 
Csekében. Ivrét; négy levél; latin.

84) 1781. ápr. 23. Szuperint .  j egyzőkönyv i  
k ivonat ,  melylyel a megcsonkított Heidelbergi káté hasz
nálata eltiltatik. Negyedrét; egy lap ; latin.

85) 1782. máj. 16. He ly t a r tó t anács i  intézmény,  
mely tiltja a protestánsok háborgatását, a felekezetek 
versengését stb. Ivrét; két levél; latin.

86) 1787. márc. 30. P. Szathmári István püspök 
körlevele, melyben tudatja, hogy az iskolatanitók, ha 
előbb a szuperintendenstől exmittáltatnak, prédikálhat
nak is ; a többiek pedig csak könyöröghetnek a pap beteg



sége esetén. E végből a tanitók iskolázottsága felöl kimerítő 
jelentést kíván, s az exmittálandékat maga elé rendelteti.

87) Helyta r tó t anács i  intézmények 1782-től 1786.
dec. 5-ig. 1) Superintendentes Aug. et Helv. Conf.
examinent et ordinent ministros et testimonialibus provi
deant. 2) In ecclesiis filialibus exercitio religionis tempore 
publicati Edicti Tolerantialis provisio et matribus eorum 
affiliatis contiones funebres habere licet, stb. stb. Egy 
iv ; ivrét; latin és német..

88) 1783. febr. 17. He ly ta r tó t anács i  in tézmény 
a hat heti cenzúráról s az a áttérőkkel való emberséges 
bánásmódról. Ivrét; latin.

89) 1783. febr. 21. Kir. kance l l ár ia i  r ende l e t ,  
melyben meghagyatik, hogy kiadatván az edictum tole- 
rantiale, a fundusok összeírása a felséghez beadassék. 
Ivrét; latin.

90) 1783. jul. 28. He ly ta r tó t anács i  i n t ézmény  
az öszszehivandó zsinatról. Féliv; latin.

91) 1783. dec. 9. Helyt, i n té zmény,  a helytartó- 
tanács Pestre szállítása; az iskolák szabályozása; a jogi, 
orvosi és bölcsészeti karban az egyetemen s más akadé
miákon , a tanároknak valláskülömbség nélküli alkalma
zása , s a tanulóknak vegyesen tanulhatása felöl. Ivrét; 
egy iv; latin.

92) 1784. márc. 22. Helyt. t. i n tézmény a pro
testáns községek affiliátathatásáról. Féliv; latin.

93) Hely tar tó tanács i  intézmények 1784—1786-ig 
a gyászbeszédeknek a leányegyházban is tarthatásáról; 
a kántoroknak temetési szabadalmáról; a protestánsoknál 
divó avatás  címen fizetendő díjnak a türelmi parancs kihir- 
detésekori állapot általi szabályozása stb.-ről. Ivrét; egy iv ; 
latin és a német helyett egy helyen annak magyar fordítása.

94) H e l y t a r t ó t a n .  i n t é z m é n y e k  1785-ből. A 
pátrónusok fundaciók tétele végetti megkeresése megen



gedtetik. A keresztelési stola eltöröltetik. Dispenzació 
kéréskor esküdni kell. Filiában temetéskor nem szabad 
énekelni. A 3-ik fokú házasság megengedtetik. 3 ivrét 
levél; latin,

95) 1785. jun. 29. E g y h á z k e r ü l e t i  r e n d e l e t  a 
kollégiumok publikációja s a gyüjtelékekről való száma
dásról. Ivrét; egy iv; latin és magyar.

96) 1785. okt. 4. Ex Locumten Cons. reg. Re
gulatio scholarum protestantium. Ivrét; egy iv; latin.

97) Egyházker. jegyzőkönyvi kivonat. 1785. okt. 
11. A szuperintendens választásról. Ivrét; egy levél; latin.

98) Egyházkerüle t i  j egyzőkönyvi  kivonat.  1876. 
jan. 16. Sürgeti az iskoláztatást, s a papjelölteknek mielőtt 
valamely egyházba beiktattak a püspök elé állittatását stb. 
Egy iv; latin.

99) Helyt.  t. i n tézmény,  mely megengedi, hogy 
a mely leányegyházban templom van, ott szabad vallás
gyakorlat legyen stb. 1786. jan. 24. Féliv; latin.

100. Helyt.  t. intézmény.  1786. febr. 14, mely 
kiveszi a papok kezéből az inneprontás és más kihágá
soknak polgári fenyítékkel való büntetését; egyszersmind 
eltiltatik mindenféle eklézsiái lakomázás a közpéuztár rová
sára. Féliv; latin.

101) Egyházker .  u t as í t ás  a II. József házassági ren
deleté tárgyában stb. 1786. márc. 6. Ivrét; 2. levél; magyar.

102) Egyházkerü le t i  j egyzőkönyvi  k ivonat  
1786. apr. 24, mely a harmadnapi „solemnis cultust“ 
eltörli, az espereseket a helyosztó-gyűlésen az agenciákról 
számadásra kötelezi, s az eféle adakozások számára külön 
ládát rendel. Ivrét; két levél; latin.

103) Paksi Szathmári István e. kér. főjegyző 
levele s felhívása, melyben jelenti, hogy Szilágyi Sámuel 
püspök meghalt, ennélfogva új püspökre szavazzanak a 
traktusok. 1785. aug. 16. Egy iv; latin.



104) P. Szathmár i  Is tván püspök levele 1786. 
szept. 28, melyben kimutatást kiván az egész egyházme
gyéről. Egy iv; magyar.

105) Püspöki  j e l en t é s  az egyházigazgatásról 1787. 
jan. 15. Egy iv; latin.

106. P. Sza thmár i  I s tván  püspök  levele ,  mely
ben a német nyelv tanulását és tanítását a „nemzeti  
c u l t u r a “ érdekéből is sürgeti. Egy iv ; magyar.

107) A p ro t es táns  iskolák é rdekében  a felséghez 
benyújtott ké rvény 1788. körül. Ivrét; 5 levél; latin.

108) Helyt .  t. in tézmény 1788. jan. 29 a „simul- 
tan cultus“ érdekében. Féliv; latin.

109) Az egyházkerü le t  felelete a debreceni 
tanácsnak, a triviális iskolák összeírásáról stb. 1788. febr. 
20. Féliv; latin.

110) A k i r á ly i  biztos rendeletéből Szatmári. Marcsa 
Mózes espereshez Írott levél 1788. márc. 1., melyben 
főleg a lelkek száma kívántatik. Féliv; latin.

111) A sza thmár i  egyh.  megyének a szuperin- 
tendenciára benyújtott indokai, a szimultán kultus ellen. 
Egy iv; latin.

112) Hunyady Ferenc generál, nótárius levele 
Marcsa espereshez, melyben a protestáns fundációk be
adását illetőleg utasítást ad. Két levél; 4-edrét; magyar. 
Kelt Debrecen, 1789. nov. 12.

113) Hunyady  Ferenc  egyh. kér. főjegyző Mar
osához intézett levelet 1791. jan. 18., melyben csodál
kozását fejezi ki a felett, hogy Sinai Miklós tanár Mar
osát is konvokálta a gyűlésre és még kívüle másokat 
is stb. 2 levél; negyedrét; magyar.

114) 1791. máj. 3. Sinai Miklós levele Mar
osához , melyben tudatja, hogy püspöki hivatalát tényleg 
megkezdette. Egy iv ; magyar. Ezzel együtt megemlítjük,
hogy a Sinai ügyre vonatkozólag minden ez ügyben kelt
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levelezés, jegyzőkönyvi kivonat, helyt, rendelet megvan 
a szatmári ref. egyházmegyei levéltárban másolatban; de 
ezek sokkal ismertebbek, hogysem e lapokon bővebbi 
ismertetésük felesleges nem volna.

115) 1792. nov. 20. E g y h á z k e r ü l e t i  h i r d e t m é n y  
a tehénhimlő oltásáról; egyszersmind he ly t .  tan. i n téz
mény ,  melyszerint csak az önként adott s később nem 
revokált reverszálisok ismertetnek el kötelező erejüeknek. 
Ivrét; két levél; latin és magyar.

116) A sza tmár i  ek lézs ia  e l ö l j á r ó in ak  Kábái 
Ferenc espereshez intézett levele 1795. febr. 28-dikáról, 
melyben a „canonica vistatió" elfogadása ellen nyilat
koznak, „Mivel emberek emlékezete óta soha nem volt 
szokásba, hogy a traktualis tisztek a szatmári ekklát 
vizitáljáku. Két levél; negyedrét; magyar.

117) A t i s zán tú l i  e g y h á z k e r ü l e t  végzése 1795. 
május 19. a t a n í t ó k a t  i l l e tő l eg .  Ivrét; két iv; magyar.

118) H u n y a d y  F e r e n c  p üs pö k  rendelete Kábái 
Ferenc espereshez „Makai németi kántor őkelmének fele
ségével való állapotját“ illetőleg. Ivrét; egy levél; magyar. 
1795. jun. 2.

119) A s z a tm árn ém e t i  ekla  elöljáróinak 1795. 
nov. 8. Kábái Ferenc espereshez küldött levele, melyben 
írják, hogy a körleveleket tovább nem küldik stb. Ivrét; 
két levél; magyar. Alól rongyos.

120) A mándiak egyességlevele a templom
szék iránt. 1796. jan. 7. Ivrét; egy iv; magyar.

120) V iz sgá l a t i  j e l e n t é s  1796. ápr. 1. Pap Sá
muel gacsályi lakos ügyében, ki az esperest, egyházme
gyei jegyzőt s Madarasy Sándor gacsályi főkurátort vá
dolta; de a vád alaptalansága kiderülvén, mindezeket, 
valamint a gacsályi gyülekezetei is megkövette. Féliv; 
magyar.

121) A szatmári eklézsia elöljáróinak a kanon,



vizitáció el nem fogadásáról Kabay Ferenc espereshez 
irott l eve l e  1797. jan. 1. Két 4-rét levél; magyar.

122) K a b a y  F. 1797. jan. 7. a fentebbi levélre 
Lázáriból kelt vá lasza.  Egy féliv.

123) A szatmári ref. egyh. megyének az iskola
ügyben hozott rendeletei s tanterve 1795 körül. 
3 levél ivrét; magyar stb. stb.

II. A beregi egyházmegye levéltára. A szat
mári ref. egyházmegye történetéhez forrásokat szolgáltató 
levéltárak között második helyen áll mindjárt a beregi 
ref. egyh. megye levéltára. Hogy pedig e levéltár miket 
tartalmaz, arról leginkább fölvilágosit bennünket magá
nak a jeles levéltárnok Bary Sándor b.-tivadari lelkész 
úrnak velem közlött kővetkező értesítése: „A szatmári 
oldalon levő — most már szatmáregyházmegyei — 10 egy
ház történetére vonatkozó adatok összegyűjtésénél, a 
beregi traktus levéltárából következő forrásokat használtam :

1) Protocollum primum seu Gyarmatianum 
Traktus Beregiensis, Continent, acta ab 1693. 
usque ad 1631. Ez a beregi egyházmegye legrégibb 
jegyzőkönyve, melyet G y a r m a t i  Miklós  esperesről, ki 
1593-tól 1595 körül kezdette meg e jegyzőkönyvet: „Gyar
matianum protocollumnak" szoktak nevezni. Latin nyel
ven s e mellett a szokásos rövidítésekkel lévén Írva, 
csakis nagy figyelem és hozzávetés után meríthet az 
ember belőle valamit; de az idő is úgy megrongálta, 
hogy maholnap a régiségekhez értő is alig használhatja. 
A könyv alakja kis negyedrét, egyszerű bőrkötéssel.

2) Protocollum secundum actorum publico
rum Traktus Beregiensis ab anno 1646. usque ad 
1753. in fragmentis et eorum partibus opera An
dreáé Széles ordinarii notarii anno 1824. Ezen jegy
zőkönyvnek eredetije megégvén, a hamuból kiszedegetett, 
félig égett maradványokkal összenézte s a Széles András
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főjegyző által az eredetiből magán használatra kiirt jegy
zetekkel egybevetette, a még most is élő agglelkipásztor, 
Átányi Dániel csonkapapú lelkész. A könyv alakja s 
kötete mint az előbbié. Nyelve latin.

3) Cont inuat io  protocol l i  an t i qu ior i s  Vener.  
Trac tus  Beregi  ensis 1753—1813. Alakja kis féliv. 
Nyelve 1796-ig latin; ettőlfogva magyar.

4) T rak tuá l i s  gyűlések  j eg yz őkönyve  1814— 
1821. Nagy féliv alak, magyarul.

5) Első matrikulája a beregi traktusnak, mely 
Kolosi Dániel esperességében 1645-ben íratott, a 
belső emberek fizetéséről. Alakja kis féliv; nyelve 
magyar. A levelek sokhelyen meg vannak rongálva.

6) Em lékkönyv ,  melynek első szakaszában a beregi 
egyházmegye papjainak rövid életrajza foglaltatik á leg
régibb időtől a jelenkorig betűrendben. Második szakasz
ban : ezen egyházmegye espereseinek rövid emléke. Har
madikban : a segédgondnokok életrajza. A negyedikben: 
minden egyház papjainak névsora időrendben. (Ez azon
ban nagyon hiányos és nem ele'ggé alapos.) Ötödikben: 
minden egyes egyház tanítóinak névsora. Hatodikban: az 
egyes egyházakat illető történeti adatok találtatnak: — 
(de ez utóbbi szakasz csak a mostani beregi egyházmegye 
gyülekezeteiről szól) — alakja a legnagyobb féliv. Készité 
Zágoni Károly, most szernyei lelkész. Végül:

7) 1753 óta az egyházlátogatási jelentések; ezek 
szintúgy mint a jegyzőkönyvek részben latinul (leginkább 
1790-ig), részben magyarul írattak.

Hogy minemű iratok vannak levéltárunkban oda tar
tozók ; ez iránt mindenütt jegyzés van téve, az egyes 
egyházakra vonatkozó jegyzeteim után. Legrégibb a milotai 
birtokos Kölcseyek adomány levele, melynek ereje mellett 
a Kölcseyek földeket adnak a milotai egyháznak. (Datum 
Milota 12-a 7-ebris 1770.)



Azon kérdésre nézve: hány csomag s minő tárgyú 
okmányok vannak levéltárunkban? — azért nem felelhe
tek , mivel régebben olyan formán volt a levéltár ren
dezve t. i. külön kötözve egyh. kerületi beíratok, pana
szok , kérelmek stb.; de most egész más rendszer szerint 
fogván a rendezéshez, t. i . : időrendszerint szétrakván min
den a levéltárban levő csomagot, s csakis tárgymutatóban 
kívánván a külömböző tárgyúakat elkülöníteni: a kérdé
sekre egyátalában lehetetlen válaszolnom. Annyit általában 
mondhatok, hogy leginkább felsőbb rendeletek, panaszos 
iratok s efélék vannak levéltárunkban".

III. és IV. A nagy-károlyi és felsőszabolcsi 
egyházmegyék levéltárai. Forrásokat ezen egyház
megyék levéltárai is szolgáltathatnának, mennyiben a 
nagy-károlyiból Domahida és Erdőd, sőt Tagy a Gil- 
vácsi határban; továbbá felső-szabolcsi traktusból Pa- 
nyola — a szatmári egyh. megyébe részint tartoztak, 
részint jelenben is tartoznak. Azonban egyedül csak a 
felső-szabolcsi levéltár nyilt meg előttem; Panyola múlt
jára vonatkozólag n. t. Kozma József esperes úr szíves
ségéből adatokat nyervén. *)

A tiszántúli egyházkerület levéltára. Miket 
tartalmazhat a reformációt követő időkből a tiszántúli ref. 
egyh. kerületi levéltár, megláthatni fentebb, a szatmári 
traktus nevezetesebb oklevelei között, ahol annak tartal
mát Zoványi György püspök közli az esperesekkel 1729. 
jun. 28-án III. pont alatt. Felvilágosit továbbá arról Ré
vész Imre egyh. kerületi levéltárnok úr is „A levéltárak 
rendezése és megóvása" cimű műve előszavában, a 4-ik 
lapon ezt mondván: „Az engemet leginkább vonzó XVT.

*) A nagybányai egyházmegyét meg sem kerestem; mert azon meggyőző
désben vagyok, hogy a szatmári egyházmegye levéltára szolgáltathat ugyan ada
tokat a n.-bányai traktusba átkeblezett gyülekezetek múltjára vonatkozólag; de 
a n.-bány&i a szatmári e. m. gyülekezeteire vonatkozólag aligha.



és XVII. századokból igen-igen kevés történelmi értékkel 
biró iratok vannak bizony itten. De annál több van a 
későbbi időkből, és pedig a mi van, annak legnagyobb 
része, a dolog természeténél fogva a legauthentikusabb 
forrás tekintélyével bir". Hason értelemben nyilatkozik 
n. t. Dr. Révész úr, kérdezősködésemre 1872. dec. 23-án 
írott nagybecsű válaszában: „Az egyh. kerületi levéltár 
nálunk is sokkal silányabb tartalmú, mint azt az ember 
egyelőre gondolná. Ennek egyszerű, de bizonyos oka az, 
mert a traktusok egészen századunk elejéig, teljes autonó
miával bírtak, s elvégeztek minden végezhetőt, úgy hogy 
a generalis synodus főtárgya az ordinatio volt, sőt néme
lyik traktus ezt is elvitatta tőle. Nincsen tehát nálunk a 
szatmári egyh. megyére vonatkozólag is semminemű oly 
fontosabb adat, forrás, okmány, a melynek történetírás
nál hasznát vehetné az ember, s ha a közelebbi évtize
dekből van valami: annak de necesse meg kell lenni a 
traktusnál. Egy iratcsomag van, mely magát a s z a t m ár i  
e k l á t ,  vagyis annak sé re lmi  o r v os l á s i  t ö r e k v é s e i t  
rajzolja" stb.

VI. A d eb rece n i  f ő i s ko l a  könyvtárában használ
tam a S a r k a d i  Nagy  M ihály-féle több nagy kötetre 
terjedő gyűjteményt.

VII—VIII. A szatmári és németii gyülekeze
tek levéltárai Németiben s Szatmárt. A szatmári 
s németi egyházak levéltáraiban található forrásokról csak 
annyit szólunk, hogy azokat felhasználta Sarkadi Nagy 
Mihály „Szatmárnémeti sz. kir. város polgári s egyházi 
történetének" megírásánál, s igy a Bartók Gábor — mint 
Nagy Mihály müvének átdolgozója, — hason cimü köny
vében feltalálhatók. Anynyit azonban mindenesetre mond
hatunk a szatmáriról, hogy mind magában e levéltárban 
időzésünk, mind magának az elenkhusnak átnézése alkal
mával arról győződtünk meg — mit maga az egyik volt



lelkész Csécsi úr is állított: hogy a Mária Therézia-kori 
üldözésekre vonatkozó legfontosabb adatok elvesztek. Az 
egész levéltár tömegének nagyrésze számadásokból áll. 
Nem hibázunk talán, ha azt mondjuk, hogy a legfonto
sabb okmány benne Rédey  Fe re nc  egykori erdélyi feje
delemnek végrendelete, melyben a szatmári kollégiumnak 
hagyományozza Berence nevű faluját 1000 magyar forint 
és Szamoson levő malmával együtt 1667. apr. 29.

IX. A szatmári egyházmegye öszszes gyüle
kezeteinek levéltárát is megkerestem adatok nyerése 
végett, anynyiban, a menynyiben az öszszes lelkésztár
sakat körlevelileg s némelyiket személyesen is felszólitot- 
tam a végett, hogy a gyülekezete múltjára vonatkozó 
adatokat egész a legújabb időkig velem közölni szíves
kedjék.

X. Szatmárvármegye levéltára Nagykároly
ban. Ennek felkutatása végett két évben jelentem meg, 
a midőn a főjegyző (egyszersmind egyházmegyénk ülnöke) 
Jeney Dániel úr ott időzésem alatt szives vendégszere
tettel látott, Szabó József levéltárnok úr pedig szives 
volt a kellő utasításokat megadni. A levéltár több nagy 
teremben van elhelyezve. Legrégibb része jegyzőkönyvek 
és ii*atokból áll. A jegyzőkönyvek 1505-el kezdődnek; de 
fájdalom ezek legnagyobb részben olvashatlanok. Az ok
iratok felosztása ez: acta publ. politica, —acta 
judiciaria és acta criminalia. Én az 1587-el kez
dődő politikumokat vettem vizsgálat alá, s miután az 
ide vonatkozó elenkhus csak 1790-ben kezdődik, darab
ról-darabra átnéztem a jelzett iratokat egész idáig és részint 
egészen lemásoltam, részint kivonatoltam belőlök a kö
vetkezőket :

1) 1619. márc. 23. Csehország direktorai Prágából; 
és 1619. szept. 19. Alsó-Ausztria evang. rendei szövet
ségre szólítják fel Szatmárvármegyét.



2) 1629. nov. 26. Eszterliázy Miklós nádor levele, 
melyben biztosítja Szatmárvármegyét, hogy a király meg
tartja az ország szabadságát s jogait és írja: hogy „ezt 
a religio dolgát is; kétségben nem veheti kegyelmetek".

3) Részletes kivonat Szatmárvármegyének Farkas 
István és Pászthóy Mátyás pozsonyi orsz. gyűlési követei 
számára a vallás ügyében adott utasításából 1630. (Act. 
pol. Fascic. 2. Act. nro. 40. 1630.)

4) Kivonat Szatmárvármegyének Farkas István és 
Irinyi György követei számára 1634. nov. 14. adott uta
sításából. (Act. pol. Fasc. 3. Actor, nro. 8. 1634.)

5) Kivonat I. Rákóczi György fejedelem Egyek 
melletti táborából kelt leveléből, melyben a béke meg
kötéséért hála isteni tiszteleteket rendel tartani 1645. aug. 
30. (Act. pol. Fasc. 3. nro. 35. 1645.)

6) Kivonat I. Rákóczi György fejd. Beregszászon, 
1646. jól. 20. kelt leveléből, melyben tanácsot ad Szat
márvármegyének , minő követeket küldjön a pozsonyi 
országgyűlésre, kiket elindulásuk előtt magához rendel. 
(Act. pol. Fasc. Act. nro. 4. 1646.)

7) Kivonat Szilágyi Ferenc és Bornemiszsza István 
Szatmárvármegyei országos követeknek adott megyei uta
sításból 1647. (Act. pol. Fascic. 4. Actr. nro. 36. 1647.)

8) Kivonat az 1647. ápr. 17-ki követjelentésből. (Act. 
pol. Fascic. 4. Actor, nro. 36. 1647.)

9) Kivonat I. Rákóczi György fejd. 1646. okt. 28. 
Váradról az e rdődi  (egyházi) exempta  sző lők  ügyében 
Szatmárvármegyéhez intézett rendeletéből. (Act. pol. Fascic. 
4. Actr. nro. 42. 1646.)

10) Kivonat Szatmárvármegyének 1649. jan. 9. Szi
lágyi Ferenc országos követe számára adott utasításából. 
(Act. pol. Fasc. 5. Act. nro. 70. 1649.)

11) Kiv. II. Rákóczi György fejd. 1652. máj. 29. 
Radnótii melletti táborából küldött válaszából (Act. pol.



Fasc. 7. Act. nro. 37. 1652.), melyet ez’Szatmárvármegyé- 
nek némely vallásújitókról tett jelentésére ad.

12) Kiv. II. R. György fejd. 1653. jun. 16. Kund 
szász községből Szatmármegyéhez intézett válaszából, 
melyben az „ekklai személyeket" a hadgyüjtés alkalmával 
történt lóelkobzás miatt kárpótolni ígéri. (Act. pol. Fasc. 
8. Act. nro. 11. 1653.)

13) Kiv. Szatmárvármegyének Szilágyi Ferenc és 
Szilágyi Gábor országos követek számára adott utasításból 
jun. 14. 1655. (Act. polit. Fascic. 9. Actr. nro. 1. 1655.)

14) Kiv. II. R. György fejedelemnek a szatmári vá
sárnak hétfőről keddre tétele végett 1654. okt. 10. Kesédről, 
Szatmárvármegyéhez intézett rendeletéből, melyben a szit
kozódok s cégéres életűek fenyítését is megrendeli s a 
papok privilegiomiuak megsértését is tilalmazza. (Act. pol. 
Fasc. 9. Actor, nro. 20. 1654.)

15) Kivonat Szatmármegyének e fejedelmi rendeletre 
adott válaszából. (Act. pol. Fasc. 9. Act. nro. 20. 1654.)

16) Kiv. Szatm ár vár megye Mikolay András alispán 
és Horváth István országos követek számára adott utasí
tásából. (Act. pol. Fasc. 10. Actr. nro. 38. 1659.)

17) Kiv. Szatmárvármegyének Gyulaffy László és 
Szakonyi István országos követek számára adott utasításból 
1662. ápr. 23. (Act. pol. Fascic. 12. Act. nro. 124. 1662.)

18) Kiv. az 1662-ben létesített szatmármegye-hatósági 
vizsgálatból, mely a végett tartatott, hogy kitudassék, 
mi kárt tett a szatmári német helyőrség a megyében, II. 
Rákóczi György halála után. (Act. pol. Fascic. 12. Act. 
nro. 145. 1662.)

19) A szamosközi ref. traktus papságának Szatmár
vármegyéhez intézett panasza 1662. dec. 4. a szatmár- 
várbeli ref. templomnak Cobb generál és a német helyőrség 
általi elfoglaltatása miatt. (Act. pol. Fascic. 12. Act. nro. 
149. 1662.)



20) Kiv. Rajky Gáspár Szatmármegye részéröl az 
uralkodóhoz küldött követ utasításából 1664. dec. 24. 
(Act. pol. Fascio. 12. Act. uro. 239. 1664.)

21) Gravamina inclyti comitatus szatmariensis juxta 
serie instructionis seu brevius compillata. (Act. pol. Fascic. 
12. Act. nr. 215. 1663.)

22) Kiv. Szatmárvármegyétől a kassai consultatióra 
menő Kende Gábor alispán, Gyulaffy László, Daróczy 
Sámuel és Püspöki János követek számára adott utasításból 
1665. aug. 31. (Act. pol. Fascic. 13. Act. nro. 18. 1665.)

23) Gravamina condonatorum reformatorum sive hel-
veticae confessionis addictorum in districtu Szamosköz prae
sentium Excellentissimo principi........ Francisco Vesselényi
de H adad.........regni Hungariae palatino etc. 1665. (Act.
pol. Fascic. 13. Act. nro. 80. 1665.)

24) Kiv. Báthori Zsófia 1665. jan. 31. Zborán kelt 
leveléből, melyben hivatkozva a vármegye múlt ,,die 14 
mensis , Jánkon celebrált törvényszékéből kelt requisiojára11 
mindent ecsedi tiszteire hárít s tudósítja a megyét, hogy 
parancsot adott tiszteinek, ezen vallássérelmi dolognak 
complanatiója felől. (Act. pol. Fascic. 13. Act. nro. 81. 1665.)

25) Kiv. I. Rákóczi Ferenc 1669. máj. 20. Eperjesen 
kelt leveléből, melyben értesíti Szatmármegyét, miszerint 
prefektusát Szalay Pált megbízta, hogy mindazon parokhia- 
lis proventusokat, melyeket vagy ő, vagy anyja elvettek 
komplanáltassa. (Act. pol. Fascic. 15. Act. nro. 9. 1669.)

26) Kiv. Rajky János szatmármegyei követ részére 
kiadott utasításból, melyben szó van a porcsalmi prédi
kátor , az ecsedi mester, templom és proventusok s a 
gyarmati templom ügyéről. 1672. febr. 8. (Act. pol. 
Fascic. 18. Act. nro. 60. 1672.)

27) Kiv. Rajky Jánosnak a haditanácshoz, a fen
tebbi ügyekben benyújtott kérvényéből 1672, márc. 20. 
(Act. pol. Fascic. 18. Act. nro. 89. 1672.)



28) Báthori Zsófia levele ,,az istentelen pogánynál 
alábbvaló pápistákat üldöző gyarmatiakhoz1* 1673. márc. 
6. (Act. pol. Fascic. 19. Act. nro. 59. 1673.)

29) Báthori Zsófia levele Szatmármegyébez. 1673. 
aug. 23. (Act. pol. Fascic. 19. Act. nro. 66. 1673.)

30) Kiv. Gyarmat mezőváros nemes- és közlakosi fo
lyamodványából , melyben fegyveres segélyt kérnek Báthori 
Zsófia ellen, ki a templom visszaadását rendelő királyi 
végzésnek fegyverrel akar ellenszegülni. 1675. máj. 5. 
(Act. pol. Fascic. 21. Act. nro. 47. 1675.)

31) A bécsi udvari kamara irata Szatmárvármegyéhez, 
a Báthori Zsófia által Munkácson fogva tartott ref. papok 
ügyében, márc. 4.1675. (Act. pol. Fascic. 21. nro. 68. 1675.)

32) Kiv. Báthori Zsófia 1677. febr. 17. Szatmárme- 
gyéhez irt leveléből, melyben a protestánsok ellen fenye- 
getődzik. (Act. pol. Fascic 23. Act. nro. 16. 1677.)

33) Kiv. B. Zs. 1677. máj. 3. Szatmármegyéhez irt 
leveléből, melyben ,,a jus patronatusságot Gyarmaton 
senkinek sem engedi** és a ref. papot fenyegeti. (Act. pol. 
Fascic. 23. 1677.)

34) B. Zs. levele „nemes Szatmárvármegyében lakozó 
evangélikus statusnak 1678. okt. 5.“, melyben tetteit vé
delmezi ,,s némi marhák** visszaadatásáról ir. (Act. pol. 
1678.)

35) Kiv. a szatmármegyei evangélikus rendeknek 
Piispöky János követ számára 1679. márc. 8. adott uta
sításából. (Act. pol. 1679.)

36) A magyar kancellária a vallásügyi bizottság össze- 
ülésének határnapjáról tudósítja a vármegyét 1720. nov. 6. 
(Act. pol. 1720.)

37) Barcsay Sándor téritvénye, hogy többé károm
kodni nem fog ápr. 18. 1720. (Act. pol. 1720.)

38) A szatmármegyei helv. hitv. rendek követül kül
dik Ragályi Ferencet Budára 1720. nov. 13. (Act. pol. 1720.)



39) Egy két nejű embert Szatmármegye perbefogat 
és többnemíí segélyeket osztogat. (Act. pol. 1720.)

40) Instructio pro Ladislao Bagosy ad concursum 
Posoniensem ablegato, az oláh papok ellen. (Act. pol. 1720.)

41) Utasítás a vallásügyi bizottságba küldött Ragályi 
Ferenc számára 1720. nov. 23. (Act. pol. 1720.)

42) A magy. kir. helytartótanács intézvénye a tem- 
ploruépitő s javító reformált urak ellen, a melyben 
egyszersmind megtiltja, hogy a kollégiumok, vagy bár
minő a katholikusok részére, akárminő megyei pénztárból, 
segély adassék. 1729. aug. 24. (Act. pol. Fasc. 6. Nro. 
124. 1729.)

43) Megyei határzat s intézkedés a templomépités 
és pium legatumok ügyében 1729. (Act. pol. Fasc. 6. 1729.)

44) Buday Zsigmond vádlevele Gr. Csáky kardinál- 
hoz, melyben vallás-káromlásért feladja Gr. Teleki Sámuelt 
1730. mtirc. 6. (Act. pol. 1730.)

45) Gr. Teleki Sámuel és János protestálnak Buday 
feladása ellen Szatniárvármegyénél 1730. máj. 9. (Act. 
pol. Fasc. 7. Nro 59. 1730).

46) Az előbbiek ítélet előtt kegyelemkérését tárgyazó 
irat. (Act. pol. Fasc. 44. Nro. 130. 1767.)

47) Gr. Károlyi Sándornak Erdődre, Bagosy László
nak Bagos, Kis-Kolcs, Nagy-Kolcsra svábok telepítését 
engedélyező megyei határozat. (Act. pol. 1731.)

48) M. kir. helytartótanácsi intézmény a decratalis 
eskük s katli. ünnepek megtartása iránt 1731. jan. 9. 
(Act. pol. Fasc. 8. Nro. 38. 1731.)

49) Szatmármegye jelentése a ref. szuperintendensről 
1732. márc. 7. (Act. pol. Fasc. 9. Nro. 128. 1733.)

50) M. kir. helytartótanácsi intézmény szuperinten- 
densi joghatóságról stb. 1732. márc. 7. (Act. pol. Fasc. 9. 
Nro. 420. 1732.)

51) A római hitről ismét előbbi ref. vallására térő



Vasady János lelkész elfogatását rendelő szatmármegyei 
határozat 1754. nov. 12. (Act. pol. Fasc. 31. Nro. 32. 1754.)

52) M. kir. helytartótanácsi intézmény az erdó'di ref. 
egyház ügyében 1767. jul. 27. (Act. pol. Fasc. 44. Nro. 
181. 1767.)

53) M. kir. helytartótanácsi intézmény Ötvös József 
gyermekeinek ref. iskolában neveltetése ellen 1768. márc. 
1. (Act. pol. Fasc. 41. Nro. 147. 1768. stb.)

54) Az erdődi helv. hitv. lakosok Mária Theréziához 
intézett folyamodványa, melyben kérik, hogy a gr. Ká
rolyiak által 1763-ban erőszakosan elfoglalt régi templo
mot adassa vissza stb. (Act. pol. Fasc. 45. Nro. 240. 1768.)

55) M. kir. helyt. tan. int. 1768. jun. 13., mely ez 
ügyben a vármegyétől információt kér. (Act. pol. 1768.)

56) M. kir. h. t. int. , mely az előbbi információt meg
sürgeti 1768. jul. 4. (Act. pol. Fasc. 45. Nro. 241. 1768.)

57) Szabó Márton uradalmi ügyvéd irata, melyben 
az erdődi reformátusok állításait tagadja stb. (Act. pol. 
Fasc. 45. Nro. 247. 1768.)

58) Szatmármegyének az említett uradalmi ügyvéd állí
tásait pártoló felterjesztése. 1768. jul. 31. (Act. pol. 1768.)

59) Az erdődi kriminalisszék tudósítása 1678. okt. 5. 
arról, hogy az erdődi jobbágyak elköltöztek, a prédiká
tor és mester telekeit a svábok már üresen találták. (Act. 
pol. Fasc. 45. Nro. 349. 1768.)

60) Szatmármegye felterjesztése 1768. aug. 29, mely
ben tudatja, hogy Szakadáthy Borbála Szintay Andrásné, 
Dobos András, Kötelverő Fekete György és Beleznay 
Ilona, Sulc János özvegye ellen, — helyt. tan. rende
letre — apostasia miatt, tisztiügyészi keresetet indíttatott. 
(Act. pol. Fasc. 45. Nro. 292. 1688.)

61) M. kir. h. t. int., mely az evangélikus esperesek 
és szuperintendenseknek megtiltja, hogy a válóperekben 
Ítéljenek. (Act. pol. Fasc. 45. Nro. 351. 1768.)



62) Eszterházy Károly egri püspök levele az erdödi 
ügyben 1768. okt. 18. (Act. pol. Fasc. 45. Nro. 413. 1768.)

63) 64) M. kir. h. t. int. kiv. Szakadáthy Borbála 
Szintayné és Kötél verő Fekete György ügyében 1771. 
máj. 23. és 1771. nov. 29. (Act. pol. Fasc. 48. Nro. 102. 
és Nro. 342. 1768.)

65) 66) 67) M. kir. h. t. intézmények kiv. Szaka
dáthy Borbála ügyében 1771. dec. 12., 1772. máj. 7. és 
1772. nov. 16. (Act. pol. Fasc. 49. Nro. 37.; Fasc. 49. 
Nro. 260.; Fasc. 49. Nro. 396. 1672.)

68) Kakaó János pápista esperes p. levelének kivon., 
melyben panaszol, hogy a reformátusok Darára erőszak
kal papot vittek. (Act. pol. Fasc. 49. Nro. 175. 1772.)

69) M. kir. h. tan. in t., mely a kanonika vizitációt 
s a kollekták szedését betiltja. 1772. máj. 29. (Act. pol. 
Fasc. 49. 244.)

70—73) Több nemű jelentések kivonatai Szatmár- 
hegy, Darah, Szárazberek s Erdőd affiliációja tárgyá
ban stb. (A. p. 1787—8—9. Fasc. 3. Nro. 34.)

Az érintett tárgyakon kívül még más egyháztörtén, 
tárgyú kivonatokat is tettem; de melyek nem a szatmári 
ref. egyházmegyére tartozván, itt érintve nincsenek. Eze
ken kívül nyertem még a t. levéltárnok úrtól Ujfalussy 
Miklós főispán úr rendeletére az 1742-ki nemesi felkelés
kor a szatmármegyei ref. papokra rótt szubszidium ügyé
ben is kivonatokat, mik már előzőleg említve is vannak stb.

XI. A Széchényi országos könyvtár kézira
tai közül átnéztem a magy. nemzeti Múzeumban 
a) Siuay „Historia ecclesiastica saeculi XVI. de reforma
tione Ecclarum Hung. et Transylvan. usque ad annum 
1564. quo plene terminata et absoluta fuit" — című kéz
iratát: továbbá: b) Tóth Ferenc: „Eklézsiái gyűjtemény" 
című kézirat gyűjteményét.

XII. A magy. kir. kamarai levéltárban test



vérem dr. Kiss Áron kutatot t ,— magának Pauler úrnak 
a segélyével — részemre, kiválóan a Báthori Zsófia-féle 
üzelmeket illetőleg; de eredménytelenül.

XIII. A budapesti ref. főiskola Ráday-féle könyvtár 
kéziratai közül használtam az „Acta commissionis religio- 
nariae“ eiműeket.

XIV. Használtain a nagy-körösi ref. egyház „Amales 
ecclesiae reformatae körösiensis... ab anno 1726“ cimű kéz
iratát Helmeczire vonatkozólag, s ugyan ennek a nagy
kőrösi főiskola könyvtárában kéziratban levő prédikációit; 
ugyanitt átnéztem a „Szilassy-féle“ kézirat-gyűjteményt.

B) Forrás tekintélyével bíró müvek. 1) Sy
nodi Erdődiensis geminatae. A Benkö-féle kéziratnak a 
kolozsvári nemzeti múzeumból leiratott másolata, mely
ből — Ur. Révész Imre úr kegyességéből — kiválóan, a 
48—50 lapjain levő Drágfi-féle családi naplót használtam.

2) „A Szatmármegyében tartott 4 első prot. zsinat 
végzései“. Budapest, 1877.

3) A Geleji Katona István egyházi kánonai s a szat
mári ref. e. megye érvényes statútumai megtoldva a szat
márnémeti nemzeti zsinat, és nehány konventi végzéssel. 
Kecskemét, 1876. Magyarra fordította s illetőleg kiadta 
mindkettőt Kiss Áron szatmári esperes

4) Szatmárvármegye fekvése, történetei és polgári 
esmerete. Irta Szirmai Szirmay Antal stb. Két kötet, 
384 lap.

5) Szatmár és Németi szabad kir. városok egyházi 
és polgári története. Sarkadi Nagy Mihály után dolgozta 
Bartók Gábor ref. gimnáziumi ig. tanár. Szatmári, 1861. 
1 kötet. 342 lap.

6) Schematismus cleri almae dioecesis Szatmariensis 
ad annum Jesu Christi 1864. Szatmarini 1864. Egy kötet. 
8-ad rét. 300 lap. Nyomatott Bécsben.



7) Sárospataki füzetek. Protestáns tudományos fo
lyóirat.

8) Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyel- 
mező. Dr. Révész Imre.

9) Dévay Biró Mátyás első magyar reformátor Élet
rajza és irodalmi míívei. Irta Révész Imre. Pest, 1863. 
Nyolcadrét; 125. lap.

10) Egyháztörténelmi kézikönyv. Szerzetté Dr. Heisz- 
ler József 1862. Sárospatak. Két kötet. Nyolcadrét. 
259 lap.

11) A magyar egyházi reformáció vázlata. Irta 
Dr. Heiszler József 1864. Nyolcadrét. 111 lap.

12) A magyar protestáns egyháztörténelem részletei. 
Irta s kiadta Balogh Ferenc Debrecen. 1872. Nyolcadrét. 
183 lap.

C) A szatmári ref. egyházmegye történe
tének Írói és irodalma. A szatmári ref. egyház
megye történelmét, külön önállólag kiadott műben senki 
sem tárgyalta, hanem annak egyes részeit illetőleg jelen
tek meg majd egyik majd másik egyházi folyóirat 
hasábjain cikkek és közlemények, s ezeken kivíil kéz
iratban birja a levéltár Szélestől az egyes gyülekezetek 
történetét 1810-ig. Ezekről akarunk itt röviden megem
lékezni.

1) Széles András következő című kéziratát: „A 
Szatmári Tiszt. Tractus Ekklézsiáinak Histó
riája, melyet főképen a szatmári T. Tractus Archívu
mából összeszedegetett 1808. és következendő esztendők
ben üres óráiba Szé les  And rá s  successive a szatmári, 
németi, kisari és gacsályi Ekklézsiának Prédikátora, és 
a szatmári T. Traktusnak egyik assessora" — már a köz
vetlen források között ismertettük; jelenleg magáról az 
íróról fogunk szólani, idézvén a nevezett kézirat 14. és 15-ik



lapján Kisar alatt található és saját kezűleg írott önélet
írását , a mint következik:

„Széles A n d r á s  születését vette Szatmárvármegyé- 
ben Matolcson, a nemesek részéröl levő Szélesek famí
liájából. Ott tanult a pofe'sisig. Azután tanult Debrecenben 
és nyolcadfél esztendős deákkorában, midőn már jurátus 
deák volt, kiment profeszszornak 1798-ik esztendőben 
öszszel Szatmárra. Mely idő után, hogy a németországi 
tapasztalásra költséget szerezhessen, egy esztendeig papi 
hivatalt viselt Sz.-Németiben. Onnan elmenvéu a német
földre, 1802-ik esztendőnek a tavaszán lett kisari pappá, 
a hol az eklézsia ennek kérésére és serkentésére épité az 
esmeretes parochiális szép kőházat. Itt lakott hat eszten
deig, hetedikre is szívesen és sok ízben marasztatott; de 
az árvíz nélkül való helyet óhajtván: a gacsályi eklé
zsiába rendeltetett 1808-ban két esztendei itt lakásra. 
Onnan 1808. decemberben és 1809. januáriusban visi- 
tació alkalmatosságával T. T. Kabay Ferenc esperes úrral 
eljárván a Szatmári traktusnak eklézsiáit, a közjóra tett 
fáradtsága által, felette terhes munkával öszszeirta a belső 
emberek fizetését, minden eklézsiába utat mutatott az 
ekkla javainak öszszeirására, mely munka ha figye
lemmel tartatik, kimondhatlan hasznot fog hajtani a mara
déknak. Ugyan Gacsályban laktában registrálta a szat
mári Traktus arkhivumát, mely addig alig volt regis- 
trálva. Ugyanott a Szatmári Traktus Espereseinek életét 
leírta; leírta a Szatmári Traktus históriáját is , feljegyezte 
azon Traktusnak eleitől fogva volt főkurátorit, espereseit, 
notáriussait, és nevezetesebb fátumát a reformációtól fogva 
a mai időkig. Úgy névszerint az eklézsiáknak némely 
változásait, azoknak papjait, rektorait, a kiknek emlé
kezetét , vagy az archívumban vagy másutt találta. Ga- 
csályból ment Egribe, a hová különös szívességgel meg
volt hiva. És noha alig lett vala pappá, mikor már asses-
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sornak candidáltatott, mely hivatalba csakhamar be is 
lépe a traktusbeli papság voxának többsége szerint; és 
noha Egrit maga is szerette: mindazáltal mivel házi kör- 
nyiilállási a Beregi Traktusban való lakásra nógatták, 
hivatala esvén a Beregi Traktusban Csekébe és ott vitte 
tökéletességre a fent emlitett munkát, úgymint a Szat
mári Traktus históriáját, valamint ama másik munkáját 
is: „A Reformata Magyar Ekklézsiák vallását és egyházi 
igazgatását illető Articulusok, királyi parancsolatok, Zsi
natokon készült Canonok etcet". Tagja volt három trak
tusnak , u. m. a Szatmárinak, Bereginek és a Szabolcsi
nak. A Beregi Traktusban is második esztendőben asses- 
sornak és nótáriusnak tétetett. Csekéből 1812-ben ment 
Váriba papnak".

Eddig tart az önéletírás, mit Bartók Gábor „Szatmár- 
Németi egyházi s polgári történetei" 142-ik kapja után 
következőleg egészíthetünk k i: „Váriból Kerecsenbe s 
végre Barkaszóra költözött, hol 1842-ben meghalt a jeles 
pap, ki a törvénytudományban is nagy jártasságot s a 
törvénykezésben nagyszerű hivatottságot és ügyességet tün
tetett fel élte utolsó éveiben, s hozzá a fiatal ügyvédek 
mint édes atyjukhoz zarándokoltak jó tanácsért. Ily sok
helyváltoztatás temérdek kárral já rt__  Annál nagyobb
hát érdeme, hogy ennyi viszontagság közt az Egyház
vidék javára többet tett, mint Ember Pált kivéve előtte 
és utálnia sok mások". Mint kerecseni papot nagy sze
rencsétlenség érte; parókhiája megégett, s a nála volt 
beregegyházmegyei levéltár iratai közül is sok a lángok 
martalékává lön.

A mi a „Szatmári T. Traktus Ekklézsiáinak histó
riája" című művén kívül a többieket illeti: megyjegyez- 
hetjük , hogy — fájdalom ! — azoknak az egyházmegye 
birtokában nincs. Talán csak tervben maradtak azok, vagy 
pedig a sok hurcolkodás áldozatai lőnek. Lehet az is,



hogy mint be nem végzett művek elégtek nála Kerecsen
ben , vagy ha be voltak adva a szatmári egyházmegye 
levéltárába: valaki ellopta. Egyébiránt levéltárunk egyet
len elenkhusában sincsenek feljegyezve! Bartók vagyis 
illetőleg az 8 előmunkása Sarkadi Nagy Mihály csak 
„a Szatmári T. Tractus Ekkláinak históriáját" említi. 
melyet idézett művökben nagyrészben használ mind a kettő.

Széles e többször említett kézirata használatát ille
tőleg meg kell jegyeznünk, hogy mi az egyes gyüle
kezetek történetének megírásánál használjuk ugyan 
egész 1793-ig: de mindenütt az eredeti kutforrásokra való 
tekintettel! Ugyanezt mondhatjuk az egyes esperesek és 
életrajzánál való használatára nézve is.

2) Debreceni Ember Pál „Historia Ecclesiae 
Reformatae in Hungaria et Transyl vania" stb. 
című művében — mely kiadója Lampe után szokott közön
ségesen neveztetni, — szintén szól a szatmári ref. egy
házmegyéről is a 613. laptól a 620-kig. Elsőben is elso
rolja a traktust alkotó 100 gyülekezet nevét ábécé rend
ben a 614. lapon, aztán a legrégibb e. m. jegyzőkönyv 
után az esperesek neveit Bélteki Jánosig. Ezt követőleg 
a szatmári, aztán a szatmár-vári és a szatmárhóstánci papo
kat, végül a szatmári tanárokat sorolja el a 615. és 620. 
lapokon, emlitve egynéhány fontosabb adatot is. Ezen 
ide vonatkozó néhány lapon kívül sok adat van még itt 
és amott D. Ember P. művében, mit a helyek megne
vezésével használni fogunk.

D. E. P. élete több iró által megirva lévén már ; 
azt habár kivonatosan is idézni, feleslegesnek tartjuk.

3) Dr. Henszlman Imre az „Archaeologiai közle
mények" 1864-ki IV. kötet III. füzete 128 — 158-kig ter
jedő lapjain „Középkori kereskedelmi út" és „A szatmári 
püspöki megyében általunk látott egyházi műemlékek lais- 
troma" cimű közleményében régészeti s épitészeti szem
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pontból írja le a szatmári római hittí püspökmegye területén 
fekvő szatmáregyházmegyei református templomokat. Na
gyobbrészt azon templomok vannak itt leírva, mik a 
„Schematismus Cleri 1864“. 157-ik lapján emlittetnek.

4) Kiss Áron: „Adatok a szatmári helv. hitv. 
egyházmegye történetéhez a XVII. század máso
dik felében s a XVIII. század folyama alatt". 
Megjelent a sárospataki füzetek 1859-ik évi folyama 415. 
és következő lapjain a 474-kig. Cikkiró élőbeszédében 
következő tájékozást nyújtja cikke felől: „A szatmári egy
házmegye régi emlékekre nézve nagyon szegény. Ama 
nagy vészben, mely a régi Szatmári az 1703. szept. 28-án 
romokba döntötte, szervező zsinataink őskorából elvesz
tettünk mindent. Az üszkök közül csupán egy újabb jegy
zőkönyv , az 1670—1723. évekről szóló úgynevezett Tar- 
caliánum Protocollum ragadtatott ki s juthatott el hoz
zánk. Ebből és a következő 1724— 1807. évekre terjedő 
Solymosianum Protocollumból van öszszeállitva e rövid 
közlemény, nem mint kimerítő egész, hanem csak mint 
oly elferditetlen anyag, melyből az olvasó honi prot. egy
házunk e részének életfolyama iránt magát némileg tájé
kozhatja". Tartalma: I. A megye terjedelméről, kormány
zatáról és beléletéről. Jelesen: elsorolja a megyét alkotott 
100 gyülekezetei; utánok megnevezi az elenyészett vagy 
affiliált egyházakat. Aztán: az esperesekről, kiknek név
sorát adja Kabay Ferencig 1795. Az esperesi hivatalról. 
Az asz8zeszszori székről. Egyházmegyei segédgondnokok
ról K. Isaák Gáspárig, 1796. Egyházmegyei gyűlésről 
és azok tárgyairól; testületi öszszeköttetés s felügyeletről; 
e. m. tisztviselők díjazásáról; jegyzőkönyvekről stb. II. A 
szatmári h. hitv. egyházmegye statútumai 1679—1779. 
évekből. 35 e. m. statutum foglaltatik benne részint latin, 
részint magyar nyelven. III. Az egyházmegye statútumai 
1779—1800. Váltva latin s magyar nyelven; 12 statutum.



IV. Esküformák a XVIII. században: 1) Formula jura
menti ministrorum usque ad synodum generalem exmisso- 
rum. 2) Az erdélyi sz. generálisban igy esketik meg a 
kiket kandidalnak és exmittálnak. 3) Formula juramenti 
ordinandorum. 4) Formula %a 5) Formula exmis- 
sionis. 6) Juramentum assessorum. 7) Juramentum notarii. 
8) Juramentum senioris vener. tractus szatmáriensis. 9) Az 
oskolamesterek esküvésének formája. Mindezek magyar nyel
ven szerkesztve. E közlemény, a Sárospataki füzetekben, 
szerkesztői inkuria miatt, számos sajtóhibával jelent meg.

II. A szatmári ref. e. megyei terület állapota 
a reformáció előtt.

Szatmárvármegyét a történetírók egyhangú állítása 
szerint, a honfoglalás alkalmával Maróth bihari vezér 
bírta, kinek khazar és oláh alattvalói többé-kevésbé 
keresztyének, még pedig óhitű, vagyis görögkeleti szer
tartások  voltak. Őseink midőn a megye síkjaira telepedve 
a bennszülötteket uagy részben a hegyek közé szorították, 
anynyira, hogy csak foltonkint maradtak körültök a síkon 
egyes telepek, úgy látszik, hogy á keresztyénséget 
elébb ezen szertartás szerint vették fel, mi az említett 
telepeken vegyes lakás és gyakori érintkezés miatt, köny- 
nyen megtörténhetett.

Vannak történetírók is kik állítják, hogy Magyar- 
országon a keresztyénség elsőben a görög szertartás szerint 
terjedett e l, s csak később alakult át latin szertartásává. 
Ezt bizonyítja Schwarz Gotfrid „Initia religionis 
christianae inter hungaros ecclesiae orientali 
adserta. Francofurti et Lipsiae 1740.“ c. művében.

Hogy hazánk tiszántúli részein görög szertartás diva



tozott, s hogy őseink ez időben még legnagyobb részt 
keleti szokásokat követtek , az Sz. Lászlónak az 1092-ki 
szabolcsi országgyűlési végzeményeiből világos. Ugyanis 
Sz. László I. dekrétuma első részében keleti egyházi eljárás 
állapittatik meg, mely szerint a pap hajadon leányt vehet 
nőül egyedül, s annak halála után másodszor nem nősül
het , különben hivatalát veszti. Ugyancsak az I. könyv 
31-ik fejezete szerint, a böjtölés keleti mód szerint szabatik 
meg. Ide járul még az is , hogy némely hónapok nevei 
is a keleti egyház szentjei után vannak elnevezve, p. o. 
Sz. György és Sz. Mihály havak; bőjtelő és bőjtmás a 
keleti egyház nagy böjtjétől, melyet vajas hét előz meg; 
végre boldogasszony hava a régi keleti egyház azon szoká
sától vétetett, mely szerint e hónap 6-ik napját a Jézus
nak a boldogságos szűztől születése emlékére szentelik. 
A magyarok, s különösen ez országrész keleti szertar
táshoz ragaszkodását látszik tanúsitani azon figyelmet 
érdemlő körülmény is , hogy a magyar királyok II. End
réig a görög császári udvarral kötöttek sógorságot. (Szűcs 
Debrecen város története I. k. 127— 128-dik lap.)*)

De bár európaszerte tiilsúlyra vergődött a római 
hit, hazánkban az első görög szokásokat nem volt 
képes még I. László korában sem kiküszöbölni (Dr. Heiszler 
A magyar egyházi reformáció vázlata 46 ik lap); mind a 
mellett kétségtelen, hogy az I. István alatt megindult gyö
keres térítés a római katliolicismust tette e megyében túlnyo
móvá, a nélkül azonban, hogy a görög-szertartást mindenütt 
kiirthatta volna, mely a reformációnak sem sikerült!

Hogy a Gizella királyné által Németibe telepitett 
németek római liitűek voltak, ez kétségtelen; továbbá a

*) Tóth Ferenc a Túl a tiszai püspökök életében említi Hunyadi Ferenc 
szuperintendensnek egy ily cimú köriratát: „Annak megmutatása, hogy a kér. 
vallás a görögök által hozatott Magyarországba**, melyet a cenzúra kinyomatni nem 
engedett stb. 234. lap.



Dr. Haas Mihály szatmári püspök által szerkesztett 1864-ki 
„Schematismus cleriu 154—155. lapján a kővetkező 77 
község van felsorolva, melyben ős r. kath. egyház léte
zett, s részben jelenben is létezik, u. m. Adóiján, Apa, 
Atya, Bagos, Batiz, Béltek, Börvely, Darab, Dengeleg, 
Dányád, Egri, Erdőd, Endréd, Csaholó, Cseke, Csen- 
ger, Cs.-Ujfalu, Csomaköz, F.-Gyarmat, Fertó's-Almás 
(jelenben Ugocsához tartozik), Gacsáj , Giródtétfalu, Hér- 
mánszeg, Homok, Istvándi, Jánk, Kisar, Kisnamény, 
Kispeleske, Kocsord, Kovászé, Kölese, Lázári, Mada, 
Mátészalka, Megyes (Aranyos), Méhtelek, Mikola, Misz- 
tótfalu, Nagybánya, Nagyar, Nagydobos, Nagygéc, 
Nagyhódos, Nábrád, Nyirvasvári, Ököritó, Papos, Pe- 
nyige, Porcsalma, Rápolt, Rozsály, Sárköz, Sárközujlak, 
Sima, Sonkád, Szamosbecs, Szaniszlé, Sályi, Szekeres 
(Kis), Szentmiklós, Szinyérváralja, Tarpa (jelenben Be- 
regm.), Tatárfalva, Tiszabecs, Tisztaberek, Tiszakóród, 
Tunyog, Tyúkod, Újváros (Avas), Ura, Vada, V.-Oroszi, 
Vetés, Vezend, Zajta, Zsarolyán. Hogy 1080-ban Kap- 
lonyban, 1232-ben Simában, 1265-ben Vetésben, 1322- 
ben Csengerben, 1355-ben Vadán (Károly mellett), 1405- 
beu Gyügyén, 1430 bán Börvely ben r. kath. anyatemplom, 
e mellett 1232-ben Csengerben külön kápolna; továbbá 
1230. táján Olcsvaapátiban és Üköritón, 1234-ben Kis- 
peleskéu, 1302-ben Veresmarton, 1344 előtt Cégényben, 
1400 előtt Sárváron (Ecsed körül), 1486-ban Kishódos 
táján, 1656dg Aranyos-Megyesen részint templom , részint 
monostor, részint kisebb zárda létezett, Szirmay Szatmár- 
vármegye Esm. I. köt. 49. II. köt. 209. 135. I. köt. 129. 
II. köt. 202., 39., 98., 180., 224., 18., 118., 317., 60., 
215., 268. lapjain oklevelileg bebizonyítva van.

Arra nézve, hogy a szatmárvármegyei rém. kath. 
egyházak felett, melyik püspökség gyakorolta a fenható-
ságot, kétféle adatunk van: 1223-ban III. Honorius pápa
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Tamás egri püspököt feljogosítja az erdélyi részeken az 
egyházkormányzatnak gyakorlására (Szirmay Szatmárvár- 
megye I. köt. 10. lap), ellenben: 1232-ben a szatmári 
németek részére kiadott adomány-levelében II. Endre 
királynak, Reinhold erdélyi püspök emlittetik mint Szat- 
márvármegye felett az egyházi fenhatóság birtokosa (Szir
may I. köt. 11. lap). Továbbá András erdélyi püspök 
1322-ben megengedi a csengerieknek, hogy az anyatem
plomon kívül kápolnát is építhessenek, mig az egri 
püspökségnek Róbert Károly által megerősített birtokai, 
jogai, dézmái, s a püspökség területéről szóló oklevele kihir
detése alkalmával, a kihirdető Fülep nádorispán 1323-ban 
Szatmárvármegyét nem említi (ugyanott). 1349-ben János 
németi plebánus az erdélyi püspök vikáriusának emlit
tetik. Kun László, III. Endre, Hunyady Mátyás kirá
lyok a pápának jövedelmező szatmárvármegyei Ebes 
helységet a világi törvényhatóság alól kivonván, az erdélyi 
püspök hatósága alá vetik. 1404-ben IX. Bonifác pápa a 
németi plébániát kiveszi az erdélyi püspök hatósága alól. 
1465-ben Szatmár városa a bordézma iránt a gyulafehér
vári káptalannal alkudozik; 1501-ben pedig az erdélyi 
püspök a dézmák ki nem adásáért ugyanazt egyházi átok 
alá veti. (Lásd ugyanott 12. lap.) Anynyi kétségtelen, hogy 
a fenhatóság kérdése az itt határos püspökségek közt per 
tárgya volt hosszasan, mígnem az egri püspökséghez 
tartozó Nagybánya, Felsőbánya, Szinérváralja kivételével 
az erdélyi püspökségnek 1556. szászsebesi országgyűlésen 
történt feloszlatásáig az erdélyi püspökség akadálytalanul 
gyakorlá Szatinárvármegye felett fenhatóságát. A törökök 
Egerből kiűzetése után Szatmárvármegye az egri püspök
ség, legutóbb pedig (1804.) a szatmári püspökség kiegé
szítő része lön. (Schematismus cleri almae diocesis Szat- 
mariensis 1864. 17. lap.)

A szatmárvármegyei róm^ kath. egyházak kezdetben



hogy melyik esperességéhez tartoztak az erdélyi püspök
ségnek: bizonytalan. 1216-ban Gábor, 1217-ben Miklós 
szatmári plébános alespereseknek, 1226-ban Etumán vagy 
Oltumán szatmári esperesnek cimeztetik. (Bartók Szatmár
németi története 21. lap.) II. Endrének 1230-ban kelt s 
V. István által 1264-ben megerősített oklevele pedig, mely 
kiveszi a szatmári németeket a szászvári (Schaszburg; talán 
Szászváros?) esperes hatósága alól, azt gyanittatja, hogy 
a szatmárvármegyei egyházak az erdélyi püspökségnek 
szászvári — talán helyesebben szászvárosi — főesperessé- 
géhez tartoztak, mely fbesperesség szatmári és talán 
ugocsai alesperességre is oszlott. A pápai tized regesztruma 
(1332—1337.) Szatmárvármegyében két arkhidiakonatust 
említ, u. m. az u g o c s a i t :  Halmi, Kisnamény, Szeke
res , Csegőld , Rozsály, Sár, Kólcs, Gacsály, Berend, 
Gécz, Sz.-Németi, Fekete-Ardó, Sz.-Becs, Vasvári, Vi- 
jasy (?), Gyarmat, Palád, Tóch vagy Tóth (?), Lázári, 
Penyige egyházakkal, melyek közül csak Halmi és Fekete- 
Ardó feküsznek Ugocsamegyében, Vijasy és Tóch vagy 
Tóth pedig felismerhetlenek; továbbá a s z a t m á r i t :  
Szatmár, M.-Szalka, Majtény, Derzs, Börvely, Vada, 
Károly, Dengeleg, Csaholy, Gebe, Jánosi, Bere, Mező
petri, Kocsord, Vasárosnamény, Czégény, Újlak, Óvári, 
Bagos, Vetés, Dob, Domahida, Tyúkod, Zsadány, Amacz, 
Vasvári, Avasujváros, Piskárkos, Mada, Berus, Pereto, 
Boruka, Pereche, Baur helységekkel, melyek közül az 
utóbbi öt felismerhetlen. E két esperességet szintén említi 
Fancsali Dániel az erdélyi püspökség 13 arkhidiakonatusa 
közt. (Lásd Schematismus cleri alm. Dioecesis Szatma- 
rieusis 1864. 43—44. lap.)

Ezen két esperesség itt felsorolt egyházaiban egyszers
mind több férfi- és nőzárda is létezett; de a melyek a mo
hácsi vész után e megyéből a róm. katholicismussal együtt 
teljesen eltűntek. (Schem. cleri Szatmar 1864. 52. lap.)



III. A reformáció hódításai Szatmármegyében.

a) S z a tm á r  megye  r e f o r m á to ra i .  Szatmárvár- 
megyében már korán kedvező talajra talált a reformáció. 
Több tekintélyes egyháztörténetiró állitása szerint, már 
1527-ben ismeretes lett volna Szatmármegye némely vidé
kein s kiválólag Erdődön a reformáció. Anynyi tény, hogy 
már 1530. táján Szinyérvárallja környékén a róm. katb. 
főpapság üldözte azt, minek következtében a prot. vallásra 
tért Erdősy Jánosnak menekülnie kellett innen s jószága 
is az üldözők kezébe került. Szívesen elfogadjuk hogy 
Erdőd, Óvári, Csenger, Szatmár tájéka éz időben már 
ismeretes volt a reformációval, s Erdőd annak mintegy 
központja volt; de hogy Dévai Biró Mátyás, Batizi And
rás, Kopácsi István és Boldi Sebő 1527. körül kezdették 
volna Drágfi Gáspárt a reformációra áthozni, — dacára 
Szatmárnémeti Mihály és Tolnai István után Sinai és Tóth 
Ferenc egyező állításainak — ahoz igen sok kétség fér.

A mi ugyanis a Dévai Biró Mátyás szatmármegyei 
reformátori működését illeti, azt egyenesen tagadni vagyunk 
kénytelenek. Az egész talán azon alapul, hogy az első 
erdődi zsinat végzéseit aláírók között egy Dévai Miklós 
is szerepel, mit olvasván Lampe 93-ik lapján valamelyik 
későbbi szatmári pap, s el lévén telve a magyar Luther 
általános reformátori hírével, — Dévai Biró Mátyással 
konfuudálva, mint kétségbevonhatlan tényt irta be a szat
mári régi matrikulába: hogy Dévai Biró Mátyás, Drágfi- 
nak s Szatmár és környékének egyik reformátora, sőt ille
tőleg az előbbinek lelkésze is volt.

Az említett téves nézet helyreigazitását illetőleg, 
szabad legyen Dr. Révész Imre „Dévai Biró Mátyás 
élete1' eimű müve 61. és 62. lapjáról a következőket 
idéznem: „az egykori családi napló szerzője Drágfi Gás



párnak a reformációhoz való viszonyáról enynyit jegyez 
meg: „ki által a keresztyénsóget Isten a nyomorult föld
nek kijelentette. Az isteni szolgálatot építette és öregbí
tette ; de sem Dévairól, sem Batiziról egy szót sem 
szól. Az ellen is merül fel alapos kétség, hogy Batizi 
András, Dévaival együtt reformált volna. Batizi ugyanis 
maga mondja, hogy ő tanítójától Gálszécsi Istvántól vette 
be a reformációt. Gálszécsi pedig csak 1532. végén ment 
Wittenbergbe, midőn már Dévai székire reformált, maga 
Batizi pedig 1542-ben, s innen visszatérve ajánltatott aztán 
Melánchton által Perényi Jánoshoz, Drágfi Gáspár sógo
rához , 8 nagyon valószínű, hogy ezen a csatornán jutott 
a reformáció az ifjú Drágfi Gáspárhoz, de a midőn már 
Dévai pályája s élete végén ált Debrecenben. “ *)

Kopácsy szintén 1542-ben ment Wittenbergbe s az 
ottani akadémia anyakönyvében eként áll neve beírva: 
„Anno 1542. 24. juni. S t e p h a n u s  de Kopa cz  U n g . “

*) Dévay 1527. boldogkői r. kath. káplán; 1529-ben Wittenbergbe 
megy; 1531. Budán majd Kassán működött prédikátor, nov. elején mint fogoly 
Bécsbe vitetik. Két rendbeli fogsága 3 évig tart; Bécsböl Budára jővén János 
király fogatja el. E fogságból kiszabadulva Sárváron Vasmegyében, Nádasdy 
Tamás udvarában állapodik meg. 1536-ban Wittenbergbe megy, honnan 1537-ben 
jő haza, s Nádasdynál szives fogadtatásra talál; 1538-ban feldunai működése 
közben jelenik meg tőle az első magyar nyelvtan, Ujszigeten, Nádasdy nyomdá
jában. 1539-ben Perényi Péter környezetében vau; de ezzel az úrvacsorának 
Perényi pápistás felfogása miatt meghasonlván 1546-ban távozik. Ekkor Serédy 
Gáspár karolja fel, s a szikszai iskolába alkalmazza tanárul; 1541. elején innen 
kedveskedik a Révay fiúknak nemes borokkal Bánfára. Frangepán Ferenc egri 
püspök űzőbe vevéu, 1541. végén menekülni kényszerül Wittenbergbe, honnan 
1542. márc. 8. két levele kél. 1543. visszatér, s a kath. papság miskolci papságát 
megakadályozza. Később az úrvacsora kérdésében a belvét irány felé hajol, s 
ezért meghasonlván Stöckelel és Révayval Erdélybe megy. 1544-ben debreceni 
lelkész, majd esperes. Róla mondatik, hogy ő hozta be a „sacramentariusok* 
tudományát. Hihetőleg 1547-ben halt meg, mert Debrecen város j.-könyvei ez 
évben kezdődnek, s Péter és András papról emlékeznek, de Dévairól nem. — 
Ebből látható, hogy nem volt Szatmárvárinegye reformátora. Lásd: Franki Vilmos 
Révai Ferenc nádori helytartó fiainak oskoláztatása 22., 25. lap. és Révész Imre 
Dévai Biró Mátyás életét.



Csak innen visszatérte után hivathatott Endrődre, hol az 
egyházat és iskolát kormányozta.

Tóth Ferenc Magyar- és erdélyországi ekklák histó
riája 37. lapján még a következőket is mondja: „a meg
nevezett reformátorokon kivül a Drágfi famíliája megtérí
tésében munkás volt Derecskéi Demeter, kiről igy ir 
Németi Mihály: „e méltóságos úrnak (Török Bálintnak) 
nyomdokát követte a nagyságos Drágfi Gáspár, ki is 
bévette a reformációt Derecskéi Demetertől, a ki a Szi
lágyban reformált János király idejében anno: 1530.“

Ugyan ő Túl a tiszai'püspökök élete cimíí műve 35-ik 
lapján igy szól: „Bóldi Sebestyén által reform áltatott 
Erdőd 1530-ban; de hogy ez magát annál tökéletesebbé 
tehesse a reformált vallásra nézve, 1536-ban felment a 
wittenbergai akadémiába, követvén ezen dologban is 
Dévainak és Batizinak példáját. Részt vett ő a Drágfi 
Gáspár háza reformálásában is , egy lévén azon lelki- 
tanitók közül, kiknek bajokat Drágfi Gáspár, János 
királynak és a püspököknek megbántásokkal nem gon
dolván — mint Tolnai István az ő Kalauzában írja — 
felvevé, és szívesen oltalmazás felvevé és táplálá Erdődön 
a maga várában."

Ezen egymással nagy részben ellenkező adatokból 
csak anynyi világos, hogy Drágf i  G á s p á r  k ö r n y e z e 
t é b e n  t ö b b  r e f o r m á t o r i  fér f iú  f o rdu l t  meg,  még 
pedig inkább 1536. után mint 1530. előtt, kiket ő 
oltalma és pártfogásába vevén, velők úgy a szatmármegyei, 
mint a Szilágyságon fekvő birtokait reformáltatta. De 
hogy az említett reformátorok közül tulajdonképen melyik, 
és mikor nyerte meg Drágfi Gáspárt és családját a refor- 
mácóinak, az biztosan nem tudható.

Az erdődi reformációval hihetőleg ugyan egy időben 
Beregből is átcsapott a reformáció lángja, még pedig 
alkalmasint Beregszászból Radán Balázs által, a minek



csalhatlan bizonysága az , hogy a Túr és Tisza közt levő 
szatm ár vármegyei helységek egész 1822-ig a beregi ref. 
e. megye kiegészítő részét képezték, s ez annál köny- 
nyebben megtörténhetett, mivel az említett helyek lakói 
vásárra leginkább a közeli Beregszászba jártak , s igy 
onnan, mint a szepesi és erdélyi szászok egykor a német- 
országi vásárokról, magukkal hozták a reformációt.

Végül: Sz a tm á r m e g y e  r e f o r m á l t a t á s á r a  nézve 
anynyit egész átalánosságban bizton állíthatunk, hogy az 
1543. és 1545. k ö z ö t t  t e l j es en  bev égz e t t  t ény  
vol t ,  mit az 1545. szept. 20-án tartott legelső magyar- 
országi prot. zsinat összehívása is igazol.

A mi az egyes reformátorokat illeti, rólok is szó
lunk nehány szót, jelesül:

1) Ba t i z i  A nd r á s  Szatmárnak Batiz nevű falvából 
vette eredetét, s jó korán mestere a hires reformátor 
Grálszécsi István által megnveretvén, maga és egyike lett 
az első reformátoroknak. Már 1530-ban Kassán felekezete 
számára kezde egyházi énekeket készíteni, és miután több 
évig iskolatanitói hivatalt viselt Szikszón, s Ujhelyt papos- 
kodott (Jankovics szerint), 1542. tavaszán Wittenbergbe 
ment, s innen visszatérve ajánltatott Melanchton által 
Perényi Jánoshoz, a kinek ajánlata folytán Drágfi Gás
pár körébe jutott, s talán Erdődön is paposkodott. Az 
erdődi zsinaton mint tokaji pap vett részt, s egyike volt 
azon 29 reformátoroknak, kik az itt kelt 12 hitcikkelyt 
aláírták. 1550-ben Wittenbergben másodszor is megfor
dult ; később pedig mint a magyar protestánsok nagyobb 
része a Luther értelméről Kálvinéra ment át, mi abból 
is látszik, hogy a beregszászi zsinat (1552) cikkelyeiben 
(Lampe 93. lap) ő is megegyezett. Ennek tulajdonítható, 
hogy „Keresztyén tudomány" cimíí kátéja még a 16. szá
zad végén is , a Szikszói Jánoséval együtt, reformált egy



házunkban tankönyvül használtatott. (Irodalmi müveiről 
lásd az írók és műveik című cikk alatt.)

2) Kopács i  I s t v á n  (pályája 1542—1562.) előbb 
Ferences barát volt Sárospatakon, később ugyan e város 
reformátora; 1530. táján első Perényi Péternek, Sáros
patak urának, a várbeli templom épitésére és a főiskola 
megalapítására egyik tblelkesitője, 1542-ben pedig a wit
tenbergi egyetemen Melanchtonnak buzgó hallgatója, majd 
onnan visszatérve, erdődi lelkész és tanár volt. Az erdődi 
iskolát, hol a keleti nyelveket is tanította, nagy fényre 
emelte; egyik kitűnő tanítványa volt itt Balsarati Vitus 
János. Ő elnökölt az 1545-ki erdődi zsinaton is. 1547-ben 
Nagybányára ment, honnan Perényi Gábor hívására, 
1549-ben Sárospatakra visszatért, hol a főiskola s majd 
a zempléni traktus kormányát is mint esperes vitte. Pe
rényi Gábor által birtokkal is megajándékoztatott. Később 
hajlott kora miatt a tanári hivatalról lemondván, csak a 
más kettőt tartotta meg, s még 1561-ben jelen volt a 
kolozsvári zsinaton mint elnök s az Isten örökelővégzete 
felöli éles villongást kiegyenlítette. Legutóbb Tarcalon 
elnökölt 1561-ben; 1562-ben meghalt. Kortársai „Szent 
és nagy Kopácsinak'* nevezték. (Sárospataki füzetek 1864. 
foly. 124—136 lap.)

3) T o r d a i  Deme te r .  Jelen volt az első erdődi zsi
naton , az óvári zsinaton pediglen elnökölt. A Drágfiak 
és Báthoriak nagy kegyességű s tudományú, s buzgó- 
ságú papja volt Óváriban, a képeket s oltárokat a tem
plomból kihányatta. E ténye mutatja, hogy ő a szoros 
Lutheráuismustól eltérve, a Kálvin-féle nézetekhez hajolt. 
Hevesi halála után az óvári zsinat alsó-magyarországi 
püspökül őt választotta meg. 1556-ban már nem élt. 
(Tóth F. Túl a tisz. püsp. é. 28—32 lap)

4) Heves i  Mihály.  Elébb Balassa Menyhért udvari 
papja, később szatmári lelkész, s — alkalmasint ama rét-



tegett főártól való félelemből, — első szuperintendens 
1551—1554-ig a tiszántúl. (Tóth F. Túl a tisz. p. él. 
27. lap.)

5) Bogáéi  Demeter .  1556-ban csengeri lelkész; 
1559-ben pedig szuperintendens, mely hivatalát 3 évig visel
vén, elhalt. Utóda lett Méliusz (T. F. T. t. p. e. 36. lap.)

6) R a d á n  Ba lázs .  Működött Beregszászon és Deb
recenben (1548- 1552). Beregszászon a képeket a tem
plomból kihányatta s e miatt üldözés áldozatja lön. (Prot. 
lap. 1865. foly. 822. lap.) 0  szerzetté a „Buzgó szivvel 
te fiad“ kezdetű dicséretet. Az 1822-ig Bereghez csatolt 
szatmármegyei 10 egyház reformálását egyenesen az ő 
befolyásának lehet tulajdonítani.

A mi a többi reformátorok elősorolását illeti, itt a 
következőket jegyezzük meg: az ismertebb nevű refor
mátorok közül Derecskéi Demetert és Bóldi Sebőt, bár 
azok Drágfi reformátori környezetéhez tartoztak, azért 
nem soroztuk Szatmármegye reformátorai közé, mert ezek 
reformátori működése a Szilágyság vagyis Kraszna- és 
Közép-Szolnokvármegyékre terjedett.

Az első erdödi zsinat hitcikkeinek aláirói között több 
olyan családnévvel találkozunk, mely ma is élő Szat- 
mármegyében. így p. o. Batizi Andráson kiviil szerepel 
ott még 2 Batizi, Domokos és Lőrinc, továbbá Kalocsai 
János, Börvei Bernát, Csehi Mihály, Szakácsi vág}’ talán 
Szakaszi János, Ecsedi János, Egri Péter, Debreceni 
Mihály stb. Ezek közül a Kalocsai család ma is él Vetés
ben , a Csehiek Porcsalmán, a Debreceniek Tiszakóródon, 
az Ecsediek és Egriek több helyt a megyében; ki tudja 
ezek és az elébb említettek nem működtek-e e megye 
egyes gyülekezeteiben reformátorok gyanánt?! Tagadni 
ép úgy lehet, mint állítani.

b) A r e f o r m ác i ó  pá r t f ogói  1) Drágfi Gáspár a 
Mohácson elesett országbíró Drágfi János és Váradi Anna



fia, született 1516. „Visitatio Mariae napján*. Atyja 
halála után, dacára ifjú éveinek, nemcsak az atyai nagy 
terjedelmi!' jószágokat, hanem atyjának Kraszna és Közép
szolnoki foispánságát is örökölte. 1529. Sz. Vid. napján 
összekelt az erdélyi vajda Somlyai Báthori István leányá
val Annával, kitől 1542-ben Sz.-György napján György 
nevű, 1544. Sz. János napján János nevű fia született; 
de a kik korán elhalálozván, bennök a fényes Drágfi 
család kihalt. Drágfi Gáspár a reformációval korán meg
ismerkedvén, igyekezett azt széles terjedelmű birtokaiban 
is elterjeszteni; hajlékot emelt a tudománynak is , a midőn 
Erdődön hires iskolát alapított, a melynek vezetésére 
1542-ben Kopácsit hívta meg. Ugyan ezt; továbbá Derecs
kéi Demetert a Szilágyság reformátorát, Bóldi Sebő Bél- 
teki lelkészt és Batizit s többeket védelme alá vette, vagyis 
mint Tolnai István írja: „Nem gondolván pedig Gás
pár, János király és a püspökök, (Martinuzzi és Statileo) 
megbántódásokkal, a reformátor lelkitanitók baját felvevé, 
és szívesen oltalmazó, s őket tápláló Erdődön a maga 
városában*. (Tóth F. A Magyar és érd. prot. eccl. hist. 
74. lap.) Ezenkívül az első magyar protestáns zsinat szin
tén az ő pártfogása és védelme alatt tartatott Erdődön 
saját várában 1545. szept. 20-án. Őt méltán lehet Szat- 
márvármegye reformátorának nevezni, ha meggondoljuk, 
hogy térés uradalmaihoz mily számos községek tartoztak! 
Jelesül: a Roz sá ly i  u r a d a l o m h o z  tartoztak: Rozsály, 
Méhtelek, Atya, Zajta, Géc, Uszka, Nagy- és Kis-Sze- 
keres, Darnó, Fehérgyarmat, Nagy- és Kisar, Matolcs, 
Kisnamény, Oroszi, Csaholc, Cégény, Lázári, Daróc és 
Homok tisztán magyar ajkú lakosokkal; a b é l t e k i he z :  
Szakasz, Becs, Pete, Kente, Közép- és Felső-Homoród, 
Dobra, Esztró, Gyöngyfalu, vegyes lakosokkal. Ezen 
helyek magyar lakosainál a Dr ág f i  G á s p á r  p á r t f o 
gása  m e l l e t t  e l t e r j e d t  r e fo rm ác i ó t  mi sem vol t



t öbbé  képes  k i i r t an i !  Mindezt ha meggondoljuk, el 
kell ismernünk, hogy méltán írhatta róla az egykorú csa
ládi napló szerzője: „általa a keresztyénséget Isten e nyo
morult földnek kijelenté; az isteni szolgálatot ez építette 
és öregbítette". O valóban pártfogója s oszlopa volt a 
protestántizmusnak s terjesztője a nélkül, hogy i degen  
egy ház i  és püspök i  j a v a k r a  t e t t e  vo lna  kezé t ;  
sőt alattvalói között sem erőszakkal terjeszté a prot. hitet; 
mert akkor uradalmai idegen ajkú lakosait is elvonta 
volna a görög keleti egyháztól; különben oly eszmék ter
jesztésénél , melyek mintegy a levegővel terjednek, erő
szakra semmi szükség! Meghalt Drágfi Gáspár fiatalon, 
29 éves korában, 1646. jan. 26-ikán.

A Drágfi Gáspár példáját többen is követték, igy 
p. 2) az ő neje S om ly a i  Bá thor i  Anna  és 3) ennek 
második férje Ecsedi  B á th o r i  György.  So m l y a i  
B á th o r i  Anna  egyike volt a legjelesebb magyar höl
gyeknek , mit mutat az, hogy kiskorú fiai (a Drágfiak) 
•felnőttéig Kraszna- és Közép-Szoluokmegyék főispáni kor
mányán királyilag meghagyatott. Sokan az első erdődi 
zsinat öszszehivását is neki tulajdonítják. Az ő és máso
dik férje Ecsedi Báthori György birtokán és védelme 
alatt tartatott az 1554-ki óvári, 1555-ki második er
dődi, 1570-ki csengeri zsinat is. Az ő pártfogásának 
lehet tulajdonítani, hogy a reformáció az e csedi  és szi- 
n y é r i  uradalomban is elterjedt, mely uradalmak hely
ségei nem esvén a szatmári ref. egyházmegye területére, 
itt mellőztetnek.

4) A c s a h o l y i  uradalom — Csaholy, Gebe, Nyir- 
megygyes, Szalka, Parasznya, Sándor, Remeteszeg, Tu- 
nyog, Erdőszáda, Nagy- és Kis-Kocsord, György telek, 
Jánosi, Sályi, Angyalos, Újfalu, Csenger, Nagy palád, 
Kispalád, Botpalád stb. — helységei, 1545-ben Chaholyi
Imre fiusitott leánya C h a h o l y i  A n n á n a k  s Tardy
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Mik lósnak  adatván; ugyancsak e jószágba, 1574-ben 
Chaholyi Anna és férje Brebiri Melith György, C h a h o l y i  
K a t a l i n  s férje Radnóci Petrichewich Miklós beiktattat- 
ván: ezek és különösen a B reb i r i  Mel i t h  család nagy
pártfogója lön a reform, egyháznak, mint ez különösen 
Csenger és Sályi stb. gyülekezetek történetéből ki fog 
világiam. C h a h o ly i  Ferencről  pedig (1568. körül) Mé- 
hiu8z emlékezik úgy, mint a ref. eklák nagy jóltevőjéről. 
(Tóth F. Magy. érd. pr. ekkl. hist. 73. lap.)

5) A Ba gos sy  és 6) a Becsky  családok egykor 
szinte reformátusok s pártfogók voltak.

7) A Nábrádon s más szatmármegyei helyeken bir
tokló G y u l a f f y  család 1570. táján már egészen refor
mátus volt, (T. F. M. e. pr. ek. h. 78. lap.) és egy
házpártfogó.

8) A K á r o l y i  család egykor szintén protestáns 
volt; de a mily pártolói lehettek egykor a Károlyiak 
a protestáns egyháznak, épen oly ellenségei lőnek annak 
később, kivált midőn Károlyi Sándor óta a Báthori—- 
Rákóci-féle uradalmak egy részének is birtokába jutottak. 
A fejedelmi Be th l e n  G á b o r  és I s t v á n  e családbeli 
feleségei szintén reformátusok voltak, s férjeik közül 
kivált I s t v á n  több egyház részére tett itten adományo
kat. Károlyi Mihályt Szenei Molnár Albert jóltevőjének 
nevezi. Az 1587-ben meghalt Károlyi László és 1599-ben 
kimúlt K. János szintén reformátusok voltak. (Tóth F. 
u. o. 81. lap.) Nagykárolyban virágzott a ref. egyház s 
a bibliát fordító Károlyi Gáspár is Károlyi szegény szü
lőktől származott.

9) A Kö le se i  Kende ,  10) a Köle se i  K ö l c s e y  
családok, az egykori Kölesei uradalomban (Kölese, Ftt- 
lesd, Istvándi, Cseke, Tiszabecs, Milota, Csécse stb.), 
szintén buzgó egyházpártfogók valának.

11) A Lek t s e i  S u l y o k ,  12) N a g y - K á l l a y  és



13) S imándi  K á l l a y ,  14) N a g y v á r a d i  Aj t ay ,  15) 
N á b r á d y ,  16) P e r é n y i  családok egyház-pártfogásának 
az egyes gyülekezetek történetében szintén jelentékeny 
nyomaira találunk.

17) A Rhédey  család, különösen a fejedelmi Rhé- 
dey  F e r e n c ,  szintén örökítették nevöket, mint egyház
pártfogók ; kiválóan elmondhatjuk ezt az utóbbiról, ki a 
szatmári iskolának Berence nevű faluját ajándékozta oda, 
melyet a jezsuiták eltulajdonitottak.

18) A Roz sá ly i  K á n o k n a k ,  a Rozsályi urada- 
dalom felerészben való birtokosainak szintén vannak e 
téren jelentékeny érdemeik. 19) A Szirmay(1617. ) ,20)  
U j f a l u s s y ,  21) U r a y ,  22) Ve t ésy  családok református 
volta s egyházuk iránti buzgalmáról, az egyes gyüleke
zetek történetében szintén számos bizonyíték található.

23) A L ó n y a y ,  Te l eky ,  Ma j lá th ,  Domal i idy,  
Egry,  Csápy ,  Cse pe ly i ,  Mándy ,  C s a n á d y ,  I r i n y i  
stb. családokról ugyan igy szólhatunk; sőt ha a legújabb idő
kig le akarnók vezetni úgy a pártfogók , mint a buzgó egy
háztagok névsorát, majd minden szatmármegyei család
ban találnánk egyéneket, kik az egyház s illetőleg gyü
lekezetük iránt érdemeket szereztek. Szabad legyen azon
ban a legújabb korból a K i s d o b r o n y i  I s a á k ,  U r a y  
és V á l l y i  családokról anynyit megemlíteni, hogy hatás
körükben , egyes kitűnő tagjaik, a buzgó ősökhöz mél- 
tólag karolták fel a szatmári ref. e. megyében az egy
ház és vallás sz. ügyét.

A mi a reformáció összes szatmármegyei hódításait 
illeti, anynyi kétségtelen, hogy Szatmárvármegyének ma
gyar ajkú helyein anynyira túlnyomó lett a reformált 
vallás, hogy az 1562-ik évben az egész  v á r m e g y é 
ben  csak 3 róm. kath.  p l é b á n i a  vo l t ,  u. m. Szat- 
már-Németiben, Nagy-Károlyban s Apátiban; 1629-ben
pedig csak  eg ye dü l  E c s e d e n ,  s az 1687-ki ország-
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gyűlés előtt azt panaszolják a katholikusok, hogy az 
eesedi és szatmári erősséget kivéve sehol sincs az egész 
megyében r. kath. pap. E végből, a töröknek Egerből 
lett kiűzetése után, Szatmármegye az egri püspökséghez 
csatoltatott, majd a római hit terjesztése végett 1804-ben 
Szatmári püspökség állíttatott fel; de dacára a püspökség , 
a Károlyi grófok, Vécseyek és Barkóczyak s más nagy 
urak törekvéseinek, 1809-ig, Szatmármegyében csak 14 
plébániát tudtak alakitani. (Szirmay, Szatmárm. esm. 
I. köt. 14, 55. lap.)

IV. A szatmári ref. egyházmegye területén 
tartott nagyobb és kisebb zsinatok.

1) 1545. Az első e rdőd i  közzsinat .  Egybehívta 
1545. szept. 20. Drágfi Gáspár; elnöke volt Kopácsy 
István reformátor. Erről azt mondja Benkő József, hogy 
„a nemes Magyarországon minden zsinatok közt. legelébb 
tartatott a protestáns lelkipásztorok által, melyben a 
hitvallás XII. cikkbe foglaltatott." E hitvallás a melanchtoni 
irányzatot követi és sem a szigorú kálvini, sem a lutheri 
állásponton nem áll , mit igazolt a XII-ik cikk is , mely 
szerint az el nem sorolt hitágazatokra nézve az ágostai 
hitvallással egyetértenek. E hitvallásnak 29 reformátor 
irt alá.

2) 1554. böjt harmad vasárnapján tartatott az óvár i  
z s i na t  Drágfi Gáspár özvegye Somlyai Báthori Anna 
birtokán Csenger mellett, ennek második félje, a hatalmas 
Eesedi Báthori György védnöksége alatt. A zsinat egyik 
főteendője volt a szuperintendens-választás, melyre az 
1550 ki országgyűlés XII-ik cikke által is kötelezve voltak. 
Meg is választatott Thorday Demeter óvári lelkész, ki a



zsinaton is elnökölt; a választási cselekvényen kivíil a 
zsinat 9 pontban hozott tájékozó végzést a hit- és szer
tartások tárgyában. E végzések azt látszanak bizonyítani, 
hogy az itten egybegyült lelkészek többsége még az evan
gélikusok tanát vallotta; bár az I. cikk sejditteti, hogy 
a melanchtoni nézetnek is lehettek pártolói. E zsinaton 
nemesek is voltak jelen és 8 magyar előkelő pap más 
80 társával, tehát 88-an.

3) 1555. febr. 24. tartatott az e rdőd i  m á s o d ik  
zs ina t  hasonlag a hatalmas Ecsedi Báthori György 
védelme alatt. E főúrnál vonult meg az akkor Kolozs
várról menekült Stankar Ferenc, kőnigsbergi hit- és 
orvostudor, ki azt állította, hogy Jézus pusztán emberi 
természettel bir, az úrvacsoráról pedig a Kálvin értelmé
ben tanított. E zsinat XIX. sz. végzése folytán Stankar- 
nak innen is távoznia kelle; ugyané zsinat határozatának 
tulajdonítják többen, hogy Kálmáncsai elhagyta a deb
receni papságot s Erdélybe ment. E zsinat XX. cikke 
között nevezetes a III-ik, mely szerint az úrvacsorában 
a Krisztus teste és vére „valósággal és igazán" jelen 
van és a XIX-ik, mely II. János nevében roszszalja az 
oltárok eltávolítását. E cikk azonban apokrif lesz; mert 
II. János ekkor Lengyelországban tartózkodott és feje
delmi jogait nem gyakorolta. Ezen XX. cikkből külön
ben az látszik, hogy még mindig egy egyháztestületben 
vannak a Luther és Kálvin nézeteit követő vallástanitók; 
az elválás időpontja azonban soká nem késhetett.

4) Csenge r i  zsinat .  Dávid Ferenc és Blandrata 
ellen tartatott az alsó magyarországi prot. püspök Melius 
vagy Horhi Juhász Péter elnöklete alatt 1570-ben Csen- 
gerbeu. Világos ez Meliusnak 1570. aug. 10. Debrecenben 
kelt azon leveléből, melylyel a csengeri hitvallást II. Já 
nosnak ajánlja, melyben a többek közt ezeket mondja: 
„Most midőn Csengerben (az Ecsedi Báthori György bir



tokán s hihetőleg ismét az ő pártfogása alatt) öszszegyül- 
tüuk, ellenfeleink a blandratisták nem akartak megjelenni", 
noha — a mint tovább mondja, — azoknak a németek 
fővezérétől mentelmi levelet eszközölt és békés vissza- 
mehetésöket is biztosította. „Azért, úgy mond, ennek a 
zsinatnak hitvallását királyi sz. felségednek ajánlom és 
esdem, hogy azt kegyes jóakarattal olvassa át és az Isten 
igéje szerint ítélje meg." E zsinat hitvallását Méliusz irta; 
világos ez onnan, hogy az 1570. Debrecenben, Lupinus által 
kinyomatott példányok utolsó cikke alatt ez á ll: „Horhi 
Melius Péter által." A zsinaton megvitatott 52 tétel előre 
ki volt bocsátva s ezeket a meg nem jelent Dávid Ferenc 
„Responsio pastorum. Claudiop. 1570“ cáfolgatá. Ezen 
tételek XI. pontban csoportosítva, megelőzik a sz. három
ságtagadók ellen felhozható bibliai erősítésekkel s bizonyí
tékokkal együtt, magát a tulajdonképeni konfeszsziót. 
Ezután következik „a Jézus Krisztus egyháza pásztorainak 
hitvallása, melyet Csengerben kiadtak az egyetlen egy 
Istenről, a ki az Atya, Fiú és Szentlélek." (Confessio 
pastorum Ecclesiae Jesu Christi exhibita in Csenger.) 
Az 5 első cikk a sz. háromság, a többi az úrvacsora 
keresztség, örökkévalóság, törvény, szertartások, tem
plomok stb. s a legvégső a közbenjáróról szól. Ezen 
konfeszszió megjelent az öszszes ref. hitvallások „Corpus 
et syntagma confessionum fidei . . . . “ cimíí gyűjteményében 
(Genf. 1612.), hibásan lengyel hitvallásnak nevezve; de 
önállóan is megjelent ezen cim alatt: „Confessio vera ex 
verbo Dei sumpta et in synodo Csengerina uno consensu 
exhibita et declarata. Debrecini excusa ab Andrea Lupino. 
1570." 5. r. 38. lap. 1840-ben kiadta Dr. Niemayer H. A. 
„Collectio Confessionum in Ecclesiis Reformatis publica- 
tarum“ című művében. Magyarul a két erdődi és óvári 
zsinatok végzéseivel együtt Kiss Áron szatmári esperes 
adta ki.



5) 1583. szept. 4. 5. Cs en ge r i  kö zzs ina t .  Végzé
seinek alig maradt valami nyoma.

6) 1598. jan. 25. Cs en ge rb en  tartott közzsinaton 
250 pap és 6 esperes volt jelen s 15 egyén avattatott fel 
lelkésznek.

7) 1604. febr. 22. Cs e ng e rb e n  2 esperes és 200 
pap által Hodászy Lukács ecsedi pap és középszolnoki 
esperes püspökké tétetett, 14 lelkész (köztük Alvinczy 
Péter) s néhány esperes felavattatott.

8) 1604. szept. 29. Sz a tm ár i  gener, synod. tartatott.
9) 1606. dec. 3. S z a tm á r i  26 lelkész felavattatott, 

s az végeztetett, hogy a békétlen házasok, kivált szöke
vények elválasztását 2—3 évig kell húzni-halasztani.

10) 1607. szept 23. Sza tm ár - Né m e t i ben  25 új 
lelkész avattatott fel s ugyanitt lön végzéssé, hogy a 
prédikátor éve kitelését 1 hónappal előbb jelentse hall
gatóinak s nem marasztás esetén 2 héttel előbb esperesé
nek , kinek engedélyével más egyházba mehet; a máskép 
cselekvők pedig hivatalukat vesztik. Továbbá: Az úrvacsora 
sákramentumának megutálói tisztességes temetésben nem 
részesittetnek.

11) 1608. jun. 29. Sza tmár i .  A magán úrvacsorá- 
lást a betegeknek ezen közzsinat csak ott engedi meg egy 
ideig, hol a pápista vallás maradványi még megvannak; 
de ez esetben is többen kommunikáljanak. Ugyanitt 13 
új pap szenteltetett fel s Egri Miklós és Decsi István az 
erdélyi fejedelemhez küldettek, hogy a Bocskaytól nyert 
polgári tehermentesség megerősittetését kérelmezzék, a 
mit meg is nyertek.

12) 1618. nov. 18. Sza tm áro n  szuperintendenssé 
választatott Gönczy József.

13) 1619. nov. 10. Cs enge rben  33 egyén avatta
tott fel lelkészi hivatalra.

14) 1621. nov. 21. a sz. -németi  közzsinaton 23



egyén avattatott fel , köztük 5 akadémikus, egyikök 
Geleji Katona István fej. udvari pap. Ugyanitt a követ
kező végzések hozattak: a) Ha a pap éve eltelte előtt 
nehány hóval halna meg, a szomszédok tartoznak kiszol
gálni özvegye javára, b) Az ifjú rektoroknak egy, idő
sebbeknek két évig szabad kivált falukon hivatalt viselni. 
Nős rektor csak akkor vállalhat hivatalt, ha a papságra 
kiképezte magát, mit addig viselhet, mig az esperes hiva
talt mutathat számára, c) Főiskolai tanárok felette szor
galmasak legyenek, d) Paráznákat polgári s egyházi bün
tetés kiállása előtt összeesketni nem szabad, sőt mig meg 
nem térnek, az egyházból kizárandók. c) Sipujju mentét, 
kicsapattatás terhe alatt, csak a tóga alatt viselhetnek 
a rektorok s tanulók.

15) 1629. nov. 25. S z a t m á r - N é m e t i b e n  204 
szavazattal Keresszegi Hérmán István püspökké válasz
tatott.

16) 1634. jun. 18. S z a t m á r i  300 lelkész és 8 esperes 
jelenlétében 47 új pap avattatik fel. Köztük Megygyesi 
P á l, Szinyérváraljára. Elnök volt Keresszegi H. István 
püspök.

17) 1642. (helyesebben 1641.) Sz a tm ár i  választa
tott püspökké Szántai Molnár Mihály nagybányai, majd 
szatmári lelkész.

18) 1646. jun. 10. A szatmár-németi nemzeti zsi
nat I. Rákóczi György erdélyi fejedelem által hivatott 
egybe s ugyancsak az ő védelme alatt tartatott. Elnöke 
volt Geleji Katona István erdélyi orthodoxus püspök, ki 
az erdélyi egyházakat 24-ed magával képviselte. A tiszán
túli ref. egyházkerületből képviselve voltak a b ih a r i ,  
é r m e l l é k i ,  d e b re c e n i ,  b o r o s j e n ő i ,  s z ab o l c s i ,  
közép szó In oki ,  ugocsa i ,  b e reg i ,  m á r  ma r  ős i ,  
n a g y b á n y a i ,  s z i l á g y i ,  m a k ó i ,  t ú r i  és a s z a t 
mári  egyházmegyék s ez utóbbiból: Megygyesi István



esperes, Mezőlaki Miklós gyarmati, Gönczy Mátyás szat
mári és Péterfalvi István (?) lelkészek s képviselők és ezeken 
kivül a szomszédos egyházak papjai s tanitói nagy szám
mal. A t i s z am e l l ék rő l  a zemplén i ,  ung i ,  bo r sod-  
g ö m ö r - k i s h o n t i , a b a u j  v á r - t o r n a i  egyházmegyék 
küldöttei, ez utóbbi egyházmegyéből különösen a követ
kezők: Ványai János tarcali első pap egyházmegyei 
jegyző, Göncy György tarcali, Tarcali Pál, Felnémeti 
János gönci, Hunyady János ondi lelkész, — Tolnay János 
ellenei s vádlói; — Tolnay János tokaji lelkész, Keresztúri 
István, Porcsalmi János tályai, Kölcséri Mihály szántai, 
Győri István szerencsi papok, Uuszti Sándor egykor 
pataki tanár, Kovásznai Péter uj akadémikus, vádlottak. 
(Lampe Ember P. 419—424. lap.)

E zsinat öszszehivására T o l n a y  Dal i  J á n o s  adott 
okot. Tolnai egykor a nagyváradi egyház alumnusa 
volt, s úgy látszik tanulmányai alapját ott veté meg. 
1632-ben külföldre küldetvén, végre Londonba jutott. 
Ott az independentizmusra törekvő merev puritánokkal 
érintkezve, beszivta ezek elveit, s társaival ez elvek 
diadalra juttatása végett 1638-ban febr. 9-kén egyezményt 
kötött. Ez év őszén hazatérve pártfogói ajánlására, I. Rá
kóczi György fejedelem a sárospataki ref. főiskola igaz
gatásával bízta meg. Nézeteinek hire az egyházkor
mányzatot illetőleg őt megelőzvén, Miskolci P. Gáspár 
zempléni esperes, a kollegiom felügyelője, 8 pontú rever- 
szális aláírását követeié tőle, melynek legfontosabbika az , 
hogy a palatinátusi káté s helvét hitvallás szerint tanít, 
s az egyházkormányzatot föl nem forgatja. 1639. ápril 
17-ikén e pontokat aláírván, másnap reggel beiktattatott, 
de fogadása ellenére beköszönő beszédében az egyház 
ellen szitkozódni s piszkolódni kezdett. E perctől 
kezdve meg nem szűnt Patakon újítani, tanártársai s a 
deákság közt a viszályt szítani. Ennek következtében



nem késtek őt maga a fejedelem előtt elvádolni. A vád 
főpontjai ezek voltak:

A metafizika létezését tagadja. Keckerman logikáját 
elveti. Ursinus, Polanus, Scharpius, Bucanus, Trelcatius, 
Pareus, Yollebius, Alstedius s más régi szerzőket ócsá
rolja 8 kiküszöböli. A bittaniakban Amesius, a bölcsé
szetiekben Rárnus müveit használja. A zsoltárokat magyarul 
énekelteti. Magán isteni tiszteleteket s kegyes gyakorla
tokat tart. Tanítványait p ius  és i m p i u s o k r a  osztja. 
Széniort, prebitort a közszavazat ellenére tesz stb. stb. 
Mindezek folytán tanácsolták neki, hogy meghívást kap
ván, a főiskolát hagyja el. így lett 1642. után mis
kolci pap.

Miskolcon egy évet töltött, s 1644-ben Rákóczi Zsig- 
mond az erdélyi hadak tábornoka, tábori lelkészül hivá 
meg, mely állomásról 1644. dec. 20-kán tokaji papságra 
vitetett, s a következő év márc. 8-kán a tályai gyűlésen 
abauj-tornai esperessé választatott. Itt az egyházakban 
ismét különféle zavargásokat idézett elő, nevezetesen a 
keresztelést csak templomban s az egész gyülekezet jelen
létében engedte meg, majd az 1646. tokaji semigeneralis 
gyűlésen esperesi esküje megszegésével, szakadással s 
egyéb kihágásokkal vádoltatván, mindkét hivatalától fel- 
függesztetett, s ügye a nemzeti zsinatra halasztatott.

A zsinaton több kérdés intéztetett Tolnaihoz, melyek 
közül e 3 nevezetesebb: 1) A keresztelés minden kivétel nél
kül csupán vasárnap vagy máskor is, midőn egyházi beszéd 
tartatik, de akkor is csak a gyülekezet jelenlétében tartas
sák ? Tolnai igennel felelt s a magán keresztelést — bár tem
plomban történjék az, — ócsárolta. 2) Vasárnapon kívül 
megtartassanak-e a többi ünnepek? Tolnai a vasárnapon 
kívül minden ünnepet emberi találmánynak, ördög szülemé
nyének nevezett. 3) Vájjon a lelkészek közötti méltóság 
s függés a közigazgatás eszközölhetése szempontjából



szükséges-e? Tolnai övéivel tagadélag felelt. Minden papot 
episkopusnak, s presbitériumával együtt a fegyelem keze
lésére elégségesnek, az egyházmegyéket keresztyénelle
nesnek, s ördög szüleményinek állitá. 8) Az egyházban 
a presbiteri igazgatás isteni jogszerű-e ? E kérdést igenlé, 
s minden egyházban, a lelkész mellé egy presbitérium 
állítását síirgeté.

Mindezek nyomán Tolnai papsága s esperességétől 
megfosztatott, s a vele egynézetűek hasonló sorsra ítéltettek.

Ezután Tolnai, gyanithatólag fejedelmi pártfogója Rá
kóczi Zsigmondhoz vonult, s három év múlva pataki tanári 
székébe viszszaiktattatott a diákság s a felügyelők nagy- 
boszszúságára, fejedelmi akaratból. Később mérsékletet 
tanúsítván, mint igen jeles tanár emlittetik. 1656. szept. 
13-kán a gálszécsi gyűlésen — három évvel halála előtt, — 
az egyházzal kibékült. (Sárospataki füzetek 1865. folyam, 
a 614-ik lap.)

E zsinat XXX. pontú végzeményei közül nevezete
sebbek : I. Az erdélyi, tiszántúli s inneni egyházak uniója 
megerősittetik. II. Közös konfeszszió készíttessék, s a 
heidelbergi káté is elfogadtatik. III. Közös liturgika és 
kánon könyv szerkesztessék. IV. Keresztelni csak a hal
dokló kisdedet lehet templomon kívül, különben tem
plomban a keresztszülék jelenlétében. V. Nemcsak fiú, de 
leányiskolák is állitandók. VI. A presbitériumok felállí
tása egyidőre óhajtás marad. VIII. A püspöki igazgatás 
megszilárdittatik, s a tiszáninnenieknek a püspök válasz
tása meghagyatott. IX. A sátoros ünnepek eltörlése mel
let izgatók hivataluktól felfűggesztendők. XIII. Maga 
oktából senki ne újítson, hanem a zsinat előtt álljon 
elő vele. XVII. Az újítók kimozdítva lesznek, mig az 
egyház kegyét újólag ki nem érdemlik. XIX. Az akadé
miára menőktől reverszális veendő. XXIV. A gyűlölt „puri
tán u szó használata eltiltatik. XXV. Előleges vizsgálat



nélkül könyvet kiadni nem szabad. XXVII. A tanárok
nak a bevett egyházkormányzattal ellenkező elveket hir
detni hivatalvesztés alatt tilos. Stb. stb.

E zsinat határzatának eleget teendő, más részt az 
episkopalis-féle egyházkormányzat biztosítása szempontjá
ból készité Geleji Katona István a róla nevezett kánonokat, 
melyek az erdélyi fejedelmi tanács átvizsgálása után a 
következő cim alatt jelentek meg: „Canones ecclesiastici 
ex veteribus qua hungariensibus qua transilvaniensibus in 
unum collecti plerisque tamen etiam aliis, pro tempore 
rationis aucti, ac in paulo meliorem ordinem redacti “. 
E kánonokban G. K. J. az egyházi szolgálatot hét részre 
osztván szól: 1) a lelkipásztorok, 2) az esperesek, 3) a 
szuperintendensek vagy püspökök, 4) az iskolaigazgatók, 
(tanárok, tanítók), 5) ének vezérek, 6) presbiterek, 7) egy- 
házfíak tiszte s kellékeiről.

19) 1650. jun. 26. S z a t m á r t  tartott közzsinaton 
13 régi és 2 új esperes 208 lelkész által, Szatmári Lázár 
Miklós szatmári lelkész püspökké választatott, s a 2 új 
(szabolcsi és krasznai) esperes feleskettetett.

20) 1654; jun. 7. S z a tm ár - N ém e t ib en  28 egyén 
avattatott pappá.

21) 1656. jun. 16. S z a t m á r t  25 egyén avattatott 
fel s a Megygyesi Pált követő presbiterián papok — Na- 
gyari Benedek és Kovásznay Péter — letétettek, a pol
gári hatóságnak kiadatva fogságra vettettek, melybö'l 3 
hét múlva II. Rákóczi György fejedelem bocsátotta el 
őket, a szatmári várparancsnok Serédy Istvánnak adott 
téritvényök mellett.

22) 1665. szept. 27. Ma to l c son ,  hoszszas zavar
gás után „generalis inspectorrá" választatott, a később 
török rabságot szenvedett Nógrády Mátyás nagybajomi 
lelkész és debreceni esperes, a ki Szatmárt az 1666. évi 
zsinaton erősittetett meg.



23) 1666. jul. 4. S z a t m á r i  54 lelkész avattatott 
fel, köztük Körmendy Péter Ecsedre, Szécsi István Sz- 
Németibe.

24) 1668. jun. 10. F e h é r - G y a r m a t o n  felavatta
tott 19 egyén, köztük Diószegi Kiss István Diószegre.

25) 1688. nov. 7. Kö le sében  29 új lelkész avat
tatott fel.

26) 1694. nov. 21. Ma to lc son  20 egyén avattatott 
lelkészszé, köztük Makody János Szatmárra.

27) 1708. Matolcson  8 új lelkész avattatott fel, 
köztük Fíigedi Pál Csengerbe s érdekes végzések hozattak.

28) 1711. szept. 26. Sz a tm ár o n  30 új lelkész avat
tatott fel és Veresegyházi Tamás szuperintendenssé vá
lasztatott.

Ez idő óta nem tartatott többé a szatmári ref. egy
házmegyében, sőt 1714-en túl Szatmárvármegyében sem 
generalis synodus vagy bárminemű niás fensőbb ref. egy
házi gyűlés; részint azért: mert a protestantizmus hely
zete, a szatmári kompozíció után egész 1781-ig, még ttírött- 
nek is alig volt nevezhető s a gyűléstartás betiltatott; 
részint azért: mert Debrecen mindinkább inkább központtá 
nőtte ki magát, az egyházkerületi gyűlések leginkább ott 
tartattak.

V. A szatmári ref. egyházmegye hajdani s 
mostani területe és határai; különböző idők- 

beli elnevezései.

1) A hajdani szatmári traktus 1821/2-ig Szatmár- 
vármegye rónaságát foglalta el a Szamos két partján, 
Szatmárhegy és Erdőd kivételével, mely két egyház hegyes 
vagyis inkább halmos vidéken fekszik. Kiterjedt Szat-



márvármegye nyíri-, nagybányai-, krasznaközi- és sza- 
mosközi járásaira. Főfolyója volt a Szamos, mely rajta 
végig futott. Határolták észak- és északnyugatról: a Túr 
és a Tisza folyó s a beregi traktusnak Szatmár- és Bereg- 
vármegyébe eső részei; keletről: a Sárvize s a nagy
bányai egyházmegye; keletdél és egészen délről: a 
Kraszna folyó, ecsedi láp s a közép-szolnoki vagy károlyi 
traktus; délnyugot és nyugotról: a nyíri vagy felsősza- 
bolcsi traktus.

Magában foglalta az alább előadandó egyházköz
ségeket.

A hajdani egyházmegye nevezetesebb helyei vol
tak : Szatmár és Németi szabadalmas városok végvárral; 
Fehérgyarmat, Csenger, Erdőd, Matolcs mezővárosok, 
Jánk és Rozsály várkastélylyal, Mikola, Gacsály, Por- 
csalma, Üköritó, Krassó, Kisar, Nagyar, Egri nagyobb 
községek. Szomszédjában feküdt az ecsedi fejedelmi vár.

2) A szatmári egyházmegye jelenben Szatmárvárme- 
gyének szamosközi, krasznaközi és nyiri járásait vagyis 
fehérgyarmati s csengeri és mátészalkai szolgabirói kerü
leteit foglalja magában, ez utóbbit csak részben s elterül 
a Szamos két partján a Túr s Kraszna folyók és az ecsedi 
láp között egész a Tiszáig, mely észak és északnyugotra, 
Ugoc8a és Beregvármegyék s a beregi és m.-ugocsai egyház
megyéktől választja el. Keletről szomszédja a nagybányai 
egyházmegye; délkeletről: ugyanaz; délről s délnyugotról: 
a Kraszna, ecsedi láp, s azontúl a nagy károlyi egy
házmegye.

1821/2-ben a generál konvent által eszközölt koor
dináció alkalmával, a szatmári egyházmegyéhez csatoltatott 
a beregi traktusnak Szatmárvármegyébe eső része u. m. 
Cseke, Tiszakóród, Tiszabecs, Csécse, Milota, Istvándi, 
Kölese, Fülesd, Botpalád, összesen: 11 egyházközség; 
átbocsáttatott a nagybányai egyházmegyéhez: Amac,



D.-Apáti, Batiz, Szárazberek, Tisztaberek, Egri, Garbóé, 
Szatmárhegy, Hirip, Kishódos, Nagyhódos, Homok, Kis- 
kólcs, Nagykólcs, Kórógy, Krassó, Lázári, Szentmár- 
ton, Méhtelek, Mikola, Ombod, Kispeleske, Pettyén, 
Rozsály, Udvari, összesen: 25 anyaegyház, a hozzájok 
tartozó leányegyházakkal együtt.

Nevezetesebb helyei a jelenlegi egyházmegyének: Szat- 
már-Németi kir. városban levő két anyaegyház; Csen- 
ger, Fehérgyarmat, Matolcs mezővárosok, — Kocsord, 
Györgytelek, Oköritó, Porcsalma, Kisar, Cseke, Tisza- 
kóród, Tiszabecs, Botpalád, Sonkád, Gacsály, Vetés, 
Csengerbagos, Tyúkod községekben levő egyházak.

3) Azon kezdőpontot, midőn a Szatmárvármegye 
megjelölt vidékén lakó papság, az általa betöltött egy
házközségekkel együtt egy szerves egyházi testületté lett, 
meghatároznunk — minden írott emlék hiányában , — igen 
bajos. Anynyi kétségtelen, hogy a II. Jánosnak ajánlott 
Helvetica Confessiót aláiró 17 egyházmegye közt 1567-ben, 
a szatmári traktus neve is feltalálható. Azonban a szat
mári ref. egyházmegyének szervezkedése az 1567-ik évnél 
minden bizonynyal elébb tehető, s ha talán nem szabad 
is egész 1545-ig felmennünk, — noha már 1544-ben Dé- 
vayról, mint debreceni esperesről van emlékezet s 1550. 
táján Kopácsy zempléni esperesnek iratik: — mindenesetre 
nem alaptalan, ágy hiszszük; azon gyanitásunk, hogy az 
1554. ápril 4-kén Óváriban tartott népes zsinaton, már 
a szatmári traktus szervezve volt, s a püspökül válasz
tott zsinati elnök Torday Demeter, ennek esperese lehetett!

Anynyi kétségtelen, hogy ama diákos világban a 
szatmári ref. egyházmegye legelső elnevezése „Tractus Szat- 
máriensis“ volt. Meddig viselte a szatmári traktus e nevet, 
nem tudjuk. Anynyi tény, 1665-ben Wesselényi Ferenc 
nádorispánhoz a Szamosköz i  e g yh áz k o r  lelkészei 
nyújtanak be sérelmeket (Szivármegyei levéltár Act. pol.



Fasc. 13. Actor. Nro. 80. 1665.) Ezen sérelmeket tárgyazó 
irat zászlós bárányos pecsétjén a körirat igy hangzik: 
„Sigillum Districtus H. C. Szamosköz". Legrégibb jegy
zőkönyveink s iratainkban azonban mindenütt „Szatmári“- 
nak van nevezve az egyházmegye s a „Szatmári", vagy 
„Szatmariensis" jelző mellett, hol „Sancta Fraternitas“, 
hol „Dioecesis", hol „Districtus", hol „Szent szék", 
hol „Szent társaság"-féle elnevezéseket találunk. A ma
gyarosodásnak a zöldasztaloknál s a gyüléstermekben való 
lábrakapásával, divatba jött a szatmári egyházmegyére 
vonatkozólag s másutt is az „egyházvidék" elneve
zés; mig az „egyházmegye" elnevezés a legújabb keletű, 
de egyszersmind leghelyesebb és legmagyarosabb is. Mind
ezen elnevezések között legállandóbb s leghaszuáltabb 
volt a „Venerabilis Tractus Szatmáriensis" vagy diákos 
magyarsággal: „a szatmári tiszteletes traktus". A köznép 
a t r a k t u s  elnevezést ma is leginkább érti s használja, 
mig a többi elnevezéseket ha ismeri és érti is , rendesen 
mellőzi.



I. RÉSZ.A szatmári ref. egyházmegye általános története.
ELSŐ KORSZAK.

Az első erdődi zsinattól a szatmárnémeti nemzeti 
zsinatig. 1545— 1646.

I. Szabad  v a l l á s g y a k o r l a t .  Basta. Szatmár-  
v á r m e g y e  á l l á s p o n t j a  a p r o t e s t a n t i z m u s s a l  
szemben.  Bár Martinuzzi György tőle telhetőleg gátolta 
volt a protestantizmus terjedését, Drágfi  Gáspá r ,  a 
Bá thor iak  s egyéb főurak pártfogása folytán nemcsak 
elterjedt az , hanem teljes virágzásnak is örvendett. Mar
tinuzzi halála (1551.) után s illetőleg a Ferdinánd-párti 
r. kath. püspök Bornemiszsza Pál száműzetésével pedig az 
erdélyi rém. kath. püspöki javak (1556.) szekulárizáltatván 
és az 1557. s 1564-ki erdélyi országgyűlésen a vallás- 
szabadság proklamáltatván: a korlátlan terjedés és virág
zás biztosítva volt számára. A Drágfit fő hivatalokra 
emelő I. Ferdinánd, a végre unitáriussá lett János Zsig- 
mond, a türelmes Miksa s a lelkiismeret szabadságáról 
oly szépen nyilatkozó Báthori István napjaiból nincs 
adatunk reá , hogy a protestáns egyház Szatmárban 
háborgatást szenvedett volna; sőt az itt tartott első és 
második erdődi, óvári, csengeri és egyéb zsinatok, s a 
szuperintendenseknek a szatmári ref. egyházmegye kebe-
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léből választása a protestantizmusnak igen is nagy virág
zása felöl tanúskodnak.

De a derült ég egy kis időre ismét elborult. Bas t a  
hadai 1603—1605-ig úgy elpusztították Szatmárvármegyét , 
hogy a korponai gyűlés szavai szerint: „50 esztendeig is 
csak valamennyire fel nem épülhet! ̂  Hogy ezen idő 
alatt — midőn az országos panasz szerint „az idegen 
nemzetnek törvénytelen és absoluta gubernatioi által úgy 
birták hazánkfiait, mint rabjokat, jószágok és marháikon 
szabadon uralkodtak, és maguk között faluikon felosz
toztak" — a szatmári reform, egyházmegye is ne szenve
dett volna, — bár erre semmi adatunk nincs, — fel sem 
tehető.

A rémnapok a Bocskai István fej. felkelésével meg
szűntek s bár 1607-ben Szatmárvármegye a koronára 
visszaszált, türhetőbbekké lettek a viszonyok. Azonban 
ha itt nem lobogtak is az üldözés lángjai, vérvilágot 
vetettek azok máshol a hazában, minélfogva Szatmárvár
megye evangélikus rendei, a bécsi béke záradékának 
ürügye alatt megindított erőszakos rekatholizáció folytán, 
kötelességöknek tartották a vallásszabadság ügyét tőlök 
telhetőleg pártolni, annyival inkább, hogy Csehország 
direktorai Prágában 1619. márc. 23. és Alsó-Ausztria 
evang. rendei 1619. szept. 30. kelt levelökben e végből 
szövetségkötésre szólították fel; sőt egy követ Starfer 
Zakariás is megkereste őket e célból, s hogy ez nem hasz
talan járt, mutatja az: hogy ez évben az egész Szatmár
vármegye a nemzeti s lelkiismereti szabadság lobogóit 
lengető Bethlen Gábor hatalma alá hajolt s annak birto
kában az 1622-ki nikolsburgi békével meg is erősittetett. 
Bethlen Gábor s utódai alatt a szatmári ref. egyházmegye 
teljes vallásszabadságot élvezett ismét.

Szatmárvármegye rendei pedig folytatták közbenjáró 
szerepöket. Ezt igazolja Eszterházy Miklós nádornak



1629-ki válasza, melyben irja a megyének, hogy a király 
az ország szabadságát „s ezt a re lig io  d o lg á t is“ meg
tartja. 1630-ban Farkas István és Pászthóy Mátyás 
pozsonyi orsz. gyűlési követeiknek adott utasitásban igy 
szólnak: „Elsőben is penigh szükségesnek Ítéljük az Isten
nek köztünk igaz tisztelitére való vigyázásunkat, hogy 
mi is ő sz. felségétől áldást vehessünk, azért kívántatik, 
hogy a religiónak dolga az ő felsége 6-ik kondíciói sze
rint, . . . .  minden punctumiban, articulusiban . . . szentül 
és épen megtartassák . . . .  2. Hogy egy „1625-ki arti
culus alapján a klérus templomokat sem ahoz való 
jövedelmeket el ne foglalhasson, hanem csak is impet-
ralt és statucióban forgó egyéb külső jószágokat. “ 3.......„A
bécsi pacificatióban az 1604-ki esztendei konstitucióklioz 
annektált utolsó artikulus tolláltatván, mivel extra diaetam 
adjicialtatott volt, mindazáltal . . . minthogy ezen arti
kulus az új dekretomhoz inkorporaltatott . . . .  az az új 
dekretom mint más országban edaltatott és nem az org. 
kouszenszusából, hanem a bécsi kollégium indulgenciájából 
evulgaltatott könyv sehol semmi formán hiteles ne lehes
sen" . . . .  4......... „Mind a r. ka tho l. m ind az evang.
k o n c io n a to ro k  és p lebanusok  egym ásközt bosz- 
szúságo t, v ád o lá so k a t, veszedelm es in g e rlé sek e t 
szóval vagy írássa l ne cseleked jenek  sub poena 
am issionis benefic io rum ; sőt m int a r. kath. p ré 
postok  és in fu la tu s abbások  az d iae tá ra  reg a li-  
sokkal szoktanak  h iv a tn i és a re g n ik o lá k  között 
he lyek  és voxok vagyon: az szerin t az evan
gélikus szu p erin ten d en sek  is m ind alsó  s felső 
M agyarországban , és az d u n án tu l valók  ob m ajo
rum  . . . a eq u a lita tis  re g a liso k k a l h iv a tv án , az 
ország  k ö zö tt h e ly ek  és voxok leg y en , m ivel 
im m ár ezen d ig n itá so k  publico  regni s ta tu to  anni 
1608. a d m itta lta tta k  is.“ 5. „Minden evang. püs-
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pökség a lá  ta rtozó  p ré d ik á to ro k n a k  m indkét 
ágon levő m aradéki az ország nem esei közé 
in k o rp o ra lta ssan a k  stb .“ — Ezzel lényegben egyező, 
sőt sok helyt a kifejezésekre nézve is hasonló a Farkas 
István és Irinyi György országggyíílési követek számára 
szerkesztett utasítás is 1634-ben.

Az ország Ausztriához közel eső részeiben különösen 
nem tisztelvén a kormány s a klérus az országos törvények 
s békekötéseket, I. Rákóci György erdélyi fejedelemnek 
kelle fegyverrel fellépni, s midőn ezen fegyveres inter
venció a linci békével szerencsésen befejeztetett, s a 
fejedelem 1645. aug. 30-ról Egyek melletti táborából 
intimálja a vármegyét, hogy celebraltassék mindenütt ott 
is böjtölés és isteni szolgálat a békességtételért, minőt 
egy magyar fejedelem se tett s a svékusoktól való becsü
lettel megválásért: bizonynyal nagy lön a vallásszabad
ságot pártoló Szatmárvármegye öröme is.

II. D ogm atikai á lláspon t. Az első erdődi zsinat 
a szen thárom ságo t illetőleg a teljes orthodox állás
ponton áll; a Jézust igaz Isten  és em bernek vallja, 
s csak egyedül öt ismeri el közbenjáróul Isten és ember 
között; a m egigazító  h ite t a sz. lélek adományának, 
s a m égi gazul ást egyedül Istentől a Krisztus érdeméért 
nyújtott ajándéknak tekinti. Szükségesnek tartja azonban 
a jó cselek  vén y ek e t, Isten parancsa és dicsőítése, 
felebarátink építése, s a hit igazolása szempontjából, a 
nélkül, hogy azoknak érdemlő erőt tulajdonítana. Sák- 
ram en tom ot csak kettőt ismer és fogad el u. m. a 
k e resz tség e t és az ú rv acso rá já t. A k e resz tség e t a 
bűnök eltürlőjéuek s az isteni kegyelem közlőjének vallja. 
Az ú rv ac so rá já b a n  a kenyér és bor alatt a K risz tu s 
testének  és vérének je le n lé té t  tanítja. Kárhoztatja 
azokat, kik a gyermekeket meg nem keresztelik; a bort 
a laikusoktól elvonják; kárhoztatja a misét. A szen teket



ugyan tiszteli; de kárhoztatja azokat a kik a Krisztustól 
a tartozott bizalmat megvonják és a szentekre viszik át 
s azokat hívják segélyül. A kér. szab ad ság n ak  4 fokát 
különbözteti meg. Az 1. szerint örök haláltól Jézus által 
megszabadultunk. A 2-ban ajándékul nyertük a sz. lelket, 
s megtartatunk minden nyomorban, nehogy a veszély 
nagyságától meggyözetve elhagyjuk az evangéliomot. 
A 3-kon megigazulunk vagyis meg vagyunk szabadítva a 
törvény cselekedeteitől; a mi pedig az engedelmességet 
illeti: nem vagyunk felmentve az erkölcsiektől. 4. Szaba
dok vagyunk az emberi hagyományok-, szertartások- és 
püspöki rendeletektől, kivéve a mik a keresztyén kegyesség 
és kultusz lényegére tartoznak. A hárm as g y ó n ást — 
isteni, atyafiságos és fülbegyóuást, — a ta n ítá s , vigasz
ta lá s  és fe lo ld o zás szempontjából szükségesnek és fenn- 
tartandónak ítéli. Az egyház fejéül a Krisztust, tag 
ja iu l a hívőket ismeri el. A fejedelmek s polgári hatóság 
iránt hódolatra kötelez. A papi ren d e t, a tanítás, sák- 
ramentomok kiszolgáltatása stb. végett Pál apostol utasítása 
szerint szükségesnek mondja. A püspökök ordinaria suc- 
cessiójától Isten parancsa folytán távozott e l, minthogy 
azok az evangeliomtól eltávoztak stb. Egyebekben az 
ágostai hitvallással egyetért.

Az 1554-ki óvári zsinat az ú rv acso ráb an  a 
kenyér- és borban igazán és lényegileg mondja jelen lenni 
Krisztust, s noha a transsubstantiatiót tagadja, mindaz- 
által a kenyérrel és borral Krisztus testének sákramen- 
talis unióját állítja, mely szerint a kenyér a Krisztus 
teste és a bor az ő vére. És hiszi hogy az átadott kenyér
rel egyszersmind jelen van és adatik a Krisztus teste is. 
Az élvezésen kiviil pedig midőn a szelencében tartatik, 
vagy a körmenetekben felmutattatik, a mint a pápisták 
teszik, nincs jelen. 2. A kiosztásnál megtartja a kovász- 
talan kenyeret, azért mert az leginkább megközeliti Krisztus



rendeletét. 3. A magán feloldást a bűnösök lelkiismere
tének megnyugtatása végett fenntartja, a nyilvánosokat 
eltörli. 4. Az oltárok és képeknek lerontását a kiilhatóság 
és nem a lelkészek teendőivé teszi. 5. A keresztszüléket 
szükségeseknek tartja részint tanúk gyanánt, részint 
könyörgés és a mi legfőbb a végett, hogy a felneveke- 
dett megkereszteltek lelkiismeretéről gondoskodva legyen. 
6. Az egyházkelést szükségesnek tartja részint azért, hogy 
gond fordittassék az egyházkelők jámbor életben meg
maradására , részint hogy azoknak gyermekei a kegyesség
ben növelésére intessenek. 7. A házasok esketését már 
csak azért is mellőzhetlennek tartja, hogy azok öszsze- 
köttetése annál szilárdabb legyen. 8. Az egyház által 
eddig bevett ünnepeket fentartja. 9. Szuperintendensek és 
praelatusokat (esperes) rendel választani, a tan- és szer
tartásokban leendő egység s az egészséges egyházi fenyíték 
fenntartása végett.

A második erdődi zsinat 1555-ben legelsőben is 
proklamálja az isten igéjének absolut hatalmát mondván: 
„az Isten  igéjének nag y o b b  a te k in té ly e , m int 
bá rm ely  em beré, p ü sp ö k é , vagy bárm ifé le  zsina
to k é , sőt m int m agáé az egész egyházé." Első 
cikke a le lk é sz e k e t csak a szuperintendens és tiszttársai 
bizonylata alapján rendeli fölvenni, s a szentirás szünetleni 
tanulmányozása és tanításra, valamint a haszontalan mesék 
és kötölőzködő kérdések eltávolítására utasítja. A 2-ik 
két sák ram en to m o t ismer el. A 3-ik szerint a K risz
tus teste  és vére v a ló d ilag  je len  van az ú rvacso 
ráb an  s a kenyérrel és borral adatik az azt vevőknek. 
A sákramentomban két dolgot kell megkülönböztetni t. i. 
a fö ld it vagyis a kenyeret és bort, és a m ennyeit 
t. i. Krisztus urunknak kereszten megáldozott testét és 
vérét. A transsubstantiatio ellen tiltakozik; de azt tanítja, 
hogy a Krisztus teste és vére valódilag jelen van és



hatálylyal működik a hivök szivében. A 4-ik cikke az 
ú rv acso rá jához  csak a ny ilván  vagy m agánosán 
m eggyóntato tt és fe lo ld o tt egyéneket engedi bocsátani. 
Az úrvacsoráját hanyagolók előbb magánlag, és ha nem 
engedelmeskednek, a gyülekezetben nyilván megintendők, 
s úgy tekintendők, mint kiközösitettek. A rósz életűek 
eltiltandók még polgári hatóság útján is. Az 5-ik cikk a 
m agán b ű n v a llá s t  és f e lo ld á s t  pápai vagy szerze
tesi szabályok nélkül megtartja.

Az idézett három zsinat kivonatosan közlőit kánonai 
elég világot vetnek azon dogmatikai álláspontra, mely 
még sok tekintetben az á g o s ta i h i tv a l lá s s a l  meg
eg y eze tt ugyan; de már kezdett határozottan a kál- 
vin-féle irány felé hajlani. Ez iránynak, már előbb mint- 
egy előhírnöke volt Dévay Biró Mátyás debreceni espe
res; de határozottabb és Szatmármegyére is kiható ter
jesztője Méliusz Juhász Péter az unitáriusok elleni szel
lemi csatározások legbátrabb harcosa, s az orthodoxiának 
legerősebb támasza. A helvét irány az ő kezdeményezése 
folytán csakugyan teljes győzelemre jutott e megyében 
is, a menynyiben a m áso d ik  h e lv é t h i tv a l lá s n a k  
a debreceni zsinaton, 1567-ben, a többek között a sza t
m ári ref. egyházm egye  k é p v ise lő i is a lá ir ta k . 
Éhez hasonló bizonyíték, maga az u n itá ro k  ellen öszsze- 
hivott c sen g e ri z s in a tn a k  szintén Méliusz által szer
kesztett v a llá s té te le  is.

A II. János király udvari köreiben elhatalmasodott 
unitárizmus ellen tartott nagyváradi vitán 1569. a szat
mári ref. egyházmegyéből is vettek részt. Jelesül: Megy- 
gyesi István, Szoboszlai György, Varsányi Nikodém, 
Nánási Gergely f.-gyarmati, Csengeri Pasztoris Péter tu- 
nyogi, Szamosújlaky Bálint nábrádi, Diószegi Imre sza- 
mosújlaki lelkészek, kik az unitárok ellen cáfolatul 
készült „sentencia catholicat“ Méliuszszal együtt aláírták.



A nagyváradi zsinaton be nem végzett vita befeje
zéséül a csen g eri z s i na t  volt kijelölve 1570-ben. Mé- 
liusz a vita alapját képező 52 tételt előre kiosztatta; de 
az unitáriusok meg nem jelentek, — hanem Dávid Ferenc 
a kiosztott tételek egynémelyikét később egy iratában 
cáfolgatá.

A csengeri hitvallás I-ső cikke igazán és őszintén 
vallja, hogy az igaz Isten egy, és egyedüli teremtője s 
megtartója a mindenségnek, ki magát úgy jelentette ki, 
mint Atya, Fiú és Szentlélek; de a II. cikk szerint e 
három, noha tulajdonaik és gondoskodási tiszteikre nézve 
önállók: mindazáltal egygyek, mint az apostol bizonyítja 
I. Ján. 5. r. A III. cikk az örökkévaló atyáról úgy nyi
latkozik, mint a kinek önmagában van élete, léteiét sen
kitől nem vette, és minden eredet nélkül van, a ki a 
maga személyiből, mint az ő jellegét és dicsősségének 
fényességét az ő egyszülött fiát öröktől fogva minden 
kezdet és változat nélkül szülte, a ki által mindeneket 
öröktől fogva előre tudott, elrendelt, és kezdetben terem
tett, megtart, és a választottakat megigazítván, idvezit, 
a gonoszokat pedig elkárhoztatja. A IV. c. az Isten fiáról 
azt vallja, hogy test szerint Dávid fia, de bűn nélküli; 
az igénél fogva pedig az atyának egyszülötte, vele egyenlő 
Isten, s minden dolgok előtt, mint az ő lényének jellege 
született, s általa lett minden a teremtés előtt, a terem
tésben és után. Neveztetik szövetség angyalának és Isten 
igéjének. Az atyával egyenlő létére magát megalázván, 
az egész bíínváltságot a Szentlélek erejével és hatalmá
val , magára vett testében megfizette. S bár neki, mint 
Mnnélküli embernek testére nézve időszerű származás és 
születés tulajdonittatik: mindazáltal a menynyiben ő az 
Atyának egyszülötte, az Isten alakjában létező s mint az 
Atya magában élettel biró, nincsen semmi eredete és idő
szerű változása, minthogy ő az atyának egyedüli titkos



és kimondhatlan származással született fia. Az V. c. sze
rint a Sz.-lélek az atyától származik, és a fiútól kül
detik ki a liivök szivébe, mint Jehova-adonáj. A kinek 
az egyetlen egy Isten tulajdonait képző minden sajátsá
gok tulajdonittatnak épen úgy, mint az atyának és a 
fiúnak. Ezek hárman minthogy egyek az örök Jehova 
Istenségében, akarata, tanácsa és munkáiban, egyek az 
imádásban is. A VI. c. az ú r v a c s o r á r ó l  ezeket tanitja: 
az úrvacsora Krisztus által az ő halála emlékére kenyér
ből és borból szerzett sákramentom. Isten igéjénél fogva 
tagadja a pá p i s t á s  á t l é n y e g ü l é s t ,  valamint a tes t i  
vé res  hús evést  is. A kenyér és bor maga Krisztus 
által is , csak az ő teste és vére, illetőleg halála emlé
kének neveztetvén, jelnek vagy emléknek méltán nevez
tetik. Egyszersmind a s ak r  ámen t á r  iu sokról  szóló VII. 
cikk tagadja, hogy a kenyér és bor pusztán üres jel 
lenne; mert mint a Krisztus ámen, hűséges bizonyság, 
igazmondó, igazság és élet: úgy az úrvacsora, az atya 
egyszülött fiának emlékezete, a ki magát és javait igéjé
vel , az evangyéliomát igazhittel elfogadó választottaknak 
nyújtja. A VIII. cikk, Krisztusnak az ú r v a c s o r á b a n  
való j e l e n l é t é t  illetőleg azt tanitja, hogy az nem tes
tileg, hanem csak titkos működésével kegyelme és szelei
kével van jelen stb. A IX. c. szerint az igaz sákra-  
m e n t o m o k b a n ,  illetőleg az úrvacsorájában a kenyér 
és bor , emlékei a Krisztus halálának, azaz figyelmeztető 
jelek a Krisztus halálára. Mindkettő, minden pápistás, 
vagy hús evési változás nélkül test és újszövetség, vagyis 
titkos közösülés a Krisztus testével, de azzá nem vál
toznak , hanem felveszik annak nevét, és nem lényegét. 
A X. c. szerint az ö r ö k k é v a l ó s á g  a sz.-háromság sze
mélyeire nézve jelént kezdet, vég és változás nélküli 
örökkévalóságot, az emberre, illetőleg a választottakra 
nézve bár kezdete van, mindazáltal az üdvet és kárho



zatot illetőleg vége nem leszen. A XI. c. a k i s d e d ek  
k e r e s z t s é g é r ő l  tanítja, hogy az egyháznak felajánlott 
minden kisdedet, az atyának, fiúnak és sz.-léleknek 
nevében meg kell keresztelni, minthogy az Ígéret és a 
jelzett dolog, vagy a szövetség a választottak kisdedeire 
is tartozik. XII. c. a t ö r v én y t ,  a bűnök megfeddéseért, 
az evangyéliomot a bíínbocsánat hirdetéséért rendeli pré
dikáltatok A XIII. c. a bíín o ká ró l  azt tanítja, hogy 
miként a világosság nem oka a setétségnek stb .: úgy Isten 
nem oka a bűnnek és halálnak; hanem mindezeknek okai 
a sátán és az emberek. Hogy az Isten r é sz r eha j l a t -  
1 a n , azt a XVIII-ik c. igy bizonyítja, valamint az, ki 
az egyenlően munkálkodóknak egyenlő bérit igazságosan 
megadja, és a ki az érdemetleneknek kegyelemből önként 
ajándékoz a mit akar, nem személyválogató: igy az Isten, 
midőn a halált és kárhozatot minden azt megérdemlőre 
egyenlően elhozza, igazságosan cselekszik. Ellenben, midőn 
az érdemetleneknek a fiúért kegyelme teljéből és szabad
akaratából igazságot és életet ajándékoz, nem személy
válogató. A XIX. c. a Krisztust főpap, király, közben
járó és megváltónak vallja 1) menynyiben a bűnért eleget 
te tt, úgy testi halálával és a sz.-lélek erejével, mint egy
szülött fiúságának mindenhatóságával stb., a Krisztusban 
lett örök elválasztásnál fogva; 2) a teljes btínváltság vagyis 
azon egyenértékű bérnél fogva, melyszerint, mint köz
benjáró meghalhat, a törvény átkát elronthatja, az Isten 
elveszett képét, az életet és igazságot viszszaállithatja; 
3) közbenjárónak nevezi az Istennek halhatatlan egy
szülött fiát, mint igaz Istent és embert, ki közbenjáró 
Isten és ember között, (t. i. mint isten-ember Jézus 
Krisztus.)

III. K u l t u s z  és va l l á s - e r k ö l c s i  élet.  A római 
kathol. szertartások a reformációval nem lettek azonnal 
kiküszöbölve a protestáns egyházból, csak lassan mara-



doztak azok el 8 változtak át az evangéliom szellemében. 
Az első erdődi zsinat még a h á rm a s  gy ó ná s t  fenn
tartja (IX. art.), s a hét sákramentomból csak kettőt tart 
fenn (VI. art.), s ezek kiszolgáltatását is Krisztus szer
zése s az ősegyház szokása szerint rendeli teljesittetni. 
Az 1554-ki óvári zsinat előtt már az oltárokat a templo
mokból eltávolították s ugyanezen zsinat (4. cikke) az 
oltárok és képek eltávolítását a (polg.) felsőség teendőjévé 
teszi; de a második erdődi zsinat a következő évben már 
roszszalja az óvári zsinat emez intézkedését. (XVII. cikk.) 
Ugyanezen zsinat XV. cikke a szertartásokról ezeket 
mondja: „Fel kell ügyelni arra is, hogy az egyházban, 
sem a könyörgésekbe, sem a hymnusokba, sem a fel
olvasásokba, (lectiok) sem a folyó beszédekbe (prózák) 
be ne vétessék semmi, mi a kánonikus könyvekben és 
bevett szerzőknél megirva nem találtatik. Sőt az ordina- 
ciót is az ösegyház szokása szerint rendeli végeztetni. 
(XX. art.)

Ezekből világos, hogy az isteni tisztelet külső alakja 
kezdetben csak anynyiban változott, hogy a súlypont a 
róm. kathol. áldozó papi működés helyett mindinkább 
inkább a gyülekezetbeni tanítás, vagyis predikálásra fek
tettetek. Az úrvacsora kiszolgáltatásának alakja is mind
inkább inkább kezde különbözni a mise-áldozat bemuta
tásától , a mint az oltárok és képek a templomokból kihor- 
dattak; azonban a régi miseénekeknek a nép által éne
kelt alkatrészei még soká divatban maradtak. Az adjuto- 
riumok, antifoniák, benedikciók, Zakariás, Simon és 
Mária énekei, a himnusok , introitusok, invokatoriumok, 
gyermekek kiriéje , lamentációk, litániák, Jeremiás éne
kei , paszszió-énekek, prekanciunkulák, prózák (egyes pró
zai darabok éneklése,) zsoltárok, responzóriumok, szim
bólumok , verszikulusok még soká nagy kelendőséggel 
bírtak; de már a lelkész és a nép váltóéneklése mind



inkább inkább megszűnt s az öszszes gyülekezet közös 
éneklésévé alakult át.

Az 1570-ki osengeri zsinat 13-ik cikke is ez utóbbit 
látszik bizonyítani, midőn azt mondja, hogy „mindazon 
tisztességes és kegyes szertartásokat, a melyek Isten igé
jével meg egygyeznek , az Is ten dicsőségére és az 
egyház épüle tére  szolgálnak, úgymint a szentirásból 
szerkesztett énekeket értelemmel, lélekkel és szívvel éne
keljük : és megvetjük azon oktalanokat, a kik ezeknek 
ellent mondanak, vagy a gyü lekeze tben  ér te t len 
nyelven külön éneke lnek ,  avagy az egekig felordi- 
toznak, mint a Baal papjai". Ezzel öszhangzólag el kelle 
vetni a különféle alakú fényes templomi ruhákat is , minél
fogva a nevezett osengeri zsinat konfeszsziójának 14-ik 
cikke „esztelen és kegyetlen dolognak" tartja, hogy a 
lelkipásztorokat a „ruházatban, babonás étkezésben és 
ivásbau szolgákká tegyük". Ugyanazon konfeszszió 15-ik 
cikke a templomokat is nem áldozó helyek s szentek 
lakainak tekinti, hanem az élő Is ten- ige h i r de t é s e  
h e l y é n e k ,  I s t e n h á z á n a k ,  azért mondja, hogy „a 
templomok tartását és a választottak öszszegyülekezéseinek 
helyeit bevették azaz helyeslék, eltávolitva azokból a 
képeket és a képeknek, oltároknak, orditozásoknak pápis
táé szenynyeit".

Az 1605. n a g y k á r o l y i  z s i na t  az ú r v a c s o r á t  a 
három sátoros ünnepen s egy éven át 6 Ízben rendeli 
kiosztatni. A magán  ú r v a c s o r á t  az 1608-ki s za tmár i  
generál ,  z s i na t  a betegeknek csak ott reudeli kiosz
tatni , hol még a pápista vallás maradványi meg
vannak.

Az ün n e pe k e t  illetőleg az 1614. jan. 14. nagy 
ká ro l y i  gén. zs i na t  azt végzi, hogy a sátoros ünne
peket meg kell tartani az újévvel s az áldozócsütörtökkel 
együtt; de a vizkeresztet s a többieket nem.



Az é j j e l i  i s t e n i t i s z t e l e t e k e t  ugyan ezen zsinat 
betiltja.

A va l l á s e r k ö l c s i  é le t r ő l  csak anynyit mondha
tunk , hogy e kor embereinél úgy a legerősebb, egész 
a rajongásig fokozott h it, mint a legnagyobb hitetlenség, 
a legönzetlenebb keresztyén szeretet, mint a legistentele
nebb önzés, a vértanuság utánni vágy, mint a lelki
ismeret jogai ellen törő üldözés feltalálható volt. Úgy 
hiszszük, elég a lelkes Drágf i  G á s p á r  példáját idéz
nünk, ki buzgó hive s pártfogója volt a fiatal egyháznak 
s kinek kezeit idegen vagyon nem szenynyezé és az embe
riség egyik szenynyét, a szatmári várban lakó martalóc 
Balassa Menyhértet, — hogy a kép mindkét oldala kellő 
világításban álljon. A mi áll a főurakról, ugyanaz állott 
a középosztály s egyházi emberek és a nép legalsó réte
géről is.

IV. E gy házko rm ányza t  és törvénykezés .  Az 
1554-iki óvári  zs inat  szuperintendensek és prelatusok 
választását rendelvén el e's szuperintendensül a zsinat elnö
k é t — T or day  Demeter  óvári lelkészt — el is választ
ván , e tényével már nemcsak megalapította, a hihetőleg 
már azelőtt is fennálló, egyházi kormányzást, közigaz
gatást és törvénykezést, hanem teljesen szervezte azt. A 
nevezett zsinat ezen rendelete s intézkedésétől fogva a 
szatmári  prot.  egyházmegyé t  is, mint köz igazga
tási és törvénykezés i  ha tóságot ,  teljesen szerve
zettnek tekinthetjük.

A második erdődi  zsinat  1555. már ki is jelöli 
a szuperintendens hatóságát a 12 ik, az esperesekét a 
13-ik cikkben, a kiknek megegygyezése nélkül a lelké
szek be nem állíthatók. A 18-ik a zsinatok és az egyház
látogatásról rendelkezik. Ezen zsinatok csakhamar gene
ral i s  és pa r t i a l i s  jelzővel láttattak el, amazok a mai 
egyházkerületi, emezek az egyházmegyei gyűléseknek



feleltek meg. S ha mindezekhez hozzáadjuk az egy
házi ügyekben való vizsgálattétel, az egyháziak száma
dásra vonhatási, s az engedetlenkedőkuek a hivataltól 
leendő megfoszthatás jogát, az ordinálást, s az ezt meg
előző vizsgára állithatást, a házasfelek elválaszthatását, 
a 11., 18. s 20-ik cikkek szerint, s a 6., 7., 8., 9-ik cik
kekben olvasható egyházi fegyelmet tárgyazó végzéseket: 
legott kidomborodnak előttünk az egyházmegyei s egy
házkerületi gyűlések, mint kormányzó, közigazgatási 
s törvénykezési hatóságok, s előttünk állanak ezen 
hatóságok közegei a szuperintendensek vagy püspökök és 
esperesek egész hatáskörükkel. Még pedig a menynyiben 
a „genera l i s  synodusok"  csak ritkábban, s fonto
sabb ügyekben tartattak: az egyházmegyei vagy traktuá- 
lis gyűlések sokszor amazok egész hatáskörét is gyako
rolták. Azt ugyan senki se vélje, hogy az egyes hatás
körök anynyira ki voltak mérve mint napjainkban.

Ezen gyűlésekben kezdetben a világiak is részt vet
tek az öszszes papsággal, később azonban az egyház- 
megyei közgyűlésen ha a g r eg a r iu s  vagy idősebb papok 
megjelentek is , csak a választott aszszeszszorok folytak 
be a tárgyalásba s hozták a végzéseket, a világiak 
pedig egészen kimaradtak. Sőt egyházmegyei közgyűlés 
úgyszólván nem is tartatott, kivevén az úgynevezett he ly 
o sz tó - gyű l é s ek e t ,  a melyeknek főtárgya a v i z i t ác ió  
naplójának felolvasása, intézkedéseinek helybenhagyása, 
vagy módosítása volt. Egyes lelkészek és gyülekezetek 
ide nyújtották be kérelmeik és panaszaikat, melyekben 
az aszszeszszorátus vagy vizsgálatot rendelt, vagy egye
nesen határozott. Ezen helyosztó-gyűlések Gergely napot 
előzőleg tartattak leginkább, ezen nap lévén az egyházi 
év kezdete. Ennek lefolyta után csak egy ház meg ye i  
(konzisztóriumok) t an á c s ü l é se k  vagy más névvel asz- 
szeszszor i  székek t a r t a t t ak .  Ezek több Ízben tar



tattak évenkint. Ezek előtt történt a p a p j e lö l t e k  meg
v i z s gá l á s a ,  kibocsátása az úgynevezett exmiszszio-  
na l i s  gy ű l é s eke n ;  sőt nem ritkán fe l ava t ása  (ordi
natio) is. Ezen aszszeszszori szék ítélt a vá ló p e r ek b en , 
egyházak, papok, és tanitók ügyeiben, mint első biróság 
és igen sokszor mint egyetlen s végérvényes forum; 
ez kezelte részint mint t es tü l e t ,  részint elnöke, sőt 
egyes tagjai által a vizi tációk alkalmával az egy
házi  fegyelmet  is. Elnöke mindig az esperes volt, 
vagy akadályoztatása esetén a maga által helyettesített, 
vagy ülnöktársai által választott elnök. Minden gyűlés 
ima és egyházi beszéddel kezdődött és imával végződött. 
Az ilyen gyűléseket kezdetben mindig valamely nagyobb 
földesúr tartotta; miután pedig a világi elem befolyását 
kezdé veszteni az egyházi ügyekre, az egyes gyülekeze
tek papjai sorrendben; később azonban e helyett bizonyos 
mensa le t  vagy asztaltartást fizettetett minden pap s 
ebből fedeztettek a gytíléstartás költségei.

A p a p j e l ö l t e k  s papok  rendesen a keleti nyel
vekből , ó- és újszövetségi irásmagyarázat s egyéb theo- 
logiai tudományokból állottak vizsgát, a melyek még e 
korban korán sem birtak oly terjedelemmel, mint mai 
napság. Ezenfelül leginkább latin nyelven vitatkoztak 
valami előre kitűzött vitatételről és prédikáltak. Ezen vizs
gálat letevése után következett a kibocsátás, mely alka
lommal az esperes kérdést intézett a kibocsátandóhoz a 
felől: komoly és elhatározott szándéka van-e a papi sz.-hi
vatal folytatására? Az igenlő felelet után jött az intő
beszéd s atyai tanács. Az egészet ima zárta be és test
véri csók s kézfogás.

A f e l ava t á s  (ordinatio) a generalis synoduson tör
tént, hol az illetők bizonylataik bemutatása után az előb
bihez hasonló vizsgát tettek, aztán egy közülök prédikált, 
s végül a felavatandók letérdelvén, a püspök és espere



sek kezeiket fejeikre tevén, megáldották őket. Szükség 
esetén azonban ezen felavatást az egyházmegyei tanács 
is elvégezte.

A vá lópe rek  azzal kezdődtek, hogy az illető pana
szos fél keresetét előadta az esperes előtt, ki a felperes 
ezen panasza folytán egy papírdarabra nyomván az egy
há zmegye  pe c s é t j é t ,  ezzel az alperest egy kitűzött 
határnapra az aszszeszori szék — átalános névvel — pa r 
t i a l i s  s y n o d u s r a  idézte. Itt kihallgatták mindkét félt; 
ha tanúkra hivatkoztak, azokat is; sőt nem ritkán szak
értői vizsgálatot is rendeltek. Az első tárgyalás után Ítélet 
nagy ritkán mondatott, hanem az ügy mint „recens  
c a u s a “ más határnapra halasztatott; sőt az 1606. szatmári 
generál szinodus a békétlen házasok, kivált a szökevé
nyek elválasztását 2—3 évig rendelte húzni halasztani. 
A válási indokok voltak: impotentia, bygamia, desertio, 
kegyetlenkedés, engesztelhetlen gyűlölet. A bűnös fél 
kö t e l é kb e n  h a g y a t o t t ,  megbüntetés végett a polgári 
hatóságnak kiadatott, nem ritkán kisebb vagy nagyobb 
exkommunikációval sujtalott s csak rekonciliálás vagy 
egyházkövetés után jogosittatott vissza az egyházba. 
E lv á ln i  még a j e g y b e u j á r ó k n a k  sem lehetett e. m. 
hatósági engedély nélkül!

Az egyház i  f egye lme t  részint a viz i t ác io  a l 
k a lm á v a l ,  részint azonkívül az esper es  és v i z i t á t o r  
társai gyakorolták legtöbbnyire minden specialis meghagyás 
nélkül, de néha épen az e. m. gyűlés vagy tanács különös 
meghagyásából; sőt kisebb körben gyakorlók ezt magok 
az egyes lelkészek is. Az esperes  különben csaknem egy 
kis püspökké nőtte ki magát, s különösen épen a szatmári 
esperes is Megyesi István, ki ellen Szatmármegye rendei 
1641-ben a generál szinodus előtt is panaszkodtak.

A v i z i t á c ión  leginkább az esperes jelent meg az 
egyházmegyei jegyzővel, vagy más aszszeszor társával.



Elsőben hit alatt kihallgatta a lelkészt a gyülekezet vallás
erkölcsi állapotát illetőleg, aztán a hallgatókat a belhiva- 
talnokok és egymást illetőleg. Megvizsgálta az iskolát; 
megtekintette az egyházi és iskolai épületeket s mindenek 
előtt a templomot; megszámoltatta az egyházfit, ki ekkor 
a számadó gondnok szerepét vitte; a feljelentett sérelmeket 
orvosolta, Ítéletet mondott. A hallgatókat megkérdezte meg- 
marasztják-e belhivatalnokaikat, s azokat ha maradnak-e? 
Ha nem volt ok az elbocsátásra: kijelenté maradásukat, 
és ha ok volt reá, vagy azok is változni kívánkoztak: 
változásba helyezte, s a gyülekezetét s belhivatalnokokat 
a helyosztó-gyűlésre idézte, hol ügyök véglegesen eldön
tetett. A vé tkesek- ,  templom-kerülők-, erkölcstelenek- s 
egyéb bűnösöket vagy k i sebb  e x k o m m u n i k á c i ó  val  
fenyitette midőn azok a templomtól, úrvacsorától eltiltattak, 
vagy n a g y o b b a l  sújtotta, a mi nagy ritkán s leginkább 
csak gyűlési határozatból történt s ekkor az illető az 
egyházból egészen kizáratott. Rendelkezett továbbá a 
vizitáció igen sokszor afelől is , hogy az ily b ű n ö s ö k  
p o l g á r i l a g  is megbüntettessenek. Mindezen eljárást a 
látogatóság jegyzője följegyezte; egyszersmind ugyanez a 
gyülekezetek kegyadományait s a vizitáló esperes diját — 
az úgynevezett k a t h e d r á l é t ,  a mi pár véka zab- s csekély 
pénzösszegből állott, — átvette.

Hogy ezen fenyitékgyakorlás mily szigorú volt, mu
tatja Szatmár-, Szabolcs-, Bereg- és Ugocsamegyék követe 
számára adott instrukció, melyet az, 1641-ben a Sz.-Néme- 
tiben ülésező egyházkerületi gyűlés elé benyújtott, s a 
melyre ez 1642. júl. 6 iki Nagyváradon tartott egyházker. 
gyűlés válaszolt. Mindkettőt a „Források41 közt (7—10. 
lap) terjedelmes kivonatban közlötrük. Ugyancsak az egyli. 
fenyíték szigorát bizonyítja az 1619. máj. 5. erdélyi or
szágos törvénycikk, mely parancsolja, „hogy az egyházi 
rendeknek intéseket a peuitencia tartásról megfogadják44,
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az ünnepeket megszenteljék s mely az ünneprontők, szit- 
kozódók, cégéres életűek ellen kemény büntetéseket hoz. 
(Lásd a „Forrásokat a 10—12. lapon.)

V. I sko l aügy .  Ide vonatkozólag nagyon részletes 
adataink nincsenek. Anynyi tény hogy az erdődi  isko
lában  Kopácsy  felsőbb tudományokat s héber és görög 
nyelvet is tanított s e szerint az erdődi iskola papnövelde 
volt. Ez iskola hihetőleg még azután is virágzott midőn 
1547-ben Kopácsy onnan távozott. A sza tmár i  felsőbb 
i skola  pedig 1630-ban már nemcsak megalapítva, de 
szervezve is volt. Azonban lehet, hogy ezek sőt talán a 
debreceni is nem rendelkezvén kellő anyagi és a külföld
del versenyző erőkkel: a Bocskay István fejedelemhez 
benyújtott kérvény 4-ik pontja vagy egy fensőbb i sko l a  
á l l í t á sá t ,  vagy pedig a meglevők bővebb adományozás
ban részesítését kérelmezi.

Az is kétségtelen tény, hogy a reformátorok híven 
követték Jézus eme szavait: „elmenvén tanítsatok." Fegy
verük a tanítás volt, s a hol megtelepültek , legott iskolát 
alapítottak. A legfőbb reformátorok tankönyvszerzők is 
valáuak; jelesül Dévay ABC-ét s katekhizmust irt; a 
szatmármegyei egyik reformátor Batizy András  szintén 
készített egy katekhizmust, mely soká használtatott tan
könyvül. A papok kezdetben iskolatauitók is voltak egy
szersmind. Később ezek megszaporodásával a fiatal pap
j e lö l tek  tanítóságot vállaltak, kiket az idősebb lelkészek 
mes te rekül  fogadtak magok mellé, nekik adván fizetésük 
egyharmadát. A szatmári ref. egyházmegyében a tanítói 
fizetések mai napság is nagyrészben a lelkészi fizetés 
V3-ából állanak. A népesebb egyházakban később úgy
nevezett „academica promotiók" alakultak, honnan 
tanítói pályájuk bevégezte után, a papjelöltek külföldi 
akadémiákra mentek ki.

Az ilyen tanítók nősülését lehetőleg gátolták az egy



házi hatóságok, hogy eként azok a megnösülés, illetőleg 
megcsaládosodás folytán a papi hivatalra készüléssel föl 
ne hagyjanak. Az 1621-iki Sz.-Németiben tartott egyh. 
kerületi gyűlés eme végzése egyenesen ezt bizonyítja: 
„Az ifjú rektoroknak egy, idősebbeknek két évig szabad 
kivált falukon hivatalt viselni. Nős r e k t o r  c s ak  a k k o r  
v á l l a l h a t  h i v a t a l t ,  ha  a p a p s á g r a  k iképe z t e  
m agá t ,  mit addig viselhet, mig az esperes számára 
hivatalt mutatni nem tud.“ Egyébiránt anynyira fegyel
mezve voltak, hogy p. o. a s i p u j j u  ment e  viselése 
miatt kicsapással fenyegették úgy a tanítót mint a tanulót.

VI. B e l h i v a t a l n o k o k  á l l á s a ,  h í vá s a ,  e lbo
c sá t á sa  s j av a da lm az ás a .  A reformátorok közbecsü- 
lésben részesült egyének voltak, lelkészutódaik szinte s 
az egyházi fegyelem gyakorlása bizonyos hatalmat adván 
kezükbe: tekintélyes állást foglaltak el a társadalomban. 
Azonban mindez csak hivataluk kifolyása volt, s családjuk 
és utódaikra mit sem tartozott; ha azok a nép közé 
visszatértek, az addigi helyzet minden előnyét elvesztették.

Ezen segítendő terjesztették elő Váry Tamás szatmári 
és Pataky Bálint szabolcsi esperesek, a tiszántúli ref. egy
házkerület 1605. jun. 5. gyűlése megbízásából, Bocskay 
István fejedelem elé a következő kérelmi pontokat: 
1) „Legyen ő felsége védelmezője az igaz vallásnak, neve
zetesen pedig ha valamely városok vagy falvak vallásunkat 
önként beveszik, szabad legyen azoknak pátrónusok elle
nére is evang. lelkészt állitani be. 2) Akár nemes akár 
nem-nemes ember, akár szabad városok, ne bánhassanak 
a lelkészszel tetszésük szerint, hanem az illetékes bíróhoz 
t. i. a széniorhoz vagy szuperintendenshez folyamodjanak. 
3) Az e lhuny t  lelkészek özvegyei ,  mindaddig  mig 
e lhuny t  fér jüknek nevét  visel ik,  minden szolgá
la t tó l ,  adótól ,  t aksától  mentesek legyenek;  ezek 
azonban az illető szénioroknak engedelmeskedjenek ; mert
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azok felügyelete alá tartoznak. szintúgy mint férjük éle
tében............. 6) Az erdélyi  f e j edelmektől  nyert
védelmi levelek ú j ó l a g  m e g e r ő s i  t t e s s e n e k . "  
A fejedelem ezen pontokat ünnepélyesen meg is erősitette.

Még fontosabb ide vonatkozólag a d. e. Be th l en  
G á b o r  1622-ki a rm a l i s a ,  melylyel a b i r o d a l m á b a n  
s zo lgá ló  prot.  l e l ké s zek e t  s a z o k n a k  min d ké t  
nemíí u t ó d a i t  o r s zága  k é t s é g t e l e n  nemese i  közé 
v e t t e  fel. Ezen diplomát a későbbi fejedelmek is meg- 
erősiték I. Apaffy Mihályig s miután a Leopoldi diploma 
a korábbi fejedelmek által kiadott diplomák megerősítését 
kimondja: annak érvénye úgy I. Lipót mint utódai részé
ről is hallgatólagosan érvényesnek ismertetett el. (Ez annalis 
a Sárospataki füzetekben, Mária Therézia átiratában van 
közölve.)

Szatm árvár megye — mint láttuk — nemcsak az orszá
gos nemesekül elismerését sürgeti 1630-ban a ref. papság
nak , hanem még a főrendi házban való képviseltetését is.

A belh iva t a lnokok  hívása 8 e lbocsá tása  az 
úgynevezett mara sz tá sko r  történt. A reformáció kezdetén 
kevés lévén a papok száma, az egyházak egymásra árve
reztek, hogy papot kaphassanak. E végből midőn az év 
vége felé közelgett, megkérdezék lelkészük és illetőleg 
tanitójukat: megmarad e? Ekkor azok előadták kívánsá
gaikat s ha az egyház hajlandó volt azokat teljesíteni: 
megmaradtak. Ez bejelentetett a vizitációnak s az által az 
e. m. gyűlésnek, a mely ez ügyben véglegesen döntött. 
Később a marasz táson  megváltoztak a belhivatalnokok 
szaporodásával a dolgok , s a mai’asztás inkább árlejtéssé 
változott stb. A meg nem maradó vá l t ozá sba  tette 
magát s elbocsáttatott. A szatmár-, szabolcsmegyei pát- 
rónusok 1641 iki postulátumuk III. pontjában a lelkész- 
hivás jogot egészen maguknak vindikálták, de ebben a 
kerület nem engedett.



A mi a j av ad a lm azá s t  illeti, az leginkább ter
ményből s földből állott, némi csekély garaspénz és párbér 
vagyis lektikáléval toldva. Éhez járult sok helyt a tized, 
s a vizi malmok szombati vámja. A földesurak legtöbb- 
nyire tetszés szerint fizettek, mit később az illető belbi- 
vatalnokok megörökíteni törekedtek, mint a megyei 
rendek említett postulatumának V. pontja igazolja. Egyéb
iránt e tárgyban az egyes gyülekezetekhez utasítjuk az 
olvasót, munkánk 11-ik részében.

MÁSODIK KORSZAK.

A szatmárnémeti nemzeti zsinattól a Carolina resolu- 
tióig 1646— 1731.

I. A ref. felekezet  k i zá ró lagossága ,  8 az ezt 
felvál tó el lenséges á ramla tok ;  Cobb;  Báthori  Zsó
fia; a j ezsui ták  s he ly t a r t ó t anács ;  Szatmármegye 
mint közbenjáró.  A szatmárnémeti nemzeti zsinat I . , 
I I ., III. végzésével s az ezek alapján készült Geleji Ka
tona-féle kánonokkal megkezdetett az alapok lerakása egy 
ref. nemzeti vagy államegyház épületéhez, mely feje
delmi pártfogás alatt lett volna felvirulandó. A fejedelmi 
s megyehatósági pártfogást élvezte is — mint ama uem- 
zetiegyház része, — a szatmári ref. egyházmegye is a két 
Rákóczi életében. így például I. Rákóczi György 1646. 
jul. 20. Beregszászból inti Szatmárvármegyét, hogy „dere- 
kas atyjafiait" küldené hozzá s illetőleg á pozsonyi ország- 
gyűlésre, a kik „az jó hírrel névvel tündöklő vármegyé
nek eddig keresett szerzett emlékezetét megőriznék, hogy 
igy a vármegye ne találtatnék az Isten tisztességének s 
hazája szabadságinak őrzésében szunnyadozónak lenni".



Az 1647-iki követi utasításban erélyesen meghagyja 
Szatmárvárinegye, hogy addig a királyi előterjesztések 
tárgyalásába ne bocsátkozzanak követei, mig a vallási 
sérelmek teljesen orvosolva nem lesznek; továbbá sür
geti, hogy „a koncionátorok és plébánosok boszszúságot, 
vádaskodást, veszekedést, ingerléseket, mocskos és gya
lázatos írásokat" letétel és javadalom vesztés büntetése 
alatt ne cselekedjenek; az országos ülések jegyzői ez okból 
világiak legyenek; „a jezsuita rend országunkból exter- 
náltassék“ ; a szent székekre „a más valláson levők kom- 
páreálni ne is tartozzanak, hanem casibus e jusmodi magok 
prédikátori előtt konveniáltassanak“. 1649-ben pedig arra 
utasítja követeit a megye, hogy a (béke) „diploma mind 
a religióra s mind egyébb dolgokra nézve intacte helyben 
maradjon cum omnibus punctis et clausulis".

A vármegyének 1652. ápril. 18. némely új tanítók 
által támasztott villongás felöl tett jelentésére, tudatja 
II. Rákóczi György fejdelem lladnóth melletti táborából 
Szatmárvármegyével, hogy e tárgyban a püspökkel junius 
2-ikára gyűlést hirdettetvén, üzente, „hogy ő kegyelmök 
is konziderációban vevén, igyekezzék úgy komplanálni, 
az mint hogy eddig is édes hazánk, nemzetünk között 
keresztyéni igaz vallásunk, az Istennek anyaszentegyhá- 
zában tisztán hirdettetett, annak utánna is ne engedjenek 
az ellen valami újítást stb."

Ugyanazon fejedelem a hadgyiijtés alkalmával, a 
prédikátorok lovainak elkobzásáról értesittetvén a megye 
által, 1653. jun. 16. megígéri a kártérítést; de más 
részről a megye tisztviselőit is utasítja, hogy a katonák 
örvével kóborló rablókra vigyáztasson.

Az 1655. jan. 14-iki követi utasítás a III. p. alatt a 
vallásügyi s különösen a gf. Wesselényi Ferenc által elkö
vetett sérelmek orvosoltatását hangsúlyozza; a IV. p. 
alatt az 1606-iki bécsi béke s ezt becikkelyező 1608-iki



V ni. t. c. j ez su i t ákr a  vonatkozó pontjának végrehaj
tatásán igyekvést, teszi Szatmármegye követeinek köteles
ségévé. „Elég példa volna a nemes ország előtt — mondja 
ez utasítás, — Velence és egyéb keresztyén országok, 
az holott az inkolák pápisták, mégis in perpetuum elimi- 
nálták a jezsuitákat. Minthogy azért „Declrationes jurium 
societatis- cimtí írásokban, contra publica regni statuta... 
úgy cselekedetökkel is elkövetik, mert napoként csúsz
ván csúsznak be és omni arte jószágukat szaporítják, és 
más klerikus statusnak is jószágit magoknak kaparitják. 
Kivántatnék, hogy az elébbi felölök irt artikulusok kon- 
firmáltatván vagy újabb irattatván effektuáltatnék is elle
nek ; de ha arra a nemes ország és ő felsége nem akcedálna, 
ottan csak determináltatnék állapotjok; ha peniglen az 
sem lenne, követ atyánkfiái protestáljanak, hogy a felö
lök való ártikulusokhoz tartjuk magunkat- .

1654. okt. 10. Kesédről a következőket Írja II. Rá
kóczi György Szatmárvármegyéhez: „Parancsoltuk a szat
mári vásárt vármegyéstől keddre át tenni... .  de eddig is 
azt nem rendelte kegyelmetek, parancsoljuk kegyelmesen 
kegyelmeteknek, ne ellenkezzék ez dologban, s hogy 
tovább is botránkozás ne legyen, az hétfői vásárt—  vál
toztassa a megirt napra kegyelmetek.... Az illetlen rút 
szitkozódás és cégéres vétkekben való élés nem lévén 
illendő büntetési az vármegyében felette eláradott és napon
ként többül; parancsoljuk szorgalmasan az iránt is kegyel
meteknek, kiknek privilégiumok szerént kötelességek tisz- 
tökben eljárni, ne impediáltassanak, hogy az gonoszság 
tolláltassék- .

E parancsra válaszolja a megye, hogy a vásárok 
változtatása a koronás királyok s fejedelmek donációjától 
függ és a városaikra tartozik. A cégéres vétkekben élők
nek büntetését teljesitik a megyei tisztek; „az mely lat
rokat nem deprehendálhatni, proskribáljuk, az mint hogy



olyan profugusok mostan is hadakban egyebütt is lap- 
panganak. Prédikátor uraiméknak ő kegyelmeknek az mi 
ref. igaz kér. religiónkban, külön tisztekben való privi
légiumok a sz. irás egyenes regulája szerint: praedicari,
doceri et sacramenta rite administrari__  Ebben semmiben
is ő kgelmeket nem impediáljuk, hanem ő kgelket illendő 
becsülettel veneraljuk, tehetségünk szerint segítjük. Az 
politica directio pedig nem ő kgeket koncemálja kegyel
mes urunk; a mi az ecclesiastica directiot és disciplinát 
illeti, ő kglmök az anyaszentegyház szolgái, mi penig 
tagjai lévén, nem tudjuk ő kgelmöknek oly privilégiumo
kat, hogy külön csak magoktól hírünk s akaratunk nél
kül akarmi állapotokat reánk imponáljanak, és minden 
ecclesiastica directiot csak magoknak vendikáljanak. Kiről 
lehetnének is panaszink; de csak számlálásával nem ter
heljük Ngodat".

Az 1659. jul. 11. kelt követi utasítás, midőn az 
1647-iki békeokmány épségben megtartását hangsúlyozza, 
még így nyilatkozik: „Es noha Istennek neve dicsértes
sék nekünk gravamenre való megbántódásunk nem lett, 
mindazáltal ha az felföldi kér. atyánkfiainak abbeli meg- 
bántódások vagyon" — annak orvosoltatásában működ
jenek; — de mindez megváltozott II. Rákóczi György 
halálával. A védelem és közbenjárásért könyörgő meg
keresések egymást érték és a megye legtöbbnyire csak 
a közbenjáró szerepét játszhatta. A Báthori Zsófia által 
kirablott ecsedi egyháziak s a sárospataki főiskola érde
kében Sárospatak stb. pártfogást kértek. 1662-ben 
pedig a szatmári német várőrség a rettenetes Cobb  és 
vérszopó katonáinak pusztításai a erőszakoskodásairól rémes 
dolgokat beszélnek a járási szolgabirák által beadott vizs
gálati iratok. Ezek csak a Szamosközön 40 helységet 
prédáltak fel, dühöngve leginkább azon helységbeli egy
házak, papok s tanítók ellen! Ezen kivül elfoglalták a



8zatmárvárbeli ref. templomot is , melynek elfoglalását 
a következőleg panaszolja el 1662. dec. 4. a „számos- 
közi  t r ak t u s "  papsága Szatmárvármegye előtt: . . .  „midőn 
Cobb uram ottan ottan izent volna esperest (Tarcali B. 
Péter) úrra, hogy a templomba német tisztek is járhat
nának b e , és esperes úr bizonyos ratiókkal élvén, hogy 
nincs mód abban, hogy ő kglme sem megengedhesse, 
sem penig a német tisztek azt bírhassák, a megnevezett 
napon (1662. november 23.) esperes úr a könyörgést reg
geli órán elvégezvén, váratlan a német vitézek bemen
tenek a templomban és noha ő kegyelme mind az Isten
nek nevében kérte volna s mind pedig császár urunkra... 
tiltotta volna, hogy a templomban semmit ne cseleked
nének ; de__  a templomban misét szolgáltattak; azóta
pedig minden nap azont cselekedték; sőt a templomuak 
hátulsó részébe asztali oltárukat bevitték, a képeket fel
rakták és a feszületet felemelték, kikkel a templomnak 
hátulsó részét anynyira betöltötték, hogy még az esperes 
úr székit is a templomnak nagyobb részibe tötték. Igaz 
ugyan, hogy.... esperest úr még azóta is bejárt a tem
plomba és szivének fájdalmával s azoktól való sokszori 
megbántódásával elvégezte rendes isteni szolgálatját. . . .  
mert tudta ő keglme azt, hogy református fejedelem épít
tette azt a templomot, a ns. Szatmárvármegye pénzzel 
annak építését segítette; sőt a mikor a tisztek mind kat- 
hok voltak is , és prédikátort a református prezidium 
nem tarthatván, a ns. Szatmárvármegye tartott. . . .  mint 
Mezőlaki Miklóst Zoltán Józsa idejében a várban. Eddig 
még esperest úr. . . .  a templomot a mennyire lehetett oltal
mazta: Immár ngtok kkk. lássa mit cselekszik"... Ezután 
hivatkoznak e ténynyel megsértett bécsi béke s országos 
t. cikkekre, s kérik a megyét, hogy azoknak érvényt sze
rezzen, s ezek „orvoslásában is találjon módot".

Szatmármegye ez ügyben egyenesen az uralkodóhoz



küldte Rajky Gáspárt 1664-ben, s dec. 24. kelt utasítá
sában elpanaszolván az I. Rákóczi Gy. által építtetett 
várbeli templom elfoglalását, ezeket mondja: „ő felsége a 
német vitézlő rendet nem az végre küldte Magyarországba, 
hogy templomokat foglaljon, ekklákat igazgasson. . . .  
Instálja követünk, hogy ö felsége Cobb uramnak ke
gyelmesen parancsoljon az elfoglalt templom remittálása 
felől, és h ogy ezután az eféle okupációknak szuspen- 
dáljon“.

A megelőző évről felterjesztett g r a v a m e n ek közt 
különben már ott áll a szatmári és ecsedi várbeli tem
plomok , parókhiák, iskolák, proventusok és egyházi 
javak; továbbá a szatmári iskola falujának Berencének a 
szatmári jezsoviták által elfoglalása.

De hogy mindezen sérelmek inkább tetéztettek, mint 
orvosoltattak, mutatja a kassai consultatiora menő megyei 
követeknek 1665. aug. 31. adott utasítás, melyben azokat, 
a szatmárvárbeli templom és parokhiális proventus; a 
papoktól Matolcson és másutt Báthori Zsófia által elfog
lalt sedecima; az ecsedi parókhia és iskolákhoz a Beth
lenektől adott, királyi adománynyal megerősített s ugyan
csak B. Zsófia által elfoglalt proventus viszszaadatásának 
eszközlésére utasitják.

Azonban, hogy ennek sem lett semmi sikere, igazol
ják a s zamosköz i  lielv. hitv. koncionátoroknak 1665-ben 
Wesselényi Ferenc nádorhoz benyújtott g ravamenei .  
Ezek közt első helyen áll a s z a t m á r i  t em p l om  e lvé
tele.  Elsőben is bizonyítják, hogy az ref. templom: mert 
a) ref. fejedelem — öregbik Rákóczi György — építtette, 
még pedig nem azon helyen, hol az előbbi templom volt; 
mert ha azon helyen építtetett volna, hol az előbbi á llt, 
akkor ott sírokat kellett volna találni, midőn Károlyi 
Ádám főkapitányt, Szilágyi Ferenc alispánt és több máso
kat a templomba temették; b) Kun István főkapitány



még életben levő szolgái tanúskodhatnak a templom építé
séről , sőt hogy az mindig reformátusoké volt, mások 
is p. Brebiri Melith Péter stb., kinek atyja főkapitány
ságában a reformátusok mindig a templomban, a kathok 
pedig a palotában szolgáltatták az isteuitiszteletet.

2- ik gravamen az i sko l a  e l v é t e l e ,  melyből kiszál
lították a skolamestert, holott az iskolát Kun István 
saját költségén a reform, magy. őrség számára építtette.

3- ik az őrség által fizetett p r o v e n t u s  megtagadása* 
Fizetett pedig a papnak a főkapitány 21 frtot; az alka- 
pitány 10-et; az udvarbiró 10; a főporkoláb 8; a vice
porkoláb 4; a hadnagyok fejenként 4—4; a strázsa- 
mesterek 4—4; a cajbrot 1 frtot. A mesternek pedig 
ugyanazok felényit. 4 év óta azonban e fizetés nem jár.

4- ik a vá rbe l i  u dva rbó l  a pap és t an i tó  r és zé re  
j á r t  d e p u t á t u i n n a k  megvonása .  Járt ugyanis a prédi
kátornak — akárminő változások alatt forgott legyen a 
vár, — évenként 20 köböl bor, 20 köböl búza, 2 verő 
disznó, 16 szekér fa. A mikor penig a gyalog presidium- 
nak sóval fizettek, sóra a prédikátornak 4 frt; a skóla-
mesternek 2 frt; a harangozónak is 2 frtot adtak.......
Midőn ő felsége kezéhez jutott a vár, camarae praefectus 
uram Zicsi István ő nga aszszekurálta esperes urunkat, 
hogy sem ő kglme, sem a skólamester, sem a harangozó 
a fizetés dolgában meg nem háborittatnak, hanem az 
előbbi uzus szerint megfizetnek, a mint azt nzts Péter- 
falvi Dániel uram meg is cselekedte: most pedig Hováncki 
András új udvarbiró mindezeket elfogta.

5- ik gravamen, a megye i  dézma  e l fogá sa ,  melyet 
a Szatmárvárához tartozó dézmás procesusokban Lator 
Tamás főporkoláb és Szerencsi Mihály dézmások, 1664-ben 
a nemes ország konstitutziói ellenében elfogtak. A prédi
kátori rendnek sehol a sedecimat vagy oktávát ki nem 
adták, az egy jánki proceszszuson kívül, mivel ott mások



voltak a dézmások; de némely helyeken a szegény prédi
kátorokat gyakorta bosszúsággal illették.

6-ik gravamen, a ma to l c s i  j ö v e d e lm e k ,  a m a- 
t olcs i ,  Szamos- és Tú r me l l é k i -  s az E cs ed v á rh oz  
t a r tozó  s edec imák  és o k t á v á k  1 e fo g l a l á s  a. Ezeket 
noha a Bethlen fejedelmek és urak s II. Rákóczi György 
adományozták, mégis Báthori Zsófia és I. Rákóczi Ferenc 
ecsedi tisztjeik által a prédikátoroktól viszszatartották.

Hogy ezen sérelmeket a már ekkor pápistává lett Wes
selényi Ferenc nádor nem orvosolta, nagyon természetes.

Báthori Zsófia 1665. jan. 31. Zborón kelt levelében 
Szatmárvármegye előtt, mindent ecsedi tisztjeire hárít, 
azokat okolja, s tudósítja a megyét, hogy parancsot adott 
tisztjeinek, ezen dolognak komplanációja felől. Fia I. R. 
F. 1669. máj. 20. Eperjesről szintén azt Írja a várme
gyének , miszerint prefektusát, Szalay i'ált megbízta, 
hogy mindazon parokhiális proventusokat, melyeket vagy 
ő , vagy anyja elvettek, komplanáltassa. Ez üres biztatá
soknak azonban semmi eredménye sem lön.

Pár év múlva (1672. jan. 27.) az e rdődi  t r a k t u s  
kéri Szatmármegyét, az ecsedi német parancsnok által 
fogva tartott Bényei János iskolamester kiszabadítása; 
és az erdődi búza- és bor-dézma kiadatása iránt, melyek 
a Drágfi urak idejétől óta mindig jártak.

Szatmárvármegye meg is tette kötelességét; 1672-ben 
Rajki János követét a sérelmek orvosoltatása végett Bécsbe 
küldte. Az Orosziban, febr. 8. részére kiadott utasításból 
a következő sérelmi pontok tűnnek elő: a po rcsa lmi  lel
ké sz t ,  egy kóborló Porcsalmi András nevű pap helyett 
Rothal parancsára megfogták és megfosztották, s a szat
mári várban fogva tartják. Az ecsed i  mes t e r  szintén 
fogva vau. Az e rdőd i  d ézmá t  lefoglalták. Az ec sed i  
t e m p l o m o t ,  melyet a Bethlen urak ex fundamento erigál- 
t ak , a hozzá való pro ven tusokkal együtt, — ő felsége



adomán)Ta ellenére, — elfoglalták. Szintén elfoglalták a 
gya r m a t i  tern p l om o t  és tovább megsértették a religiót. 
rMindezeket követ atyánkfia per sua dexteritate promove- 
áljaa. 1672. márc. 20. a foglyok kiszabaditása végett, 
az udvari haditanácshoz kérvényt is nyújtott be Raj ki ; 
de ennek eredményéről nincs tudomásunk.

1673. márc. 6. Báthori Zsófia „az istentelen pogány- 
nál alábbvaló pápistákat üldöző gyarmatiaknaku egy asz- 
szonyi méreggel telt levélben ezt Írja: „az ott való pater 
plébánusra — a kit ő vitt be eközben erővel, — oly vigyá- 
zással legyenek, hogy ha valamely istentelen emberek 
miatt, valamit szenvedne a pater, te is — t. i. a biró — 
a várossal együtt lakolni fogsz, és valamenynyi kálvinista 
prédikátort, kikiildvén mindenfelé szolgáinkat, Munkács
várába behozatunk__  Az egyházi dolgokban mindenben
a pátertől függjetek__ A nemesek se álljanak ebben ke
resztül stb.“

Erre ismét Szatmármegye lépett fel; de a közben
járó megyének 1663. aug. 24. azt adja válaszul, hogy ő 
csak viszszatorlással é l, s a minő választ adott a bereg- 
megyei prédikátoroknak, olyan választ ad ide is t. i. „vala
meddig hozzánk tartozók közül, akár egyházi, akár világi 
szolgáink legyenek azok, személyükben meg nem háborít 
tatnak, addig életöket a prédikátorok ne féltsék. Jószá
gunkban és a hozzá tartozók javaiban a rebelisek által 
elkövetett károkat pedig Magyarországban akárhol levő 
prédikátorok javaiból kipótoltatjuk; az minthogy ne lát
tassunk hirtelenkedni, várakozunk még vagy két hetet, 
ha meg nem lészen, szolgáink kára, meg lesz a prédi
kátorok javaiból. Hogy pedig kegyelmetek azt írja : ne 
kellessék kedvetlenségünkre lenni, e felől való nagy embe
rek busitásában; már onnan a mi követünk régen meg
jött , ne fáradjon kegyelmetek; mert mi minden cseleke
detünknek hamar okát szoktuk adni Bécsbenu. 1675-ben



már fegyveres segélyt kérnek ellene a gyarmatiak; 1677. 
febr. 17. az előbbi fenyegetését ismétli; máj. 3-kán a 
megyének azt irja, „hogy más emberek jószágában nem 
dispónál, hanem az holott birodalma vagyon, szabad a 
vallással isw. 1678. okt. 5. „a szatmármegyei evangélikus 
status" levelére ezt mondja: „kegyelmetek bölcsen meg
ítélhetik , ha a kurucok táborában levő prédikátorok nem 
vihetnék azt végbe, hogy az egyházi embereket ne üldöz
nék , és a templomokkal mocskosán ne bánnának. Hagy
janak békét nekünk, mi sem bántunk senkit. Ugyan 
adattunk vissza a marhákban". A ref. egyházat és nem
zeti politikai pártot elhagyó fejedelemnő, maga kezdte 
ugyan az üldözést, de — a mint látszik — a visszatorlás 
esetén, a megsértett felet játszotta. Hogy azonban az elfo
gott papokat még sem bocsátotta szabadon, kitetszik azon 
követi utasítás e pontjából, melyet a szatraárvármegyei 
evangélikus rendek 1679. márc. 8. Püspöki János követ 
számára adtak, ugyanis: „ne mulassa el—  a fejedelem 
aszszony . . . .  predikátorinkon emberei által elkövetett... 
fenyegetődző imposturáit" előterjeszteni;... „most is ő 
nsga minden igaz oknélkül, 8 vagy több prédikátorinkat 
fogva tartja Munkácsban"....

Köztudomású, hogy ezen követi utasítás az u. n. 
gyásztizedében (1671—1681.) kelt a protestáns egyház
nak, a szerencsétlenül végződő Zrínyi, Wesselényi, Ná- 
dasdy-féle öszszeesküvés leverése után, melyből csak I. 
Rákóczi Ferencet volt képes anyja Báthori Zsófia, jó 
pénzen s a protestánsok üldözésének árán kimenteni. És 
ő mind a két feltételnek emberül meg is felelt, kiválóan 
üldözte azon protestáns egyházi hiveket, kik előbb, még 
nem oly rég, fia lobogója alá sorakoztak, s részben 
annak nagyravágyása miatt el is vérzettek! De a jezsui
táktól vezetett klérust híven szolgáló s idegen hatalmi 
tekinteteknek hódoló kormánynak még ez mind nem volt



elég! Az 1672-ben összeállított delegatum judicium meg- 
kezdé maga elé idézni a két protestáns egyház összes 
papjait, tanítóit sőt tanulóit is, mint felségsértőket s az 
említett összeesküvésben részeseket, kik csak úgy mene
külhettek , ha vagy önként számkivetésbe mennek, vagy ' 
hivatalokról lemondanak, vagy kathólizálnak. Az idézettek 
között ott voltak az összes szatmármegyei ref. papok, 
tanítók s diákok is , noha ezek közül csak Tarcali Bog- 
dány Péternek ismerjük nevét.

Ide vonatkozólag Szatmárvármegye álláspontját, a 
már fentebb említett 1679. márc. 8. Püspöki János számára 
adott követi útasitás igen szép világításba helyezi, mond
ván : „De annál is keservesebb, elhiszszük ő felsége hire, 
kegyelmes akarata nélkül. . . .  eredeti parancsolat minden 
községben való prédikátorokhoz, scholamesterekhez és 
deákokhoz, mely egy leleszi konventbeli személy írásában 
citál Pozsonyban p. 7. et sequentibus ad dandam (olvas- 
liatlan) complicitati ad rebellibus, holott az mi prédikáto- 
rink affélében magokat nem avatják, lévén az ő tisztjök 
az evangeliom predikálása.

Erre nézve instálni kell ő felségét, hogy azon helytelen 
citációt abalienálni parancsolja; mivel az mi prédikáto
raink annyival inkább skolamestereink oly alávaló álla
potban , szegénységben vannak, hogy sokaknak csak egy 
darab kenyerök is alig vagyon, nem hogy Pozsonyba 
mehetnének, mely költség nélkül nem lehet.

Ha penig valamelyek közülök volnának, kik a hall
gatók hirök s akaratok nélkül afélébe avatták volna 
magokat, ö felsége parancsoljon felölök inquiráltatni, és 
ha dolgok konstatáltatik, itt is vannak ő felségének s az 
országnak törvényei és ám bűnhődjenek, s biintetődjenek 
a törvénynek rendi szerint.

Ez végre bocsátottuk követ atyánkfiát, hogy prédi- 
kátorink s religiónk ne háborgatassék. Egyébiránt félő,



ha ez kontiunálódik az ő felsége földje pusztán ne 
maradjon.

Ezeket, s rációinkat konpilálva követ uraink úgy 
laboráljanak, hogy hasznos követeknek, igaz vallásokhoz 
buzgó dicséretét hallhassák mindentől, nem keresvén a 
világiakat s privatumokat.“

Tisztelet nektek Szatmárvármegye nemes rendei, kik 
a Karaffák eme nyárssal s kerékkel törvénykező korában 
az ártatlanság és a szabadság s alkotmányos törvények 
védelmére oly bátran és nemesen szót emeltetek! Csaknem 
két század múlva legyen jutalmatok ez egyszerű elismerés!

Az 1681 -ki országgyűlésen még mindég sérelem gya
nánt. fordul elő a gyarmati és penyigei ref. templomoknak 
a katlioliku8ok általi elfoglaltatása.

Ugyanezen országgyűlésnek a bécsi békét elismerő 
s a száműzött vagy a gályákra embertelenül eladott 
papoknak visszajogositását, s az inártikulációt és a törvény- 
sértő templomfoglalók ellen az Ulászló VI. decretumát 
alkalmazni rendelő 25. és 26. törvényczikkeit; úgyszinte az 
ezeket kegye l embő l  még helybenhagyó 1687-iki orsz. 
gyűl. végzést, az ezek magyarázatául 1691. kiadott Leo- 
poldina explanatio szintén sérelmes pontjait mellőzve, — 
lássuk a klérus és kormány gazdálkodását Szatmári:

1694-ben a jezsuiták vádjaira a szepesi kamara 
eltízeti a ref. birót s a tanácsot, helyökbe pápistákat 
ültet, s a ref. papokat illető dézma-negyedet — melyet 
azok az erdélyi fejedelmek adományából bírtak, — elfog
laltatja. 1695-ben a szepesi kamara biztosa Erős Gábor 
által pápista birót tétet. Ugyanaz által a jezsuiták azt 
követelik, hogy a reformátusok kórházát illető piaci 
vám fele része a kath. kórháznak adassák át; a ref. papok 
szabbatháléja velők megosztassék; a nagy harang — mint
hogy kathólikusok öntették, — visszaadassék. Erre a 
tanács azt válaszolta, hogy a piaci vámjövedelem egy



kórházat is alig tarthatván fenn azt meg nem osztja. 
A malomvámot sem. Elégedjenek meg a külső dézma negye
dével, az iskolától elvett Berence helységgel és annak mal
mával , melyeket pedig nekünk evangélikus atyánkfiái ado
mányoztak; a harangot a reformátusok öntették 1663-ban, 
azért semmikép sem adják. Ennek dacára 1697-ben a 
jézsuiták a malom egyik kövét, német katonák segé
lyével elfoglalták , de azt békében nem birhatván, egyes- 
ség útján visszabocsátották.

Az 1703-ban kitört Rákóci-forradalomhoz a szatmár- 
megyei reformátusok — mihelyt tehették, — szivükből csat
lakoztak. Maga a tiszántúli ref. egyházkerület is — mint 
ilyen, — hódolt a fejedelemnek.

1703-ban Szatmár felégettetvén, a ref. templom is 
leégett. A hegyre menekülő egyik pap Debreceni Ember 
Pál könyveit a jézsuiták elfoglalták, de II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem visszaadatta. Ugyancsak ő adatta vissza a szat
mári iskola részére Berencét 1704-ben, melyet 1707-ben 
a vármegye a közfuvarozás alól felmentett, de a jezsuiták 
néhány év múlva ismét elfoglalák. Ugyancsak 1708 bán 
a várbeli üres éléstárt, templomi használatra a reformátu
soknak ideiglenesen átengedé.

A szép reményekre jogosító szabadságharc kudarccal 
végződött. Az ügy igazi bajnokai s vezérei hontalanokká 
lőnek, s a lángoló honszeretet hazaárulással bélyegez
tetett . . . .

Az 1711. máj. 1. kelt „szatmári kompozícióu — melyet 
az angol és hollandi hatalmak is garantiroztak, — a prot. 
vallás részére a „recepta religiou címet biztositá. De a 
mit ez a nemzeti hajótörés alkalmából, a sülyedő romok 
közül megmentett, s a mit az 1708-iki I. József által 
tartott országgyűlés is adni látszott, azt is lassanként 
semmivé tette a kormány fölé kerekedett klérus. Ugyanis 
az 1715-ki orsz. gyűlésen a kathol. részről indítványt.
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tettek, hogy a prot. vallás ne receptának , csak türelme- 
zettnek neveztessék; az 1681. és 1687-iki cikkeken kiviil 
a békekötések és sarkalatos törvényekre ne legyen szabad 
a protestánsoknak hivatkozniok, s ezek hatálya se ter
jesztessék ki a török hódoltságból visszakerült ország
részekre . . .  . Tehát II. Rákóczi Ferenc seregének 9/10-de 
ez ügyben is hiában harcolt! . . . .

Ily hangulat mellett lön kinevezve az országos vallás
ügyi bizottság, mely előbb B.-Pesten, majd Pozsonyban s 
később Bécsben munkálkodott.

Ezen vallásügyi bizottságban a szatmármegyei evang. 
statust R a g á l y i  F e r e n c  képviselte, kapván honorá
riumul 150 rhfrtot. *) Utasításának nevezetesebb pontjai: 
1) „A felsőbányái, giróttótfalusi, szatmárvárbeli templo
mok s a jezsuiták által elfoglalt Berence visszaszer
zése. 2) Annak kieszközlése, hogy a protestánsok val
lásukkal ellenkező ünnepekre ne kényszerittessenek. 3) A 
protestánsok róm. kathol. szentszék elé ne idéztessenek, 
hanem saját szentszékeik elé, az 1608. XV. s 1647-iki 
cikkek szerint a protestánsok törvényes szuperintendenssel 
bírván. 4) Vallásunk papjai egyházi ügyeik intézése végett 
az eddig szokásos gyűléseiket ezután is megtarthassák; 
a legközelebbi szükségleteik fedezésére megkivántató kol- 
lektákat begyiijtliessék s ugyané célból a szükséges kive
téseket szabadon eszközölhessék stb. 5) A vallásunkon 
levő tanulók az angol, hollandi vagy más külföldi aka
démiákat tanulmányozás végett látogathassák, könyveiket 
behozhassák" stb. stb.

Ezen vallásügyi bizottság kath. és prot. tagjai csak
hamar megha8onlottak egymással. A kathol. tagok a

*) Ugyanekkor Pataky Sámuel kolozsvári deáknak akadémiai útjára 10 
rhfrtot; 1720. márc. 1. Krizbay Mihály erdélyi ref. deáknak hasoncélbúl 10 rhfrtot; 
1721. jun. 20. Cs. Kocsi István debreceni széniornak ugyanazon célból 10 tallért 
rezolvál Szatmárvármegye.



protestántizmus teljes elnyomása, vagy legalább lehető 
legnagyobb korlátozása szempontjából indultak k i ; a pro
testánsok pedig ellenkezőleg a hazai két protestáns egy
ház teljes vallásszabadságát biztositó békekötések és orszá
gos alaptörvények hatályba tételén s a római kathol. 
klérus és világiak, sőt a kormány által is okozott sérel
mek orvoslásán is fáradoztak.

A mi különösebben a szatmári ref. egyházmegyét 
illeti: az egri püspökség mint vádat és sérelmet terjeszti 
elő, hogy mindazon  h e l y e k e n ,  a hol  c sak  a pro
t e s t án s  f ö ld e su rak  f. úr i  j o g h a t ó s á g a  k i t e r j e d ,  
szabad val lás  g y a k o r l a t t a l  b í r na k  a r e f o r m á t u 
sok;  ka thok.  á l t a l  é p i t e t t  t em p l o m o k a t  ha szná l 
nak  és i s k o l á k a t  t a r t a n a k ;  egyszersmind felsorolja 
mint ilyet Szatmárvármegye csaknem minden községét.

Eme vád minden jogalapot nélkülözött. Mert ha a 
békekötések és az országos alaptörvényektől eltekintünk 
is, maga az 1681-iki XXVI. t. c. a protestánsok birtok
jogát védte Szatmárban, midőn mondja: 12. §. „In aliis
vero comitatibus, veluti in Szaladiensi----Ungh et Szat-
m ár ién  si ,  siquidem de praesenti essent, in  a c t u a l i  usu 
omnium fere  t e m p l o ru m  ibidem habitatorum; ideo 
esidem pro actualibus eorundem possessoribus usu  an da 
r e l i c t a  s un t “. 15. §. „In g e n e r a l a t u  supe r io r i s  
Hungariae , in Putnok, in Ónod, Szendrő, Tokaj , Kálló 
et Sza tmár" .  19. §. „Templa demum, in quorum actu
ali usu possessione iidem aug. et helv. Confessionis addicti 
de facta sunt; modo praevio prae manibus eorundem, 
una cum parochiis et scholis, proventibus quo eorundem, 
propter bonum pacis ut nimirum quiete et pacifice vivant; 
relinquuntur; usu sepulturae et Campanarum, pro catho
licis ibidem degentibus, aeque ac ipsis, libero relicto". 
(Corpus Juris T. II. p. 61.)

Amaz egyetemes vád mellett még részletes vádak- és
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sérelmeket is hoztak fel; például: a) G y a r m a t o n  a 
templomot kathok. építették; a protestánsok 1681-ben 
sem bírták: a szabadvallásgyakorlat elveendő, b) Az 
1715. CIX. t. c. Sz a tm á r - N é m e t i t  királyi várossá 
tette; e cikkben pedig semmi sincs a szabad vallásgya
korlatról ; az előtt ugyan mint végkely birt azzal, de 
most véghely lenni megszűnvén: tehát ahoz nincs joga. 
c) Szamosbecsen  a predikáns egy előbb katliol. sze
mélyt vett magához, aztán elverte, d) T y u k o d o n van 
egy nő , ki hitét elhagyá (t. i. reformátussá lett), e) Méhte
l eken  a pap megesketett egy előbbi férjétől elfutott sze
mélyt. f) G y a r m a t o n  Dálnoky Györgyöt, Molnár Andrást 
és Elek Gáspárt elválasztották előbbi nejeiktől s a máso
dikkal élni kényszerítik, h) B á n y á d o n  egy nemes ember 
a prédikátorok indításából nem lakik előbbi nejével, 
i) N a g y a r b a n  egy ember törvényes feleségétől elválasz- 
tatott s mással él az első életében, k) S á l y ib a n  Kis 
Balázst hasonlag elválasztották. 1) P o r c s a l m á u  Kovács 
Mihálynak két felesége volt egyszerre; de az egyik 
meghalt".

Úgy látszik, hogy ezen vádakat vagy helyesebben 
útszéli pletykákat, a semlyéni r. kathol. plebánus szedte 
össze, mint Helmeczi K. István esperes 1721. jun. 4-iki 
körleveléből kitetszik, melyben utasítja a papságot: „hogy 
a semlyéni plebánusnak... adandó feleletben , az olyan 
predikánsok erkölcsét és ekklai regimenünket vellikáló 
partikularitásokra kiereszkednünk, a képen a magunk jus
sát eladnunk nem szabad".

A protestánsok különben mindezekre enynyit vála
szoltak : Szatmárvármegyében azon helyeken, melyeken 
a kathok. a protestánsok vallásszabadságát eltöröltetni 
követelik, az egy Csanálos kivételével, sehol sincs a kat- 
hoknak parókhiájok, a hol pedig parókhiájok van, ott 
nincs az evangélikusoknak szabadvallásgyakorlatuk.



Sérelmet különben nem a katholikusok szenvedtek — a 
kik figyelmet alig érdemlő számmal voltak még ekkor Szat- 
márvármegyében, — hanem a protestánsok. A szatmári ref. 
egyházmegye részéről Helmeczi K. István esperes a követ
kező sérelmeket terjeszté fel 1720. nov. 2-ikán a buda
pesti vallásügyi bizottság elé. 1) A zsinatok tartásától 
eltiltattak. 2) A protestánsok a pápista ünnepek megtar
tására , a pápista urak s a jezsoviták által fegyveres kézzel 
is kényszerittetnek. 3) A németországi és. hollandi aka
démiákról hazatérő tanulók részint a jezsoviták, részint 
a harmincadosok által könyveiktől megfosztatnak. 4) A 
szatmári gimnázium Berence helységtől s malmától a 
jezsoviták által megfosztatott. 5) A semlyéni templom a 
reformátusoktól elvétetett. 6) A reformátusok egyházi 
ügyeibe a jezsoviták beleavatkoznak; nem egyszer történt, 
hogy a ref. papok az egri püspök elé idéztettek

Az 1723-ban felállított m. k. helytartótanács a pro
testánsok elleni tervszerű eljárásával híven igyekezett be
igazolni azt, a mit Erdődy Gábor egri püspök mondott 
felőle, hogy azért van felállitva „ut sit flagellum here- 
ticorum“. 1725. ugyanis a felől tétet nyomozást: kit nevez
nek püspök vagy esperesnek Szatmárban? Hol vette jog
hatóságát, kitől függ és hányán vannak, kikre felügye
lete kiterjed? 1728. szintén megújult az eféle kérdezős- 
ködés, amidőn 1728. febr. 3-kán Solymosi Nagy Mihály 
esperes azt feleli a kormánynak, hogy esperesi hivatalát 
a traktusban levő öszszes kollégák közszavazata folytán 
nyerte, a traktusnak régi és 1608, 1625, 1681-től egész 
a legújabb időkig a király által articulariter megerősített 
szokása szerint. Esperesi hatósága különben azokra ter
jed, a melyek I. Péter V. 3. körül vannak Írva. Külön
ben ő első szolga a testvérek között, kinek tiszte fel
ügyelni azokra és egyházaikra, hogy az Isten igéje s a 
helv. hitvallás szerint éljenek. Egyébiránt maga is azoktól



függ, a kik esperessé választották, úgyanynyira, hogy 
ha esküjét megszegné, vagy hivatala határain túllépne, 
társai rendre utasíthatják; sót hivatalát évenként le kell 
tennie. Végül az egyes eklákat s azok lelkészeit sorolta 
el. (Ez utóbbi a felterjesztés fogalmazványában már nincs 
benne.) Ezen mintát az érmelléki és szabolcsi esperesek 
is elfogadták.

Hogy a helytartótanács zaklatásai elöl az öszszetartás 
által védve legyenek a traktusok: Bessenyei István érmel
léki esperes 1728. febr. 16. indítványára püspökül válasz
tották Z ov ány i  Gy ör gy  egyházkerületi főjegyzőt, „hogy 
mint  merészségnek  f ér f i a  he ro i ce  e lő á l l h a s s o n  
és meg fe l e lhe s s en  ve lők ,  és é r e t t ök  m i l i t á l 
has son" .

És valóban erre szükség is volt; mert a helytartó- 
tanács mintegy léteiét fenyegette a protestáns egyháznak, 
így például 1729. aug. 4. megparancsolja Szatmárvár- 
megyének, hogy a mennyiben a he Ív. confess ión  levő 
u r a k ,  r é s z i n t  k i j a v í t t a t j á k ,  r é s z in t  ú j r a  épí t 
t e t i k  az o r a t ó r i u m o k a t  a v i l ágos  t ö rvény  jelesül 
az 1715. XXXI. t. c. és 1723. LXHI. t. c. ellenére s a 
ref. k o l l é g i u m o k  s z ám ár a  k o l l e k t á k a t  g y ű j t e 
nek:  ügyeljen fel, hogy az orthodox rom. kath. egyház 
prejudiciumára többet ilyeneket tenni ne merészeljenek; 
egyszersmind megtiltja, hogy az akatholikusok részére 
bárminemű megyei pénztárból segély adassék.

Dicséretére lehet mondani Szatmárvármegyének, hogy 
úgy a megyei rendek, mint a tisztikar, valamint Cobb 
és Báthori Zsófiánál teljesítette közbenjárói tisztét, úgy 
a helytartótanács irányában is folytatta azt; sőt a megye i  
t i s z t e k  jól tudván, hogy a reform,  eg yház  gyámo-  
l i t ásában  a közerkölcs i ség ,  mivelődés s nemzet i ség 
ügyét  szo lgá l ják ,  szívesen t ám oga t t ák  azt. Így p. 
Bagossy László alispán 1725. máj. 25. Solymosi N. Mihály



szatmári esperesnek igén, hogy a „pium legatumok iránt" 
a szolgabirákkal inquiráltatni fog, hogy „a desolata ekklák 
reparáltassanak". A cintermek bekerítése iránt is paran
csolni fog s felhívja az esperest, hogy „az ekklán kívüli 
emberek s a lelkipásztorok és mesterek fizetését meg nem 
adó renitensek felöl továbbra is tudósítsa". És épen azon 
évben, midőn a helytartótanács az adakozást betiltja, a 
k i sn a m é n y ia k  templomépités révén egy havi adójuk 
elengedését kérik; a c segö ld i ek  templomuk zsindely 
alá vehetése végett szintén adóelengedésért kérelmeznek.

Azt hiszszük, hogy a helytartótanács bizonyos delá- 
ciók után bocsátotta ki 1729-iki rendeletét. Hogy az 
eféle delációk nem hiányoztak a következő — gf. Csáky 
kardinál s váradi püspökhöz intézett — levéltöredék szol
gáljon bizonyítékául: „Nmgu Cardinalis stb. Egyéb újság
gal nem udvarolhatok__  hanem bizonyosan Írhatom,
hogy elvevén Eötvös Miklósné aszszonyom leányát vala
mely gf. Teleki. . . .  karácsonyban mostan ottan lévén 
Teleki uram házánál. . . .  egy szolgája, ki instinctu s. spiri
tus proprio motu megtért sub ipsa communione ki akarta 
vontatni a kapellából, hanem mátkájának esedezésére, s 
anyjoknak kérésére elhalasztotta, post communionem lefo
gatta, kegyetlenül megverette és elcsapatta; megszánván 
maga Eötvös Miklós egynéhány forintot küldött nekie. 
Azután leülvén asztalhoz az Eötvös uram káplánja és egy 
barát, úgy az aszszony devotiójára Szatmárról két lelki
hentes jővén ki együtt disputáltanak, mondván az kom- 
pánok: Ha pater uram megmutatja a sz. Írásból, hol 
lészen az utolsó Ítélet napja, pápistákká leszünk; az pap 
is mondá: ha meg nem mutatom, kálvinistává leszek. 
Megmutatván az páter káplány annakutánna kezdettenek, 
de Eucharistia disputáim, kire Teleki nagy fúriával mon
dotta : . . .  micsoda isten volt az, hogy a maga testit a 
zsidókkal úgy kinoztatta, s nektek is pápistáknak az



ostyába a maga testét adná. . . . Ezen iszonytató károm
lá s t.......... Isten ne engedje büntelen“ . . .  1736. febr. 6.
Ezen delátor, — Buday Zsigmond, — mint látszik az Eöt- 
vösék s Telekiék vendége volt.

Gróf Teleki Sámuel s gf. Teleki János az ocsmány 
és „istentelen delatio“ ellen a Szatmárvármegye csengeri 
gyűlésében 1730. máj. 9-én protestáltak, azonban ügyök 
egész 1767-ig húzódott, a midőn ítélethozatal előtt kegyel
met nyertek s — a hihetőleg szomorú következményektől — 
eként megmenekültek.

E 85 év eseménydús történetéből meg kell mintegy 
végeredményül említenünk anynyit, hogy a Kobb s az 
ecsedi parancsnok, Báthori Zsófia, az 1709-iki pestis, az 
1717-iki tatárdulás, végül a jezsuiták és a helytartótanács 
által kisebb-nagyobb hévvel folytatott pusztítás, üldözés 
folytán a szatmári ref. egyházmegyebeli gyülekezetek száma 
Mácsa-, Pátyod-, Pete-, Szatmárivár , Szatmári-hóstánccal 
kevesbedett; Berencét a szatmári iskola örökre elvesztette, 
a penyigei, fehérgyarmati, semlyéui templomok egyidőre 
elfoglaltattak, de ismét visszakerültek ; azon bán a parok-  
h iá l i s  t i z e d e k  m i n d ö r ö k r e  e lvesz tek.

II. Dogmat ikai  á l l áspont .  Kul tusz.  Va l l á s 
e rköl cs i  élet.  A szatmárnémeti nemzeti zsinat a dog 
ma t ika i  á l l á s p o n t o t  illetőleg teljesen a helvét irány 
mellett nyilatkozott, midőn a heidelbergi kátét a templo
mokban magyaráztatni s az iskolákban taníttatni rendeli, 
s a helv.  h i t v a l l á s n a k  megfelelő rövid — közös ma
gyar — hitvallás fogalmazásáról intézkedik. (I. és II. végz.) 
Ezen helvét irány a maga merevségében egész a legújabb 
időkig uralkodó lön.

A k u l t u s z t  illetőleg határozottan ellenmond a IX-ik 
cikkben ruiudeu újításnak, midőn a sátoros ünnepek eltör
lése mellett izgatókat hivatalból kitétellel fenyegeti.

A jelenben is megületui szokott é v f o r d u l a t i  ünne



pék  — Karácsony, Újév, Nagypéntek, Husvét, Áldozó
csütörtök , Pünköst — megünneplését a zsinat minden 
babona és szinmutatás mellőzésével, keresztyén szabad
ságból fenntartotta, meghagyván a lelkészeknek, hogy 
hallgatóik előtt ezen ünnepek tárgyához alkalmazott taní
tásokat tartsanak. (IX. és X. végz.) Ezen ünnepek alkal
masint 3 nap tartattak; sőt a szatmári ref. egyházmegye 
legtöbb gyülekezetében a sátoros ünnepek ma is 3 napo
sak. Ez alól csak az Újév, Nagypéntek és Áldozó
csütörtök tett kivételt; azonban Nagypénteken háromszor 
volt és van ma is templomi istenitisztelet, midőn a 
középső istenitisztelet alkalmával valamelyik evangyéliom- 
ból a ,,passio11 olvastatott, sőt énekeltetett.

Az i s t en i  t i s z t e l e t  központja e korszakban is az 
egyház i  t an í t á s  vagy i g eh i r de t é s  volt.  A ref. egyházi 
szónokok a perikópák nyűgéből kibontakozván, szabadon 
választott textusok alapján tartották hallgatóik lelki szük
ségleteihez mérve tanításukat. Ez időben nem egy derék 
egyházi szónokot mutathat fel a szatmári ref. egyházmegye. 
Egyébiránt az említett nemzeti zsinat XII-ik végzése uta
sítja a papokat, hogy úgy hitágazati mint erkölcsi tanítá
sokat is tartsanak, a hitágazatokból mindenkor erkölcsi 
igazságokat is vonva le ; egyszersmind a heidelbergi káté 
sorrendje szerint vasárnap délutánonként katekhizmusi taní
tásokat is tartsanak. Különben prédikációk nemcsak vasár
nap tartattak, hanem szerdán és pénteken, sőt a Geleji 
Katona-féle XLII. kánon szerint némely helyeken többször 
is , sőt éjjel is tartattak prédikációk, mint p. Karácsony és 
Nagypéntek éjjelein; de melyeket a G. K.-f. L ili. kánon 
betiltott.

Hétköznapokon csak k ö n y ö r g é s e k  tartattak, rende
sen kétszer. A németi nemzeti zsinat Vil ik végzése a 
naponkénti bibliaolvasást is meg akarta — erdélyi szokás 
szerint — honosítani, de ez hihetőleg — minthogy akkor



is az e. kér. gyíílésre relegáltatott a véghatárzat, — nem 
lett általános szokássá; sőt a hétköznapi bibliaolvasás 
ma sem szokásos. Anynyit ugyan a legrégibb egyházláto
gatási jegyzőkönyv dicsérőleg emel ki egyik-másik papról, 
hogy hétköznap bibliát olvas; de ez már inkább e korszak 
legvége s illetőleg az ezt követő korszak kezdetéről van 
inkább mondva.

A sá k r amen tumok  kiszolgáltatását illetőleg azon 
bibliai egyszerűségű rendtartást állapitá meg a németi nem
zeti zsinat s ennek rendeletéből készült Gr. K.-f. kánon, a 
mely mai nap is szokásban van, határozottan tiltakozván 
szülésznők vagy világiak keresztelési joga s a dolog 
lényegére nem tartozó szertartások s az úrvacsoránál a 
k o vá sz t a l a n  kenyér vagy ostya ellen. A kiszolgáltatás 
idejeiil kijelöltettek: 1) Karácsony; 2) a 40-ik Űrnap; 
3) Husvét; 4) Pünköst; 5) a sz. háromság vasárnap utánni 
11-ik Űrnap; 6) Advent első vasárnapja. (IV. zs. v. 
LIV—LIX. G. K. f. kánon.)

Az éneklés  ha talán nem nélkülözte is a vallásos 
melegséget; de részint a fülsértő diktálás, részint az ének
vezérek s énekesek hangjainak iskolázatlan volta miatt 
nem nagyon kellemes lehetett. Geleji Katona István maga 
panaszkodik erről a Gradual előszavában. Orgonákról 
még ez időtájban a szatmári ref. egyházmegyében nincs 
tudomásunk. Az énekes könyvek leginkább még kézira
tokban kerengettek, habár nagyobb helyeken nyomott 
énekes könyvek is voltak. A németi nemz. zsinat XI. 
végzése a Szenei Molnár Albert zsoltáros könyvét, egy 
nyomatott énekeskönyvet s a nagyobb Graduált említi. 
Ezen a Gradualban foglalt énekek még mindig megtartják 
pápistás elnevezésüket, de teljesen reformált tartalommal.

A házasok esketése  s a ha lo t t ak  el temetésé
nél úgy a zsinat mint a kánonok szerkesztője szintén az 
egyszerűségre törekedett, ezért van a harangozás mint az



egyházi beszédek száma rangfokozat szerint körülírva. 
Azonban ezen rendelkezéseknek, különösen a verses 
búcsúzt a tóka t  illetőleg nagyon kevés sikere lett; mert 
ezen, leginkább a tanítók által tartott búcsúztatók, leg- 
többnyire a szépérzés botrányára, ma is szokásban vannak.

Midőn a fentebbiek után a va l l ás e rkö l cs i  élet 
rajzára áttérünk, fájdalom! mosolygó képet nem adha
tunk. A ki e korszakot vázoló I. cikkünket figyelmesen 
olvasta, úgy az egyháza- s vallásáért buzgó papság, 
mint az egyházát, vallását s ennek szolgáit nemes buz
galommal s bátorsággal védő megyei rendek szépirányú 
tevékenységével találkozik ugyan; de ha az eláradt gonosz
ság minden neme ellen kiadott vármegye- s egyházmegye
hatósági végzések és határozatokra, s az egyházmegyei 
jegyzőkönyvekben foglalt válóperek nagy száma s azok 
indokaira tekint: vissza fog borzadni a kortól s azt val
lástalan- és erkölcstelennek fogja vallani!

Szatmárvármegye ugyanis 1677. dec. 6-kán a vasár
nap megszentelését megrendeli, mindenféle munkát betilt, 
úgy szintén a lakodalmazások és mulatságokat is. Az 
éktelenül káromkodókat elsőben falovon penitenciáztatja, 
aztán pellengérben megvesszőzteti. A nős paráznákra 
halált mond stb. (L. a Források 16. 1.) És hogy Szatmár
vármegye eme végzéseit komolyan vette s midőn hatal
mában volt végre is hajtotta, igazolják a következők: 
1720. apr. 18. Barcsay Sándor téritvényt ad magáról, 
hogy „mivel az t. n. Szatmár vármegye sok istenkárom
lására s undok szitkaira nézve lőtt . . . .  capitalis senten- 
tiát neki kegyesen relaxálván a rabságból és vasból föl
szabadította , — fogadja: 1) hogy . . . káromlásokra nem 
fakad; 2) gonosz társaságtól tartózkodni fog; 3) édes 
anyját s atyjafiait nem szidalmazza. Ha tenné: magát 
a decretalis poenanak subjicialja.“ Ugyanez évben „Pethő 
Erzsébet, két nejíí ura Birta Gergely elleni perét, —



melynek folytatására pénze nincs, — deferalja a magis- 
tratusnak“ stb.

A szatmári ref. egyházmegye hasonlag megtette köte
lességét e tárgyban. Az 1650. jul. 12. V.-Orosziban hozott 
statútuma a megittasodó vagy közbotrányt okozó papot 
hivatalától s jellegétől fosztja meg. Az 1685. nov. 7. 
nagyari, 1686. márc. 6. sályii statútumok a nyilvánosan 
pipázó vagy tobákoló lelkészt és tanítót szintén hivatal- 
vesztéssel fenyegetik; az ezeket titokban mivelőket pedig 
elsőben félköböl búzával s aztán fokozatosan bírságolni 
rendelik. Az 1711. márc. 25-iki császlai e. m. gyűlés a 
templomokat nem engedi világi dolgok raktáraivá tétetni, 
miért is azokból minden oly tárgyakat, melyek annak 
fentartására nem szükségesek kiparancsol. Az 1712. szept. 7. 
Nagyszekeresen kelt statutum pedig a nyilvános isteni- 
tiszteletről engedély nélkül távol levő vagy idő előtt 
eltávozó pap és tanítót 3 magyar forintra bünteti.

A valláserkölcsi élet hanyatlásának legszomorúbb 
képét tárják elénk a vá lópe rek .  Ezek különösen 1670— 
1790-ig t ömegesen  fordulnak elő, mondhatni a Ve tus  
T a r c a l i a n u m  P r o t o c o l l u m  25 első lapját egyedül 
ezek teszik. Ezen idő alatt 1449-szer fordul elő válóper, 
némelyik azonban 3-szor, 4-szer; s ezek közül 1670-től 
1680-ig 2607; 1680—1690-ig 562. Az 1670. előző idők 
jegyzőkönyvei 1703-ban elégvén, azokról nincs adatunk; 
1690-től 1731-ig pedig a válóperek száma minél kevesebb, 
minek leginkább azon kormányi intézkedés lehet oka, 
mely a válóperek folytatását a prot. egyházi hatóságok
nak betiltá.

Ezen válóperek indokai: két- vagy többnejtíség, 
hűtlen elhagyás, kegyetlenkedés, s legközönségesebben 
az impotencia. Megjegyzendő azonban, hogy a mint lát
szik nagy divatban volt a válófelek között a ráfogás; 
mert különben nem halasztotta volna az egyházmegyei



törvényszék ezen ügyek némelyikét, 3—4 és sokszor 
4—5 határidőre is. Számtalan eset fordult elő, hogy a 
kétnejnség azért állt elő, mert egyik vagy másik felet 
tatár vagy más martalóc rabolta e l, és igen sok nő had
ban veszett férjétől sok idő múltán kérte elválasztatását. 
A válófelek legtöbbnyire a nép, vagy az alsóbb nemes
ség és polgárság soraiból kerültek. Az urak közül egyedül 
egy Kendének van válópere bejegyezve.

Különben a ki e kor valláserkölcsi életét helyesen 
akarja megítélni, vegye tekintetbe: hogy Cobb és embe
rei , a jezsoviták, a kuruc, labanc hadak , töröktatár por
tyázások 8 a lelkiismeret legszentebb jogai ellen törő, s 
a családok közelében titkos feladókat tartó kormány nem 
lehetnek alkalmasok akár a vallásosság, akár az erkölcsi 
érzet emelésére!

III. E g y h á z k o r m á n y z a t ;  t ö rvénykezés .  A szat
márnémeti nemzeti zsinat épen a puritán mozgalom elitélése 
végett hivatván egybe, a fejedelem befolyásának elisme
rése mellett, az egyházkormányzás és közigazgatásban s 
törvénykezésben, a püspöki rendszert állapította meg (VIII. 
stb. végz.) Még tovább ment e tárgyban Geleji Katona 
István, mint (LXXXV-től a XCIlI-ig) kánonai bizonyítják.

Hogy a szatmáregyházmegyei papság úgy a közigaz
gatás , mint törvénykezés terén kánonszeríí jogaihoz mere
ven ragaszkodott, s abba befolyni a világi elemet — 
kivált addig, mig a fejedelmi védelemről biztosítva volt, — 
minél kevésbé engedte, igazolják Szatmárvármegye H. 
Rákóczi György fejedelemhez 1654-ben intézett felter
jesztésének ezen szavai: „ő kgelmöknek oly privilégiumo
kat, — hogy külön csak magoktól hirünk s akaratunk nélkül 
akármi állapotokat reánk imponáljanak, és minden eccle
siastica directiót csak magoknak vendikáljanak“ — nem 
ismerünk stb. II. R. Gy. halálával bekövetkezvén az üldözés 
és háborgatás kora, többször megtörtént, hogy egyházi ügy



ben a vármegye gyűlésén intézkedtek a rendek; de a mi 
a közvetlen közigazgatást és törvénykezést illeti, abba 
egyenesen be nem folytak.

Az eg yh ázm eg ye i  gy i í l é sek ,  aszsze sz szor i  
s zékek  szervezete s hatáskörében mi sem változott. Ugy- 
látszik azonban, hogy ezek ülései nem voltak nyilváno
sak , talán az ellenségtől való félelem miatt; mert az 
1689. márc. 9. simái e. m. gyűlés azt határozza, hogy 
a ki a titkos végzést idő előtt közhírré tenné, akár pap 
akár rektor, süvege kihajittassék. Majd látogatottak is 
megszűntek lenni e gyűlések, minek következtében az 
1708. márciusi batizi e. m. gyűlés a meg nem jelenőket 
az articuli majores XXVIII-ik s az art. minores XVI-ik 
cikkével fenyegeti.

Az egyházmegye i  t i s z tv i s e lők e t  illető káno
nokkal mintegy meg nem elégedve, azok elé hatáskörü
ket kijelölendő, az egyházmegye némi pontokat szabott, 
így történt az D á n y á d y  G y ö r g y  esperessel, ki elé az 
1708. jul. 25. nagyszekeresi e. m. gyűlés a következő 
pontokat irta: 1) „Az esperes a statútumokat, s az e. m. 
gyűlés határozatait saját magán tekintélyével semmi ürügy 
alatt, eltörülni, megváltoztatni meg nem kísérli. 2) A 
hozzá járuló atyafiakat becsülettel s vendégszeretettel 
fogadja. 3) Azok ellen beadott egyszerű panaszokat meg 
nem hallgat. 4) Az évenkénti v i z i t a c ió ka t  a kánonok 
szerint egy vagy két kollateralis aszszeszszor segédletével 
minden évben megtartja, a körlevelet előre bocsátván. 
5) Ajándékra nem vágyakozik. 6) Lemondását minden 
évben megújítja. 7) Valamely ügy felülvizsgálására fól- 
hivatván egy oly egyénnel, ki a lelkész és hallgatók közt 
közben jár, nem vonakodik. 8) Az e. m. gyűlés vizsgá
latának magát aláveti. 9) Konszenszus és bizonylat nél
kül senkit az egyházmegyébe be nem vesz. 10) Az egy
házkerületi gyűlés határozatait híven lehozza és közli.



11) Iskolák alapításán munkál s a hallgatóknak a tanitók 
beállítását megparancsolja. 12) A megrótt papok által fel
kéretvén a mágnások és a vármegye előtt személyesen 
megjelenni el nem mulasztja".

Az 1715. XXX. országos törvénycikk a protestáns 
egyházi gyűléseket betiltván, az egyház i  ügyek  i dő
közi  e l i n t ézésé t  a szatmári ref. egyházmegye az espe
resre bízza, s az 1717. apr. 17. szatmári gyűlés a lel
készek bevétele s elhelyezését illetőleg 8 aszszeszszort biz 
meg, kiket úgynevezett kántoronként az esperes öszsze- 
hivni tartozik, napidijul egy-egy frtot rendelvén nekik 
a traktus.

1723. ápril. 20-ikán Nagy ári  J a k a b  esperesi hatás
körét a következőkben körvonalozza a szatmári egyház
megye: „1) Az esperes a közelebbi múlt által elfogadott 
gyakorlat szerint a segédül felvett esküdt aszszeszszorok 
közreműködésével kormányozza a traktust, azok tanácsa 
nélkül sem egyházi ügyeket el nem intéz, sem papokat 
be nem helyez, sem újakat be nem vesz, sem a sz. szol
gálatokra ki nem bocsát, sem a vétkeseknek ajánló levelet 
nem ad. 2) Évenként helyosztás idején hivatalát leteszi, 
ha le nem tenné, az aszszeszszoratusnak joga lesz erre 
emlékeztetni. 3) Az 1708. jul. 22. n . - szekeres i  gyűlés 
statútumainak többi pontjait teljesíti". A többi pontok az 
a s z s ze sz sz o r ok ra  vonatkoznak jelesül: „4) Az asz
szeszszorok az egyházmegye minden tagjának a tartozó 
tiszteletet megadni el ne mulaszszák, sem azokat illetlen 
szavakkal ingerelni, sem az esperes tisztét bitorolni meg 
nem kísérlik. 5) Evenként ápril. hóban az esperes előtt 
az aszszeszszorságról lemondanak. 6) Ha az aszszeszszorok 
száma az eldöntendő ügyekhez képest szerfölötti lenne: 
az esperes egyszer egyik felerészét, máskor másik fele
részét hívja öszsze az aszszeszszoroknak, soha sem hagy
ván ki az egyházmegye jegyzőjét".



Ezen pontokat Nagyari valamikép megsértvén, espe- 
rességétől megfosztatott. 1726. okt. 9. kibékült ugyan 
vele az egyházmegye, de esperesi hivatalát viszsza nem 
nyeré. Az e tárgyra vonatkozó iratok mindkét részről 
meg8emmisittettek.

1727. jul. 2-kán az aszszeszszori testület ismét az 
esperesre bizza az egész közigazgatás és törvénykezés 
vezetését, midőn megbízza S o ly m o s i  N. Mihá ly  espe
rest Szatmári, hogy „a szatmári kollegátussal maga döntse 
el az ügyeket; ha fontosabbak lennének, hivasson három 
aszszeszszori a juratus nótáriussal együtt; ha meszszelevők 
molesztálnak, s akár a közelvalók siettetik a kauzájokat, 
exmittáljon három aszszeszszori, a kik dirimálják és judi- 
ciumokat ad revisionem a szatmári kollegátus elé beküld- 
jék“. Különben ez csak azon 1724-iki statutum megújí
tása volt, mely a folyó s felmerülő tárgyak elintézését 
az esperes és 3 ülnökre bizza; de a kiknek Ítélete a szé- 
desnek utólag mindig bemutatandó s az által jegyző
könyvezendő volt.

Az ügyek menete , közigazgatási mint peres ügyek 
tárgyalása, a válóperek kezelése szintén az volt e korban 
is, mint az előzőben; megidézés, kihallgatás, védekezés, 
vizsgálat, most sem mellőztettek; a fellebbezés útja szin
tén nyitva volt. A válóperek kezelése is szintén az volt, 
mint e korszakot megelőző időkben; megtörtént azonban, 
hogy a polgári hatóság az e nemű perekben hozott Ítéle
teket vagy azért, mert túlszigorúnak találta, vagy más 
egyéb okból végre nem hajtotta. Ezen okból az egyház
megye az 1680. jul. 12. v.-oroszi gyűlésen kimondá: „ha 
az ösz8zekötött házasságtörő (nő vagy férfi) a polgári 
hatóság által életben hagyatik, annak ügye az egyháztól 
5 évig fel nem vétetik

Egyébiránt, hogy az egyházmegye a polgári hatóság, 
kiválólag pedig Szatmárvármegye tiszteinek segélyére csak



nem mindig biztosan számíthatott, az I. cikkben elsorol- 
takon kivül, igazolja az 1706. jun. 8-iki csengeri e. m. 
gyűlés következő határozata: „Az egyházaktól elidegení
tett s mások által bitorolt birtokok az elfoglalóktól viszsza- 
vétessenek, a nemzetes alispán úr e végett megkerestetvén

Az egyház i  f e g y e l e m g y a k o r l á s  s a b ü n t e 
t és ek  szintén oly neműek valának, mint az előző kor
ban , csakhogy II. Rákóczi György halálával a fejedelmi 
védő hiányozván, az ez időtájt beállott kuruc-labanc 
világ s méginkább a szatmári kompozíció után megszilárdult 
protestáns-ellenes kormány alatt, mindezek meglazultak.

A v i lág i  e l emnek az egy ház i  k ö z ig a zg a t á s  
és t ö r v é n y k e z é s b ő l  k i z á r á s á v a l  — fennhagyatván 
másrészről a papmarasztás, a városok és egyéb községek 
elöljáróinak s a földesuraknak a helyi egyházi ügyekbe 
való különleges befolyása, — azon abnormis helyzet állt 
elő sokszor, hogy az említett egyének, a helyi egyházi 
ügyeket is pusztán községi  ü g y e k n e k  tekintvén, azok
ban s azok felett a kánonok ellenére az egyházmegyei 
hatóság és közegeknek nemcsak mellőzése, hanem nyil
vános jogsérelmével, s a suprema inspectio egyenes meg
tagadásával intézkedtek. A szatmári reform, egyházme
gyében a kissebb gyülekezeteknek különösen rósz pél
dával szolgált e téren Szatmár és Németi, mely két egy
ház el akarta hitetni, hogy őket, mint reform, gyülekeze
teket is kiváltságosa egy II. Endre-féle kiváltság, mely 
a reformáció előtti időkben s a római kathol. egyházi 
hatósággal szemben érvénynyel birt!

Miután a privilegizált városi tanácsnak az egyházi 
téren elkövetett kánonellenes cselekményei ellen, haszta
lan folyamodott volna az egyházmegye aszszisztenciáért 
az alispánhoz; az egyházkerületi hatóság pedig meszsze 
s még a traktusnál is gyengébb volt: 1696. febr. 29-kén
a v.-oroszi gyűlésen a következő határzatot hozta: „Mint-
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hogy előre sejti az egyházmegyei gyűlés, hogy a szat
mári mint a németi gyülekezet az egyházmegyei gyűlés
beleegyezése nélkül hiv és állít be papokat__ tetszett
az e. m. gyűlésnek, hogy az ily módon behozott lelki- 
pásztorokat ugyan eltűri, rólok hallgat; de az e. m. gyű
lésre meghivást tőlök megtagadja; szatmári hivatalosko
dásuk bevégzése után traktusunk egyetlen egyházába sem 
helyezi be s elmenetelük esetén a bizonylatot tőlők meg
tagadja, saját egyházuk bizonylatával megelégedni ren
deli". Szatmár és Németinek az idegen területről eként 
behozott papjai között tagadhatlanul igen sok jeles egyén 
volt, a kik iránt nem késett az érdemet tisztelő egyház
megye elismerését kifejezni, midőn soraikból espereseket 
választott; de volt azok között olyan is elég, ki nyuga
lom helyett zavart támasztott, s a helyett, hogy épített 
volna, rombolt; s dicsfény helyett homályt borított meg
hívóira. Sokszor azonban nem e silány emberek jutottak 
a városi gyülekezetek előtt kedvetlenségbe, hanem épen 
a legjelesebbek. így például a jeles esperes Helmeczi  
K. I s t vá n ,  a tiszántúli ref. egyh. kér. főjegyzője, kény
telen volt Szatmári elhagyni, hogy két erdélyi pap Soly- 
mosi N. Mihály és Hamvai Igó Györgynek adjon helyet.

Az egyházmegye nem késett ez eljárás ellen tilta
kozni, vádolván cégényi gyűléséből a szatmári tanácsot, 
hogy „érdemes prédikátoraikat Várit és Helmeczit a nép 
ellenére foszták meg hivataluktól; papjaikat az egyházi 
törvények mellőzésével válogatják s most is alattomos 
úton járnak stb. Ebből kifolyólag az előbbi papok sérel
mével a meghívottaknak a traktusba behozását meg nem 
engedi; ha valamelyikük bejőue, tagjául el nem ismeri, 
vele nem társalog, s ha Szatmárról távoznék, bizonylatot 
nem ad számára stb. Ezen egyházmegyei határozatot a 
választottak megküldötték a szatmári elöljáróknak, kérve 
további pártfogásukat s a mi elég különös, c so d á l k o 



z á s u k a t  fejezve ki a f e l e t t ,  mi módon hozhatott a 
magyarhoni papság végzést az erdélyiek fejére; továbbá: 
hogy  k é t k e d h e t i k  abban  az eg y h áz m e g y e ,  mi
szer in t  szabad kir.  vá ros  e löl j  ár  ó sá gá n ak  j og a  
van p ap j a i t  b á rh o n na n  s z a b a d o n  h ív ha t n i ? !

Úgy a meghívottak, mint Szatmár eljárása kánon
ellenes volt, s nem anynyira az egyházmegye végzésén — 
melylyel az a fejedelmi szentesítést nyert kánonokat s eze
ken alapuló törvényes jogait védelmezte, — lehetne csodál
kozni; hanem a meghívottaknak az épen Erdélyben is 
érvénynyel biró kánonokat ismerni nem akaró eme nyi
latkozatán , mintha bizony a reform, egyház kebelében 
az egyik gyülekezetei a másik felett kiváltságoló királyi 
kiváltságlevelek érvénynyel bírhatnának !

Ezen irat által még merészebbekké téve, az egyház
megyének azt válaszolták a szatmári elöljárók, hogy „pap
jaikat ők a nép ellenére nem elbocsátani, de marasztald 
szokták; p. Helmeczi esperest a nép ellenére öt-hat évig 
tartották itt becsületből: mert bár tudós ember volt Hel
meczi ; de paptársaival s másokkal folytonosan viszálko- 
dott; tanítása sikertelen, könyörgése buzgóság nélküli 
volt; a szószékre illetlen s valótlan tárgyakat szokott 
fölvinni. Kértek ők beegyezést Helmeczitől háromszor is , 
de nem nyerhettek stb. Egyébiránt szabad paphozásra 
donációjuk van; e jogaikat a reformáció óta folytonosan 
gyakorolták is (?) Ki á l l h a t  e l l e n ö k ? ! “

Szándékosan csak kivonatosan idéztünk azon rága
lomteljes iratból, melylyel a jeles Helmeczit elmenetele 
után Szatmár bemocskolni igyekezett. Hogy ezekből mi 
sem volt igaz, bizonyítják Helmeczinek fényes pályája 
Nagykőrösön, 1723-ban pappá, 1740-ben pedig duna- 
melléki püspökké választatása; a n.-körösi líceumnál meg
levő bevádolt egyházi beszédei; a róla dicsérő elismerés
sel kollegája által Írott évkönyvek; végül azon, Kőrös
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által emelt márványemlék, mely a temetőben levő deszka
templom egy oszlopába falazva van.

Különben a nyers erővel kérkedő Szatmárnak igaza 
lett: 1723-ban Solymosi és Igó csakugyan Szatmárra 
hozattak; az egyházmegye pedig előbbi határozatához 
következetlenül előbb Solymosit, majd Igót esperessé 
választá.

Solymosinak mint esperesnek, magának is meggyűlt 
a baja Szatmárral. Ugyanis 1727. január 14-ikén két asz- 
szeszszor társával Németiből Szatmárra menvén át vizi- 
tálni, a szatmári tanács Jeney Mihály és Ecsedy Péter 
által nyilvánittatá, hogy „a vizitáció előttük újság és 
hallatlan dolog, s a tanács a patronatus jogánál fogva 
a szent kollegatussal (szatmári ref. lelkészek) mind az 
egyházat, mind az iskolát illetőleg a j<5 rendre felügyelni 
szokott". (Széles A. Sz. t. Trakt. Ek. H. 238. lap.) E 
nyilatkozat mentségéül talán az szolgálhatna, hogy igen 
sok esperes lakván a Szatmári, ez egyház — ott lakásuk 
ideje alatt az esperes személye iránti tekintetből, — nem 
vizitáltatott. Ezen a kánonszerű egyházlátogatóság elfo
gadásának megtagadása azonban hihetőleg nem volt az 
első s nem is utolsó Szatmár részéről. Anynyi minden
esetre kétségtelenül áll , hogy Szatmár ezzel a legrosz- 
szabb példát adta, melyet sietett követni Németi és más 
egyházak; már pedig a legnépesebb és legműveltebb gyü
lekezettől úgy az egyházi hatóság, mint bárki más, jogo
sítva volt és van a törvény tiszteletét s annak hódolást 
és a jó példaadást megvárni.

IV. I sko l aügy .  A szatmári reform, egyházmegyé
ben a legelső s legnagyobb iskola volta s za tm ár i  ko l 
l ég ium,  melyben két tanár adta elő a latin, görög és 
héber nyelvet, dogmatikát, történelmet, bölcsészet és 
mértani. Ezen tanárok — kik innen távozva vagy nagyobb 
iskolákba mentek tanárul, vagy nevezetesebb egyházakba



lelkészül, — igen sok lett esperes, sőt szuperintendens 
is, úgy Magyarhonban, mint Erdélyben. (Lásd bővebben 
Bartók Szatmár-Németi történetét.) Lakásuk a tanároknak 
s hihetőleg a deákságnak is a kollégium épületében volt. 
Az 1711. márc. 25. c sá sz l a i  egyházmegyei gyűlés külö
nösen meghagyja egy akkor az iskolán kívül lakó profesz- 
szornak, hogy a kánonok kívánalma szerint bennlakjék, 
hogy igy közelből kényelmesebben készíthesse az iskolát, 
s közeli jelenléte által az ifjúságnak mind tudományos 
előhaladását növelje, mind pedig az, — a rektor távolléte 
alatt gyakorolni szokott — rendetlenségtől viszszatartassék. 
Egyszersmind meghagyja azt is , hogy az egyházmegyei 
gyűlésen jelen legyen, ha pedig meg nem jelenhetnék: 
magát elegendőkép igazolja.

Az alsóbb osztályokat nagyobb diákok — mint pre- 
ceptorok — oktatták. A diákság fejei voltak a szénior, a 
kontraskriba és esküdt diákok.

A tanterv, a tananyag s tanitásmód hasonló volt 
a debreceni s pataki kollégiumokéhoz; de hihetőleg némi 
tekintetben sztíkebb terjedelemmel; mert a diákok innen 
tanulmányaik gyarapítása végett leginkább a nevezett 
főiskolába mentek, habár nem egy két tanítót, sőt lel
készt is adott a szatmári ref. kollégium a közel vidék 
kissebb egyházainak.

A diákság szelleméről tanúskodik azon körülmény, 
hogy a szatmári reform, diákok közül nem egy kettő lépett 
a felkelő kurucok lobogói alá.

A kollégium fentartásáról a kegyes hagyományok s 
alapítványokon kívül (a Rhédey-féle Berence) a város és 
a vidék gondoskodott. Szatmár és a szomszéd megyék 
nemessége mindenkor lelkes pártfogója volt.

A n é p i s k o l á k  á l l i t á s á t  már a szatmárnémeti nem
zeti zsinat végzései s az ezek alapján készült Geleji K.- 
féle kánonok is sürgetik, sőt az utóbbiakban már nőtanitók



állításáról is van szó. Volt is, legalább lenni kellett volna 
minden egyházban népiskolának. A hol külön tanító nem 
volt, ott a papnak kelle végeznie az iskola tanítását is. 
A néptanítók azonban igen csekély képzettséggel bírhattak: 
mert az 1683. nov. 24. egyházmegyei gyűlés azt végezi, 
hogy a ki a rektorok közül a kővetkező e. m. gyűlésig a 
katekizmusból 4Ó kérdést meg nem tanul, fél köböl búza 
fizetésére büntettetik. Később heti feladványt kaptak a 
rektorok a katekizmusból, s az 1695. nov. 30. szatmári 
e. m. gyűlés kimondja, hogy ha a lelkészek azt hetenként 
kikérdezni, a tanítók pedig felmondani elmulasztják, az 
1686. aug. 4-iki Avasujvároson tartott egyházkerületi 
gyűlés végzése szerint a fentebbi büntetés rajtok végre- 
hajtatik. Az 1738. márc. batizi e. m. gyűlés a tanítást 
hanyagoló tanítókat az artic. major, et minor 24. és 25. 
szerint hivatalvesztéssel fenyegeti. Úgy ezen statútumok, 
mint az 1708-ban Dányádi György esperes elé Írott punk
tumok — p. o. a 11-ik, mely az esperesnek kötelességévé 
teszi, hogy a gyülekezetekkel iskolákat állíttasson s azokat 
tanítókkal láttassa el, — azt mutatják, hogy a szatmár- 
egyházmegyei hatóságnak a népnevelés Ugye szivén feküdt.

A Bélteki Usualis matricula szerint az iskolák növen
dékei között voltak: abecisták, kollektorok, lektorok, 
rudimentisták, grammatisták.

IV. Bellii  v a t a lnok  ok b e á l l í t á s a ,  e l bo cs á 
t á s a ,  j a v a d a l m a z á s a  s á l l ás a .  Úgy a sz.-németi 
nemzeti zsinat végzései mint a G. K. kánonok fentartották 
a m a r a s z t á s t ,  mely a városi gyülekezetekben a tanács, 
községekben a földesurak s elöljárók és az az illető bel- 
hivatalnokok: lelkész, tanár, tanító valóságos egyezke
dése s alkujává lön, melyről elég anynyit mondanunk, 
hogy ha az egyesség sikerült, az illetők megmaradtak. 
Hogy itt mennyi visszaélés támadt különösen az általunk 
vázolt korszak második felében, igazolják a következő



statútumok: „Minthogy Isten s Krisztus szolgái iránt 
fofokra hágott némely helyeken az embertelenség, a sz. 
egyház elhatározza (1679.): hogy a midőn valamely 
gyülekezet papot kér, egy becsületes emberrel szekeret 
küldjön utánna (hihetőleg az e. m. gyűlésre, vagy laká
sára) ; és akár elfogadják, akár nem , becsülettel fogadják 
és élelemmel ellássák, és ismét szekeren küldjék vissza, 
másként ha a megszokott embertelenséget folytatják, pap 
nélkül maradnak." (1679. juli. 5. V.-Oroszi e. m. gyűlés 
végz.)

„Mind azok, kikre a marasztáskor a bérfizetés fel- 
vettettett, bár ha marasztás után, még azon évben más 
helyre mennének lakni: fizessék meg az egész dijt azon 
hely lelkészének, hol a marasztáskor laktak. Azon lelkész 
pedig, kinek hallgatóivá lőnek, semmit se vegyen az 
ilyenektől." (1782. márc. 11. Czégényi e. m. gyűl. vég.)

„Hogyha valamely egyházacska kicsinységének ürügye 
alatt, t. i. azt ál litván, hogy elégtelen lelkészének fentar- 
tására: minden istentisztelet nélkül marad s igy mintegy 
elszakad a többi egyházaktól: biztos lelkipásztorral láttassák 
el, s komolyan megintessék, hogy máskép egynek sem 
leend szabad a papok közül ott keresztelni, vagy temetni, 
vagy a bibliát magyarázni, vagy a házasokat összeesketni 
súlyos büntetés terhe alatt." (Szatmár 1695. nov. 30.)

Ezen statútumok által jellemzett körülmények indít
hatták körülbelül Bé l t ek i  J á n o s  esperest a belliivatalnoki 
fizetéseket tartalmazó Usua l i s  Ma t r i cu l a j a  készíttetésére. 
Különben az üldözések folytán s legkivált a parókhiális 
tizedek elvesztésével ideje is volt a még megmaradt fizetési 
alapot biztosítani. Az egyházmegye nem is késett ezt tenni. 
Így p. 1706. juni. 8. Csengeri gyűlésében elhatározza, 
hogy a kuruc katonák vagy azok feleségei a lelkészek 
diját a katonáskodás ürügye alatt el ne vonják; a kik 
valóban férjesek egész bért fizessenek; az özvegyek pedig



fél dijat; a kiknek pedig telkök is van s elég alkalmas 
gazdálkodást folytatnak: úgy fizessenek mint más polgá
rok szoktak."

Sok helyt részint a rendetlen fizetés, részint a fizetés 
átalános megtagadása miatt a lelkészek gyakorlatba kezdék 
venni az istentisztelet felfüggesztését, a mi sok helyt a 
legnagyobb botrányokra adott okot a mint egy 1727-ik 
évi statutum mondja: ugyanazért ezen gyakorlatot az 
egyházmegye eltörlé, s ennek helyébe közvetítőül, hogy 
a proventus könnyebben beszedhető legyen: az új lelki- 
pásztorok beköltözését mindaddig betiltá, mig elődjük ki 
nem elégittetett. A hátralékosok között találkozható nya
kasokat illetőleg pedig egyelőre azt határozd, hogy azokat 
úgy a gyülekezet mint a maga részéről a körülményekhez 
alkalmazandó egyházi fenyítékkel fogja a fizetésre kény
szeríteni.

Ezek szerint sok lelkész és tanító helyzete nyomasztó 
s hivatalos állása legtöbbnyire az önkénytől függő volt, a 
miért az egyházmegye 1726-iki szatmári végzésével a 10 
frtnyi q u a d r á t  vagyis a s z t a l t a r t á s t  a kedvezőtlenebb 
helyzetű s gyengébb jövedelmű lelkészek közül kettő által 
rendelé fizettetni; azonban voltak a szatmár-egyházmegyei 
papságnak szebb napjai is , különben miért tiltakoznának 
úgy a sz.-németi nemzeti zsiuat végzései a világias életmód 
s Geleji Katona-féle kánonok (80. k.) a nagyon is világias 
foglalkozások, az idegen ruházat s papnék s leányaik 
fényűzése ellen (83. k.)? Ebben megerősít azon körül
mény is, hogy az 1700. márc. 3-iki sályii e. m. gyűlés ki
hirdeti az 1699. szept. 27-iki krasznai egyházkerületi gyűlés
nek azon határozatát, hogy „minden prédikátor, mester s 
deák hosszú ruhát viseljen úton is , fátyol nyakravalót 
pedig ne viseljenek, hogy tisztességükben megmaradjanak."

A Bethlen Gábor s a többi fejedelmek által adott s 
megerősített nemesi kiváltságoknak a lelkészi testület még



mindig birtokában volt, mint hiszszük, minthogy ezek 
megszorításáról sem a megyehatóság, sem a különben 
ellenséges érzelmű helytartótanács részéről — még ez idŐ- 
tájban — nincs tudomásunk.

HARMADIK KORSZAK.

A „Carolina resolutiótól“ az 1790/1. XXVI. t. c. kelet
kezéséig. 1731— 1790/1.

I. A ko rmány  e l l enséges  m a g a t a r t á s a  és Szat- 
m á r v á r m e g y e  á l l á s p o n t j a .  A budapesti vallásügyi 
bizottság munkálataira kijött királyi válasz, az u. n. „Caro
lina resolutio" lényegileg a következőket tartalmazza: a 
prot. egyház jogai és javai, csupán csak az 1681. és 1687. 
t. cikkeken alapulnak. Nyilvános vallásgyakorlat csak az 
artikuláris helyeken engedtetik. Lelkészek csakis ily helye
ken tarthatók, másutt a róm. kath. lelkészek felügyelete 
és jogköre alá tartoznak a protestánsok. A földesurak 
magán és családi használatra tarthatnak ugyan imaháza
kat; de azokat a nép nem használhatja. A papság erköl- 
csiségére felvigyázó szuperintendenseket csak királyi meg
egyezéssel lehet választani. A prot. válóperei kath. papi 
törvényszék előtt, de prot. elvek szerint itélendők el. Az 
áttérések szigorúan bűntetteinek. A vegyes házasságok 
mindenütt a róm. kath. pap előtt kötendők. A kath. ünne
peket mindenütt meg kell ülni, s a céhek a proceszszio- 
kon megjelenjenek. A tisztviselők a szentekre és a szú'z 
Máriára esküdjenek. A protestánsok jogai felsőbb rendelet 
nélkül nem csonkithatók. (!).

Zoványi György püspök 1731. máj. 27. kelt körle
velében e rendeletre vonatkozólag meghagyja, hogy ennek 
nem kell engedelmeskedni, mint hogy ez csak kisérlet a



protestánsok megrémitésére, és csak akkor volna kőte
lező , ha vagy mint országos törvénycikk, vagy mint 
ediktum, királyi aláírással jelennék meg. Ugyan ez év 
aug. havában mind a két hitvallású evangélikusok részé
ről Ráday Pál ágens egy felterjesztvényt nyújtott be 
ellene, de siker nélkül. Ráday különben hajlandó lett 
volna a „Cár. resolutio“ némely pontjait elfogadni, p. az 
ünnepeket, s a proceszsziókon megjelenést a kimaradások 
csekély váltságával; de Zoványi szuperintendens minden 
alku ellen tiltakozott, s a királyt az általa megerősített 
hitlevél és törvényekre figyelmeztetni sürgeté. Egyúttal 
Ráday ajánlatára a nemesek közül világi követek válasz-’ 
tására hívja fel az espereseket, kik a megyei tisztek, 
vagy jelesebb nemesek által aláírandó gravameneket Bécsbe 
felvigyék.

E gravamenek felvitele s a szuperintendensek meg
erősítésének kérelmezése végett Szatmárvármegyéből a 
következők választattak meg: Komáromy György, Zol
tán István , Csanády Sámuel, Baranyi Mihály, Maróthy 
György, Domokos Márton, Kurcz Jakab, Csejthey Zsig- 
mond. A megbízólevelet szept. 17. 1732. a következek 
írták alá: Nábrády Gábor táblabiró, Korda Mihály t.-b., 
Erdőhegyi Mihály t.-b., Kende Zsigmond t.-b., Komá
romy Miklós t.-b., Muray Miklós, Böszörményi Nagy 
Sámuel t.-b., Gezsenyi János t.-b., Sassy Sámuel.

Ugyanez év febr. havában Dánia és Nagybrittannia 
is közbenjárt az udvarnál a prot. ügyében; de siker nélkül.

A protestánsok sérelmi felterjesztései s kérelmezései 
egymást érték. A szatmári ref. e.-megye levéltárában több 
e tárgyú okmányt találunk, melyek a sérelmi pontok 
beadását, egyházak s lelkészek öszszeirásának beküldé
sét sürgetik, s a források között el is soroltuk azokat. 
Mig végre 1734. okt. 24-ikén kelt ágensi levél szerint a 
szuperintendensek választása megengedtetett, de oly feltét



alatt, hogy azok fentartása a nép újabb terheltetésével 
ne járjon.

Mielőtt ez történt volna, maga a kormány is felvi
lágosításokat kért a megyéktől. Egy ilyen kormányi fel- 
lnvásra válaszolja Szatmárvármegye 1732. márc. 7. csen- 
geri gyűléséből a helytartótanácsnak, hogy itt szuperin
tendensek nincsenek, csak esperesek; a szuperintendens 
pedig Középszolnokban székel, s királyi engedélylyel bir. 
(Fasc. 9. Nro. 138. 1732.) Egyébiránt hogy a megye, s 
kivált egyes tisztei a legjobb indulattal voltak a ref. egy
házak iránt, igazolja Becsky György szolgabirónak 1731. 
jan. 4. Igó György esperes részére kiadott „commis- 
siója“, melyben „minden nemesi és paraszti renden levők
nek, sub poena articulari et statuti inch comitatus “ meg
parancsolja, hogy a vizitáló esperes előtt, ha prezenciá- 
jokat kívánja kompárealjanak.

A zaklatás azonban a kormány részéről nem szűn
vén meg, Szatmárvármegye akarva, nem akarva, eszkö
zévé lett annak; igy történt ez 1742-ben az „insurrectio- 
ualis subsidium“ kivetése alkalmával. Ugyanis: az 1742-iki 
LXIII. t. c. által elhatároztatott, hogy a nemesi felkelő 
sereg költségeire a plebánusoknak is kontribuálni kell. 
E t. c. végrehajtása tárgyában 1742. jan. 9-ikén a nagy
károlyi várban tartott partikuláris gyűlésben Szatmárvár- 
megye végzésileg kimondja, hogy mindazok egyenként 
és öszszesen, kik nemesi kiváltsággal élnek, az új gene
ralis insurrectióra aránylagosan járuljanak, a menynyiben 
pedig a helv. hitv. egyházi szolgák és prédikátorok is , 
a kik születésükre nézve másként nemesek nem volná
nak, de nemesi előjogokkal élnek, és az ilyenek közé 
jogosan soroztainak az iskolamesterekkel együtt, a jelen 
inszurrekcióhoz járulni nagyon természetes következetes
séggel köteleztetnek; minthogy pedig a szolgabirák által 
beterjesztett liszta szerint a négy járásban az iskolameste



reken kívül, 109-en vannak: egyenkint 5 forintjával, 
545 rhénes forint vettetik reájuk, mely az esperesek által 
azok fakultásának aránya szerint, egyénenként szétosz
tandó , és a kirendelt pénztárnokoknak nyugta mellett 
kézbesítendő leszen. A négy járásban következő meny- 
nyiségben laktak a prédikátorok: a krasznaköziben 17; 
a nagybányaiban 32 ; a szamosköziben 34; a nyíriben 26 ; 
öszszesen: 109; 5 ftjával 545. rh. frt. (Fascic. 19. Act. 
Nro. 225. 1742.)

Becsky László szolgabiró ezen megyei végzést tudat
ván, 1742. jan. 13. Komlódtótfaluból kelt levelében ezt 
Írja Jerémiás espereshez a többek közt: „ime ezen a nagy
bányai proceszszusban levő helységeknek neveit kegyel
mednek akkludálván, kérem, és az nemes vmegye paran
csolatjából tisztem és kötelességem szerint admonealom, 
az maga v. traktusában levő falukat kiszedvén, a sum
mát illendőképen eő kegyelmök között (oda értvén az 
iskolamestereket, egyházfit és a harangozókat) mentül 
elébb szubreparciálja, és mostani jan. 28-ik napján , vagy 
előtte Szatmárra hadi perceptor Komáromy Dániel uram 
kezeihez indispenzábiliter adminisztráltassa stb.“ Becsky 
egyúttal gondolván, hogy e szokatlan dolog miatt a pap
ság feljajdulni fog, azért levele utóiratában e megyei 
sérelmes végzés indokolásául ezt mondja: „ebben semmi 
mentség nem lehet, sőt ezen szukkurszusra prédikátor 
uraimékat ő felségéhez való hivség, nemes hazánknak 
oltalmára célzó szükség, és az igaz hazafiának virtussága 
ösztönözhetik “.

Jerémiás Becsky szolgabiró e levelét Csengerben a 
vizitáció közben vette s gyorsan közié annak tartalmát 
püspökével, melyre az jan. 20. 1742. Zilahon kelt leve
lében ezeket írja: „Csengerből VI. praesentibus hozzám 
expediáit levelét elvettem. Szomorúan hallottam vala szin
tén tegnap, hogy két társzekeret kívánnak nyolc-nyolc



ökörrel s emberrel... .  Filiális széknek arra hatalma nincs, 
hogy minket odaszoritson, hová a népet. Exemptusok 
voltak még a pogány ok között is , minden időben a papi 
rendek. Ha a kath. püspökök kontribuálnak, sok jószá
got bírnak; de mi többire koldúsok lévén, majd csak 
alamizsnával élünk, noha szolgálatunk jutalmával. Egyéb 
tanácsot nem adhatok —  hanem jól végére kell menni, 
ha egyéb traktusok felveszik, kegyelmeteknek is úgy kell 
engedelmeskedni. Jut eszembe, hogy b. e. Carolus idejé
ben egyszer a klérus ingerléséből megindittatott ilyen 
parancsolat, hogy mi is kontribuáljunk, de instáncia által 
ő felségét megnyertük.... írjon kegyelmetek t. fokurátor 
urunkhoz, és az ampl. debreceni szenátushoz. Tudom 
egész válasza leszeu__  De addig.. . .  semmit ne cseleked
jék, mivel ez nem az egész vármegye végzése “.

A tanács követve lön, sőt ezenfelül egy kérvény 
nyujtatott be a szatmármegyei ref. prédikátorok nevében 
gf. Károlyi Sándor főispánhoz, melyben elmondják, „hogy 
a 63-ik ártikulus tiszt, plébános uraimékat. . . .  stringálja; 
de csak azokat,., a kik beneficiatusok. . .  a gyengéb
bek ... immunizáltattak, mi pedig (t. i. a ref. prédiká
torok) plebánus uraiméknál gyámoltalanabbak vagyunk, 
beneficiumokat nem bírunk, tulajdon csak konvenciónk
ból élünk, még abból is, ha csak két kézi munkánkkal 
magunkat nem segitenőnk... még magunk mindennapi 
exÍ8ztenciánkat is alig vehetnénk stb., a mi több, csak 
mi ezen ns. Szatmárvármegyében megtelepedett szegény 
prédikátori rendek ezen új dologgal szóróngattatunk.. . .  
Mely motiváinkat midőn excellenciád kegyes szivére alá
zatosan tennénk, méltóztassék azon atyai kegyét velünk 
éreztetni,... hogy ilyen nem próbált újsággal haza kon- 
kluzuma nélkül ne terheltessünk. . . .  s a már determinált 
exekúciótól immunisok lehessünk stb.“

E kérvény 2-od példánya gf. Károlyi Ferenc tábor



nagyhoz nyujtatott be. Ez már jan. 30-kán Szatmárról 
hátiratilag válaszol, s írja , hogy a vmegye végzésének 
in privato felbontását a törvény tilalmazza, s némi gúny
nyal mondja, hogy „ámbátor ő kegyelmüket magam se 
tartsam törvényes parokhusoknak, mivel mindazáltal sokan 
születésből nemesek ezek méltán, a többi pedig ámbár 
méltatlanul.. . .  de gyakori alkalmatossággal élnek a nemesi 
szabadsággal néminemű, sőt majdnem főbb javaival. Ha 
azért az első nembeliek minden kérdés nélkül az második 
az elvett javak után a törvényes regula szerint járó köte
lességből úgy tetszik, nem diffikultálhatják, hogy a nemesi 
nevezet alatt valók számába vonattattak. S ámbár ezen 
a nemes vmágye által kivánt segedelem lelki jóságos cse
lekedetet foglalván magában.... a külsőknek tartozó jó
példaadás kedvéért önként kellene kapattatni__  Egyéb-
aránt a közelebb leendő ns. vmegye gyűlésén tessék magát 
legitimálni stb."

A főispán febr. 2-ról Károlyból indorszálja, hogy 
„jelen nem létiben tevén a vmegye e végzést,... presen- 
tibus intimáltatik, hogy első gyűlésen ex fundamento 
vegye fel.... addig pedig javaslaná,. . .  hogy ex zelo et 
amore reginam rezolválnák ezen haza oltalmára célzó fel
kelésnek segedelmét".

A harmadik példány a vmegyére nyujtatott be , s az 
febr. 26-ikán s következő napjain Szatmár-Németiben tar
tott közgyűlésében a következő végzést hozta reá: „a 
belőlirt dologban fog irattatni szuperintendens úrnak, 
hogy ő kegyelme sponte aszszumálja a ns. vmegye által 
adreparciált summát, hogy semmit executione mediante 
kompelláltassanak prédikátor uraimék annak letételére".

Zoványi mint márc. 10-ről Zilahon Írja: 9-na martii 
későn estve vette a vármegye levelét stb ., melyre rezolu- 
cióját ekként teszi: „agnoskálom, hogy a ref. prédikáto
rok igaz nemes emberek, mind személyekben, mindkét



ágon levő poszteritásokban: sic sonant verba felicis recor
dationis principis Transilvaniae Gabrielis Bethlen: verbi 
divini precones, ipsorumque haeredes, et posteritates utri- 
usque sexus universi, a modo inposterum quoque omni
bus istis gratiis, privilegiis, honoribus, induitis liberta
tibus immunitatibus, quibus ceteri veri, nati, et indubi
tati veri nostri Transilvaniae ex partium Regni Hungariae 
eidem adnexarum (NB. extendebatur tunc dominium Prin
cipis Transilvaniae usque ad Tibiscum amnem) nobiles 
quomodo libet de jure et ab antiqua consvetudine uti 
sunt et gavisi, utenturque et gaudent uti , frui et gaudere 
perpetuis semper temporibus valeant atque passint stb.

Mely nemességből nem jő az k i , hogy a ref. prédi
kátorok valamely kázusban kontribucio alá vettessenek 
egy két nemes vármegye authoritásából, hanem ha az 
egész országban levő ref. prédikátorokra úgy szónálna a 
63-ik artikulus mint a szekuláris nemességre. Egyébaránt 
mind az 1681., mind az 1715-iki Sopronyban és Pozsony
ban celebraltatott generalis inszurrekciónak modálitásában 
nem komplektáltattak a ref. prédikátorok, hanem csak 
azok, kik az országban paszeszionátus papi rendek. 2-ik 
ez: hogy mostan extraordinarius szukkurszus kívántatik... 
Ezt méltó oknak ítélem. De a ref. prédikátorok fakultá
sát ha konziderálom, abból micsoda szukkurszus lehetne? 
mivel szegények, jószágtalanok stb. Valami csekély zsol- 
don vitézkednek; de lelki fegyverrel. Ezt bizonyára el
követjük felséges aszszonyunkért, s nemes hazánk meg
maradásáért etc. etc.

Ez előtt jött még egy írása a nemes vmegyének hoz
zám , melyben az impozitum ilyen vala: minden prédi
kátor mesterével, egyházfiával és harangozójával adjon 
egy aranyat, már másoduttal az impozitum jól megsza
porodott, hát a harmadik vájjon menynyivel fog öreg- 
bedni, ha az is eljő?... Kérem ne siessenek az exeku-



cióval, mivel nekem teljes authoritásom az ilyen impo
zitum oknak reparciálására nincsen, 1) mert függésem
vagyon a ref. ekkla főkurátoraitól, kiknek hirek nélkül 
magamat ilyen dologba nem avathatom, lévén tisztem 
mint b. e. Carolus VT. kiadta, mikor szuperintendensé- 
günket megengedte, hogy invigilaremus moribus minis
trorum nobis subjectorum ac in excessivos condigne 
etiam animadverteremus. 2) Azért, mert még ő felségétől 
ilyen extraordinaria commissio hozzánk nem jö tt, 3) 
azért, mert az egész országban még efélét nem tapasz
taltam , 4) azért, mert ez a mi szuperintendenciánk min
den traktusokból álló egy korpus innen a Tiszán, kisza- 
kasztanom egy traktust nincs hatalmamban —  5) azért, 
mert én a magam v. traktusán kívül más v. traktusbeli 
prédikátoroknak facultásokat nem tudván, nem tehetek 
proportionaliter eshető reparticiót—  Egyébaránt—  ha ő 
felsége fog perszeverálni kiadandó kommiszsziójában... szo
ros parancsolatjának készek leszünk engedelmeskedni etc“.

Folyamodtak-e az uralkodóhoz? Nincs adatunk reá. 
Az egyházmegyei levéltár gf. Teleki Mihálynak Bécsben, 
1742. febr. 24. kelt levelét őrzi, mely bizonysága annak, 
hogy Jerémiás István a papság ügyének előmozdítása 
érdekében felhasználta a nagyokkali ismeretségét. Grf. 
Teleki Mihály azt mondja: „minthogy a pápista és val
lásunkon való, unitus, orosz és oláh, nem különben lut
heránus papok is in omnibus regni circulis kontribuálnak 
(ez a mint a Zoványi levele is mutatja nem való) tehát 
kegyelmetek is magokat.. . .  eximáltatni nem pretendál- 
hatja, hanem nagyobb reflexiót és proporiót méltán
kívánhatott volna__  Az Isten szenvedésre és hallgatásra
hivott bennünket etc. etc. *)

*) E válasz utóiratában tudatja gf. Teleki M., hogy a Lutzerni egész 
kánton protestánsá lett, s a pápa követe azonnal elhagyta, hogy közönséges de- 
klaraciójokat ne hallja, és approbálni ne láttassék.



E választ, valamint a Zoványi véd- és válasziratát is 
márc. 12-ről közli gf. Bethlen József máramarosi főispánnal 
(kivel vagy szigeti tanárkodása, vagy erdélyi papsága 
alatt ismerkedhetett meg Jerémiás), minek következtében 
az márc. 28. 1742. Szigetről keltezett levelében követke
zőket irja : „Látom mind kegyelmed leveléből, mind penig 
tiszteletes Püspök Zoványi uraméból is , miként defen- 
dálta kegyelmetek a venerabilis klérust a nemes vmegye 
előtt a tudva levő szokatlan inposita ellen, — bizony 
elég szentül és dicséretesen irt tiszteletes Püspök uram a 
nemes vármegyének, melyért adjon Isten sok jót ő kegyel
mének , — bizony nem is kell édes tiszteletes uram kegyel
meteknek az alá az onus alá bocsátani magokat, akármit 
Írjon Teleki Mihály úr és a vele egyetértők, nem kell 
épen semmire accedalni. . . .  inkább executionaliter vegyék 
meg kegyelmeteken, melyet úgy tetszik nem remélhetnek, 
mert sehol más vármegyékben az holott kardinálisok és 
püspökök a főispánok ott sem maceraltatnak ezen onus- 
sal szegény prédikátoraink, hanem csak Szatmár- és Ugo- 
csavármegyében tentaltatott ez; de én intimálván tiszte
letes uraiméknak és főispán uramnak is , Írtam igen kemé
nyen , úgy a vmegye tiszteknek is, már most cassalta- 
nak, ha csak ezután nem újítanak valamit. Bizony kegyel
metek se adjon semmit is , ha ugyan csak mégis háborgatni 
fogják kegyelmeteket, én bizony egy protectorium man
dátumot hozatok, mert mihelyt irok ágenseimnek, mindjárt 
nyernek és küldik “.

A tanács követve lön; a papság a paszsziv ellenállás 
terére lépett, várva mit fog tenni ellenében a vármegye, 
s számítva egyes prot. előkelők közbenjárásának sikerére. 
Végre ezen ügy Szatmárvármegyének következő határo
zatával lön befejezve: „Juxta priorem inclyt. Comitatus 
determinationem, ministri quoque reformatorum indiscri- 
minatim. Omnes pro mecessitatibus hujusce insurrectionis
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nobilitaris singulariter: adordinata eidem prefectorum domi
norum officialium stipendiatum ex fundamento articuli 
novellaris 63, super insurrectione conditi, in quantum hi 
omnes qua tales pro nobilibus reputarentur, tum vero 
quod hactenus eidem, veluti praerogativa nobilitari gau
dentes cum aliis nobilibus litigare consvevissent, aut vera 
saltem ili iqui ex indubitata nobili sangvine semet propa
gatos haberi asseruissent, exclusis aliis nativitate ignobi
libus proportionata concurrere debuissent: nihilominus 
tamen, erga interpositionem principalium suorum eatenus 
peculialiter factam, dictorum ministrorum insurrectionalis 
haec imposita sub congregatione generali, die 21. et sub- 
sequentibus proxime preteriti mensis maji in oppido Caen- 
ger celebrata, ex beneplacito relaxata etcet“.

Alig menekült meg a Szatmár-e.-m. papság a fel
kelési szubzidium fizetésétől, az üldözés legott más alak
ban újult meg s ez annál szomorúbb eredményű volt; 
mert nemcsak a ref. egyházat, hanem a tudomány ügyét 
is megtámadta. A jezsuiták ugyanis és a kormány a szat 
már i  ref. ko l l é g i um  élete e l l en  e s k ü d t e k  öszsze 
1749-ben. Az iskola ellen királyi biztos küldetett; minden 
városi segély letiltatott s több nemű zaklatások után 
a m. kir. helytartótanács 1754. jul. 8. azon intézmény
nyel bélyegezte meg magát, hogy a jezsuiták és az egri 
püspök hazugságira a szatmári kollégiumot a g r a m m a t i 
ká ig  l e s zá l l í t o t t a .

Szatmár város, Szatmár-, Szabolcs-, Bereg-, Ugocsa- 
vármegyék pártfogása, a főurak és nemesek szép aján
latai mind hasztalanok voltak; hasztalan a vallása és 
iskolája mellett buzgó Szatmár népességének áldozatkész
sége , a tisz.-túli egyházkerület gyülekezeteinek segélye, az 
1663-ban már egyik jövedelem forrásától megfosztott szat
mári kollégiumnak eként pusztulnia kellett, hogy elébbi 
fényes állását soha többé viszsza ne nyerhesse! A későbbi



lépések is ez ügyben mind siker nélkül maradtak s a 
nemesség követei Csanády János és Endrédy László elvégre 
1758-ban Bécsből kiutasittattak.

Valóban mindenütt bebizonyult az e napokban, hogy 
a jezsuitáktól függő Mária Therézia uralkodása egyik 
feladata volt, a protestánsokat III. Károly titkos terveinek 
végrehajtása által, lassankint megsemmisíteni, s igy az 
ő uralkodása más nem lehetett, mint a templom és isko
lák foglalásának szomorú korszaka. így foglaltatott el 
1753-ban a j á n k i ,  1763-ban az e rdőd i ,  1780-ban a 
csegöldi  ref. templom, mint azt e mű Il-ik részében 
elfogjuk mondani.

1768-ban pedig a szatmári céhek ref. tagjai hitelveik
kel ellenkező céh-levelek váltására kényszerittettek. s 
miután a ref. kádárok az erőszak alatt meghajolni nem 
akartak, mesterségük gyakorlatától tiltattak e l, a ref. 
csizmadiák pedig a róm. kath. ünnepek meg nem tartása 
miatt börtönbe csukattak.

Azon folytonos zaklatások megismerése végett, a 
melyeknek a kormány s a róm. kath. klérus részéről 
ki volt téve a prot. egyház, elég lesz, — hogy ismétlésekbe 
ne essünk , — a források között kivonatilag ismertetett azon 
nevezetesebb oklevelekre hivatkoznunk, melyek a hely
tartótanácstól 1730— 1780-ig kiadattak. És Szatmárvár- 
megyének az eféle zaklatásokhoz segédkezet kelle nyúj
tania! így rendeli meg a vmegye 1754. nov. 12. sz.-né- 
meti gyűléséből Vasady János t.-szalkai pap elfogatását, 
ki 1749-ben pápistává lett, majd ismét reformátussá lévén, 
Beregmegye által elfogatott; de börtönéből elmenekült. 
(Fascic. 31. Nro. 32. 1754. vm. levéltár.) így volt kény
telen 1768-ban helytartótanácsi rendeletre Eötvös József- 
nét meginteni, hogy „úri magzatit ne a debreczeni kálvi
nista iskolában, hanem az igaz vallásban neveltesse".
(Sz.-vmegyei levéltár Act. pol. Fascic. 45. Nro. 275. 1768.)
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így kényszerült 1768. okt. 5. az e rdődi  elfoglalt tem
plom ügyében az uradalmi ügyész hazugságait igazolni; 
egyszersmind aug. 29-iki f.-gyarmati gyűlésből jelenteni, 
hogy Szakadáthy Borbála Szintay Andrásné, Dobos András 
fülesdi, Kötélverő Fekete György n.-szekeresi lakosok s 
ns. Beleznay Ilona Schultz János özvegye ellen, apostázia 
miatt, a tisztiügyészszel saját törvényszéke előtt keresetet 
indíttatott. (Fascic. 45. Nro. 292. 1768.) stb.

Szintay Andrásné iszonyatos sorsát még maga a hely
tartótanács is megsokallá. E nő 8 éves korától fogva a 
ref. vallásban neveltetett. Elsőben Máramarosvármegye ítélte 
el 5 havi börtönre, azután Bereg tartotta 5 hóig vasban, 
s aztán azon Ígéretre, hogy elhagyja vallását, szabadon 
bocsáttatott; de ismét viszszatérvén a ref. hitvallásra, Szat- 
márvármegye ítélte el s a gonosztevők közé záratta, nem 
tekintve nemét és nemesi kiváltságát! Minek folytán kérel
mére meghagyja a helytartótanács, hogy onnan kivitet
vén, tisztességesebb helyre zárassák. (Sz.-v.m. levéltár Act. 
pol. Fascic. 48. Nro. 342. 1771.) Különben már ekkor 
a grf. Károlyi család vakbuzgó teremtményei regnáltak 
a megyén.

Ugyanez év nov. 22. pedig a megye által a p o s t á 
zia  miatt 2 évi prezidiális munkára ítélt Kötélverő Györ
gyöt rendeli szabadon bocsátani a helytartótanács (U. o. 
Fasc. 48. Nro. 102. 1771.), miután a „spirituálisnak" meg
térítenie nem sikerült. Szakadáthy Borbála Szintayné meg
térítését illetőleg pedig az egri püspök felhivatott, hogy 
alkalmasabb emberről gondoskodjék. Azonban 1772. máj. 
7-ről azt volt kénytelen bejelenteni a megye, hogy meg
téríteni nem tudván, 39 frtnyi pénzbirság lefizetése után 
szabadon bocsátotta. (U. o. Fasc. 49. Nro. 260. 1772.)

1772. jul. 8. 5196. sz. a. azt hagyja meg a hely
tartótanács , hogy a fentebbi okból Kulin István és Eöt- 
vÖ8né Jánoky Zsuzsánnán 600 ftot exequáltasson be a



megye a Thallózy árvaház javára. Ugyanez évben máj. 
29. 2329. sz. a. betiltatja Szatmárvármegyével a vizitá- 
ciót s a kollekták szedését. (U. o. Fasc. 49. Nro. 244.)

Végre Mária Therézia lelke kiszabadult a jezsuiták 
kezéből, s II. József ülvén a trónra, legott megjelent az 
általánosan ismert „ tü r e lmi  pa rancs "  1781. okt. 19, 
mely nyilvános vallásgyákorlatot engedett, pusztán királyi 
türelemből; de a mely mégis jótékony hatással volt 
a már-már szenvedbetlen állapotba sülyesztett prot. 
egyházra.

A türelmi parancsot követő rendeletek nagyobbrészt 
humánus szellemben szólanak; azonban ezek között is 
van nem egykettő, a mely jogsérelmet követ el az auto
nómián. Tartalmukkal a források között megismerked- 
hetik az olvasó.

II. D og m a t i ka i  á l l á s pon t .  Ku l tusz .  Val lás -  
e rkö l c s i é l e t .  A szatmáregyházmegyei papságnak dog
ma t ika i  á l l á s p o n t j a  a helv. hitv. tételhez való merő 
ragaszkodásban állott. Az idők nem is voltak alkalmasok 
a dogmatikai vitákra; különben az a magyar embernek 
nem is kenyere, és áldásos soha sem volt! Egyetlen eset 
azonban mégis merült fel, nevezetesen: Komlósy Sámuel 
sályi pap azt állította a vizitáció előtt, hogy Jézusnak 
soha sem volt és most sincs emberi lelke, s eme tételt 
késznek nyilatkozott a pesti egyetem előtt védelmezni. E 
miatt 1786-ban hivatalától megfosztatott.

A k u l t u s z ,  vagyis az istenitisztelet külső alakja 
mitsem változott. Hétköznap könyörgés és éneklés, néhol 
biblia-olvasás, vasárnap reggel predikálás, délután káték - 
hizálás és éneklésből, s az úrvacsora hatszori kiosztásá
ból állott az. Az ünnepek is a szokott módon ülettek. A 
helytartótanács a sátoros ünnepek 3-dik napjának meg
ölését ugyan eltiltotta; de e tilalomnak alig volt foga
natja; mert azt még ma is megülik.



II. József mindent beolvasztó szándokát a vallásitéren 
is megkisérló érvényesíteni. Egy s z imu l t án  k u l t u s z t  
akart behozni; azonban ennek mind a protestánsok, mind 
a kathólikusok ellene nyilatkoztak. A szatmári ref. e.-me
gye 1788. máj. 27. tatárfalvai gyűlésében tárgyalta ez 
ügyet, s ellene nyilatkozott a szimultán kultusznak a követ
kező okoknál fogva: 1) A közös istenitisztelet ellenkezik 
a kelvétliitvallással; lelkiismereti kényszert szülne, annak 
pedig a türelmi parancs is ellene van. 2) A róm. kathsok 
templomai a szentháromság, Jézus és a szentek képeivel 
vannak ékítve, s ez megbotránkoztatná egyrészről a belv. 
hitvallásúakat, másrészt nem lehetne megakadályozni, 
hogy azok elméje a képek által kifejezett vastag eszmék
kel , az istenitisztelet egyedüli szent tárgyától el ne vonas
sák. 3) Az idő is ellene van; mert a kathsok hoszszasan 
tartják istenitiszteletöket, a téli napok pedig rövidek, s 
igy a másikfél ekkor kizáratnék a templomokból. 4) Közös 
lévén a templom, a szertartási költség is közös lenne, s 
egyik vagy másik fél elhanyagolván, a templom elpusz
tulna. 5) A keresztyén felebaráti szeretet cime alatt ajánlt 
eme szabadelvííség veszélyeztetné a tulajdonjogot. 6) A 
lielv. hitv. lelkészek s gondnokok nem volnának képesek 
önmagok elleni gyanúgerjesztés nélkül ily istenitisztelet- 
beni részvétre reábirni a népet. A szimultán kultusz csak 
minden vallás iránt közönyt szülne, vallás nélkül pedig 
sem a törvények, sem a kormányok soká fenn nem tart
hatják magokat. A vallási anyag s az egyházi szokások 
a sz. irás egyező elvei szerint, mindig egyházi rendelke
zés , és a sz. léleknek különös munkája, és Isten segélye 
által történhetik: következőleg a szatmári ref. e.-megye 
véleménye szerint a róm. katholikusokkal közös isteni- 
tisztelet, gyakorlatba nem jöhet. Ennélfogva kérik az egy
házkerületet , hogy vesse közbe magát a királynál, nehogy 
a lielv. hitííek sz. Íráson gyökerező vallás-gyakorlatán erő



szak követtessék; sőt az ősök régi szokásában kegyelmesen 
megtartassa nak.

A mi a va l l á s e r k ö l c s i  é l e te t  illeti: mint minden 
képnek, úgy a valláserkölcsi élet képének is van fény- és 
árnyoldala. A fényoldalt azon erős ragaszkodás tanúsítja 
szent vallásunkhoz, mely Szintaynét és társait a bilin
csek s a börtön elszenvedésére, Eötvösnééket pedig a ter
hes pénzbírság fizetésére képesítette, hogy az elfoglalt 
templomok viszszaszerzése iránti s a szatmári kollégium 
ügyében tett lépések s a szatmári kádárok börtönszen
vedéseit ne is említsem. Mindezekről részint már eddig 
szólottunk, részint pedig szólani fogunk részletesebben. 
A valláserk. élet árnyoldalát illetőleg, az ismétlések kerü
lése végett csak anynyit jegyzünk meg, hogy részeges 
és más gyarlóságban leledző belhivatalnokok, kihágó és 
rakoncátlan emberek, férfiak mint nők, ez időszakban 
is voltak. Legszomoritóbbak azon b o s z o r k á n y p e r e k  
gyászos jelenetei, melyek ez időtájban (1730. és 1745.) 
Szatmárvármegye és Szatmár város törvényszéke előtt 
lefolytak, s a melyekben egy reform, pap, Almásy János 
sályi lelkész, és a csegöldi reform, tanító is fájdalom! 
tanúskodtak. Különben a valláserkölcsi élet ismertetésére 
szolgálhatnak még az alább következendők, és e mii 
második részében, az egyes gyülekezetek történetének ez 
időszakra (1731—1790.) eső részletei. Anynyit azonban 
mégis megjegyzünk, hogy a kihágások szigorúan fenyit- 
tettek. így például némely bünbánatot tartani nem aka
rókat, minden szertartás nélkül rendel eltemetni Hiripen 
1745-ben a vizitáció; a templomkerülőket pedig a kül- 
hatóság és közbirtokosságnak rendeli megbüntetés végett 
ugyanott kiadatni.

III. E g y h á z m e g y e i  köz iga zga t á s  és t ö r v én y 
kezés.  A magyar prot. egyház ismét csak törött lévén, 
alábbszállt abban az egyházi testületek s közegek tekin



télye is ; megtetszik ez onnan is , hogy a szatmári espe
res 1731-ben a szolgabiró kommiszsziójával ellátva indult 
vizitálui! Ezen kommiszszió a többek közt ezt mondja: 
„tiszteletes Igó esperes úr a maga traktusába kimenvén 
vizitálni, adjunktus Mikolay urammal együtt, hogy a hol 
lehet, a defektusokat remediálják, holottan pedig a nemes 
vármegye magisztratuális birájának hirt tevén, mivel a 
nemes vármegye kíván az ilyetén dolgokban inspiciálni, 
és azokat megorvosolni: azért praesentibus intimáltatik 
minden helységben lakozó nemesi és paraszti renden való 
jóakaró uraiméknak, valaholott tiszteletes Igó esperes ú r ... 
megfordul és prezenciájokat kívánja... eleiben sub poena 
articulari et statuti I. Cottus kompareálni el ne mulasz- 
szák“ stb.

Ugyanez évben (1731.) Igó esperesi kormánya ellen, 
nagy ellenhatás keletkezett, melyet Kállay János e. m. 
főjegyző iánki pap, Németi Mihály, Bucsi István papok 
indítottak, kik azzal vádolták, hogy csak az erdélyi deák
féle embereket promóveálja, hogy durva, hogy simoniát 
gyakorol, s az öregebb papokat turbálja, mint Németit 
Szatmárról, Kállayt Jánkról. A vádlevelet a gyűlésben 
fülehallattára felolvastatván, az e.-megye ládáját tőle el 
is vették, az esperességről lemondatták. 0  ezek után febr. 
utolsó napján 1731-ben egy körlevelet bocsátott ki, mely
ben ekként hivja fel lelkésztársait: „A kik kegyelmetek 
közül a dislokációkor benn volt, jól tudják: kitől, miben, 
ki neve alatt beadott levélben mit hallott, pecsét alatt 
küldje hozzám sub poena depositionis. Ez iránt is ki-ki 
voxát adja, mit érdemel az olyan turbulentus atyafi, 
tavalyi deliberatum szerint méltó-e V. Traktusunkban
pacialni; mert én__  e gyalázat alatt nem fekszem...
nem is viselem e tisztet, ha kgltek condigna satisfáctiot 
voto suo et bona constientia nem ad. NB. T. Nótárius 
uram adja elő az elolvasott gyalázatos leveleket sub fide



Deo et V. tractui et seniori debita. Akkor is nekem elő 
kellett volna adni. Csak kiáltának reám. Senki sincs vin
dex. Többé nem tűröm. Vagy punctualiter párját annak 
stb. Insuper: Tetszik-e ez iránt valahová szédest indikálni?"

Az elindított körlevelek közül az forgott kezeinken, 
mely a Szamos két partján cirkulált. Ezen egyházak pap
jainak nyilatkozatát felesleges volna mind ide Írni, de 
egynéhányat közleni mégis jónak látunk. Közülök egy 
ki sem saját, sem egyháza nevét fel nem jegyzé, ez: 
írja: „a dislokációkor bizony benn voltam, és elég hely
telen dolgok voltak. Tiszteletes Vitéz komám uram és 
Almási komám uram is részesek voltak, keserűséggel 
benne, minthogy a szörnyű nyavalya hervasztotta teste
met , elmém nem anynyira lehet innen r á , azonban a 
rettenetes kiáltás, hogy soha bizony nem hallottam oly 
zűrzavarosságot!“

Maga a fentebbi sorokban vádolt Almásy János sáMi 
pap igy ir: „azok a hallatlan képtelen, egeket angyao- 
kat is megbotránkoztató, tiszta igazságot szerető s oltal
mazó jólelkeket épen elbámulásra felinditó levelek v;la-
hon leszen , előadassanak__  A kik fejei, indítói, csinilói
ennek a hallatlan nagy konfúziónak; és szénior elltn s 
igazság ellen konflualván, szarvat emeltek. . . .  biró Jött 
vegy’ék e l , a mit kerestek. Sályi márc. 2. „Szintén igy 
beszél íebr. 5. Nagyari Jakab zsarolyáni, Mikola’ D. 
András (márc. 5.) cégényi pap, ki két nap vizitálvm az 
esperessel, bizonyságot tehet róla, hogy inkább atya 
mint biró; ekként ád bizalmi szavazatot márc. őikán 
Mezővásárhelyi Márton matolcsi prédikátor is. A többiek 
még azok is , kik jelen nem voltak, ezekhez liasoilag a 
„mocskos levelek" előadását, s azok szerzőinek mgbün- 
tetését követelik. Maga e leveleket felolvasó Kállay János 
e. m. jegyző pedig ezeket írja febr. 2-kán: „Nulliu pro
cessus audimus cohiberi potest; adeoque clarissimu; Dnus



senior, cl. Dnus H. Igó , contra suos accusatores accionem 
in (olvashatlan)---- libere potest".

Ez önigazolás és bizalmi nyilatkozatok után Igó elég
tételt nyert, sikerülvén a turbulentus atyafiakon felül
kerekednie. (Prot. Tarcali p. 256.) Ugyanis Zoványi György 
püspök által Keresztury Lukács szabolcsi esperes bátori, 
Szatmárnémeti András beregi jegyző tarpai, Kaszonyi 
András szabolcsi küldött vajai, Jósafői Deli Pál beregi 
í.szszeszszor és küldött gulácsi, Hagymásy Sámuel sza
bolcsi küldött, szamosszegi lelkészek kiküldetvén, 1731. 
díc. 5. megjelentek Szatmári, a szatmári e.-megye gyű
lésében , s a zavargók fejét — miután magát Igónak igazolni 
sikerült, — Kállay Jánost, jegyzői hivatalától megfosz
tották , s helyébe R. Vitéz István gyarmati lelkészt tevék, 
a főbb izgatókat, nevezetesen Németi Mihályt, Bucsi Ist
vánt és Szigethy Zsigmondot téritvény adásra s 24 magyar 
forint pénzbírságra büntették. (Protoc. Solymosianum p. 
7c—74.)

Igó esperessége utolsó évében 1734-ben nov. 5-kén 
taratott B o g r o g k e r e s z t ú r b a n  Báji Patay Sámuelnek, 
a sárospataki főiskola gondnokának házánál azon neve
zetes gyűlés, hol a világi elem térfoglalása az egyházi 
élet mezején elhatároztatott. Ez anynyiban érdekli külö- 
nösibben a szatmári e-megyét, hogy ezzel egyházi tör
vénykezési s közigazgatási személyzete egy újabb ténye
zővé, a világi elemmel szaporodott. Ugyanis ekkor a 
szatnári e.-megye koadjutor kurátorául Komáromy András; 
a satmári egyházközség főgondnokául pedig Csegöldi 
Gyógy neveztetett ki. (Sárospataki füzetek 1860-iki foly. 
854. lap.)

t protestánsok csaknem törvényen kívül lévén he- 
lyezv, s egyházhatósági életök megbénítva, könynyíí volt 
egyes izgatóknak, úgy nagyobb, mint kisebb helyeken 
ha nei épen az a n a r k h i a ,  de mindenesetre az indepen-



dentizmus felé terelni az egyes egyházakat. így történt 
ez Jerémiás István esperessel, saját gyülekezetében Sz.- 
Németiben, a miért az egyházi fegyelmet ismerni nem 
akaró Németit, 1738. tavaszán, elhagyá s Fehérgyarmatra 
ment, hol az esperességben előde az elhalt Vitéz Ist
ván lakott.

Zoványi György püspök Zilahon, márc. 24. 1738. 
vigaszul következőket írja Jerémiásnak: „Tiszteletes szé- 
nior úr! Adja meg Isten kegyelmednek azt, a mit kíván
tak elvenni az emberek, és fiat II. Tim. IV. 14. Igen 
prudenter változtatja kegyelmed szállását, a tisztviselőnek 
nyugodalmasabb, sőt authoritásának és becsületének meg
tartására általában jobb az ilyen hely“.

Bájoki János, az egykor Jerémiás ellen izgató utód, 
nagy zavart és rendetlenséget okozott a németi egyház
ban , melyet a németiek csakhamar megsokallottak. Ez 
az e.-megye által soha el nem ismert pap kénye kedve 
szerint gázolt keresztíilkasul az egyházi törvényeken; min
denben saját szeszélyét követte, s az öszszemátkásodott 
egyéneket egymástól könynyedén elválasztotta stb. Az 
1741-ben ellene folyt vizsgálat alkalmával kiderült, hogy 
azon kérvények, melyek ügye támogatása végett a tanács
hoz, espereshez, püspökhöz Írattak, nem a közönség, 
hanem nehány izgató művei voltak. Segéde Danka András, 
hivataláról már a második évben lemondott; mert a nép 
ellenszenve főnöke után reá is kiterjedett. Az említett 
vizsgálat 1741. jan. 3-ról igy ir: „Joh. Báj oki , tanquam 
minister extraordinarius et contemtor nostrae societatis, 
visitari noluit; quid eveniat suae claritati, in deliberato 
constat.“ Az e.-megye ezen végzése folytán hivatalától 
elmozdittatott, s Jerémiás esperes megkereste a városi 
birót, hogy ezt a törvényeket gázoló qua papot a bitorkodás- 
tól tiltsa e l, minek következtében a fizetést tőle megtagad
ták, s már 1742-ben Vásárhelyi György lett németii pap.



Még teljesebb elégtételt nyert Jerémiás, midőn az 
egyenetlenség által pártokra tépett, s önmagával is viszál- 
kodó németi egyház 1742-ben jan. 12. 'kel t ,  s hozzá 
benyújtott reverszálisban a következőket mondja: „Mi 
szabad és királyi Szatmár-Németi városában a németii 
részen levő sz. ekklának alább megirt tagjai... rekog- 
noskáljuk: hogy megkeseredett szívvel szemlélvén eklé
zsiánkban és a venerabilis kollegatusban támadott egye
netlenséget, melyet hogy a v. traktustól való független
ség okozott legyen; már most fájlalva ismerjük. Annak 
megorvoslására requiráltuk instantiánk által tiszteletes espe
res Jerémiás István és notarius tiszteletes Kereszthúry 
János uramat több tiszteletes koaszszeszszor társaival 
együtt nemes Szatmár városában véghezment vizitációnak 
alkalmatosságával. Mely ő kegyelmekhez tett requizi- 
ciónkat és instanciánkat, jóllehet, nem voltunk volna 
méltók, mindazonáltal kegyes szivükre vevén, és ebben 
a dologban a nemes szatmári ekklának interpozicióját is 
megtekintvén, ajánlották arra magokat, hogy közinkbe 
eljőnek, csakhogy az ő kegyelmök igazgatásokat és jurisz- 
dikciójokat agnoskáljuk, és egyszersmind mostan magun
kat ad omnem obedientiam et dependentiam canonicam 
in rebus eclesiasticis szubmittáljuk. A minthogy minden 
Isten dicsőségére, és az eklézsiának csendességére célzó 
dologban való ő kegyelmök judikatussát és authoritását 
agnoskaljuk is stb. Aláírva: Erdődi András, szenátor, 
Barta Ferenc, Pap András Rimái Mihály, Czeglédi 
András, Kovács Mihály, Pap István cum coeteris“.

Hasonló izgatás fordult elő az akkor a beregi e.-me
gyéhez tartozó Istvándiban is , a mely miatt Dömsödi 
János beregi esperes a nevezett egyházat exkommunikálta ; 
de minthogy a szatmári traktusbeli papok közül valame
lyik a sz. szolgálatok teljesítése végett ott megjelent, föl
kéri Tarpán, 1738. dec. 23-kán kelt levelében szatmári



kollegáját Jerémiást, hogy az általa exkommunikált ist- 
vándii egyházban ne engedje a sákramentomokat kiszol
gáltatni szatmári traktusbeli papok által. Az érdekes fel
kérő levél igy kezdődik: „Pokrócosnak lasnakos a társa".

Ilyen exkommunikáció a szatmári traktusban is tör
tént. Az engedetlen homokiak Vásárhelyi Jánost a traktus 
ellenére bevitték papnak, a mely alkalommal többféle 
zavargások is állottak elő, melyért Homok exkommuni- 
káltatott. A bűnbánó Vásárhelyi mellett mága Zoványi 
irt kérőleg Jerémiásnak, s harmadszor Zilahon 1740. 
jun. 15. kelt közbevető levelére oldattak fel J. által, azon 
szoros exkommunikáció alól, mely a kultusztartást még 
az ünnepeken is beszünteté.

Fentebb szóltunk a németiek independens törekvé
séről, melyet ugyan később 1745. után Fáy József lel
kész lecsillapított; „de az ő halála után (1771.) az általa 
rendhez szoktatott népben a viszszavonás lelke vett erőt, 
s a belső emberek iránti kegyeletlenséggel gyakran meg
bélyegezte magát". (Bartók Szatmár-Németi története 112. 
lap.) Ez anynyival iukább megtörténhetett; mert Fáy 
esperesi utóda (1771—1778.) Újvárosi Nagy Sámuel — 
Széles szerint — „nem revokálta volna a városon negligált 
vizitációt, hanem ha 1777-ben sok baj lévén Németiben".

Az e.-megye úgy ezek, mint a helytartótanács ellen
séges iránya dacára, gyakorolta közigazgatási, felügye
leti , törvénykezési s fegyelmi hatóságát a ho l csak  
l ehe te t t .  Esperesei s aszszeszszorai vizitáltak; gyűlés- 
keztek, s e gyűléseken papokat s tanitókat vizsgáltak, 
kibocsátottak s szenteltek fel, közigazgatási s peres ügye
ket intéztek el. Ezen gyűlések pedig felváltva, hol itt, 
hol amott tartattak, s ellátásuk a lelkészek által fizetett 
„menszále" vagy asztalváltságból telt. így p. o. 1775. 
márc. 8. a porcsalmai egyházmegyei gyűlés meghagyja, 
hogy a menszálét a hátrálékos lelkészek mielőbb befi



zessék, ellenesetben a gondnokokkal fogja a traktus fize
téseikből letartatni, jövőre pedig senki addig a sz. szol
gálatok teljesítésére ki nem fog bocsátatni, inig 10 frtot 
s 2 véka búzát asztalváltságul előre le nem fizet. Az
1777. óvári e. m. gyűlés pedig azt határozza: hogy a ki 
az aszszeszszoriszék titkait kibeszéli, aszszeszszorságától 
megfosztatik. Ugyan e gyűlés azt is kimondja: hogy az 
e.-megyei gyűlések tanácskozásaiban az esperes és az asz- 
szeszszorok kollégiumán kiviil a traktus politikus kurá
tora is jelen lehet, ha neki tetszik, a tiszteletes gregá- 
rius atyafiak és a tanítók, valamint a világiak onnan 
mindnyájan kizárandók.

E határozat ellen legelőbb a gregárius papok kezd
tek opponálni. Az új esperes — Marcsa Mózes — által
1778. márc. 18-kán Atyában tartott e. m. gyűléssel nem 
lévén ugyanis megelégedve, 1778. máj. 29. egy helyze- 
töket igen kirivó színekkel festő levél kíséretében, sérel
meiket Szilágyi Sámuel püspöknél a következőkben benyúj
tották : 1) A ft. szuperintendencia által leküldött kivona
tok a patrónusok és a t. atyafiak kizárásával a helyosztó 
gyűlésből produkáltatnak. 2) Az új aszszeszszorok nem 
az egész fraternitás beleegyezésével választatnak; az ily 
módon némely aszszeszszorok szavazatával bevett neofitá
kat a t. fraternitas ilyenekül el nem ismeri. 3) Mivel az 
erővel rájok tolt jegyzőt el nem ismerik: a szavazástól 
kilencen eltiltattak. 4) Az esperes, Szikszay István (jegyző) 
tanácsával és segélyével — minthogy arra szüksége nincs, — 
ne kormányozzon. 5) A törvényes meghívás maradjon az 
ekláknál; az aszszeszszorok kliensei fel ne erőszakoltas- 
sanak, s amazok saját egyházaikra ne nyomakodjanak. 
6) A helyosztó gyűlések régi alakja maradjon meg, s 
onnan se ők , se a patrónus urak ki ne zárassanak. 7) A 
vizitacionale honorarium erővel ne csikartassék k i, s némely 
egyházak gondnokai gyalázó szavakkal ne illettessenek,



a mint most gyakorlatban van. 8) Az asztalváltságra 
egyes aszszeszszorok által szedett 60 dénár töröltessék el. 
9) Az érdemesek részrehajlás nélkül mozdittassanak elő, 
akár papságra, akár tanítóságra. 10) Az esperes évenként 
számoljon stb.

Ugyanez év jun. 16-ikán Rhédey Ferenc e. kér. 
főgondnok, Ozsváth Gergely szatmármegyei táblabiró és 
Szatmáry András beregi aszszeszszor, szuperinteudensi 
megbízásból vizsgálatot tartottak ez ügyben Csekében, s 
e vádakat nagyrészben leszálliták s alaptalanoknak nyil- 
vániták. Az esperes különben utasittatott, hogy szorosan 
a kánonok szerint kormányozzon, a kegyadományok és 
minden inkaszszaciókról a lelkészek bizonyítása szerint 
obszerváljon, s évenkint a gregáriusok és aszszeszszorok 
jelenlétében pontosan számoljon. Az esperesi számadások 
csakugyan elő is fordulnak a következő évi gyűlések 
jegyzőkönyveiben.

A fentebbiekből látszik: hogy a bodrogkeresztúri kon- 
vent végzéséhez hiven már ez időben minden egyházban 
gondnok is választatott; a gregárius papok, a patrónus 
urak e. m. gyűlési jogosultsága mellett is harcoltak, s 
csakugyan a világi elem, s különösen a nemesség hova 
tovább több részt vesz az e. m. gyűléseken; sőt Szilágyi 
Sámuel püspök halálával, e. kér. főgondnoki felhivás 
folytán, az 1785. októberi püspökválasztó gyűlésre, a 
nemesek szavazataikat fejenkint be is küldik. Halmy Ist
ván debreceni esperes traktusa részéről ez ellen protestált , 
s végre az ügy akként döntetett el, hogy csak a fő- és 
segédgondnokok , s a pátrónusok, jelesül: a mágnások, 
megyei tisztek, s birtokosabb nemesek bírnak szavazat
joggal , s igy 140 nemesi szavazat Szatmármegyéből 
feleslegessé vált. Püspökké pedig 288 szavazattal Paksi 
Szatmáry István választatott. (Keresztesi Krónika 105— 
107. lap.)



IV. I sko l a üg y .  A szatmári iskolák ez időben szép 
virágzásnak örvendettek. E korszak kezdetén nemcsak 
Szatmári volt nagyobb iskola, hanem Németiben is , hol 
felsőbb tudományok is adattak elő; azonban utóbbinak 
megszüntetése 1739-ben Zoványi György püspöknek meg
hagyatott. Később megindult ellenök (1749.) az üldözés, 
mely nemcsak a ref. egyháznak; de a tudományosság és 
mivelődés ügyének is sokat ártott. Ismétlésekbe nem akar
ván esni, csak az I. cikkben elmondottakra utalunk.

Maga a tiszántúli ref. e. kerület az iskola ügyre 
különösebben kezde figyelmet fordítani, kivált miután az 
1777-ben kiadott „Ratio educationissal" a protestánsok 
zaklatása megkezdődött. 1782-ben ugyanis tantervet adott 
ki az egyházkerület, mely kiválólag a debreceni főisko
lát illette ugyan, de a többiekre nézve is irányadónak 
tekintetett. 1783-ban a 15 év óta beszüntetett köz vizsgá
kat ismét viszszaállitotta stb. De a helytartótanács sem 
pihent, s mig az adózó nép terhei könynyitésének ürügye 
alatt a templomok építését egy órányi területen korlá
tolta, a ref. egy. kér. gyűlést csak a róm. kath. biztos 
jelenlétében engedélyezte megtartani, addig 1784-ben a 
német nyelvet annak hivatalos nyelvvé emelésével, mint- 
egy a ref. iskolákba bekényszeritette. Az iskolai autonó
mia többfélekép megtámadtatott, mi végre arra indította 
az e.-keriiletet, hogy az, iskoláiért átalános imák tartását 
rendelte el.

Ezek folytán a szatmári iskolákba 1786-ban Otto- 
mányról, németül beszélő- s iró mester hozatott, ki azon 
nyelv tanítására képes lenne; 1787-ben pedig egy bizott
ság is küldetett k i, a német nyelv tanóráinak meghatározása 
végett. A következő évben már Nagy Pál német nyelv taní
tónak fizetése is meghatároztatott. (Lásd bővebben a Ke
resztesi Krónikát, Révész Imre „Adalékait a prot. iskolák 
autonómiájának történetéhezu.)



V. A b e l h i v a t a l n o k o k  h í v á s a ,  e l b o c s á t á s a ,  
j a v a d a l m a z á s a  s á l l ása .  A szatmár e. m. lelkészek 
részint segédlelkészi alkalmazás, részint nagyobb tanító
ság, u. n. akademika promócióból léptek elő a rendes 
lelkészi állomásokra, miután előbb iskolai pályájukat 
valamelyik főiskolában , — Szatmári, Sárospatakon, Enye- 
den vagy Debrecenben — bevégezték; ezután az e.-megyej 
tanács által a papi tudományokból megvizsgáltatván t 
kibocsáttattak és felavattattak. Zoványi György püspök 
e célból még a papi eskümintát, a felavatási formulát, 
a lelkészi oklevelet — u. n. formátát — is megküldé 
Jerémiás espereshez, nem lehetvén e.-kerületi gyűléseket 
ez időtájban, sem ez, sem más célból tartani. E jogokat 
a felavatáson kivíil, a szatmári ref. e.-megye egész a leg
újabb időkig gyakorolta. Az 1786. jun. 16. e. kér. gyű
lési végzés azonban a papjelölteket, mielőtt valamely egy
házba beiktattatnának, vagy beállittatuának, a püspök elé 
állítani rendeli.

Maga a lelkészhivás, az egyes gyülekezetek, földes
úri , nemesi s jobbágyi tagjai által, az u. n. marasz-  
t á s k o r  történt. Szatmári és Németiben e marasztást még 
e korban a városi tanács, később a konzisztórium gya
korolta. A marasztás minden évben, változó időben meg
tartatott. Az 1754. dec. 16-iki helytartótanácsi intézmény 
jogot ád a földesuraknak, miszerint az alattvalóik által 
bevitt prot. papokat maguk vagy tiszteik előtti praesentá- 
lásra kötelezhessék, azon ürügy alatt , nehogy a prot. 
prédikátorok, mint „vagabundus vagy criminibus impli
citus" emberek szálljanak be a községbe. Ezen a szupe
rintendensek felügyeletét illuzóriussá tevő s kivált az aka
démiákról megjövő papjelölteket tömérdek zaklatás alá vető 
rendelet szomorú eredményeinek elhárítása tekintetéből, 
1755. febr. 17. arra inté Szilágyi Sámuel püspök Jeré
miás István esperest, hogy addig is , mig ennek viszsza-
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vonását a királynőnél kieszközölnék, az évenkénti válto
zásokat a közjóért függesztené fel. A marasztás eredmé
nye fölött mint előbb is, a h e ly o s z t ó - g y ű l é s  dön
tött végleg.

A belhivatalnoki javadalmak s fizetések alapjául még 
mindig az 1707. körül fölvett, s a Bélteky „Usualis mat- 
riculájába“ iktatott okmányok szolgáltak; de már sokféle 
módosításokkal; mert noha az e.-megyei hatóság azokat 
emelni, vagy legalább az előbbi mérvben fentartani ipar
kodott; de a nép igyekezete folytonosan azoknak cson
kítására volt irányozva.

A tanítók többnyire szintén papi hivaltalra készül
tek, s csak azon esetben maradtak végleg iskolatanitók, 
ha papi alkalmazást nem nyerhettek. Voltak azonban 
kisebb ké8zületű s egyedül csak az iskolatanitói pályára 
készült rektorok is, de úgy ezek, mint az előbbiek köte
lesek voltak vizsgát tenni. Mind a két kategória alá tartozók 
a papok segédei voltak, s betegség vagy más esetekben 
helyettük kathedrai szolgálatot is végeztek, csak úgy mint 
az előbbi korszakban, mígnem ezen szolgálatot egy 1782-iki 
h.-tanácsi intézmény anynyira megszorította, hogy csak 
a szuperintendens felhatalmazása s kibocsátása után lett 
az megengedhető, a pap betegsége esetén.

A tanítók hivása, marasztása vagy elbocsátása, — 
szintúgy mint a lelkészeké, — a marasztáskor történt, s 
ebben is a helyosztó-gyűlés döntött véglegesen, mint az 
előbbi korszakban.

Az Ö8zszes belhivatalnoki fizetéseknek legtöbbnyire 
harmadát élvezték a tanítók, s az ő fizetéseik s egyéb 
javadalmazásaik sorsa egy volt papi főnökeik jövedelmei 
sorsával.

Mindkét belhivatalnoki osztály, polgári állásra nézve 
a kiváltságos nemesek közé számíttatott. E kiváltságot 
részben családi örökségül bírták, részben a szokás jogá-



uál fogva élvezték: mert az erdélyi fejedelemség önálló
ságának letüntével a Bocskay s Bethlen Gábor-féle kivált
ságlevelek s ármálisok érvényét a fennálló kormány elis
merni nem akarta. Hogy azonban tényleg nemesi kivált
ságot élveztek, mutatja Szatmárvmegye azon kísérlete, 
melylyel a ref. belhivatalnokokat a felkelési szubzidium- 
mal megróni akarta. Ha még hozzáveszszük azon jogot, 
hogy az egyházi fenyíték gyakorlásánál polgári bünteté
sekkel is sújthattak: nem megvetendő kiváltságos hely
zettel bírtak még e korban is, mígnem egy 1786. febr. 
14 iki helytartótanácsi intézmény az ünneprontók stb. pol
gári fenyítékkel való büntetését kezükből kivevé. Nem 
kevésbé leszállitá tekintélyüket az is, hogy a válóperek
ben való bíráskodás tőlök teljesen elvétetett.

NEGYEDIK KORSZAK.

Az 1790/1. XXVI. t. c. létrejöttétől a traktusok koor
dinációjáig. 1791— 1821.

I. Az 1790/1. XXVI. t. c. s a pap i  és v i l á g i  
elem kü zd e lm e  v a g y i s  a S in a i - f é l e  ügy.  A val
lásszabadságot biztositó 1790/1. XXVI. t. c.-re szabadabb 
mozgalom keletkezett az egyházi téren is. Egyházi épü
letek , templomok, iskolák stb. épültek. Ez említett t. c. 
keletkezése alkalmával, azon hir terjedvén e l , hogy a 
világiak az egyházkormányzat terén mindent magukhoz 
akarnak ragadni, a falusi presbitériumokat a lelkészek 
biráivá tenni, a tanrendszert egyedül kizárólag állapítani 
meg, sőt még a pusztán vallásos könyvek revízióját is 
egyedül a világi kurátorokra bízni: Sinai Miklós deb
receni tanár, Iléczei Dániel esperes és Keresztesi József
érmelléki aszszeszszor, Hunyadi Ferenc egyházker. fő-
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jegyző, egy kérvényt adtak be ez ügyben II. Leopold- 
hoz Bécsben, Hunyadi Fér. ugyan a világi-elem kegyét 
keresve, az országgyűlési papság ürügye alatt kivonta 
magát e dologból, és sietett a világiak előtt társait gya
núsítani. Sinai, mind a kérvény, mind az arra adott kir. 
válasz másolatát 1790. dec. 16. megküldé Marcsa Mózes 
szatmári espereshez, az egyházmegyei levéltár számára, 
valamint bécsi naplójuk másolatát is, kérvén őt: hogy 
az e.-ker. gyűlésre 1791. január 29-re jöjjön el minden erő
vel , ha pedig nem jöhet, az eljövendő deputátusokat úgy 
instruálja, hogy „az ilyen becstelenségünkre, s ártal
munkra járó világi emberek a kánonok szerint gyűlé
seinkből kizárassanak, és maradjon meg az előbbi igaz
gatás formája". Marcsa erre azt irá, hogy az eddig gya
korlott eklézsiái igazgatás módjában jó lelkiismerettel 
megegyez; de a gyűlésre le nem ment.

Sinaiék 1791. jan. 17-iki e. kér. gyűlésen küldeté- 
sökről referálni akartak, de az országgyűlés miatt távol
lévő világiaktól remegő Paksi Szatmári István szupe
rintendens ezt meg nem engedte, azt állitván: nem e 
végett voltak megbízva, s a 13 esperestől, — kiknek 
nevében is kérvényeztek — kredencionálissal nem bírtak • 
továbbá, hogy több esperesnek, s az országgyűlésen levő 
világiaknak is jelen nem léte miatt a gyűlés nem teljes. 
Végre midőn mindezek dacára is referálni akartak, nagy 
ingerültséggel a gyűlést elhagyta, őt követvén a ravasz 
Hunyady F. is. Nemsokára ezután P. Szatmári István püs
pök meghalt.

A szatmári ref. egyházmegye Szatmári febr. hóban 
tartott rendkívüli közgyűlésében a püspök-választó kerü
leti gyűlésre „deputatus est rév. d. Stephanus Szigetin 
assessor, ut ibi mentem et voluntatem vener. hujus 
tractus de electione superintendentis canonibus et praxi 
convenienter fienda declaret".



1791. máj. 2. a püspök-választó gyűlésre a világiak 
nagy számmal seregeitek öszsze a debreceni konzisztórialis 
házhoz, élőkön Rhédey Ferenc egyházker. fűgondnokkal. 
Ezekhez csatlakozott Hunyady Ferenc főjegyző, Fórizs 
Ferenc nagybányai esperes és Antal Mihály saját peres 
ügyében járó bagosi pap, a szatmári egyházmegyéből. A 
világiak közt ott volt a szatmári segédgondnok Ilosvay 
László is. Az esperesek és egyházmegyék küldöttei Szi
lágyi Gábor tanár házánál gyűltek öszsze, s oda hívták 
a főjegyzőt is; de az meg nem jelent.

A világiak több ízben csatlakozásra szóliták a lel- 
készi testületet, de ez Halmi István esperes elnöklete 
alatt gyűléssé alakulva, a szavazatokat íelbontá, s azok 
többsége nyomán Sinai Miklóst püspökké felesketé. Marcsa 
M. a szatmári egyházmegyéből a szavazatokat sem küldé fel; 
hiányzottak még a beregi szavazatok, és a beregi esperes. 
Erre a világiak még az nap máj. 2. tiltakoztak, és 
Sinai püspökségének ellentmondva, neki a püspöki fog
lalkozást betiltották; ez ügy lefolyását pedig részle
tesen leírva, a traktusokra oly útasitással küldötték le , 
hogy az necsak a lelkipásztorok, hanem az egyes egy
házak elöljárói, s pátrónusaival is közöltessék. Sinai pedig 
mindezekkel mit sem törődve, tényleg belépett a püspöki 
hivatalba, miről máj. 3. a szatmári traktust is tudósítja. 
A világiak eme zavarban kir. biztost kértek és nyertek 
báró Orczy József személyében. A Sinai püspöksége végre 
kormányilag kaszszáltatott, s ő tanári székétől is meg- 
fosztatva, csekély nyugdíjra szorittatott. (Keresztesi Kró
nika 351. lap.)

A szatmári egyházmegye ez ügyet illető eljárását jel
lemzi a Fejérgyarmaton, 1791. jun. 15. Rhédey Ferenc 
főgondnok rendeletére, a traktusban levő öszszes papság 
jelenlétében tartott gyűlés következő lefolyása:

„4) A törvényes módon leendő választás végett a



szuperintendensre minden t. atyafi szavazata öszszeszede- 
te tt, az egyházker. gyűlésre felküldendő lévén. 5) Minden 
tiszt, atyafi beegyezésével elhatároztatott, hogy ezen egy
házmegye részéről ünnepélyes alakban t. Sinai Miklós 
úrnak mielőbb egy protestáció irassék, melyben kimon
dassák, hogy a mondott tiszt, férfiút törvényes szuperin
tendensül el nem ismeri, választását és megerősitését 
semmisnek tartja, és a szuperintendensi hivatalt tőle elvé
tetni akarja. 6) Hasonlag elhatároztatott, hogy ft. Halmi 
István úrnak, a debreceni traktus esperesének, ki a szu
perintendens-választás végett a nt. esperes urak öszsze- 
hivására magának az elsőség jogát követeli, ünnepélyes 
alakban egy tiltakozás küldessék: hogy az egyh. kerüle
tet illető dolgokba többé magát ne avassa, szakadást elő
idézni, vagy táplálni jövőre tartózkodjék. 7) Végeztetett, 
hogy tek. Nagy Sámuel kir. udvari ágensnek megirassék, 
hogy ezen szatmári egyházmegye nt. Sinai Miklós úr 
választásába nemcsak bele nem egyezik, hanem a meny
nyiben a szuperintendensi tisztet e traktus tudta nélkül 
felvette volna, annak viszszavétele után is elleumond“. 
(Lásd a fentirt gyűlés lat. jegyzőkönyvét.)

II. A bud a i  zs inat .  1791. szept. 12-ikén öszszeült 
a magyar protestáns egyház nemzeti zsinata Budán, 
melyre a szatmári és bányai traktus képviselőiül Ilosvay 
László segédgondnok és Kabay Ferenc főjegyző küldet
tek. Esküformájukból álljanak itt a következők: „akár- 
mely dolgok forduljanak elő (a zsinaton), azokban a szent- 
irástul és konfesziótól, vallásunknak princípiumaitól, sza
badságául , eklézsiánknak és egyházi rendünknek jussai- 
tul, az országnak és a bécsi, linci pacifikációkat meg- 
erősitő, s azokon fundált törvényeitől semmiben és semmi 
tekintetért el nem távozom: hanem mindezekre figyel- 
mezvén...  valami csak tőlem telik, mindazt Isten dicsősé
gére , vallásunk s eklézsiánknak javokra, bátorsággal, jó



lelkiismerettel, hiv szerénységgel elkövetni igyekezem, a 
mely dolgok felvétetnek a gyűlésekbe, disputáltatnak és 
megái litta tnak , azokról röviden ezen vener. traktus... 
széniorának, hogyha a szükség kivánja, a közönséggel 
is közölhesse relációmat megtenni, kondeputátus társam
mal együtt, teljességgel el nem múlatom, melyekre Isten 
engem úgy segéljen".

E zsinat a jelzett napon öszsze is ült, s világi elnö
köt választott. Elsőben is a tiszántúli egyházkerület azon 
traktusainak küldötteit, — melyek Siuai mellett buzogtak, 
mindaddig, mig Hunyadit püspökül el nem ismerék, — 
nem igazolta, s be nem fogadá, ennélfogva dacára min
den erőfeszítésnek, Sinainak sem sikerült bejutnia. Az 
itt hozott kánonok a világiak túlsúlyát s fölényét bizto
sítják s következő V. szakaszra oszlanak: I. Egyházi kor
mányzat, s elöljárókról. II. Egyházi fegyelemről. III. Isko
lák s azok igazgatásról s a könyvvizsgálatról. IV. A 
gazdasági ügyekről. V. Házassági ügyekről. E szakaszok 
külön-külön még több fejezetre is oszlanak. E kánonok a 
zsinat öszszes tagjai által aláíratva a felség elé megerő
sítés végett felterjesztettek, de sem az által meg nem 
erősítettek, sem az e.-kerületek által el nem fogadtattak. 
Némi kétes érvényök egyedül a Tiszáuinneni kerületben van.

A fentebbi esküben emlitett „relációkra^ mind ez 
ideig nem akadtunk, hihetőleg nem tartották szükséges
nek a levelezést, sem hazajövetelök után a jelentéstételt.

III. T ö b b f é l e  e g y h á z k o r m á n y z a t i  s t ö rv én y 
kezés i  ügyek ,  és a g r e g á r i u s  papok  fel lépése.  
1795. jan. 30-ikán elhalálozván Marcsa Mózes esperes, 
ugyanazon év febr. 4-ikére Kabáy Ferenc főjegyző Szat- 
márra gyűlést hirdetett, a hol a papi ülnökökön kívül hat 
gregárius atyafi is megjelent. E gyűlésnek első teendője 
volt a traktus ládáit bezárni, s pecsételni, a szükséges 
jegyzőkönyvekkel, kulcsokkal, s a folyó ügyeket tárgyazó



aktákkal, stb. együtt az esperesi hivatal vezetését ideig
lenesen Kabay Ferencre bízni.

Ezután a szavazás meghirdetetvén, ugyanez év febr. 
18. Penyigén Ilosvay László s.-gondnok s több világi fér
fiak, s a papi aszszeszszorátus jelenléte s részvéte mellett 
helyosztó-gyűlés tartatott, a hol is a szavazatok felbon
tatván a segédgondnok által Kabay Ferenc esperesnek 
kikiáltatott, üdvözöltetett, hivatalába iktattatott s a györgy- 
napi e. kér. gyűlésen leendő bemutatása s konfirmáltatása 
végett Szakái Mihály aszszeszszor megbizatott.

A beiktatás után e gyűlésen a gregáriusok ügye 
merült fel, kik az egyházmegyei gyűlésekben való rész
vétük megadatását ismét sürgették. A gyűlés egyelőre 
(6. sz. végz.) megengedé nekik a traktuális gyűlésen való 
részvétet, addig is, mig az e.-kerület ez ügyben végérvé
nyesen határoz.

Az 1795. máj. 28. németii gyűlésen Szakái Mihály 
képviselő az esperes konfirmáltatásáról referál. Váczy 
György jegyzővé választatván, beeskettetik. Az 1796. 
febr. 6. Atyában tartott e. m. gyűlésen pedig Ilosvay 
László s.-gondnok legelőször emlittetik mint „copraeses“. 
Ugyanez alkalommal, hogy ennek a gyöngélkedés miatti 
lemondása meggátoltassák, Kisdobronyi Isaák Gáspár 
helyettesül választatik.

E gyűlés másodnapja reggelén a gregárius atyafiak 
ismét sürgetik a gyűlésbe bocsáttatásukat, azonban az 
egyházker. rendelet értelmében csak 5 bocsáttatik be 
közülök.

Ugyanez év ápr. 13., midőn egyszersmind papszen
telés is tartatott Fehérgyarmaton, a szatmári egyház kül
döttei Németi István lelkész és Jenei Györgynek — mint
hogy a szatmári presbitérium az egyházlátogatóságot elfo
gadni nem akarta, azon az okon, hogy emberemlékezet 
óta nem volt Szatmárt vizitáció , — „a traktus protoculu-



mából megmutattatott, bogy mind a szatmári, mind a 
németi eklézsiák eleitőlfogva vizitáltattak, néhai b. e. t. Fáy 
József úr esperessé léteiéig, kivel is azon kötelességet, 
a kollegátusnak tekinteti, mulasztatta el. A minthogy 
halála után következett esperes, Ujvárosy Sámuel úr, 
Marosa Mózes úr idejében ismét követte, a mint az 1777. 
eszteudöbeli protoeullació is mutatja, hogy pedig ezután 
megszűnt ismét, okozta a nt. Marosa M. úr esperessége, 
a ki a főt. püspök vizitációját pretexálta“. Ennek dacára 
az 1797. márc. 1. kisnaményi gyűlésen ismét jelentik, 
hogy a szatmári egyházközség a vizitációt be nem veszi. 
Erre az egyházmegye felterjesztést tesz az e.-kerületre. 
Majd ismét Németivel van baj. Ugyanis 1800. szept. 30. 
Szatmári tartott egyházmegyei gyűlésen a németii egyház 
generális oonsensust kér. Szándokolja Herepei Sámuelt, 
egy erdélyi erkölcstelen papot behozni, ki hazájában is 
depónálva volt. A traktus Németit ugyan nem kénysze
ríti, de eljárásukat nem helyeselvén, s Herepei ellen 
neheztelését fejezvén ki, Vári Ferenc aszszeszszorral meg
kínálja. Németinek Vári nem kellett, sem a traktusból 
papot nem hivott, hanem az e.-kerületen kieszközlé a 
Herepei bevihetését, kit a traktus csak interimalis prédi
kátornak ismert el 1801. Lőrinc napig. A németii egy
háznak s a szuperintendensnek egyébiránt Herepei a pár
tolást azzal köszönte meg, hogy őket úton útfélen pisz- 
kolta s mocskolta, s Németi, e botrányt botrányra hal
mozó embertől alig tudott megszabadulni.

Ezen most említett, és más ügyekben is az egyház- 
megye jogkörén és hatóságán ejtett sérelmek, s a szupe
rintendensek túlkapásai arra kényszerítik az egyházme
gyét, hogy 1801. ápril. 28-ikán Szatmári; tartott gyűlése 
2. sz. végzésében elhatárzá: „ft. szuperintendens úrnak 
irattassék az iránt levél, hogy mikor a traktus végzése 
ellen valamely instáncia megyen kezéhez, kérjen elsőben



információt a traktustól, hogy ez cselekedetének okát 
adhassa".

1803-ban az egyházmegyének saját segédgondnoká
val is öszsze kellett tűznie. Ilosvay László segédgondnok 
ugyanis kihányatván a traktus által Györgytelekre helye
zett tanítót, Pogány Sámuelt; egy az egyházmegye által 
elutasított egyént (Balla Józsefet) vitetett oda be önha
talmúlag. Erre a Németiben máj. 4. tartott exmiszsziona- 
lis gyűlés 7. sz. végzésében kimondatott , hogy „koadjutor 
kurátor Ilosvay László úrnak, adasson tudtára, hogy ha 
ezen dolgot a maga rendes útjára viszsza nem viszi, a 
traktus a v. szuperintendenciára terjeszti, Györgytelek 
pedig arra utasittatott, hogy törvényes tanitóját vigye 
viszsza, a másikat pedig bocsássa útnak".

Az ugyanez évi máj. 20 iki Sályiban tartott exmisz- 
sziónális gyűlésre Szakái Mihály főjegyzőhöz levelet inté
zett ez ügyben a segédgondnok, a melyben mig egyfelől 
ezen törvénytelen tettét mentegeti, másként vádolja az 
aszszeszszorokat, hogy „mihelyt vásárlásra szükségök van, 
ketten hárman egybeülnek Szatmáron, és a mit akarnak, 
mindent végeznek, még pedig sokszor fundauientom nél
kül , melyet neki sem szoktak tudtára adni, és hogy 
sok részeges feslett erkölcsű papokat simpliciter deponál
nak , mégis mi okból, mi okból nem a protokollációt 
változtatják, a nótáriust pedig, hogy szebbecske irópen- 
nát válaszszon, arra inti". E levélre válaszolhatás végett 
(az 5. sz. a.) az esperesnek meghagyatott, hogy Sallós 
vásárra Szatinárra egész gyűlést hirdessen.

A válasz elmaradt, vagy azért talán , mert Ilosvay val 
versengeni nem akartak, vagy azért: mert a segédgond
nok állításában sok igaz volt, minthogy az időtájon any- 
nyi gyűlés nem tartatott, mint épen Kabay Ferenc espe- 
ressége alatt. A válasz helyett az 1804. máj. 2-ikán Szat
mári Németi István aljegyző elnöklete alatt tartott e. m.



gyűlés (11. sz. végz.) a segédgondnokságra Uray József és 
Isaák Gáspár főszolgabirákatsDomahidi Lászlót kandidálja.

A szavazatok 1804. julius 4-ikén Szatmárt felbontat
ván, a beérkezett 49 szavazat közül 35-tel U r a y  Jó z se f  
segédgondnokká választatott, ki is ugyanez év auguszt. 
29. gyűlésben Szatmárt meg is jelent, a midőn a szupe- 
rintendencián leendő bemutatására Szakái Mihály főjegyző 
és Vári Ferenc ülnök deputáltattak.

E gyűlésben az egyházmegyének tudtára esvén Kabay 
F. esperes gyengélkedése is, Uray József segédgondnok 
elnöklete alatt egy küldöttség lön megbízva, hogy magá
tól a gyöngélkedő esperestől tudják meg Krassóu, képes
nek érzi-e magát a kormányzásra? A küldöttség meg
bízatásában el is járt, és az e. m. tanács csakugyan ez 
év szeptemb. 23. a Rápolton tartott gyűlésben, K. F. 
gyengélkedése idejére, Szakái Mihály főjegyzőt proszéniorrá 
tette, papi teendőinek végzése pedig a szomszédos lel
készeknek tétetett kötelességévé. Az esperes gyöngélke- 
dése azonban nem tartott nagyon soká; már 1805. jul. 
5. Szatmárt tartott e. m. gyűlésben ő elnökölt; sőt az 
1806. máj. 23. meghalt Vecsey Sámuel helyett püspökké 
választott Be nedek  Mihá ly  előtt, mint legidősebb espe
res, ő olvasta az esküformát.

1807-ben ismét új segédgondnokot választott a szat
mári egyházmegye, s a megválasztott K i s d o b r o n y i  
I s a á k  G á sp á r  főszolgabíró, az 1807. márc. 13. gacsályi 
gyűlésen, székébe be is iktattatott.

A szatmári s németii egyházközségekkel szintén ismét 
baj volt; nem akarták az e. m. felügyeletet elismerni. 
Ez okból az egyházmegye kimondá: hogy az e. ni. tanács
nak oly egyház belhivataluokaira, hol az egyházmegyei 
felügyeletet el nem ismerik, semmi gondja. Elvégre is 
még ezen (1807. márc. 13.) gyűlés alatt a szatmári s 
németii követek megbízóik nevében reverszálist adtak,



hogy a traktuális inspekciót elismerik, különösebben a 
kanonika vizitációt mindkét egyház befogadja, s igy az 
emlitett határzat minden szatmári s németi belhivatalno- 
kok, s különösebben a tanítókat illetőleg (a 11. sz. a.) 
eltöröltetett.

IV. Do g m a t i k a i  á l l á s pon t .  Kul tusz .  V a l l á s 
e rkö l c s i  élet.  A dogmatikai álláspont e korszakban sem 
változott, maradván az orthodoxia határai közt. A kultusz 
egyöntetűsége és különösen a sákramentomok kiszolgálta
tásának egyformasága céljából az 1800. márc. 19. c.-dá- 
nyádi gyűlés a (6. sz. a.) esperest megbízta, hogy — 
a szatmáregyházmegyei gyülekezetek és lelkészek szá
mára — agendákat készítsen. Az úrvacsorája kiszolgáltatása 
pedig következő napokra tűzetett k i , u. m .: húshagyó 
kedd utáni második vasárnap, husvét első, pünköst első 
napjára, augusztus utolsó vasárnapjára, advent első vasár
napja és karácson első napjára. K. az agendákat el is 
készítette, s az 1800. szept. 30. tartott gyűlés azok meg- 
birálásával Szakái Mihály, Váry Ferenc és Borbély János 
aszszeszszorokat megbízta; azonban sem az ágendák, sem 
bírálatukról nincs többé emlékezet. Az úrvacsoraosztás 
jelenben is az ekkor megszabott időben történik, csak
hogy Szatmári és Németiben az ünnepek mindkét napján 
is kiosztatik. A sátoros ünnepek pedig a két gyülekezet 
kivételével nagyobbrészt 3 nap tartatnak. Az isteni tisztelet 
szintén oly modorban végeztetett, miként ma.

A temetések alkalmával nagy divatban volt a verses 
búcsúztatás, a miért is az 1795. máj. 28. németii gyűlé
sen a verses búcsúztatók ellen a 10-dik szám alatt egy 
kemény statutum hozatott, mely azokat, mint pogány 
szokás kifolyásait betiltja s ellenök bírságot szab.

Az 1800. márc. 10-iki 7. sz. végzésben a lelkészek 
serkentése végett, az ülnököknek kötelességökké tétetett 
az ifjú lelkészek munkáinak átvizsgálása, miről az espe



resnek jelentést kelle tenniük. A köznapokra pedig 
használat végett kittízettek Szikszai „Lelki áldozatai és 
Makiári „Közönséges heti könyörgései.

A vallás-erkölcsiélet illusztrálásául elég legyen any- 
ny i, hogy még az aszszeszszorok is több gyarlóságot 
követtek el, igy p. az 1795. máj. 28-iki gyűlésen egy 
„vigyázatlan tesztimónium adásért" egy aszszeszszor meg- 
dorgáltatott, s egy részeges és káromkodás pap letéte
tett, a felebbezé8 neki felhagyatván. Fájdalom, sok eféle 
ügy fordult elő ez időben a szatmári traktus törvény
széke előtt! Nem lehet emlitetlenül hagyni itt, hogy bizo
nyos Sándorházy nevű cégény-dányádi nemes ember, 
egy reánézve kedvezőtlen egyházmegyei végzés miatt, a 
matolcsi templom szenteléséről viszszatérő Kabay F. espe
rest útközben megtámadta, mondván: „Most jövök Eger
ből. Szabad nekem lopni, rabolni, gyilkolni stb.; mert 
mindezt a papom nyakába vetem! Most már megöllek 
stb. stb.“ Ugyanynyira, hogy ha a vásárról megtérő sz.- 
németi mesteremberek ellene nem állnak, Kabay F. espe
res alig menekülhetett volna meg. K. F. ez ügyet a várme
gyére adta; de az eredményt kipuhatolnunk nem sikerült.

V. I sko l aügy .  1803-ban a s z a t m á r i  g imnáz ium 
ügyét karolta fel az egyházmegye. A megelőző évben már 
jelenté a szatmári egyház, hogy a szatmári iskolát régi 
virágzó állapotába szándékozik viszszaállitani, 8 legelőbb 
is építkezni akar, e végből a traktus pártfogását, s az 
egyes gyülekezetek segélyét kéri. Mindez megigértetett, 
s a traktus az egyes gyülekezeteknek hathatósan ajáulá 
a szatmári iskolát. Ezenkívül ez év febr. 16. és 17. Szat
mári tartott e.-megyei közgyűlés a 3. számú végzésével 
megrendelé az iskolaépítés szándokának közhírré tételét; 
továbbá a lelkészeket útasitá, hogy járjanak végére, addig 
is , mig a szatmári egyház követei megjelennének, micsoda 
segélylyel lehetnének egyházaik tagjai évenként vagy



egyszer mindenkorra, s különösen a földesurak? Segé
lyül nemcsak pénz, de bárminemű termény, s építkezés
hez szükséges anyagszer elfogadtassák. A szomszéd egy
házmegyék , s a nagyobb méltóságú s birtokú földes- 
urak e közcél előmozdítására egyházmegyeileg szintén 
megkerestetni rendeltettek

A n é p o k t a t á s ü g y  előbbvitele tekintetéből 1795. 
máj. 19. egy statútumot alkotott a tiszántúli ref. egyház- 
kerület, mely minden egyházmegyére, s igy a szatmárira 
is tartozván, kiemeljük belőle a következőket: elrendel
tetett, miszerint minden tanitó egy jegyzőkönyvbe Írja be 
naponként délelőtt és délután mit és menynyit tanított, 
s hetenként mutassa be e jegyzőkönyvet az iskolafelett 
őrködő bizottságnak, s az egyházlátogatáskor az esperes
nek. Köteleztetnek továbbá az iskolafelügyelők, hogy az 
iskolákat látogassák, s lássák meg, „nem tölti-e a tanitó 
az időt leckemondatássalu. Szigorú intézkedés történik, 
az iskola javának szemmel tartásáról s a tanítók felett 
való fegyelem gyakorlásról. Tantervűi kijelöltetik az 1795. 
Debrecenben kiadott „a tanítás rendi módja stb.u „De 
mivel azt minden külömbség nélkül minden iskolában 
bevinni nem lehet, szükségtelen nevezetesen és csupa idő
vesztés a kisebb oskolákban a deáknyelv tanítása; válasz- 
szón tehát minden traktus, mind a kurátorátus, mind a 
prédikátorok közül olyanokat, a kik a közelebb említett 
tanítás módjait (debrecenit) megnézvén és kiválogatván a 
tanitni valókat, a szerint tegyenek rendeléseket minden 
eklézsiabeli oskolában, a mint annak állapota s kör- 
nyülállásai kívánják. Következéskép minden traktusban 
két rendbeli oskolák legyenek, olyanok t. i., melyekben 
csak magyarul tanítsanak, és olyanok, melyekben a deák 
nyelv is tanittassék. Mivel továbbá az iskolamesterek fize
tése ahoz képest vagyon többnyire intézve, a mint a gyer
mekek a deák grammatikának e vagy ama részét tanulják,



mint deklinációt stb., tegyen minden traktus olyan rende
lést, hogy a mely oskolában a deák nyelv nem fogna 
ezután taníttatni, azt a fizetést más egyébnek a tanulá
sához kösse, vagy pedig az oskolábajárásnak esztende
jéhez , úgy mindazáltal, hogy ha világosan kijönne, 
hogy az iskolában nem egy két, hanem több gyermek 
találtatnék, a kik olvasni nem tudnának, és ennek a 
mester volna az oka, az azoktól járó fizetése is a traktus 
megítélése szerint lefogódjék". Meghagyják aztán e jkvi 
pontok, hogy évenkint kétszer exámen tartassák, s erre 
a tanító a mulasztók neveit beadja, s okát adja annak 
is , ha valamelyik gyermek tudatlan maradt stb.

Ezenkívül a szatmári ref. egyházmegyének magának 
is van ezen időből egy a néptanügyre vonatkozó statú
tuma , melyben az oskolákra vigyázóknak kötelességükké 
tétetik, hogy a növendékeket vegyék számba, s ha a 
szülők gyermekeiket tanittatni nem akarják, „bírói hata
lommal is cselekedtessék velők kötelességeiket". A fel- 
ügyelök vigyázzanak továbbá a gyermekek klaszisára, 
„hogy az csinos, egészséges, tapaszos, jóluiegfedett és 
bekerített, földe egyenes, nem gödrös legyen, s hogy 
abban alkalmatos ülőhelyek, asztal két arasztnyi széles
ségű , a melyen írhassanak , ajtó, ablak , kiviilfíítő kályha , 
iró és kótás tábla, ivóedény, és a klaszistól távol árnyék
szék legyen". „A szatmári, németi, gyarmati, csengeri, 
sályi, tyukodi, zsarolyányi oskolákon kivíil közönsége
sen a tanító ne tanítson deák nyelvet, hanem csak magyart, 
a kinevezett oskolákban se kényszerittessenek a deák 
nyelv tanulására, kik tanuló emberek nem akarnak lenni, 
ha pedig némely szülék gyermekeiket deák nyelvre is 
akarják tanittatni, vigyék a nagyobb oskolákba, ha pedig 
a helybeli oskolamester arra való, hogy azt is tanítsa, 
szaka8zszon bizonyos órát, az oskolákra vigyázók pedig 
szemmel tartsák, hogy a többi gyermekek idejét el ne



lopja“. „A mely oskolában a gyermekek jó számmal van
nak , nem szükséges mindazokat halottra bocsátani, (t. i. 
énekelni.) Az innepi kántációk a hol még eddig gyako
roltattak , egyátalában elhagyattassanak; hasznosabb dolog 
tanulására kell használni azt az időt, melyet a gyermek 
rithmus tanulással eltölt. Az oskolát tanítók tisztességes 
fekete vagy setéik ék persia bárány vagy más fekete pré
mes mentét, vagy ancepset szerezzenek; színes kaputro- 
kot, tászlit, mancsétot, nyirett üstököt, teljességgel ne 
viseljenek; a nagyobb helyeken s egyebütt is , a hol 
lehet, a szolgálatot hoszszú ruhákban tegyék, prédikáto
rokhoz , pátrónusokhoz, eklézsia gyűlésbe, esperes eleibe 
abban menjenek". A tanítás és tanulás idejéről a követ
kező rendelkezés tétetett: „A tanításnak és tanulásnak 
ideje két szakaszban vagyon, az egyik kezdődik tavasz- 
szal, a másik őszszel, mindegyik szakaszban vágynak 
vakációk, melyekben nem kell csakugyan a tanítástól 
megszűnni egészen, hanem kevesebb időt kell fordítani 
a tanításra, ilyenek már a három nevezetes ünnepek előtt 
egy hét, és utánna a csonkahét, kánikulában egy hónap, 
tengeri-szedéskor s szüretkor egy-egy hét, és a hol a 
sokadalom esik, a vásár napja: szerdán , szombaton délu
tán egy-két óra, melyet a tanító enged a játékra; de 
sem ilyenkor, sem máskor meg ne engedje, hogy tanít
ványai bottal, tekével játszanak, vagy fejeken forogja
nak , hanem játszanak lapdával, vagy pedig csináljon a 
tanító komédiát, azzal mulattassa őket. Tanítson azért 
mindennap délelőtt, délután, vasárnapokon pedig legszor- 
galmatosabban". Ezután jön a tanterv „a magyar iskolák 
számára, mik 4 esztendeig tartottak, továbbá a deák 
és magyar iskolákra", melyekben az első magyar oskola 
végezte után vették fel a tanulót, 3 évfolyammal. E tan
terv némely módositásokkal ugyanaz, mint a mely „A 
tanítók kötelességei, a tanitni valók rendi, módja"



cimíí könyvben Debrecenben 1795. s ismét 1812-ben 
kiadatott.

A t a n ü g y i  s t a t i s z t i k á t  1801-ből eként állíthat
juk öszsze: volt a szatmári ref. egyházmegyének 1801. 
77 iskolatartó egyháza — ide értve a több iskolával bíró
kat is, — 28,974 lélekkel. Ezekben volt egy valóságos 
középtanoda Szatmári, melynek legelső osztálya oratoria 
volt, egy profeszszor és 2 preceptorral; 4 leány- és 80 
vegyes iskola, öszszesen: 2535 tanulóval és 84 tanító
val , kik közül 24 egyszersmind pap is volt. E 84 iskola 
közül 14-ben u. m. Angyalos, Csenger, Cégénydányád, 
Gacsály, Fehérgyarmat, Matolcs, Óvári, Porcsalma, Sá- 
ly i, Sz.-Németi, Szárazberek, Tunyog és Zsarolyánban 
latinul is tanultak, és pedig Csenger, Gyarmat, Porcsalma 
és Zsarolyánban egész a szintaxisig; a többiekben pedig 
az olvasás és vallás voltak a legrendesebb tantárgyak, 
s ezek mellett természetesen a számvetés és írás is , noha 
az írást a lányoknak nem igen tanították; sőt még Szat- 
márt is , ha a leány Írni is akart tanulni, külön fizetett 
érte 20 krt. (Lásd a belhivatalnoki fizetések öszszegelt 
kimutatását 1801.)

VI. Bel h iva t a ln o  kok h ívása ,  e l b o c sá t á sa ,  s 
j av ad a lm azá sa .  A belhivatalnokok hívása s elbocsátása 
a régi módon történt, mely tömérdek viszszaélésre nyi
tott útat, mint a következőkből kitetszik: „1798. febr. 
21-dik 9. sz. v. Szokásban volt eddig kevés eklézsiáknak 
kivételével, hogy minekutána a t. prédikátorok közönsé
ges megegyezésből következő esztendőre megmarasztattak 
a sz. szolgálatra: első adventkor, vagy azután is annak 
nagyobban lehető megerősítésére bizonyos időben papfo
gadás neve alatt vendégséget szoktak gyakorolni, még 
pedig az italra nézve többnyire az ekkla szükségére, s 
Isten dicsőségére gyűlt alamizsnából. Mely cselekedet ellen
kező lévén az Isten dicsőségével, s az ekklák előmene-
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telével: annak végkép való eltöröltetését a az. szék állha
tatosan elvégezte, anynyival inkább, mivel az eféle ven
dégségnek szeretet volna a célja, de sok helyeken rósz 
kimenetele szokott lenni—  Különben az a maradás, 
mely a régi mód szerint leszen, invalidáltatik".

„Ugyanekkor végeztetett, hogy minden eklézsia, a 
hol csak iskolamester nincs, harangozót a t. prédikátor 
fizetésének csonkítása nélkül fogadjon: nehogy a t. pré
dikátorok , az eddig magok gyalázatával gyakorolt haran
gozással terheltessenek". (5. v.) Majd nehány év múlva 
utasittatott az esperes, hogy a belhivatalnokok szokott 
fizetés és szolgálati illetményének elfogói s nem teljesítői, 
s az egyházi épületek elhanyagolói ellenében, az 1800. 
márc. 10-iki gyűlés 13. sz. végzése s a helytartótanács 
egy idevonatkozó intézménye szerint járjon el s illetőleg 
ezek ellen a szolgabirókat kérje fel. Ezen belhivatalnoki 
terményfizeté8 váltságát, az egyházkerület a folyó árban 
szabta meg.

A stolárét az 1807. szept. 30. Szatmárt tartott e. m. 
gyűlésben következőleg szabályozta: 1) Keresztelésért 30 
k r., háznál 1 rhft. 2) Esketésért 30 garas, a háznál 3 
rhft. Hirdetési bizonylatért 1 rhft., mely egészen azé, a 
ki kiadja. A hirdetésért külön-külön 18 kr. 3) Prediká- 
ciós temetésért falun közönséges prédikációval 2 rhft., 
búcsúztatóval 4 rhft. A városon predikációstól 4 rhft., 
búcsúztatástól 8 rhft. 4) Az oskolamesternek predikációs 
halottért 1 rhft., énekszósért 30 kr. 5) A mátrikula kiírás
ért 1 rhft. 6) A traktuále protokollum kiírásáért 1 rhft. 
a nótáriusé, a pecsételésért 30 k r., mely a szénior úré, 
mint a kinél áll a pecsét".

Ugyanekkor a szegények kaszszája (gyámintézet) elin
tézésére a (3. végzés) a szatmári és németi papok s Jeney 
György szatmári főgondnok kiküldettek, jelentésök a 
következő gyűlésre beváratván.



Az esperes e. látogatási dija (4. sz. v. szerint) a 
népesebb egyházaktól 2, a kissebbektől, melyek a 30 
számot felül nem haladják, 1 rhft., az eddig szokásos 
provízióval együtt.

Az öszszes belhivatalnoki termény-fizetéseket illetőleg 
egyébiránt felszólitá az e.-kerület 1807. a traktust, misze
rint hívja fel a gyülekezeteket, hogy vagy jó fizetést 
adjanak belhivatalnokaiknak, vagy pedig jelentsék k i , 
melyik közelebbi egyházhoz akarnak afíiliáltatni.

VII. A l e l k é s z - g y á m i n t é z e t  a l a p í t á s a .  Az 1803. 
márc. 4. Németiben tartott e.-m. tanácsgytílésben, mara
dandó emléket emelt K a b a y  Fe ren c  esperes magának 
a szatmári egyházmegyében. Ekkor vettetett meg ugyanis, 
az ő kezdeményezése folytán, a „deficiensek kaszszája", 
vagyis mai nevén „lelkészi özvegy-árva-gyámintézet" 
alapja. E jótékony intézet megalapításában segélyére való
nak még Szakái Mihály fő- és Németi István aljegyző. 
Mindkettő méltó, hogy neve a buzgó esperes neve mellé 
jegyeztessék. (C. j.-könyv 62. lap.)

VIII. E g y h á z g o n d n o k o k r a  vona tkozó  határ-  
zat. Az 1800. márc. 19. c.-dányádi helyosztó-gyűlés azon 
szomorú tapasztalatot tevén, hogy az egyházgondnokok 
az egyházi vagyont hűtlenül, és többnyire elkezelik, a 
4. sz. végzésével megbízza Ilosvay László segédgondnok 
és Váry Ferenc papi ülnököt, hogy a gondnokok száma
dásait felülvizsgálják, s a hűtleneket a vármegye útján 
exequáltassák.



ÖTÖDIK KORSZAK.

A traktusok koordinációjától a forradalmi időkig 
1821— 1848/9.

a) Szakái Mihály esperessége. 1821—1829.
I. A k o o r d i ná c ió .  A gyülekezetek koordinációjá

nak végrehajtásával Szatmárvármegyében, a tiszántúli e.-ke- 
rület K i s d o b r o n y i  I s a ák  Sámuel  alispánt bízta meg. 
Az e végből 1821. nov. 22-ikén Gacsályban tartott e.-m.- 
gyűlésen elsőben is a nagybányai traktushoz csatolt egy
házak bocsáttattak el, u. m. Amac, Dobrács-Apáti, Batiz, 
Szárazberek, Tisztaberek, Egri, Garbóé, Szatmárhegy, 
Hirip, Kishódos, Nagyhódos, Homok, Kiskolcs, Nagy- 
kolcs, Kórógy, Krassó, Lázári, Szentmárton, Méhtelek, 
Mikola, Ombod, Kispeleske, Pettyén, Rozsály, Udvari. 
Majd 1822. jan. 25-ikén a Nagyszekeresen tartott egy
házmegyei közgyűlésen, a beregi traktusból vétettek át a 
következők: Tiszabees, Cseke, Csécse, Fiilesd, Tiszakó 
ród, Kölese, Istvándi, Milota, Botpalád és Sonkád; a 
szabolcsiból Panyola. (D. jegyzőkönyv 10—11. lap.) A 
távozó papoknak a gyámintézeti pénztárhoz való s szá
mukra a viszszatérhetés joga az 1821. nov. 22-iki gacsá- 
lyi gyillés 3. sz. végzésével fenhagyatott.

A koordináció magával hozá az egyházmegyei tanács 
rendezését is. 1821. előtt a szatmári traktusnak 10 asz- 
szeszszora volt, — most a beregi traktusból átkeblezet- 
tekkel ezeknek is szaporodniok kellett, minthogy a 
rendezés miatt ülnöki minőségüket el nem veszthet
ték; — az e.-kerület pedig az ülnökök számát 5 egyházi 
s 5 világi aszszeszszorban áll api tá meg. A traktus ennél
fogva az érdemleges határzatot egyelőre elhalasztá, később 
a beregi traktusból átjött aszszeszszorokat hivatalaikban



meghagyd, s a világiak közé az alispánt, K. Isaák Sámuelt 
is beválasztá. (L. u. ott. 12. lap.)

Hogy pedig az új szervezkedéssel felmerülhető bajok 
anynyival könynyebben orvosoltathassanak: a gacsályi 
gyűlés 1821. nov. 22-iki 6. sz. végzése — híven a kon- 
vent végzéséhez, — a kanonika vizitációnak a segédgond
nok közreműködésével történendő végzését is megrendeld. 
(L. u. o. 11. lap.)

Az egyházmegyei közigazgatás a koordináció után 
hova tovább költségesebbé válván, menynyiben a kon- 
vent az agenciális kaszszát sértetlenül felküldeni rendelte 
a kerületre: ezáltal 1823. szept. 2., az egyházmegye — 
költségeinek fedezése végett, — az évenkénti négy publiká
cióra, a lelkészi kibocsátás, lelkészi és tanítói bekeble- 
zések és promóciókért s változtatásokért fizetendő dijak 
szedésére utasittatott.

II. A papi  h i v a t a l t  i l l e tő  h a t á r za to k .  A pap 
ság á l l á s a ,  e rkö l c s i  élete.  A papi hivatalt illetőleg 
több kerületi statutum hozatott. így 1828. aug. 8. 52. sz. 
alatti meghagyja, hogy senki a sz. szolgálatok teljesíté
sére a tiszántúli egyházkerületben ki nem bocsáttathatik, 
mig főiskolai s más bizonylatai előmutatása után a püs
pök és a mellé rendelt küldöttség előtt a vocabilitatis 
censurát le nem teszi. 1829. aug. 7-iki határzat szerint 
e vizsgát a theologiai tanárkar előtt bármikor le lehet tenni. 
E határzatok fennhagyták az egyházmegye azon jogát, 
hogy a belépendő egyéntől vizsgát követelhessen, mely 
az exmissio alkalmával gyakoroltatott is. Időközi lelkészek 
azon egyházban , hol szolgáltak, rendes papok nem lehet
tek , káplánok sem, kivéve ha huzamosabb ideig szol
gáltak és csak főnökeik halálával. (1826. ápr. 22. 40. 
sz. végz.)

A felszentelést, melyet a távoli esperesek — a régi 
szokás joga s a Zoványi kánonok erejénél fogva — gya



koroltak, az 1824. okt. 2-iki kerületi végzés világosan 
kiveszi az egyházmegyék kezéből, mig a vizsgavételt 
jogaiknak nyilvánitja. Az 1828. aug. 8. 51. sz. határzat 
pedig a felszentelt lelkészek közül a kitűnőket köröz
tetni rendeli.

A lelkészhivást illetőleg az 1826. okt. 7. egyliázker. 
határzat világosan kimondja, hogy a lelkészhivó egyházi 
elöljáróság köteles a fizetés-levelet megerősítés végett az 
illető esperesnek beterjeszteni, ki csak ennek megerősítése 
után adja ki az illetőre konszenszusát. A G. K. XIX. 
kánon szerinti „nova vocatio" vagyis a „papmarasztásnál" 
napirenden levő viszszaélést korlátolandó a t.-t.-e.-kerület 
1813. okt. 4. 97. sz. végzésében kimondá, hogy az nem 
a nép, hanem az egyházi elöljárók — mint egyházi kép
viselők által — történjék, minden vendégeskedés s a lel
készek terheltetése nélkül. Majd 1815. aug. 12. 114. sz. 
határzatábau ismét kijelenté, hogy kánonaink az ország- 
gyűlés és király által megerősítve lévén, mint országos 
és kötelező erejű törvények, az egyházak elöljáróit a lel
kipásztorok ügyében birákká nem teszik, hanem az espe
rest és egyházvidéki tanácsot; és ez az első törvényszék 
minden egyházi dologban. E szerint a mely eklának 
panasza van, jelentse az esperesnek, ki a panaszt meg
vizsgálja s az e.-m. tanácscsal megítéli. És ha az Ítélet 
oda megy k i, hogy az eklának méltó panasza van: akkor 
és nem elébb van joga kimondani, hogy lelkipásztorát 
nem marasztja stb. Az 1818. okt. 3. 78. sz. végzés hason 
szellemben nyilatkozik.

A papság erkölcsi életét illetőleg, — fájdalom! — e 
korban is voltak egyének, kik azt saját szenynyes életűk
kel elhomályosítani törekedtek. A botrányos viselet, laza 
erkölcs és hivatali hanyagság nem volt példa nélküli. E 
mellett pártoskodás dúlt a papság kebelében, 8 különö
sebben a debreceni főiskolából kikerült egyének irigy



kedtek Patak fiaira. így Inczédy József és Szabó János 
azzal vádaskodtak a szuperintendens előtt, hogy a pataki 
kollégiumban tanult papok a debrecenieket elnyomják s 
a gyűlölködést szitják ellenök. Vádjaik alaptalansága 
kiderülvén, az e.-kerület okt. 4. és 5. Ítéletével kérdé
sessé tette traktuális és lelkészi állásukat is. A traktus 
ennélfogva Szabó Jánost az aszszeszszorságtól örökre, 
Inczédyt pedig egy évre elmozdítja. (C. j. 93. lap.) E 
torzsalkodásban a földesurak többé kevésbé megnyervén 
a döntő súlyt a traktuson, s azt a papsággal keményen 
éreztetvén, a papok nagyrésze szintén rokonszenvezett 
azokkal, kik „a helv. konfeszszión levő túlatiszai prédi
kátorok" neve alatt a felség elé kérvénynyel járultak. 
Isaák Gáspár segédgondnok érzékenyen panaszkodik e 
felett a gacsályi gyűlésen 1821. nov. 22.

III. Sz a tm ár i  g imná z ium  ügye.  Szakái Mihály 
esperességének egyik főmozzanatát képezi a szatmári gim
názium új életre lendülése. Az 1812. jul. 1. Szatmári tar
tott gyűlés egyik főtárgya vala ugyanis gf. Rhédey 
Lajosnak a szatmári iskola főgondnokságáról való lemon
dása. Uj főgondnokot kellvén tehát választani, ez okból 
az 1813. jan. 13. Szatmári tartott traktuális gyűlésen a 
szatmári egyház egy tekintélyes küldöttséggel képviseltette 
magát, s e gyűlésen báró W es s e l é ny i  J ó z s e f  közép
szolnoki főispáni helytartónak főfelügyelővé, s I s a á k  
G á s p á r  segédgondnoknak helyi felügyelővé választása a 
szatmári iskola részére, tervbe is vétetett. Isaák nem lévén 
jelen, e miatt a febr. 2. ugyancsak Szatmári tartandó 
egyházmegyei gyűlésen leendő megjelenésre felkéretett, — 
„a midőn is a szatmári eklézsia az iskolaépítéshez hozzá
fogni akarván, az oskola építtetésére készült plánumnak 
megvizsgálása és az építés jobb móddal lehető elkezdé
sének meghatárzása, és a környékbeli inspektor megvá
lasztása" — e gyűlésre tétetik át. (C. j. k. 34. lap.)



Február 10-ikén meg is nyílt a fentebbi célból ösz- 
szehivott gyűlés, s ebben 1) K. Isaák Gáspár a szatmári 
iskola gondnokságára elválasztatván és „személyesen is 
megkéretvén, vivát kiáltások közt felvállalni méltóztatott". 
2) Felolvastatott a báró Wesselényi Józsefet a „fofelvi- 
gyázói hivatala elfoglalására felkérő levél, mely is helybe- 
hagyattatván, elküldetni meghatároztatott“. (C. j. k. 35. és 
36. lap.) Ugyan e hó 17. Porcsalmán tartott népes disloka- 
cionális gyűlésben e kérlevél ismét felolvastatott, jegyző
könyvbe iktattatni határoztatok. (67-ik lap.) Az építés 
pedig az elfogadott terv alapján munkába vétetett. Május 
5. ismét e.-m. gyűlés tartatott e tárgyban Szatmári, hol 
b. Wesselényi elfogadó válasza felolvastatott. Ugyancsak 
itt (9. sz. v.) elhatároztatott, hogy az esperes körlevélben 
szólítsa adakozásra az egyházakat, s ezenkívül a szom
széd egyházmegyék esperesei is megkerestessenek segély 
eszközlése végett.

Szakái Mihály esperes e végből 1813. május 10. kelt 
körlevele 4. pontjában írja: „Minthogy sokkal bővebb 
segedelmet kiván az a közhasznú épület (t. i. a szatmári 
iskola) meghagyatik tiszt, uraiméknak, hogy annak esz
közlésében legyenek munkások, a mely úgy lészen, ha 
a tehetősebb hallgatóikat személy szerint megszólítják, és 
megkérdezik mit ajánlanak akár egyszerre, akár eszten
dőnként, mig épül... aztán azoknak ajánlásokat s nevei
ket felírván beküldik Gáti István szatmári prédikátor asz- 
szeszszor úrhoz... Ezenkívül minden esztendőben, egyszer 
aratás után, publikálni fogják, s aztán házanként egy
házfi által mindentől a mit adhat beszedik, folyóáron 
eladják, a pénzt Gál Sámuel úrhoz küldik stbu. Ez és 
ehez hasonló felhivások nem maradtak eredmény nélkül, 
az egyházmegye gyülekezetei s egyesek is buzgón ada
koztak , s a díszes gimnáziumi épület felépült, s áll 
ma is !



IV. Né p i sko l aügy .  T a n í t ó k  á l l á s a .  Az elemi 
tanügy szabályozása s egyöntetűsége tekintetéből a tiszán
túli ref. egyházkerület az 1812. nyomatott „Tanítás rendi" 
című vezérfonalhoz való szoros alkalmazkodást a tanítók
nak 1813. októb. 4. szigorúan meghagyja, 1817. jan. 11. 
pedig utasítást ad a tanítóknak az „Útmutatás" cimtí 3 
kötetes könyv használatára nézve. Meghagyja ezt annyira 
betanulni, hogy a gyermekek előtt saját stíljükön, könyv- 
nélktil elmondhassák ; csak a két éves iskolásokkal sze
reztessék meg, akkor is csak azután tanultassák, miután 
tartalmát jól megmagyarázták. 1819. márc. 9. pedig szi
gorúan meghagyatik, hogy a „külső oskolákban" azon 
gyermekeknek, kik csak két—három évig gyakorolják 
az iskolát, a diák nyelv helyett taníttassák a vallás, kér. 
erkölcstudomány, bibliai história, folyvásti szép és helyes 
irás, számvetés és éneklés. Ugyanekkor a lelkészek s 
külső elöljáróknak szigorú kötelességévé tétetett, hogy 
felvigyázzanak; miszerint a tanítók magokat a felsőbb 
utasítások- és szabályokhoz alkalmazzák-e ? Mind a fi-, 
mind a leánytanitók uősülése már előbb, 1813. jan. 11-ikén, 
mint eleugedhetlen követelmény sürgettetett a kerület által.

Az egyházmegyei konzisztórium pedig 1821. jun. 
13-ikán Szatmári következő határzatokat hozott: 1) Minden 
egyház egy jegyzőkönyvet készíttessen „Vizitationale pro- 
tokollum" cim alatt, melybe a lelkész az elöljárósággal 
együtt időnként tett vizsgálat eredményét pontosan be
jegyezze s e jegyzőkönyv rendesen a lelkésznél álljon. 
2) Az iskolatanitók a szuperintendencia rendtartása szerint 
tanítani utasittatnak. Különösen a vallásra nézve a Kis
káté , kérdéses Sz. história, s a Hübner félretétetnek, az 
Útmutatás felvétele pedig meghagyatik. Az 1) pont alatti 
végzés csak megújítása volt az e. kér. 1811. ápr. 27. 67. 
sz. határzatának.

Magáról a szatmári egyházmegyei tanítók nagy



részéről kevés dicséretest mondhatni. Ennek oka nagy
részt a tanítói állás alárendeltsége s magokban az illető 
egyénekben keresendő. A tanítók korhelysége, tudatlan
sága, s e miatt a tanügy s nevelés hiányainak orvoslá
sára Szakái Mihály esperes Krassón 1817. márc. 19—20. 
tartott gyűlésen felhiván a traktus figyelmét, a 2-ik sz. 
végzéssel elhatároztatott , hogy a tanítók minden eszten
dőben megcenseáltassanak, s az aszszeszszorok között az 
iskolák kiosztassanak, kik azokat illető körükben meg
vizsgálni s róluk jelentést tenni tartoznak. (C. j. k. 76. 
lap.) 1825-ben az esperes egy körlevele szerint, a panyolai 
egyházmegyei gyűlésen Isaák Gáspár segédgondnokot a 
a belső személyek iszákossága s kihágásai keserű kifaka- 
dásra kényszeriték, minél fogva jövőre az ilyenek ellen 
a hivatalvesztés mondatott ki büntetésül. Ugyanekkor 
meghagyatott a tanítóknak, hogy évenként kétszer, tanítvá
nyaikkal az exáment megadni semmikép el ne raulaszszák.

V. L e l k é s z - g y á m i n t é z e t i  sze rvezkedés .  Az 
1813. máj. 5-ki szatmári gyűlésen a pénztárnok Gál Sámuel 
jelentette, hogy a gyámoldai pénztár készpénzben 194 
rhfrt. 10 és ‘/2 krt., kötvényekben 70 rhfrtot tett. Ugyan
akkor az alapszabályok elkészítésével az esperes elnöklete 
alatt Törös István és Inczédy József aszszeszszorok meg- 
bizattak; a pénztár pedig Ozsváth János gondjaira bízatott. 
(5. és 6. sz. végz. C. j. k.) Az új alapszabályok 1813. 
szept. 29. szatmári gyűlésen elfogadtattak, (u. o. 43. lap. 
1. sz. v.) Azonban átalános tetszést nem nyervén, a közpap
ság az 1815. ápril 13. e.-m. gyűlésre — Szatmárt — egy 
emlékiratot nyújtott be, melyben a gyámoldai pénztár, 
mint közös tulajdon feletti rendelkezésbe, s igy az alap
szabályok hozatalába is magának befolyást követel. A 
konzisztórium engedett, s a 22-ik sz. végzés az összes 
papság meghívását elrendelé. (C. j. k. 61. lap.)

Gyűlés tartatott e végből Szatmárt 1815. jul. 4. és



5., mely abban állapodott meg, hogy „a deficiens cassa.. . 
kapitális summa legyen, mely 1500 rhfrtban állapíttatott 
meg, mi végre a még künn levő restánciák mind hajtód
janak be; és még ezentúl két esztendeig adakozzanak a 
közelebbi felvetés szerint; a két esztendő eltelvén, az 
időhöz és környülállásokhoz való határozást tegye meg 
akkor ismét a vener. traktus.* (C. j. k. 11. sz. v. 62.
lap.) A 12. sz. végzés megállapítja az alapszabályokat. 
Az élőbeszéd elmondja, hogy a gyámolda „1803-ban ala
pitta tott és Szakái Mihály sugorgatta és gyarapitá 1810-ig 
s annyira is ment, hogy a pénz megváltozása előtt 900 
s egynéhány forintra szaporodott bankó cédulában. . . .  
aztán 192 frtra leszállott; de már 863 rhfrtra emelkedett 
váltó cédulában." Ezután következik a 24 cikkíí alap
szabály (u. ott 63. és 64. lap), melyben: A fizetés nyolc 
évre szabatott, még pedig az illető egyházak jövedelméhez 
mérve. A kezelésből az esperes, közpénztárnok kizárattak 
s a kötvényminta is megállapittatott. 1817. ápril 30. 
szatmári gyűlésen a közpapság ismét nagy számmal jele
nik meg s a gyámintézetet illetőleg újabb szabályokat 
hoz. Ezek közűi legnevezetesebb az , mely meghagyja, 
hogy a költsön két évnél hosszabb tartamra senkinek se 
adassák. (C. j. k. 80. lap.)

VI. A g o n d n o k o k ,  e l ö l j á r ó k  e l j á r ása .  A gond
nokok s elöljárók igen hanyagul teljesíthették ez időben 
tisztöket; mi megtetszik onnan, hogy nemcsak az 1816. 
évi egyházkor, határzatok sürgetik a pontos és lelkiisme
retes számadást, az egyházi épületek jó karban tartását, 
a belhivatalnoki fizetések pontos beadását, hanem Szakái 
Mihály esperes majd minden körlevele teli az egyházi 
elöljáróknak kötelmeik teljesítésére való unszolásával; sőt 
maga Izsaák Gáspár segédgondnok is fenyegeti őket az 
ellenök való fellépéssel 1812. ápril 12. kelt körlevelében. 
Hogy az egyházi elöljárók, az egyházi vagyon hűtlen



sáfárai voltak nem csoda, mivel a szegény pap remegve, 
hogy a másik évre nem marasztatik, őket kellőleg ellenőrizni 
alig merészelte! A belhivatálnoki fizetések beadásánál 
szintén ezen ok miatt nem találkozunk kellő pontossággal.

VII. V a l l á s e r k ö l c s i  élet.  Hol a lelkészeknek volt 
kire támaszkodniok, ott a valláserkölcsi élet virágzott, s 
az egyházi fegyelem nagyon is szigorúan kezeltetett. így 
p. o. Nagyszekeresen az Isaák-család birtokán, egy asz- 
szony — S. J.-né — csak egyházmegyei megdorgálás után 
jogosittatott viszsza az Urasztalához, honnan 1814-ben 
eltiltatott. (C. j. k. 61. lap.) Ellenben ott, hol a földes
urak adták a rósz példát, vagy a pap maga érdemelte 
volna meg a fenyítéket, ott az egyházi fegyelemnek Ilire 
sem vala. Az utóbbi esetre is volt példa, az előbbinek 
pedig legszomorúbb példáját adta Vetéssy Ambrus vetési 
közbirtokos, ki Győry József vetési pap házára reátör
vén cselédivel, a papot kegyetlenül úgy megverte, hogy 
ez talán épen a sújos sebek következtében meghalt. Benne 
a papság és vallás sértetvén meg, az 1817. ápril 30. 
Szatmárt tartott e.-m. gyűlésen, Sz. M. esperes indítvá
nyára, a 6. sz. végzésben a segédgondnok megbizatott, 
hogy a traktus nevében’, Vetéssy ellen a vármegyén indit- 
son keresetet. (C. j. k. 79. lap.)

VIII. Vegyes  i n t é z k e d é s e k ;  f e l sőbb  r end e 
letek.  Az egyházmegye 1817. márc. 19.20. tartott gyű
lésében Gáthy András levéltárnoknak — megrendelte egy 
bizottság közreműködésével — az e.-m. statútumok öszsze- 
gyüjtését; de ez intézkedés úgy látszik papíron maradt. 
(C. j. k. 77. lap.) Az egyházkerület az egyházi szavazás
nál , a szavazatok számát a gyülekezetek száma s azok
ban hivataloskodó lelkészek menynyiségétől tette függővé 
az 1821. szept. 3. végzésével; a gyülekezeti jegyzőköny
vek vitelét 1823. aug. 8. (23-ik sz. v.) meghagyó; az 
anyakönyvek pontos vezetését az 1818. évi felsőbb ren-



delet nyomán, 1818. jul. 19. a lelkészek kötelességévé 
tévé, miknek egyik eredeti példányát a törvényhatóságok 
levéltárába átszolgáltatni, az 1827. XXIII. t. c. tette szi
gorú kötelemmé.

Az 1815. és 1827. évi felsőbb rendeletek a halot
taknak 48 óráig tartása, s a temetés alkalmával a tem
plomon kívül hagyása iránt intézkednek.

Az áttérést illetőleg a hatheti oktatás kötelezővé téte
tett, s az erről szóló bizonylatszerzés végett, az illetők 
a polgári hatósághoz utasittattak. (1828. aug. 8-iki ren
delet.) A nemegyesült görögöket illetőleg a hatheti okta
tást kívánni nem szabad. (1816. jan. 13. 20. sz. végz.) 
Törvénytelen gyermek, bárha vélt atyja r. kath. volna 
is, ha anyja evang., annak vallását követi. (1815. ápril 
24. 62. sz. v.) Az elválást, hirdetést stb. tárgyazó kor
mányi s felsőbb rendeletek sokkal ismeretesebbek e kor
ból , minthogy itt ismertetni szükség volna.

b) Nagy Gedeon esperessége 1832—1836.
I. I n t e r r eg nu m .  Szakái Mihály halála után Ozs- 

váth J. esperessé választatott ugyan 1830. febr. 16., de 
jegyzőkori mulasztásainak Ilire az egyházkerületre is eljut
ván , meg nem erősittetett; különben szélhüdése miatt 
maga is lemondott. Több gyülekezetben nagy zavar lévén, 
az e.-kerület az egyházmegyét kihallgatatlanul keményen 
megrótta, s 1831. új esperes-választást rendelt el. Az 
Isaák Gáspár segédgondnok elnöklete alatt Csengerben 
1831. febr. 13. tartott közgyűlés kiliirdeté tehát a szava
zást, de egy régibb e.-ker. statútumra támaszkodva azon 
világos kikötéssel, hogy a kik per alatt vannak: „neve
zetesen Inczédy József t.-becsi prédikátor, ki a kaszszák 
dolgában hűtlenséggel terhelődik, simpliciter mind a nota- 
riu8Í, mind az esperesi voxolásból kihagyattassék, vala
mint György József sz.-németi prédikátor is több rendbeli



vádak terhe alatt lévén, ezúttal a voxolásnak tárgya nem 
lehet". (D. j. k. 276. lap.)

György József egy a püspökhöz intézett iratában 
azonnal tiltakozott e határzat ellen; a püspök pedig kemé
nyen reá irt a traktusra, s minden aktát — „ha ugyan 
úgy van a dolog, mint folyamodó előadja," — a györgy- 
napi gyűlésre beküldeni parancsolt; a szavazást rendelő 
körlevél elindítását, illetőleg a netán beérkezett szavazatok 
felbontását betiltotta. Az egyházmegye erre jelenté, „hogy 
a vádaskodót méltán zárta ki a választhatók sorából; 
mert már négy éve foly ellene a traktus előtt azon becsület
sértési per, melyet táblabiró és szatmári szenátor Mándy 
József kezdett, éppen az, ki Gy. J. Németibe vitelének 
főeszközlője volt, s mely alperes makacssága miatt be 
nem végeztethetett. Továbbá: az éppen ez ügyben kikül
dött segédgondnokot is megbecstelenitette, mely miatt 
szintén bepereltetett. Végre: szupplantáció gyanúja ter
heli , s oka a cégény-dányádi botrányos pernek, a meny
nyiben bizonyos Kocsa nevű pap részére izgatott, s Cégény- 
Dányád e miatt egyháziadót fizetni, rendes papját meg
tűrni nem akarja, a miért is a szuperintendencia az 
ezen ügyben ki sem hallgatott traktus dislokációját fel
függeszteni szándékozik. Ennélfogva a traktus Gy. J. ellen 
minden keresetet folytatni is rendel".

Ugyan e gyűlésben (Fehérgyarmat, ápril 7. 8. 9. 
1831.) az esperesre begyült szavazatok felbontattak, s 
miután Szabó Mihály aszszeszszor és társai lemondtak a 
kijelöltetésről, a legtöbb szavazatot nyert Nagy Gedeon, 
Kiss Áron és Györy Sándor kándidáltattak. Szatmár, 
Tiszabecs és Németi nem szavaztak.

Az e.-kerület ismét új szavazást rendelt, s a szat
mári egyházmegyébe egy szuperintendenciális kanonika 
vizitációt küldött Buday Ezsaiás püspök, Péchy Imre fő
gondnok és Szoboszlai Pap István személyükben. Ezek



Péchy kivételével 1832. máj. 14. Szatmári tartott e.-m. 
közgyűlésen megjelenvén, az e.-kerlilet határzatait kihir
dették , s a segédgondnok ellenvetései dacára, — ki hasz
talan hivatkozott a 86. kánonra, — csak az újabb szava
zatokat bontották fel azon ürügy alatt, hogy több egyház 
a szavazásból kizáratott, mint a melylyel a szatmári egy
házgondnok vádolta a traktust. Végre a szup. kan. vizi- 
táció bár sérelmes intézkedésébe mind a kandidátusok, 
mind a közönség belenyugodtak, a menynyiben elhall
gatván , nem merték a segédgondnok s testvére protes- 
tációját magokévá tenni.

A szavazatok felbontatván, 33 szavazattal Nagy Ge
deon aszszeszszor és sonkádi pap esperessé, Kiss Áron 
botpaládi leik. hason eredménynyel főjegyzővé választa
tott s mindkettő hivatalába azonnal be is iktattatott. *)

A szuperint. kan. vizitáció felolvastatta ugyancsak e 
gyűlésen az Ozsváthtól átvett levéltár leltárát; kifürkészte 
a jegyzőkönyvek pontatlan vezetésének okát; megvizs
gálta a köz- és gyámpénztárt; s végül az Isaák G. segéd
gondnokot megkövető György Józsefet ülnöki székébe 
viszszahelyezte. (C. j. k. 115—131. lap.)

II. A s z u p e r i n t e n d e n c i á l i s  k a n o n i k a  v i z i t á 
ció után.  Ily körülmények között vette át Nagy Gedeon 
a traktus kormányát s igyekezett a jó rendet és békes
séget helyreállítani. Az Ozsváth által elhanyagolt jegyző
könyveket Kiss Áron főjegyző által a talált töredékek s 
ügydarabokból újra szerkesztette; Inczédyn a közpénze-

*) Az egykor oly nagy bajt okozott t i s z t v á l a s z t á s o k  e korban meg
szűntek égető kérdések lenni, s a még mai nap is érvényben álló választási módo
zat 7 mely szerint egyházmegyei vagy kerületi tisztviselőre az egyes gyülekezeti 
presbitériumok szavaznak, anynyi szavazatot adván, a hány lelkésze van a gyü
lekezetnek, a nagykárolyi traktus kérdezösködésére 1834. aug. 8. 227. sz. kér. vég
zéssel hozatott be; a tiszteletbeli egyházmegyei hivatalok pedig eltörültettek, az 
egyes e. m. gyűlések jogköréhez utasittatván az esetről-esetre meg nem jelenő 
tisztviselők ad h oc  helyettesítése.



két behajtatta; kormánya alatt a fegyelem és rend kez
dett helyre állani: de ez teljesen sokáig nem szilárdul
hatott meg, részint némely örökös perben álló egyházak, 
részint a nyugtalan s nemes hivatalukat lealacsonyító 
nehány lelkész miatt.

Ez utóbbit illetőleg Hunyadi János esete az egyház- 
kerület isméti beavatkozására adott okot. Ezen egyéniség 
F.-Darócról Géberjénbe dislokáltatván papul, elődének 
termését illetéktelenül learattatta, ezenfelül egy kommunió- 
osztás alkalmával betegsége vagy ittassága miatt (máig 
is bizonytalan!) a megszentelt kenyeret és bort otthagy
ván, azt részeg rektorával osztatta ki. Ezekért az e.-m. 
tanács Hunyadit hivatalától itéletileg megfosztotta; az 
e.-kerület pedig megsemmisité ez ítéletet s Hunyadit visz- 
szahelyezni parancsolá. Az egyházmegye konzisztóriuma 
ítéletének védelmére kelt, s kijelenté, hogy azt megsem- 
misittetni nem engedi. Az egyházkerület fiskálisakcióval 
fenyegeté meg erre a traktust, s mindazokat, kik az 
utóbbi végzés hozatalánál jelen voltak s benne részt vet
tek , személy szerint az egyházkerületi konzisztórium elé 
idézte. Végre az egyházmegye engedett; ítéletét anynyi- 
ban módositá, menynyiben Hunyadit Gécbe helyezte, a 
hol helyette, miután végleg elgyengült, Muzsalyi László 
adminisztrátor szolgált, mígnem csakhamar bevégzé viszon
tagságos földipályáját.

Az 1835. febr. 17. a németii gyűlésből kelt felirat 
szavai nagyon jellemzik az egyházmegye állapotát, s azon 
feszült viszonyt, mely közte, s az egyes gyülekezeteket 
s egyéneket a traktus ellenében túlkegyelő egyházkerület 
között létezett. „Valamint a f. t. szuperintendencia, úgy 
a mi egyházvidékünk is (igy szól a traktus felirata) a 
szeretet palástjával kívánja fedezni mindazokat, a mik itt 
és ott 1832-dik év május hava előtt történtek. Örökké 
el fogja nevezetesen hallgatni, hogy a cégénydányádi ügy



ben az öt egyenesen megillető helyosztási jus meg vala 
csonkitva; eltemeti a néhai szerencsétlen prédikátor Hu
nyadi Jánossal egyetemben a traktust megfenyegetett fis
kális akció keserű emlékezetét, soha sem fogja említeni 
a 86-ik kánonon épült választási jussának történt meg- 
csorbittatását: . . .  csak azt kérvén, hogy az ilyek adandó 
esetekben kihallgatást és óhajtott orvoslást nyerhessenek.. .  
Régi sérelmeink közül egyet orvoslás végett felterjeszteni 
kénytelenittetünk. Az agenciális alamizsna volt az, mely
nek egy része az 1824-ik esztendeig fedezte vala egyház
vidékünk kerülhetlen szükségeit. . . .  Mivel a legközelebbi 
agenciájok az ekkláknak magokban az őket ölelő trak
tusokban vagyon, méltóztassék módot eszközölni, hogy 
a hat kommunió alkalmával bejőni szokott agenciális ala
mizsnából legalább egy hirdetéskori jövedelem, egyház
vidéki szükségeink fedezésére fordittassék. Bizodalmasan 
elvárni bátorkodunk, hogy esztendőnként, a f. t. szupe- 
rintendencia a kaszszájába beküldött agenciák számadásait, 
velünk is a maga bölcsen meghatározandó útján tudatás 
végett közölni fogja“. (C. j. k. 226—227. lap.)

E felirat viszhang volt azon e.-kerületi leiratra, mely 
a kedélyek megnyugtatása, s különösebben Isaák Gáspár 
segédgondnok kiengesztelése végett küldetett le a trak
tusra, melyben elmondatik, hogy az egyházkerület 
őszintén örül, miszerint a szup. kanonika vizitációnak 
sikerült megnyugtatni fent az egyházkerületet, hogy a 
szatmári egyházmegyében senki sem tör fejetlenségre, 
és másrészről békét eszközölni alant, s biztosítani az 
egyházmegyét s annak kormányzóit, hogy a szuperinten- 
dencia a traktusok önkormányzati jogait sérteni legkevésbé 
sem célozza, sőt azok szabadságát s jogait megoltalmazni 
kötelességének ismeri. Isaák Gáspárt illetőleg különöseb
ben kiemeltetik, hogy a kanonika vizitáció legkevésbé 
sem volt személye ellen küldve, „a fenforgott kérdések
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vitatása alatt is személyét s érdemlett tiszteletét megsér
teni teljességgel nem kívánta stb. Most is az egyházvidék 
dolgait s általában sz.-vallásunk ügyét ismeretes buzgó- 
ságába ajánlván életének sok időkre terjedését szívesen 
óhajtja*. (1832. aug. 10. 53. sz. végzés. Lásd Isaák G. 
s.-gond. életr. a Függelékben.)

III. V a l l á s o s s á g ;  köze rkö l c s i s ég .  Ama zavar, 
mely a traktusban uralkodott, s mely a kormányzók eré- 
lyét megzsibbasztotta, az érdekek s szenvedélyeknek, $ 
a zavarosban halászásnak tág kaput nyitott, meglátszott 
mindenütt, s a vallásosság s közerkölcsiség gyarapítására 
nem lehetett kedvező befolyással. Az örökös per, — lel
készek s gyülekezetek között — s a Hunyadi János idé
zett esete mutatja, hogy a lelkészek egy része, hivatá
sának betöltésén kevésbé igyekezett, s tekintélye a hall
gatók előtt nagyon alásülyedt vala. És ha a vezetők nagy
részt ily gyarló egyéniségek valának: milyen lehetett a 
nyáj, mely gondjaikra bízatott! Azonban nemcsak a lel
készek egy része eshetik megrovás a lá , hanem azon cse
kély vagyonú s fél- vagy aligmíívelt arisztokrácia s elké
nyeztetett köznemesség, mely ez időben Szatmárvárme- 
gyében uralkodott!

IV. Le lk é s z i  h i v a t a l t  i l l e tő  h a t á r za tok .  A 
csekei e. m. gyűlésen Nagy Gedeon esperes érzékenyen 
panaszolkodik, hogy az anyakönyvek pontosan nem vezet
tetnek (1834. íebr. 25.) Ugyanazért e gyűlés 13 ik sz. 
végzésében, hivatalvesztés terhe alatt köteleztetik a papság 
az anyakönyvek pontos és lelkiismeretes vezetésére. Az 
1834. ápr. 9. 11. sz. végz. ott a hol egyházi jegyző 
niucs, minden egyházi jegyzőkönyvnek a pap által való 
vezetését parancsolja. Ugyan e gyűlés 22. sz. határzatával 
megtiltja a papoknak , hogy be nem szedett fizetéseik kár
pótlása gyanánt az egyházi pénzeket felvegyék, vagy 
lefoglalják. Egy anyának az e.-m. közgyűlés előtt panasz



kodása pedig arra indította a traktust, hogy 1835. évi 
37. sz. határzatában kimondá, miszerint: a házasulandók 
kihirdetésének rendes vasárnapokon kell történnie, s azt, 
ki hétköznapokon , temetések alkalmával, nagypénteken , 
áldozóc8ötörtökön hirdetni merészelne, keményen bün- 
tetendi.

V. Tanügy.  T a n ü g y i  személyzet .  A s z a t m á r i  
g i mn áz i um o t  hires tanára Fe l sőőr i  C se r e s n y és  Sá
muel  régen nem ismert fényre és hirre emelte ez időben. 
Egyébiránt ez intézetről csak anynyit tudunk, hogy anyagi 
gyámolitására Nagy Gedeon — az egyes gyülekezetek
nél , — befolyását, s hivatalos tekintélye egész sújját 
felhasználta.

A nép neve l és  üg yé t  illetőleg haladás jelei mutat
koznak. 1833-ban már működött az e.-kerületen egy „tudo
mányos küldöttség", a mely által helyben hagyott „Magyar 
ABCE“ az e.-kerület 1833. aug. 9. tartott gyűlésében 
elfogadtatván, (129. sz. v.) mind a fi-, mind a leányis
kolákban bevétetni szorgalmaztatok. Ezt melegen ajánld 
1833. szept. 13. körlevelével a szatmári esperes is. 1834 ben 
iskolákat vizsgáló körlelkészekkel is találkozunk, kiknek 
az egyházak által fuvaroztatását meghagyja a febr. 25. 
csekei gyűlés 21. sz. végzése.

VI. G y á m in t éz e t i  és t r a k t u á l i s  pénz t á r .  A 
lelkészi gyámintézet gyarapítását egyik feladatának ismeré 
Nagy Gedeon, sőt a tanítókra is ki akard terjeszteni, a 
menynyiben az ebben való részvétre őket is felszólitá. E 
célból még 1832. jun. 5. egy átalános papi konferenciát 
hivott ösz8ze, melynek határzatát 1833. ápril 30-iki köz
gyűlés elé terjeszté, hol az öszszes papság is megjelent. 
E közgyűlésben a gyámintézetet illetőleg végeztetett: Az 
új papok nem 8, hanem 12 évig fizessenek. A kik 8 évi 
részvényeiket befizették, még fizessenek 4-ig. A befizetés 
3 osztály szerint történik, 6—4 és 2 fttal. A részvényesek



jogában áll bármelyik osztály szerint fizetni; de a segé
lyezés is a fizetés aránya szerint történik. A hivatalkép
telenek saját személyökre egy részt, családjokra nézve 
ismét más részt kapnak a fizetés aránya szerint; különben 
egy segélyezendő család — bár hány tagja legyen, — egy 
személynek tekintetik. Más traktusba átlépett papok árvái 
felényit kapnak; azonban e megyében elhalt pap özvegye 
s árvái — bár hol lakjanak is , — csak úgy segélyeztet- 
nek, mint az itt levők. A letett lelkész büntetés ideje 
alatt nem; de annak eltelése után mig eklát nem kap, 
segélyeztetik; az örökösen elmozditottnak pénze kiadatik. 
Az időközileg elhalt tartozását neje törleszti, mig mellette 
káplán vagy helyettes szolgál; de ha már az ekklában 
nem lakik, bár férje a 12 részvényt ki nem fizette is: 
segélyre számíthat.

A gyámpénztár felügyelője az e.-m. tanács; kezeli egy 
külön választmány, melyből az esperes és közpénztárnok 
kizárvák. A gyámpénztárnok minden ápr. 24. számol; 
fizetése 12 ft. v. c. A tőkepénz kezesek jótállása mellett 
adatik ki. Esperes, jegyző, levéltárnok, közpénztárnok 
kezesek nem lehetnek. A kölcsön öszszeg 100 ft.; ez is 
csak hiteles kötvény mellett adatik. A kamat, — büntetés 
terhe alatt, — a vizitációnak kézbesítendő. Árvák — mind
két nemen, — 18 évig segélyeztetnek; azonban a teljesen 
keresetképtelenek holtok napjáig. Nagyobb gyarapodás 
okáért a gyámintézet, egy ahoz alkalmazott tanítás után, 
minden egyházban, mint. segélyezendő, sz.-háromság vasár
napján kihirdettetni rendeltetett.

E szabályok teljesítésében a részvényesek nem igen 
buzgólkodtak, mint az 1835. ápril. 8-iki kezelő választ
mányi ülés panaszolja. Az e.-m. pénztár adósairól hasonló 
mondható, a miért az esperes 1833. máj. 11. körlevelében 
mindazokat, kik az e.-m. közpénztárba tartoznak, kemé
nyen megróvja, s fizetési kötelezettségük teljesítésére utalja.



c) György József esperessége 1836—1848.
I. E sp e re s  vá la sz t á s .  Az új esper es  legelső 

in tézkedései .  A Nagy Gedeon 1836. márc. 23-iki halá
lával megürülvén az esperesi szék, az 1836. jul. 5. szat
mári közgyűlésen 58 egyház szavazatával, abba György 
József főjegyző és németi pap ültettetett.

Megjőve a megerősítő kerületi gyűlésről, 1836. aug. 
23. körlevelével legott elrendelé a főjegyzőre adandó sza
vazatok beküldését; egyszersmind szept. 27. gyűlést tűzött 
ki Szatmárra, melynek főteendője lenne a lelkészképes- 
ségi vizsga felvétele, s a jó eredménynyel vizsgázottak 
kibocsátása.

Majd a papság  á l l a p o t a ,  t u d o m á n y o s  képes 
sége s h ivat a los  e l j á r á s á r a  irányozván figyelmét 
Gy. J., felhivja ez okból, fentebbi körlevelében a pap
ságot, a „ Tudománytár “-nak 2—3 példányban járatására, 
melynek egyike használat után az e.-m. levéltárba, másiká 
pedig a szatmári gimnázium könyvtárába tétetnék. E fel
hívásra az 3 példányban meg is rendeltetett.

A hivatali teendők némely ágának teljesítésében ha
nyag volt a papság. így nevezetesen az anyakönyvek 
másod példányának a vármegyei levéltárba beadása meg
szűnvén, a vmegye annak 1828-tól 1836-ig leendő beadá
sát követeié. Minek következtében, midőn 1836. okt. 5. 
körlevelében ennek beadását meghagyja s arra az egyfor
maság eszközlése tekintetéből utasítást ad, nem feledi el 
keményen megróni e hanyagságot.

„A 88-dik kánonban ez áll, hogy minden papot, 
kivált az ifjakat, mint prédikálnak, kihallgassam; de erre 
nem érve, — igy szól nov. 9. 1836. vizitációt jelentő kör
levelében, a papok tudományos képességére célozva, — 
megnézem legalább, micsoda könyvtáraik vannak a tisz- 
teletes uraknak, melyekből erényes ügyességüket kikövet



keztethessem. E végett kötelezek minden papot és tanítót, 
hogy könyveik laistromát egész kiterjedésében feljegyezve 
tartsák... iniut szintén kézirataikat is adják kezemhez... 
Elmúltak azon idők, melyekben akárkit, anynyival inkább 
belsőszemélyeket csak külsőségénél, sőt még születése 
fényénél is becsülhetnének! Valóság kell most minden 
bivatalszékekben, és egy papban, egy tanítóban, mi teszi 
azt egyéb a tudományosodásnál ? hogy tudományosodbat 
pedig, hanem ha könyveket bir; mert hogy szeressen 
olvasni az, a ki bár áldozatokkal is nem iparkodik magá
nak könyveket szerezni!“

„A mit a papi hivatal tekintetinéi fogva kérek, sőt 
kívánok — igy szól tovább — t. urakat se meg ne tud
jam, hogy cselédszobában laknak, sem anynyival inkább 
hozzájok tértemmel elsőbb szobáikat rendetlennek és elég 
meleggel el nem látottnak ne találjam !u

Az idősebb papok tudományos térenni elmaradása 
miatt „a világszerte elharapózott ifjakon kapó korszellem 
meggátlása tekiutetéből“ — midőn inti őket, hogy „a vén 
muzsikusként ne feledjenek minden nap egy nótát", — 
másrészről tudatja, hogy a papi vizsgákra a cenzorokat 
kinevezni korlátlanul reá bízatott, e végből int és figyel
meztet mindenkit, hogy készüljön, nehogy a cenzorrá kine- 
veztetés készületlenül találja. (1837. niárc. 29. körlevél.)

Hogy az elődök emlékezete feledésbe ne menjen, az 
1837. máj. 2. gyűlés a lelkészi életrajzok beadását meg
rendeli.

A papok folytonosan sürgettetvén könyveik laistro 
mának beadására, ennek mint önkényes rendelkezésnek 
ellenszegültek, minek következtében a szatmári gyűlés 
(1838. febr. 20. sz. vég.) elhatározta, miszerint: „részint 
hogy a jobb módú és jobb könyvekkel biró belsőszemé
lyek ismertessenek, részint hogy ki-ki a hivataloskodók 
közül — tudván azt, hogy kiknél mi jó könyvek létez



nek, — s igy egymáson kölcsönzés által segíthessenek, 
minden hivataloskodó könyvei szériessét a parancsolt bio
gráfiákkal együtt, a legközelebbi közgyűlésre adja beu.

Az 1838. jul. 28. körlevél 2. pontja, a tanügy feletti 
Őrködés elhanyagolását veti a papságnak szemére. „Vall
juk meg az igazat uraim! — mond e körlevél — rósz 
iskola rósz papra mutat; mert a kánon a mestert egészen 
alárendeli papjának, s az ennek engedelemadása nélkül 
oskolájából sem távozhat... Minthogy pedig a pap távol
létében helyettese tartozik lenni annak a mester: tehát 
ö is engedelmével eltávozott mesterének legyen helyet
tese!11 1840. márc. 3. körlevelében figyelmeztet Gy. J . , 
hogy „örökös szabályul teszi a vizitációkor, hogy a hely
beli tiszt, urak álral fogja a vizsgálatot, személyes jelen
létében tartatni, hogy igy a vezérek ügyességét is lássa".

II. Kul t u sz ;  va l l á s e rk ö l c s i  élet. A isteni tisz
telet szabályozása, emelése, némi egyöntetűség, s mindezek 
által a valláserkölcsi élet fejlesztése, s a keresztyén buz- 
góság terjesztése céljából, György József Viski Sámuel 
németi kántor által az énekeket egész évre kidolgoztatta, 
s indítványára az egyházmegyei gyűlés az újkenyéri úrva
csora osztást auguszt. utolsó vasárnapjára rendelte. A dog
matikai álláspontról nem is szólunk. Anynyit azonban 
meglehet jegyezni, hogy az egyházmegye a hivatalos ortho- 
doxiától nem távozott e l; bár voltak a papok között raci
onalisták is.

III. Tanügy.  A n é p i s k o l a ü g y e t  illetőleg bő 
tájékozást nyújt György József esperes „nemzeti iskola
terve", melyet élőbeszédestül együtt, tájékozás végett a 
következőkben ismertetünk: Nemze t i  i sko l a t e rv .  Egy- 
egy szánakozásra méltóbb teremtést a tanulatlan protes
tánsnál nem képzelhetvén ...  mindenha hirdetém ama ren- 
dithetlen igazságot, hogy nekünk, ha igazán protestánsok 
akarunk lenni, élőtemplomokra, igaz és erányos oskoláz-



tatás formálta tagokra van szükségünk... Ezekből önként 
folyhatott előterjesztéseim, — alapulva a f. t. kerületi szék 
1819. (léc. 14. kiadott nemzeti oskolák rajzán, — szülék 
v1821. jan. 13.) az iskolatanitók évenkénti próbavizsgá- 
latjaikat, s az iskolák rendszabályos látogatásait. Azokat 
azért, hogy tanitásbeli jártasságokban magokat kitünte
tett férfiainkra a helyosztáskor különös figyelem lehessen. 
Ezeket azért, hogy a helybeli tiszteletes urak oskolatani- 
tóikkal eshető kedvetlen. . . .  öszszejöveteltől ruegkimél- 
tessenek.

Jaj de minden ilyen előóvások mellett is kénytelen 
vala sántálni a nemes igyekezet! Mellőzve a már régen 
kifütyült sillabizáltatás érthetetlen módját, csak a leckéz- 
tetés, és semmi édesítő tanitásmód nem divatoza köz
tünk az olvasásra nézve. Az egész próbakő, melyre a 
szülék a tanító szorgalmát kitevék, ez az egy kérdés vala 
gyermekeikhez: leckéztetek-e?... Nem úgy van-e valljuk 
meg, hogy az ABC-e irtóztató elnyefegése, s 5—6 elszak- 
gatásá után egyszerre az énekes-könyvet adtuk gyerme
keink kezébe. Azt a könyvet, melyet... ihlettek írtak, 
azt a könyvet, melynek mértékes sorai szoros megállás
pontokat kívánnak , s akkor is , mig az értlietlen elmé
nek felfoghatlanok. És mégis „az én fiam már diktál 
a templomban!“ ez az együgyű balga öröm a szüléket 
szinte megrészegité, a gyermekkel pedig elhiteté, hogy ő 
inár az egész községet tanítja, mestere is utánna hallgat. 
Felébredve egyszer valaliára azon mély álmunkból, hogy 
a Palatinátusi katekhézis és a melyek abból sarjadztak, 
nem gyermek kezébe valók, nem is oda készíttettek, egy 
hasonmású, theologusok kezébe illő Útmutatással látoga- 
tánk meg őket; egy gyei a legjelesebb könyvek közül ugyan, 
de a melynek előadására — ha csak már  most  Kőrös 
ről nem k e r ü l n e k ,  — a minden előkészület nélküli 
tanítók alig valának alkalmatosok, megtanulására pedig



gyermekeink épp alkalmatlanok voltak. És a többi a köz
életben megkívántaié tudományok, a számvetés, a termé
szet kettős ismerete, földleírás stb. minden kézikönyv nél
kül, mint tanulástárgyak csak kijelöltetődének! Az irás 
pedig, kivált az anynyira szükségesek, konceptusok for
málásával egybeköttetve nem, hanem csak mint a para
dicsomi élöfa ágy állának a tanulmányoknak közepette1*. 
E hiányokon segítendő 1) az 1819. okt. 2—3 e.-ker. gyű
lés által a helytartótanácshoz felküldött „Tudományok 
rendit1* szem előtt tartva s a kézikönyvekhez alkalmaz
kodva , 4 évre szabja a népiskolai tanfolyamot, melyet a 
7 éves gyermekek kezdenek meg. 2) Készittet minden 
tanító számára egy iskolai jegyzőkönyvet, melynek első 
12 levelére jő a tanterv, aztán a tanulók névsora, mely 
után, midőn már a növendékek az iskolából kikerültek, 
az osztályzatot a papok fogják bejegyezni. E névsort a 
(G. K.-féle) XCIV. kánonnak kellett megelőzni. 3) A lel
késznek , mint helyi igazgatónak, kötelességévé tette, 
hogy az iskolát egypár értelmes elöljáróval, minden héten 
legalább egyszer meglátogassa; de a tanításba bele ne 
szóljon, hanem ha hibát vett észre, tanítás után négy
szemközt közölje a tanítóval; továbbá minden hónapban 
egyháztanácsülést tartva, az iskoláról jelentést tegyen s 
azt jegyzőkönyveztesse, s a vizitáció alkalmával felmu
tassa. Hogy pedig a „tanítói ébelység ellen** a felügyelő 
lelkész védve legyen, a szomszédos lelkészek közül kör
felügyelőket rendel, kik is minden 2 hónapban a felügye- 
letök alatti iskolákról neki részletes jelentést tegyenek.
5) Ezen körfelügyelők fuvarozását a gondnokoknak teszi 
kötelességévé, kiket elöljáró társaikkal együtt felhív 
azon esküvel fogadott kötelmeik teljesítésére, hogy 6) az 
iskolákat tisztán s egészségesen tartsák, lábas táblával s 
krétával ellássák, 7) az iskolaköteleseket feljárassák, mit 
ha elhanyagolnának, az alispán előtt fog fellépni ellenük.



8) A tanítókat biztatja, hogy tanitásbeli szorgalmok sze
rint fogja őket előléptetni s illetőleg elhelyezni, még a 
gyülekezetek ellenére is ha kell. 9) Tanítói gyámintézetet 
alapit számokra. Végül 10) fölhívja az egyházak és szü
léket, hogy „a tanítók jobblétéről szorgalmatoskodjanak". 
Ezek előbocsátása után közli következő „Nemzeti iskola- 
tervét" :

„1-ső e sz t e n dő be n  1) A prof. Zákány úr által 
kiadott ABC e útmutatása szerint való betűk ismerete; 
olvasás előbb táblán Írással egybekötve, azután a könyvből.

2) Az ezen könyvben foglalt olvasási tárgyak értel
mes felfogatása a számok esméretével együtt, mint szinte 
az ottani gyenge elméhez alkalmaztatott könyörgések, 
apostoli hitformája s X. parancsolatok.

3) Puszta hallomásból az érthetőbb reggeli s estveli 
dicséretek énekelve, a többivel próbálva a tábláról, kó- 
ták után.

A 2-dik  év té l i  fe lében.  1) Értelemmel való foly- 
vásti olvastatás, a kézikönyv értelmi és erkölcsi gyakor
lataiból. *)

2) Pataki „Vallásra való bevezetés" az Istenről szóló 
szakaszig.

3) A régi Szenthistória, mely a vmegyékkel együtt 
kinyomatott Patakon, vagy magában is megszerezhető.

4) Az Arithmetikából a kézikönyv szerint, a fobeli 
öszszeadá8, kivonás.

5) Irásgyakorlás papiroson.
6) Könyörgések ismétlése, és az őszi, adventi, téli, 

karácsonyi, újesztendei, nagypénteki virágvasárnapi éne-

*) Az itt említett és alább többször említendő „kézikönyv", a magy. tud. 
akadémia által a Marczibányi jutalommal díjazott ily cimd munka: „A legszüksé
gesebb tudományok öszszesége, egy valláskülönbség nélkül minden néptanítók s 
tanulók számára Írott kézikönyv*.



kék könyvnélkiil egészen, nemcsak az első versek, s ezek
nek kóták utánni éneklése.

Nyá r i  f e l ében :  1) A bevezetés végig.
2) Az értelem s erkölcsi gyakorlatok olvasásának 

ismétlése s a jelesbeknek könyvnélkiili felmondása.
3) A szenthistória végig s a vármegyék versekben.
4) Aritlimetikából a táblán öszszeadás, kivonás, főből 

a sokszorozó tábla.
5) Egészségtudomány a kézikönyv szerint, s ugyan 

ebből a természet-tudománynyal ismerkedés hallásból.
6) Irásgyakorlás papiroson tiszta tékába s diktálás 

utáni Írni tanulás.
7) Könyörgések mindenféle alkalomra s a tavaszi-, 

húsvéti-, pünkösti-, és nyári énekek egészen könyvnélkiil 
és a tábláról énekeltetve.

A 3 -d ik  esz t endő  t é l i  fe l ében:  1) A pataki 
Útmutatásból a hittudomány félig.

2) Időszámlálás, természettudománya és históriája a 
kézikönyv szerint végig.

3) Aritlimetikából a sokszorozás, s a többiek ismét
lése táblán s alkalmaztatva az életre.

4) Magyar grammatika a kézikönyv után.
5) írás, diktált levelek, s konceptusok tiszta thékában.
6) Magoktól formált imádságok, s a fellebb kijelölt 

dicséretek egészen és könyvnélkiil s kóták után.
Nyár i  f e lében:  1) Pataki Útmutatásból a hittudo

mány végig.
2) Úri szent asztalhoz készítő agenda, a különböző 

abba felhozott vallások értelmes magyarázatával.
3) Földleírás, közönséges és hazai história és mezei 

gazdálkodás a kézikönyvből.
4) Minden énekeltetni szokott zsoltárok kótái tábláról 

s a főből, és minden vasárnapi dicséretek könyvnélkül.
ö) Imádságok magoktól, és az iskolaiak mind.



6) Diktálás után megjavított konceptusoknak tiszta 
tékába íratása.

A 4-ik esz t endő tél i  f e l ében :  1) Az Útmutatás 
erkölcsi része.

2) Hazai törvény, magyar grammatika s konceptusok 
formálása a kézikönyv után, úgyszinte ezekben való min
denhái gyakoroltatás főből, s Írásban, melyek javítva 
irattassanak tliékába.

3) Úri sz. vacsorához készítő agenda egész kiterje
désében , hogy pünköstöt megelőző szombat este, ebből 
közönségesen a templomban a tiszt, urak által megvizs
gáltathassanak a rituale szerint. Kik őket akkor előre 
magok kötelesek két hétig a parókhián erre és a vallás 
értelme felfogására késziteni reggeli s estveli tisztelet 
után, hogy igazán konfirmáltathassanak.

4) Arithmétika egész kiterjedésében a kézikönyv után.
5) Katekhizmusi énekek mind, könyvnélkül és 

énekelve.
6) írásbeli gyakorlatok, periódusok, kriák magyarul 

és tisztába írva.
Ny á r i  f e l ében :  1) Az egész Útmutatás és a val

lások közönséges ismerete, a debreceni Útmutatás tolda
lékja szerint.

2) A kézikönyvbe foglalt tárgyak mind egészben.
3) A dicséretek mind, s a zsoltárok jelesebbjei 

egészben, könyvnélkül és énekelve.
4) írásgyakorlatok kriákban s egyebekben beírva 

thékákban.
Atalánosan minden iskolások, vasárnapokon s innep- 

napokon templomból kijövet gyakoroltassanak a prédiká
ciók értelmes felfogásában, elmondásában . . . Istenitisz
telet előtt reggel, délután olvastatódjou közönségesen 
feuszóval Hübner. Templomból kijövet a prédikációval 
egyben kérdje el a tanító , mit tanultak a Hübner felöl-



vasásából ? Hogy így figyelmes olvasásra szokjanak ma
gokban is . . .  . Lehet és kell próbálni a szent Biblia olvas- 
tatását is t. i. az evangéliomokat s a példabeszédes köny
vet , hogy ehez is szokjanak s a Bibliában való jártasságot 
megtanulják. Mire nézve az ó- és újtestamentomi köny
veket versekben kötelesek tudni, hogy ki tudják keresni 
a textusoknak felvett helyeket. E végre felette is ajánlom 
az ekkláknak , hogy az iskolák számára Bibliákat vegyenek.

A tanítóknak pedig, hogy a vallást értelmesen tanít
hassák , kötelességül teszem, hogy a debreceni Útmutatás 
mindhárom darabját szorgalmatosán olvasgassák, mint 
szintén a Patakon kijött bibliai történeteket. Mert csak 
igy vehetnek magoknak s csak igy adhatnak tanítványaik
nak igaz világosságot a magyarázatokban.

Mint szinte a természet ismertetésére nézve felette 
óhajtanám, hogy minden tanító könyvei közt ott láthat
nám a Fábián, Sz. Györgyi és Pethe urak által kiadott 
állatok históriáját, melyeknek képeivel jelesebb tanítvá
nyaikat gyönyörködtetve megismertethetnék.

Kettőt még szivökre kötök a tanítóknak, hogy min
den iskolai imádságokon személyesen jelen legyenek s 
buzgólkodásaik által tanítványaiknak jó példát mutassanak. 
És évenként kétszer közönséges exáment tartsanak ; ha lehet 
a kijelölt tiszt, vizitátor jelenlétében, vagy ha az nem ér
keznék, akármely szomszéd tiszt, úr előtt, ki az exámen 
menetéről a helybeli tiszt, úrnál írásban hagyjon bizo
nyítványt, melyet a kan. vizitációkor elő kívánok.

Magában következik ezekből, hogy a latin nyelv taní
tása, mint a mely akadályoztatja az ilyetén nemzeti kimive- 
lődést, a közönséges iskolai oktatásból kimarad stb. stb.“

A látogatási jegyzőkönyvekből az tűnvén k i , hogy oly 
helyeken, hol a papi és tanitói hivatal együvé volt csa
tolva , az iskola vagy hiányos vala, vagy épen szünetelt; 
e végből az 1838. febr. 20. és 21. szatmári helyosztó



gyűlés megrendelé, hogy „az esperesi hivatal komoly- 
serkentést, sőt intést tegyen az olyan prédikátorokhoz, 
hogy ha nem tanítanak, előléptetésre számot nem tart
hatnak". Ugyan e gyűlésből, a többiek serkentése céljából, 
a kitűnő tanítók névsora egyházmegyeszerte köröztetett.

A fentebbi tanterv keresztülvitele céljából 1838. juh 
28. körlevelében ezt mondja Gy. J. esperes: „1) ha egy 
gyermeket is találok, ki egyszersmind kész nem lenne 
leírni a táblán azt, a mit látogatásomig az olvasásból, 
vagy a betű ismeretéből tanult, s a nagyobbak a mit 
diktálok nékiek kaligráfice és orthográfice, a tanítót 
egyszerre hivatalra alkalmatlannak kiáltom s a helyosztó- 
gyűléskor abból örökösen ki is hagyatom... 2) Minden 
ekklában átalánosan megkívánom, hogy az oskoláztatási 
tervben kijelölt elsőbb két évi osztály szerint álljanak elő 
a gyermekek; a nagyobbaktól, hogy a tanterv egészen 
keresztül legyen vive stb“. Majd a tanterv szerinti tanításban 
nagyobb jártasság szerzés végett 1839. tavaszán, 31 gyü
lekezet tanítója rendeltetett be az espereshez, hogy nekik 
személyesen utasításokat adhasson; de csak 23 jelent meg; 
3 ugyan az elmaradók közűi igazolta magát, de 5 ezt 
is feleslegesnek tartotta. A behivottak az egyházi elöl
járókra és papságra panaszolának, hogy sem az iskolát 
tanszerekkel ellátni, sem az iskoláztatást előmozdítani nem 
igyekszenek. Ezeket az esperes 1839. máj. 29-iki körle
velében keményen megróvja; továbbá kijelenti, hogy a 
vizitáció alkalmával meg lesz elégedve, ha az első három 
évesek lesznek is a tanterv szerint vezetve.

Az 1840. inárc. 31. körlevélben kívánja, miszerint 
a beküldendő iskolai havi tudósítások részletesen sorol
ják el, hogy az iskolában mit, meddig s hogy tanultak 
s tanítottak? Hogy pedig a tanitók csak a tanításnak 
élhessenek: a kerülhetlen templomi szolgálatnál a könyv- 
nélküli beszédtől a XCIV. kánonra támaszkodva felmen



tetnek; egyszersmind betegeskedésök vagy papi engedély - 
lyel távozásuk esetén, a papok helyettük tanítani köte
leztelek.

1841. már az e.-m.-gyűlés rendeli meg, hogy a lel
készek s az egyházi elöljáróság a kiadott tanterv szerint, 
koronként vizsgát tartsanak, s erről jelentéseiket az espe- 
resi hivatalnak beadják. A dacolók a segédgondnok elé 
fognak idéztetni. Megrendeltetik egyszersmind az iskola- 
kötelesek öszszeirása, kiktől a tandíj — akár jártak isko
lába , akár nem, — behajtandó, s felerészben a tanítók
nak kiadandó, felerészben pedig iskolai célokra fordítandó. 
Ellenszegülés esetén a segédgondnok közbenjárásával alis- 
páni segély eszközlendő.

Mindezek foganatosítása tekintetéből folyvást telvék 
az esperesi körlevelek zúgolódás, intés, feddés, nógatás 
és fenyegetéssel, mígnem 1848. felé a népiskolák ügyéről 
csaknem egészen hallgatnak.

A sz a tm ár i  g im n á z i u m o t  a jeles C s e r e s n y é s  
jó hírében s fényében még mindig fentartotta. Az 1836. 
aug. 23-iki esperesi körlevél ez iskola támogatását, s 
különösen annak számára az adakozást, erélyesen sürgeti.

IV. E g y h á z i  f ize tések.  A mi ezeket illeti: soha
sem teljesittettek rendesen; sőt minthogy közvetlenül a 
néptől kelle átvennie a belhivataloskodónak csekély ter
mény vagy pénzbeli fizetését, örökös forrásaiul szolgáltak 
a belhivataloskodók és hallgatók közti egyenetlenkedésnek.

Már mindjárt a György József esperessége elején a 
széna szűk volta miatt volt panasz. Ezt tekintetbe véve, 
sok lelkész önmagától engedékenységet tanúsított, más
részt — mint az 1836. okt. 3-iki körlevélből kitetszik , — 
maga az egyházmegye tekintetbe vette e körülményt; 
mert a hol széna éppen nem volt, ott egy szekérszéna 
váltságát 6 v.-frt,ra szabta; a hol sás volt kapható, ott 
kétszeresen kelle fizetni ezzel a széua quantumot.



Épen ilyen baj volt a s t o l á r i s  jövedékekkel, azon
ban ezek 1839. áprilban következőleg szabályoztattak: A) 
a) A keresztelésért mindenha istenitisztelet után a tem
plomban kivánván a keresztelést tétetni: 12 kr. Ezenfelül 
mit a komák szívessége ad. b) A templomon kivül szük
ség parancsolta esetbén: 24 kr. c) Szülei háznál magok 
nagyzásából 1 frt. B) Anyakönyvi kiadványok a) a pro
testánsoknak 30 k r.; b) kathólikusoknak 1 frt. c) nemesi 
vagy osztályos perben 1 frt. C) Hirdetésekért 9 kr. Hir
detési bizonylatért protestánsoktól 3 kr. kathólikusoktól 
1 frt. D) Esketésekért reggeli istenitisztelet alkalmával, 
(délestén tilos,) templomban 1 frt. Istenitisztelet után tem
plomban és nem parókhiális háznál: 1 frt. 12 kr. Az 
ösz8zekelendők valamelyikének házánál, minthogy ez fény
űzés, 2 frt. legalább is. E) Halotti prédikációért, (búcsúz
tatói hasztalan litánia helyett, mely nyavalygó versekben, 
átalánosan tilalmazva lévén) templomban 2 frt.; halottas 
háznál 4 frt. A karigazgatónak: énekszós temetés 12 
kr.; predikációs 24 kr.; koporsóba tételkor külön 20 
kr.; valamely kedves gyermek feletti parentációért 1 
frt. 30 kr. F) Egyházmegyei küldöttségek napdijja az elő- 
fogaton kivül: 2 frt. Es ezelc mind pengő pénzben voltak 
fizetendők.

V. Egy ház g o nd n ok i  g a z d á l k o d á s ;  g y ü l e k e 
zeti  va gy on k ez e l é s  és ép í tkezés .  A kegyeletes 
ősök kissebb-nagyobb mérvben gondoskodtak arról, hogy 
az egyes gyülekezetek némi kis vagyonkával bírjanak. 
Az 1730. ótai gondnokok, — dacára az esperesi felügyelet
nek, — siettek e vagyonkát, különösen ha az tőkepénz 
volt, sokhelyt elkezelni, minthogy a szegény pap biztos 
megmaradhatása tekintetéből sokszor szemethunyt. Az 
1836. nov. 9-iki körlevélben a vizitálni induló esperes 
szigorú felügyeletet és vizsgálatot Ígér, mondván: „Mielőtt 
az épületek, szentegyház, papi és oskolai házak szigorú



megtekintéséhez fognék, elökérem a gondviselőktől a köze
lebb évi már meghitelezett számadást, ha a szükség úgy 
hozná magával többeket is, hogy ebből vagy ezekből 
következtethessem azután k i, minő karban kívánhassam 
lenni azokat s úgy Ítélhessek rólok; egyszersmind az 
eklai gazdálkodást láthassam mi lábon áll ? . . .  Magammal 
hordva az eklák javai öszszeirását, nem mulasztom el 
ösz8zevetni a valódi birtokkal, s ha ezek közül valamit 
meg nem találnék, annak hovalétéről lelkesen tudako
zódni"... Ily forma fenyegetéseket majdnem minden vizi- 
tációt jelentő körlevél tartalmaz. Mindezek dacára a gond
noki számadások nagyon hiányosak voltak, s a kezelés 
nem volt hű és pontos; azonban ez nemcsak a szatmári 
traktusban lehetett igy: mert maga az e.-kerület 1846. 
aug. 6. sz. végzésével megrendeli az espereseknek a szi
gorú számvételt mindenütt.

Valamenynyi birtokváltoztatás, egyházkerületis megyei 
statutum szerint az esperes, illetőleg az egyházmegyének 
volt bejelentendő. Ez állt volna az arányositási esetekre 
nézve is. Azon lelkészek, kik az arányosítás kezdetét az 
egyházi fekvőségek biztosittatása céljából a traktusra be 
nem jelenték, hivatalvesztéssel bűntetteitek. így büntet- 
tetett volna a kocsordi pap is 1843-ban, azonban ez az 
ápril 4. e.-m. gyűlés 2-ik sz. végzésével kemény meg
rovásra változtattatott. És dacára mindezeknek a sz.-né
meti egyház némely földei úgy adattak el 1847-ben, hogy' 
ez az egyházmegyére nemcsak bejelentve nem volt, hanem 
az eredeti határzat dacára, mely a vételárt 10 év alatt 
rendeli törleszteni, azt a forradalom vonaglásakor Kossuth- 
baukjegyekben vette fel az egyház!...

Az e.-kerületi statútumok megparancsolják az új épít
kezéseknek a traktuson leendő bejelentését, s a tervezet 
beterjesztését s dacára annak, hogy ezt maga az egy
házmegye is követelte, e tekintetben mi sem történt, hanem
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toldoztak toldoztak, disztelenitettek és rontottak, s épít
keztek a hogy tetszett, mint előbb.

VI. Le lkész i  s t an í t ó i  gyá mol da .  E g y h á z m e 
gyei pénz t ár .  A l e l k é s z g y á m i n t é z e t i  p é n z t á r  
tőkéje 1838. máj. 22-iki elnöki kimutatás szerint 3258 frt. 
12 kr. volt.

Ugyanez alkalommal a kezelő választmány indítvá
nyozta , hogy „az eddigi 6, 4 és 2 fitos osztályozásbeli 
különbség az intézet tárát nevelő részletekre nézve szün- 
tettessék meg“. Ennek következtében az 1839. helyosztó- 
gyűlés elhatározta (a 25. sz. végz.), hogy minden rész
vényes 30 pftot fizessen, — melyet azok, kik már eddig 
is fizettek, részletenként tartoznak enynyire kipótolni, az 
újon belépők pedig ennek l/3-át azonnal letenni, a többit 
2 fitos részletekben letörleszteni, — valamint azon özve
gyek , kiknek férjeik enynyit nem fizettek, szintén apró 
részletekben kipótolni tartozzanak.

Az intézeti pénztár ennek dacára sem gyarapodott, 
sőt többnemű viszszaélések miatt pusztulásnak iudult. Majd 
H. Kiss György botpaládi lelkész felköltvén mind a közön
ség , mind pedig a gyámintézet ügyeivel alig ismerős 
segédgondnok — Uray Bálint figyelmét, — az egyházme
gyét az intézet gyarapodása akadályainak elhárítására fól- 
hivta. Ennek következtében Győry Sándor elnöklete alatt 
többen, •—köztök H. Kiss György is — „megbizattak arra, 
hogy ezen árvatár ügyében aként munkálkodjanak, hogy 
annak minden oldalróli hiányait, biztos állásának akadá
lyait , — ha ugyan léteznek, — keressék k i, hogy többé 
ezen tár irányában eféle képzelt bajok miatti följajdulá- 
sok, másokat alaptalanul gyanúsítások ne történhessenek; 
felruháztatván egyszersmind azon joggal is , hogy azon 
intézet célját gátló papi egyéneket, addig is, mig az egy
házmegyei tanács rendelkeznék, szólítsák fel s elmulasz
tott kötelességeik teljesítésére emlékeztessék1'. Maga az



1843-ik évi tavaszi gyűlés jegyzőkönyve 33-ik számának 
ez idézett szavai mutatják, hogy mégis valami bajnak 
kellett lennie, mi az intézet emelkedését gátolta!

A bizottság elé Kiss György egy kész tervvel lépett, 
mely azt egyszerűen el is fogadá. Térkimélés tekintetéből 
nem közöljük azt, minthogy annak lényege az 1833-ik 
évi szabályokban nagyrészt beufoglaltatott, — csak any- 
nyit jegyzőnk meg, hogy a kezelés és kormányzás ismét 
különválasztatott, s mint az az 1833-iki X. szabály ren
ddé, a kezelésre való befolyásból az egész e.-m. konzis- 
tórium kizáratott, — a főfelügyelet s a peres dolgok elin
tézése maradván meg nála egyedül. Az intézet állásának 
lényegi megváltoztatása, szabályok hozása, törlése, vagy 
ujitása, választmányi tagok választása a részvényesek 
egyetemes gyűlésére ruháztatott, melyet minden bárom 
évben öszszebivni, s mint elnök vezetni, esperesi jogul 
fenhagyatott. A részletes számadás, kölcsönzők, fizetők 
közzététele stb. évenként a kéz. választmány halaszthat- 
lan kötelmévé tétetett. Ezen alapszabályok az 1843. jun. 
7-iki németi részvényes gyűlésben elfogadtatván, kéz. vál. 
elnökké Berky István, pénztárnokká H. Kiss György s 
jegyzővé Somodi M. Ferenc, ülnökké Győry István és 
Eszenyi László választattak. Volt az intézetnek ekkor 
váltócéd. 4462 ft. és 42 krja. Ezután lassan-lassan gya
rapodott ez intézet, úgy , hogy midőn K. Gy. buzgalmát 
1845. máj. 20. a közbizalom aszszeszszorsággal jutalmazá, 
egy teljesen biztosított intézetet hagyott utódára! Azonban 
a papság s talán megsértett érdekek az indolenciát még 
ekkor sem tevék félre, a menynyiben a gyámpénztárnoki 
állomás betöltése végett a szavazás csak 1846. márc. 17. 
hirdettetett ki.

A lelkészi gyámintézet mintájára egy t an i t ó i  g y á m 
in t éze t  alapítását György József egyik feladatául tűzé
ki; azonban ez még igen soká létesülhetett. Az 1846.
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szept. 16-iki esperesi körlevél „újonnan beállitandónak® 
mondja; egyszersmind meghagyja a leendő részvényes 
tanítóknak, hogy a 20 pft. részvényöszszegből, 2 pft. évi 
illetékkel vizitációra készen legyenek. Végre ez évben 
csakugyan megalakult, Gy. J. esperes maga is 20 píttal 
járulván az alaptőkéhez, s másokat is adakozásra sürget
vén. Ennek ugyan kevés sikere le tt, menynyiben az ösz- 
szes kegyadomány nem ment többre 47 ftnál!

Az alapszabály 1846-ik évi szept. hó 23. kelt Sz.- 
Németiben tartott kéz. választmányi ülésben. E szerint, a 
ré8zvényöszszeg 20 ft. p. p ., mely 2 t'tos részletekben 
fizettetett be. Az intézeti tőke kezelését vezeti egy a taní
tók egyetemes gyűlésének felelős kéz. választmány; mig 
a főfelügyelet a kormányzó esperes és illetőleg az e.-m. 
tanácsot illeti; célja az intézetnek munkaképtelenné lett 
tanítók s tanítói özvegyek és árvák segélyezése. Az egész 
alapszabály egyébiránt a lelkészi gyámintézet alapsza
bályainak egyszerű másolata volt.

Az e g y h áz m e g y e i  p é nz t á r ,  mely az e.-m. köz- 
igazgatási költségek fedezésére alapittatott volna, csaknem 
örökös deficittel küzdött. A bekeblezési illeték — melyet 
belépő papok és tanítók fizettek volna, — tette annak 
főjövedelem forrását; de itt is, mint másutt, a hol csak 
fizetni kellett, a belhivatalnokok nagyon hanyagok valá- 
nak. Nem egyszer hozatott ellenök erélyes rendszabály; 
de kevés sikerrel. Ugyancsak gyarapítási célból, az 1841. 
nov. 19-iki tunyogi e.-m. gyűlés végrehajtatni rendelé ama 
konventi rendszabályt, hogy a belhivatalnokot változ
tató egyházak s promoveálandó belhivatalnokok 2 pftot 
fizessenek.

VII. E g y h á z m e g y e - k o r m á n y z a t i  s vegyes  
ügyek.  Az egyházmegyét csakhamar Gy. J. esperessége ele
jén sujos csapás érte; több ülnökkel elhunyt a segédgonduok is 
K. Isaák Gáspár. Halála után utódául Ura i  Uray  B á l i n t



táblabiró választatott, ki az 1841. jan. 21-iki kisgyűlés- 
ben a szokott módon be is iktattatott.

Az egyházmegyei gyűlések s azok menetét illetőleg 
Gy. J. itt is kezdeményezett. Mig egyrészt az évenként 
több ízben tartott gyűlésekre csak az e.-m. tanács mind
két rendű tagjait hivta meg egyedül, addig másrészt 
s máskor meghagyta a gyülekezeteknek, hogy legfel- 
lebb két — a presbitérium kredencionálisával ellátott, — 
és nem lármás és illetlen beszédű követet küldjenek.

A papmarasztást a korszellem küszöbölvén kifelé, 
hogy a botrányos szokás egészben elenyészszék, utasitá 
az egyházközségeket s belhivatalnokokat, hogy indokolt 
panaszaikat, s a változtatandó belhivatalnokok fizetési 
teljes kiél égi ttetését tartalmazó nyugtáikat, valamint min
denféle folyamodást, — hogy ez erészbeni statútumok
nak elvalahára elégtétessék — jó eleve hozzá beküldjék.
1 1846. máj. 17-iki köri.)

A kibocsátandó papjelöltek megvizsgálása elvégre any- 
nyira csak formálitássá sülyedt, hogy az illetők a készü
letre mi gondot se fordítottak. Az 1841. nov. 19-iki 
tunyogi gyűlésen vizsgázó négy atyafi botrányosan cse
kély készültsége arra kényszeriték az új segédgoudnok 
Uray Bálintot, miszerint kijelentette, hogy ő „egy papi 
«gyedben alapos ismereteket, kifogás nélküli készültséget 
kíván!“ Mely kívánság a gyűlés közóhajtásával találkoz
ván, tályékozásul köröztetni rendeltetett. (1841. dec. 1. k. 1.)

A mi a többi világiak befolyását illeti az egy
házi közügyekre, megjegyezzük még, hogy Domahidy 
Menyhárt az 1841. márc. 18. gyűlésben inditványozá, 
hogy „az anynyira bálványzott voca t i o  penes  ecc le 
siam is megmarad jon  ; de az is,  hogy  s en io r  cum 
suis  c o n f r a t r i b u s  d i j ud i ce t  qu i s  quo loco si t  dig
nus ,  t e l j e s  e r e j éb en  f e n n á l l j o n :  ezután mindig 
hármat jelöljön ki az esperes a prédikátort kérő eklézsiái



követeknek, kikből akármelyiket válaszszák szabadságok 
szerint44. Különben a világiak az esperesnek mindenben 
határozó befolyásra törő iránya, közöny, vagy talán 
azon okból, hogy illető papjaik által nem is tudósittattak 
az egyházmegyei gyűlések ideje s helyéről, kezdének 
onnan lassanként kimaradni, minek következtében a tu- 
nyogi gyűlés (nov. 9. 1841.) meghagyja minden papnak, 
„ki világi tanácsossal egy eklában lakik, hogy a körle
velet azokkal egész terjedelmében közölje, hozzáértvén 
ezekhez az e.-m. ügyvédeket is“.

Megemlítjük itt azt is , hogy a politikailag Szatmár 
városhoz tartozó szatmárhegyi egyháznak a szatmári egy
házmegyéhez viszszacsatolása iránt Szatmár-Németi városa 
lépéseket tett az egyházkerület előtt; de az evégből kikül
dött e.-ker. biztosok ellenkező véleménye s Botpalád ellen 
nyilatkozata folytán, — melylyel kicseréltetni szándokol- 
tatott, — a viszszacsatolásból semmi sem lett. Különben 
is Szatmárhegy a traktus többi gyülekezeteitől távol esik.

Említést teszünk még az áldásos 1843-iki v a l l á s 
ügy i  t ö r v é n y c i k k r ő l  is; azonban csupán jelezzük 
keletkezésének idejét. Hoszszasabban nem szólunk annak 
országosan ismert előzményei s következményeiről; mint
hogy azok nem egyedül e traktus szűk körére szoritvák.

Az 1848. máj. 24. Németiben tartott gyűlésen György 
József esperes és Uray Bálint segédgondnok hivatalaikról 
lemondtak.

d) Kiss György esperessége vagyis a forradalmi 
időszak. 1848/9.

I. E g y h á z m e g y e i  t i s z t i k a r  vá la sz t á sa .  Az 
1848. máj. 24. lemondván az elnökség, kormány nélkül 
a traktus nem maradhatott, de az egyházak szokásszerű 
megszavaztatása sok időt vevén igénybe: a jelenlevő kép
viselők az egyházak népesség arányához képest több vagy



kevesebb szavazattal ruháztattak fel. Az igy alakult egy
házmegyei választóközönség 52 szavazatával H. Kiss 
György botpaládi lelkész s volt ülnök esperessé, 38-al 
pedig Nagy Ignác pusztadaróci közbirtokos segédgond
nokká választatott.

II. Az 1848: XX. t. c. k öve tke zm ény e i .  A pro
testantizmus a vallási-, polgári-szabadság- és magyar nem
zetiség fentartásaért folytatott 3 százados küzdelem jutal
mául, elvégre 1848-ban kilátásba helyeztetett részére a 
nemzeti hála. A szabadság és magyar nemzetiség kiirtá
sára sokszor kész bíboros klérus előtt bezárattak az utak, 
melyeken ádáz munkáját sz ív ó s  kitartással folytathatta. 
Meghozatott a vallási egyenlőséget, egyenjogúságot és 
minden egyházi és iskolai szükségletek fedezését közál
lami alapból fizetni rendelő, de fájdalom! soha életbe 
nem lépett XX. t. c. Ennek következtében báró Eötvös 
József vallás- és közoktatásügyér Pestre hivá fel a pro
testáns egyház képviselőit, az egyház szükségletei s kivá- 
nalmai meghallgatása s ismerése végett, hol az előleges 
tanácskozások jul. 25. lettek megnyitandók. E konferen
ciára a szatmári ref. egyházmegye részéről Kiss Áron 
főjegyző és Riskó Ignác választattak meg. Póttagokul 
pedig Nagy Lajos angyalosi lelkész és Nagy Ignác.

A kormány tájékozhatás szempontjából rovatos iveket 
bocsátott ki előlegesen, melyekre bevezetendő volt 1) min
den anya- és leányegyház; 2) lelkek száma; 3) rendes
és segédlelkészek, kántorok, elöregedett és alamizsnára 
szoruló lelkészek s kántorok, özvegyek és árvák; 4) a 
templom állapota; 5) az egyház külső és belső földbir
toka , parókhiális épületek stb.; 6) a lelkészek fizetése.

A miniszteri konferenciának, — mint közönségesen 
tudva van, — kevés eredménye lön; a miniszter a protes
táns egyház várakozásának meg nem felelt. A roppant 
államvagy ónban duslakodó klérus nevette a XX. t. c.



írott malasztjait. Valami segély nyujtatott ugyan a pro
testáns egyházaknak, — s így a szatmári ref. egyházme
gyében 58 lelkészi állomás, — tehát Botpalád , Kocsord, 
Milota, Porcsalma, Szatmár, Szatmárnémeti kivételével 
csaknem minden lelkészi javadalom segélyben részesült, 
hogy a 300 irtot megüsse. A legkissebb volt a nagygéci, 
mely csak 80 frtra ment, s a legnagyobb a javadalma- 
zottak között a panyólai, mely csak 9 frt. 12 krt. kapott.

III. K o r m á n y i  s más  f e l sőbb  r en de l e t ek .  A 
viszonyok sebesen változtak; a szegény haza akaratlanul 
harcba bonyolittatott, az idegen nemzetiségek ellenünk 
lázittattak, sőt saját magyarajkú népünk között is kez
detett a konkoly elhintetni: e végből a jul. 28-iki esperesi 
körlevél közli a miniszteri s püspöki figyelmeztetést a lel
készekhez, illetőleg felhívja őket a nép értelmi fejleszté
sére , s az új viszonyokkali megismertetésére.

Az 1848. nov. esperesi körlevélben felhivatnak 1) a 
gyülekezetek, hogy a veszélyben forgó hon oltárához pénz
zel, pénzzé tehető tárgyakkal járuljanak. 2) A lelkészek, 
hogy a honvédektől — ha azok tábori lelkészszel ellátva 
nincsenek, — lelkészi szolgálataikat meg ne tagadják; sőt 
őket minden alkalommal buzdítsák, bátorítsák. 3) Föl
hivatnak a papnék, hogy követve a bányavidékiek pél
dáját , a honvédek számára fehérnemííeket adjanak s 
gyűjtsenek. Es e felhívások nem maradtak eredmény nélkül.

Az 1849. máj. 13-iki körlevelével felhívja a szuperin
tendens a gyülekezeteket, hogy Damjanics tábornokért az 
országos kormányelnök kívánatéra imák tartassanak.

1849. máj. 19-ről közöltetik Horváth Mihály vallás- és 
oktatásügyérnek a „Közlöny" 101. számában kiadott 622. 
sz. rendelete, melyben az egyházi és iskolai testületek részé
ről , a hódolatnyilatkozat beadását parancsolja; továbbá 
Szoboszlai Pap István 547. sz. körlevele, melyben egy
házmegyei közgyűlés tartását, s azon a hódolatnyilatkozat



kiadását rendeli, hogy az, a junius 16. tartandó egyházkerü
leti gyűlésre ünnepélyes alakban felterjesztethessék. E vég
ből junius 6-ikára egyházmegyei közgyűlés tűzetett ki 
Szatmár-Németibe, hol minden gyülekezet — megbízó-levél
lel ellátott — képviselői megjelenni parancsoltalak. A köz
gyűlés meg is tartatott, s ennek határzatából a Kiss 
Áron e.-m. főjegyző által szerkesztett hódolatnyilatkozat 
felküldetett.

Máj. 29. közöltetett az egyházakkal a vallásügyér 
máj. 18. kelt, s a harangok meghúzatása után minden 
csütörtökön és vasárnap, három héten á t , a veszélyben 
forgó honért ünnepélyes imát, jun. 6-ikára pedig átalános 
böjtöt parancsoló rendelete.

Azonban az átalános böjt nem akadályozta meg a 
muszkabetörést! Közel volt a kifáradt magyar letiprása s 
elárultatása! Ájul. 5. 1849. Botpaládon kelt esperesi kör
levél közli Horváth Mihály vallásügyérnek a lelkészekhez 
intézett kiáltványát, melyben a muszkák szétverését a 
fanatizált népcsőcseléktől követeli.... „Fel tehát hazám 
lelkészei, itt a veszély ideje. Ragadjátok kezetekbe a 
megváltó keresztjét, s vallástok egyéb ereklyéit, s ezek
kel felfegyverkezve, a veszély s hivatástok nagyságától 
lelkesedve, szóljatok a néphez az élethalálharc velőt rázó 
szavaival. Mondjátok meg neki nyíltan s buzditólag, hogy 
a nép ha bátor s elszánt, legyőzhetlen. Mondjátok meg 
neki, ha élni akar, küzdenie kell s Isten — a népsza
badság Istene, — nem hagyja el igazságos ügyében----
És ha az ellenség határaitok felé közeledik, a polgári 
hatóságok rendeletéi s legjobb belátástok szerint egyesít
sétek a népet, álljatok annak élére s Kapisztrán János 
és legújabban anynyi élő társaitok példája szerint vezes
sétek a népet az élethalál szent harcára, a diadalra. Mert 
ismétlem: hol a nép milliói elszántan felkelnek, ott a 
zsoldosok ezrei megtörve futnak a bátor önvédelem bár-



mily csekély fegyverei előtt. Lelkészek! dicső hivatás vár 
reátok; a haza szabadságának, a vallásnak s a nemzet
nek megmentői lehettek, ha kötelességtöket csüggedetlentil 
teljesítitek. És volna-e lelkész, ki mindezeknél többre 
becsülné a különben is kétes és bizonytalan életet, tét
lenül akarná nézni vallása, nemzete, hazája szabadságá
nak legyilkoltatását?! Fel tehát, fel lelkészek az élet
halál harcra! a haza, a nemzet, a vallás tettre hiv ben
neteket és Isten segedelme kisérendi, áldása jutalmazandja 
hu és ernyedetlen munkálkodástokat. Fel-fel az élethalál 
harcra! fel az önvédelemre és diadalra! Horváth Mihály 
v. és k. o. miniszter“__

A zaj nemsokára m egszűnt.... az ágyúdörgést, fegy
verzörgést s harcizajt a halál néma csendje váltotta fel.. ..

Az 1849. október 23-iki esperesi körlevél tudatja, mi
szerint megparancsoltatott, hogy november első vagy máso
dik vasárnapján minden lelkész egyházi beszédet tartani 
kötél eztetik, melyben hallgatóit serkentse Isten iránti 
hálára, ki megszüntetvén a hazát pusztító háborút, érez
tetni kezdi a béke malasztjait.. . .

IY. Espere s i  i n t é z k e d é s e k  s t r a k t u á l i s  vi szo
nyok.  E mozgalmas napokban II. Kiss György lelkiis
meretesen végezte esperesi teendőit; mig másokat lázas 
izgatottság fogott e l, ő nyugodtan tartotta a kormány 
kerekeit.

1848. okt. 27. M.-Csengerben e.-m. képviseleti köz
gyűlés tartatott, melynek főteendője volt az iljú papok 
kibocsátása s vizsgájának felvétele; a püspök csak a 
bizonylatok beküldését kívánta.

1849. jan. 3-ikán kiindult a kánonszeríí látogatásra, 
s mint előre is tudatá, főfigyelmét az iskolákra forditá, 
s a gondnoki számadásokat szigorúan előkövetelé.

A le lkész i  g y á m i n t é z e t  p é nz t á r a  1848-ban 
5561 ft. 10 kr. volt váltóban, melyből kamatra kiosz



tatott 5552 ft. 22 kr. Növekedett ez évben 166 ft. 5 krral. 
1849-ben volt 5727 ft. 15 k r., kiosztatlan maradt ebből 
a pénztárban 33 ft. 45 kr., mely is Kossuth bankjegyek
ben lévén, elégettetett. Szaporodott a tőke részvényekből 
65 írttal.

A bel h i va t a l  n oki  f i ze tések  átalában véve csak
nem az egész országban minden felekezet körében az ille
tők által pontosan nem teljesittetvén, sőt sok helyt meg- 
tagadtatván, 1849. junius első napjaiban köröztetett a 
vallásügyér 705. sz. azon rendelete, melyben „felszólit- 
tatnak a kegy urak és községek, hogy az illető dijakat s 
járandóságokat tovább is megadni mindaddig szoros köte- 
lességöknek tartsák, mig a lelkészek és más egyházi sze
mélyek fizetései annak idejében kiadandó rendeletekkel 
szabályozva lesznek “. E rendelet az egyes presbitériumok 
előtt felolvastatni, s ezek útján a gyülekezetek tagjaival 
közöltetni rendeltetett.

V. A f o r r a d a lo m  után.  A szebb jövőre való kilá
tásnak a forradalom után egyházi téren is vége volt.. . .  
A reakció megkezdte működését.... Uray B. debrecenkerü- 
leti főispán felsőbb parancsra — 1849. nov. 20-ikán 612. 
sz. a. Szoboszlaihoz intézett rendeletében meghagyja, 
hogy — „a hol az egyházmegyékben forradalom szülte 
változások történtek, e rendelet vételével azonnal meg
szüntetendők, s előbbi békés állásokra viendők viszsza: 
a hol a hivatalos személyzetben hiány lenne, ott a vele 
való értekezés után nem választás, hanem kinevezés útján 
lenne betöltendőd. . .  „Ennek következtében — irja tovább 
szuperint. megbízásából — Fésűs András e.-ker. főjegyző 
1849. dec. 28. levelében György Józsefhez, hogy nyu
galomban levő esperesből tényleges esperessé neveztetvén 
ki, Kiss Györgytől mindenféle irományokat, s a hiteles
pecsétet átvevén, esperesi hivatalát tényleg kezdje meg----
Egyszersmind közönségesitse, miszerint nt. Kiss G y ö r g y



úrnak csiiggedetlen buzgalmát valamint folytonos meg
elégedéssel tapasztalta, úgy méltányló dicsérettel elismerve 
magára nt. Kiss György úrra vonatkozólag magának főis
pán úrnak is hasonló elismerését és azon nyilatkozatát, 
miszerint a rendelet nem személyekre, hanem egyenesen 
ügyre és elvre van irányozva, jelenti".

HATODIK KORSZAK.

Az egyházi abszolutizmus s arra következett viszsza- 
hatás korszaka. 1849— 1860.

György József és Mészáros István esperessége 1849—1860.
I. P ü s p ö k i  i n t é zke dés ek .  A forradalom buktá

val , a már részben idézett püspöki rendelettel tehát ismét 
György József tétetett esperessé. A segédgondnok elmoz
dítását a hivatolt rendelet ki sem mondja, hanem csak 
egyszerűen a főispán világos utasítására Vállyi Lajost 
segédgondnokká kinevezi. A régi aszszeszszoratust pedig 
ismét hivatalba szólitván, s minden más egyébb válasz
tást megsemmisítvén, a traktus organizációját ekkép befe
jezi. Az ezen intézkedések után következő időszakot úgy 
tekinthetjük a szatmári ref. egyházmegyében, mint az 
egyházi abszolutizmus s arra keletkezett viszszahatás kor
szakát, mely egyházalkotmányunk diadalával végződött.

Az idézett (1849. dec. 28-iki) püspöki organizáló 
rendeletet egész terjedelmében körözvén Gy. J . , mondja, 
hogy „egyedül csak a magas parancsnak hódolva fogadja 
viszsza az esperesi hivatalt.... A békesség olajágát tartva 
kezében lép fel s kéri Istent, hogy ugyanazzal fogad- 
tassék ezen első irata.. . .  Óvakodjék minden egyház, 
melyekben eddig is divatozott az utálatos avultságú maraszt-



gatás, hogy a népet ebbe akár fejenként, akár anynyival 
inkább gyűlésekbe fel ne szólítsák. És a presbiterialis 
gyűléskor politikai diskuszsziókba, melyek akár jelen, 
akár múlt , vagy jövendő sorsát csak távolról is érdekel
nék hazánknak, beereszkedni ne merészkedjeneku.

E körlevél után örömmel jöttek a mindenféle rende
letek. Elsőben is a birodalmi alkotmány kihirdetése, 
aztán annak áldásaiért stb. imák stb. parancsoltalak----

1850. márc. 1. esperesi körlevél a felsőbb rendele
tekre hivatkozva betilt minden gyűléskedést, még a pres
biterialis gyűlések tartását is; de mégis hogy az egyházi 
ügyek fen ne akadjanak, mindazon egyházak elöljáróit — 
a melyekben a vizitációkor panasz terjesztetett elő, — 
illető belhivatalnokaikkal együtt ápril két első hete alatt 
magához rendeli.

II. A H ay nau  eg yházsze rvező  p a r a n c s a  s az 
azt  köve tő  események .  A forradalmat követő ostrom- 
állapot kihirdetése után, b. Haynau azon ürügy alatt, 
mintha a protestáns egyház némely elöljárói a hivatali 
hatalommal viszszaéltek s a népet lázadásra csábították 
volna, 1850. febr. 10. kiadott egyházszervező parancsá
val sérelmet ejtett a prot. egyházi önkormányzaton, neve
zetesen: felfüggesztette a ref. egyházkeriileti s egyházme 
gyei gondnokok hivatalát, az ágostai hitvallásúaknál a fő , 
kerületi s megyei felügyelőket s ezek öszszes teendőit és 
hatáskörét a szuperintendensekre ruházta át. A szuperin
tendenseket kivált az ágostaiaknál hivataluktól felfüggeszt
vén , helyetteseket állított helyökbe s ezek dijazását a kor
mány részéről kilátásba helyezte; egyszersmind a katonai 
és polgári hatóságok támogatásáról biztositá. Mindenféle 
gyűlésezéseket betiltott s ezek helyét a szuperintendensek 
által öszszehivott bizalmi férfiak tanácskozásai által ren- 
delé pótoltatni, mely tanácskozások a kér. katonai parancs
nokság által kinevezett kormánybiztos jelenlétében voltak



tarthatók. Továbbá kilátásba helyezte, az egyházkerüle
teknek az ország új területi beosztása szerinti szabályo
zását stb.

Ezen önkényes rendelet megszüntetése céljából 1850. 
szept. 21. egy felterjesztést tett a tiszántúli e.-kerület, 
mely elmondja, hogy noha az 1849. márc. 4-iki biro
dalmi alkotmány megígéri a szerződések s békekötések 
által biztosított protestáns egyházalkotmány sértetlen fen- 
tartását, mégis a febr. 10. kiadott fííparanesnoki rende
letben önkormányzati jogaiknak gyökerében megrenditését 
kénytelenek látni. Minélfogva alázatosan leborulva ese
deznek__  általában vallásszabadságuk úgy egyházi, mint
iskolai ügyeiket illető önkormányzati jogaik épségben fen- 
tartásaért, legközelebb félretételeért azon főparancsnoki 
rendeletnek, melynek következtében jelenegyiittlétök is 
nem lehet hitelveikböl folyó s törvényes stb. stb.“ Kiemeli 
még a felterjesztés, hogy mindenféle gytílésezések, még 
a helyi presbiteriek tartása is céltalan megszorítások által 
vannak akadályozva, s a szegényebb egyházakban csak
nem lehetetlenekké téve, a miből az egyes gyülekeze
tekre kimondhatlan nagyságú anyagi mint szellemi kár 
báramul.

E felterjesztés eredménytelen maradt. Hogy mégis a 
presbiteri gyűlések a Haynau-féle megszorítások mellett 
is , úgy a hogy megtarthatók legyenek. György József a 
következő bizalom-férfiakat terjesztette fel u. in.: Ajtay 
Sámuel, Boros Ádám, Csepelyi László, Domahidy András, 
Fábián Gábor. Gyene Károly, Gyene Menyhért, Gyene 
Pál, Jármy József, Jeney Péter, Kölcsey Gábor, Köl
csey Mihály, Szikszó Gedeon, Tamássy Ágoston, Uray 
András, Uray Károly, Vállyi János és Vetéssy Dánielt. 
Ezek voltak ama férfiak, kik — egynek kivételével, — 
ama nehéz időkben áldozva a közjóért, a szatmári egy
házmegyében az egyházi életet fenntartották s a gond



jaikra bizott egyházakat s azok békéjét enyészni nem 
engedték; süt felvirágzásukon működének. E férfiakat 
mondott minőségökben az Uray Bálinttal tartott elöleges 
értekezés után beadott folyamodás folytán, a nagyvárad
kerületi föispánság megerősítette.

György József midőn máj. 6. 1851. 311. sz. körle
velében erről értesíti az egyházakat, felhívja őket, hogy 
válaszszanak közülök egyet-egyet, kivel gyííléskedjenek stb. 
E gyűlések legfőbb tárgya pedig az egyházak forradalom 
alatti s ótai javairól való számoltatás lesz. „Epén azért kel
letvén igy módosíttatni gyűléseink tarthatásának , (mondja), 
hogy megakadályoztassanak az egyházi térrőli eltérések stb.u 
A jegyzőkönyvek e biztosok aláírásával hitelesitendők s 
küldendők hozzá felebb terjesztés végett.

Ezután következett a mindenféle rendeletek özöne 
egész a Kossuth-kalapok (1853. máj. 17. körlev.), a sza
kái- és bajuszviselés betiltásáig stb. így töltetett be ren
deletileg Mészáros István szatmári lelkészszel, — a György 
József 1852. szept. 29. történt halála után, — az esperesi 
szék is. Majd parancs jött (1853. jun. 30. 1296. sz. a.), 
hogy a lelkészek az 1843. III. és 1790/1. XXVI. t. c.-hez 
tartsák magokat, mint a melyeket a római kathol. klérus 
vádja szerint az esketés, keresztelés és konfirmálásnál 
tekintetbe nem vesznek. Megnehezittetett a tanítói állomá
sok betöltése. Ha egyik gyülekezet a másikból akart taní
tót hozni, a megyefőnöktől kelle politikai „bizonylatot 
eszközölni számára. Szinte igy volt a dolog, ha Debre
cenből akartak akadémikus rektorokat hozni is. Az ide
vonatkozó püspöki utasitás (791. sz. a. 1854.) eként szól: 
„az akadémiai rektóriákra menők vegyék ki 1) iskolai 
bizonylataikat, 2) 15 kros ivén valamelyik debreceni 
paptól erkölcsi bizonylatukat, melyet a debreceni főpol
gármester megerősit. E két bizonylat az iskolai igazgató
sághoz visz8zajuttatandó a végett, hogy az egy hivatalos



folyamodványt mellékeljen hozzá, melyben kiteendő a 
kibocsátandó neve, születési éve, születéshelye, s azon 
község, hova kimenni szándékol. Ez egy tiszta 30 pkros 
bélyegivvel a szuperintendenshez küldetik, ki ajánlatát 
mellékelve a rendőrbiztoshoz küldi. A rendőrbiztos a poli
tikai viseletről szóló bizonylatot és engedélyt kiadván, a 
szuperintendens útján az igazgatósághoz juttatja, honnan 
kiadatva, az illető rektóriájára kimehet“. Az E. Indali 
Péter Ábécéje politikai okokból betiltatott (1104. sz. püs
pöki körlevél); ellenben a néphimnus minden iskolának 
megküldetett (1189. sz. köri.) stb. Majd a „fenyegetett 
birodalmi rend megszilárdítása" céljából kibocsátott állam- 
kölcsönhöz a lelkészek, egyházak, e.-hivatalnokoknak, 
az államkölcsönhöz a legmagasabb öszszegekkel való járu- 
lását parancsold meg gf. Zichyr Hermán nagyváradi hely
tartósági elnök 1854. jul. 15. 3908. sz. a. úgyanynyira, 
hogy ettől az egyházi pénztőkék, sőt az alapítványok sem 
lehettek mentesek. Ennélfogva aug. 7. szivükre is köti az 
esperes a lelkészek és egyházaknak, hogy legalább 20 
pftot ajánljanak; majd aug. 30. kelt körlevelében a nem 
ajánlókat megróvja s ellenük keményen kikéi stb.

111. Haynau  r e n d e l e t é n e k  h a t á ly o n  k ív ü l  
t é t e l e  s köve tkezménye i .  1854. jun. 21. Albrecht 
főherceg a Haynau 1850. febr. 10. kibocsátott, s már 
ismert rendeletét hatályon kívül téve, következő egyház
szervezeti szabályokat állapítja meg:

1) A presbitériumot öszszehivja s elnököl benne a 
lelkész, politikai hatósághoz bejelentés és org. fejdelmi 
biztos nélkül.

2) Egyházi közgyűlések bejelentés és org. fejdelmi 
biztos jelenléte mellett tarthatók. A biztost a helytartóság 
alatt közvetlen álló városokban a polgármester, másutt 
a megyeíőnök nevezi ki.

3) Egyházmegyei gyűlés tartható az esperes öszsze-



hívása és elnöklete alatt előleges bejelentés és megyefő- 
nök által kiküldött biztos jelenléte mellett.

4) A kerületi gyűlést, a szuperintendens, vagy helyet
tese hivja öszsze s elnököl benne, az org. fejdelmi biztos 
jelenlétében, kit a helytartósági osztály főnöke nevez ki.

5) Az org. fejdelmi biztosoknak a tárgyalás szabad
ságának háboritása nélkül, csupán a felett kell őrköd- 
niök, hogy a tárgyalás és végzéshozás egyházi ügyekre 
szorítkozzék; ezek a politikai térre csapongás esetiben, ha 
az elölülő előre bocsátott intése siker nélkül marad, a 
gyűlés feloszlatását mondják ki.

6) Oly gyűléseknek, melyekhez biztos kivántatik, e 
nélkül tartása a fennálló büntető törvények szerint fog 
büntettetni.

7) Az egyházi törvényhatóság, eddigi illetékessége 
korlátain belöl, az esperesi és szuperintendensi konzisz- 
tóriumok által, az illető esperes, szuperintendens, vagy 
helyettese elnöklete alatt gyakoroltatik.

8) A szuperintendensi választás módozatának végleges 
megállapításáig, a jelenlegi szuperintendensek vagy helyet
teseik, s megiiresülés esetében helyetteseik az eddigi gya
korlat szerint hivatalkodnak.

9) A fő- és kerületi felügyelők hivatalos foglalkodásai 
az ágostai evangélikusoknál épen úgy , mint a gondno
kokéi a helv. hitv. evangélikusoknál hatályon hívül ma
radnak.

10) Ha valamely rendes úton meghivott lelkipásztor 
vagy iskolatanitónak hivatalába iktatása forog fenn, eleve 
mindenkor az illető szuperintendens, vagy szup. helyettes 
útján az illető helytartósági osztályhoz jelentés teendő. 
A helytartósági osztály a lelkipásztorságra, vagy tanítói 
szolgálatra hivatottnak csupán politikai feddhetlenségét 
bírálja meg, s a vett jelentés napjától számítva hat hét
alatt köteles kimondani az újonválasztottnak a lelkészi
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hivatalba, vagy tanítói szolgálatba bevezetését politikai 
akadályok ellenzik-e vagy nem? Ha a helytartósági osz
tály semmi kifogást nem . tesz, a választott hivatalába 
vagy szolgálatába bevezetendő. Ellenkező esetben új vá
lasztást kell tenni. A helytartósági osztály határzata ellen 
a es. kir. vallás- és közokt. minisztériumhoz lehet folya
modni.

11) Legfensőbb határoz vány következtében a magyar- 
országi mindkét hitvallású evangélikusok, az 1790/1: XXVI. 
t. c. 4. §-ának útmutatása szerint, egyházi ügyeiknek leg
fensőbb végleges elintézése végett, az 1854-ik évfolyamán 
meg fognak hallgattatni.

E fensőbb határozvány némi könynyebbülést nyúj
tott a nyomott prot. egyháznak. Mely alatt lassan-lassan 
egy kis mozgalom is indult meg, melyben óvatosan hasz
náltatott fel minden kis tér, melyet akarva, vagy akaratán 
kívül az abszolutizmus nyitott; kezdették tágítani a köte
leket. Egyrészt kész szívvel fogadták mindazt, mit az 
abszolutizmus egyes jóakaratú hívei az egyház, vagy 
annak belhivatalnokai javára tettek; másrészt az ősi jogok
hoz ragaszkodtak mindenütt, hol erre az abszolút intéz
kedésekben kibúvó ajtó, ürügy vagy alkalom találtatott, 
így használtatott fel a sok bajt okozó adóügy tisztázására 
az 1854. okt. 6—9. e.-kerületi gyűlésen a még 1851. 
okt. 26. 19,503. sz. a. kelt n.-váradi helytartósági irat, 
mely az 1850. ápr. 25-iki legfelsőbb parancsra támasz
kodva , a prot. lelkészek javadalmaihoz tartozó földek 
adóját az egyházak — mint a földek tulajdonosai — által 
fizettetni rendeli.

A jülius 30-iki kibocsátvány pontjaira támaszkodva, 
az 1854. okt. 6—9. kerületi gyűlés 20-ik sz. végzésében 
pedig kimondja:

1) Az 1. pontot illetőleg: hogy a gondnokok habár 
az elnöki tisztben részt nem vesznek is : mindazáltal



eddigi tiszteik s működési körükben továbbra is meg
maradnak ;

2) A 7. p. életbeléptetése végett az egyházmegyei 
konzisztóriumok kiegészitendők, és ennek eszközlésével 
az esperesek megbizatnak.

3) A 9-ik pontban csak a kerületi gondnokok hiva
talának felfüggesztéséről lévén szó, a segédgondnokok 
beállítása, s a hol a hivatalok üresedésben volnának, 
azoknak új választás útjánni betöltése megrendeltetett oly 
formán, hogy noha az e.-m. segédgondnokok az elnök
lésben az espereseket nem gyámolithatják is : mindazáltal, 
mint az e.-m. konzisztórium tanácskozó tagjai működjenek.

Ezek következtében Mészáros István nov. 29. 1854. 
kelt körlevelében felszólitá az egyházakat, hogy szavaz
zanak egy papi és két világi ülnökre és a segédgondnokra. 
Tudatja egyszersmind, hogy az esperesi hivatalt okt. 9. 
több fontos ok miatt rezignálta; de annak tovább folyta
tására a püspök által köteleztetett, s igy „h iv a t a l a  má
sodik s t á d iu m á r a "  fellépve, működését folytatja.

E kifejezés nagy megütközésre adott okot; 4 egyház, 
5 pap magához a püspökhöz felirváu, Mészáros esperes- 
sége ellen tiltakozott; Győry I. lelkész pedig a körlevél 
alatt az „ideiglenes esperes" aláirást kihúzta; sőt a szo
kott idő előtt megjelent vizitátorokat. egyedül csak magán 
személyekül fogadta. Később Mészáros az 1854. nov. 20. 
és 21-iki egyházmegyei gyűlésen Gy. I-t. fentebbi tettéért 
megfenyittetni akarta: de az egyházmegyei gyűlés az 
abszolút intézkedések elleni ellenzékeskedésnek vévé az 
egészet.

Szoboszlai ezek következtében kénytelennek látta 
magát, a kedélyek megnyugtatása végett, a szatmári egy
házmegyébe egy körlevelet, indítani (1855. január 20.), 
melyben Mészárosnak eme kifejezését: „h iva t a lom ú j abb
s t á d i u m á r a  f e l l épek"  hibáztatja, — mint a melyből
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azt lehet következtetni, hogy ő az egyházmegyék válasz
tási jogát korlátozni kívánja, — holott: 1) ő volt, ki az 
ideiglenes kormányzati rendszabály pontjaiból azt olvasá 
k i , hogy a szuperintendensin kivül minden egyéb egy
házi hivatalok betöltését illetőleg teljes szabadság enged
tetett. De 2) az egyházmegyéket kormányzófő nélkül hagyni, 
mig a függőben levő dolgok el nem intéztetnek, nem lehet. 
3) Ily elintézendők: a népmozgási táblák pontos be
adása, az e.-m. konzisztóriumok kiegészítése, a kánon- 
szertí egyházlátogatás. Ez okok miatt sem Mészáros Ist
ván, sem a többi ideiglenes esperes lemondását, sem az 
egyházkerületi gyűlés, sem ő a gyűlés határzata ellenére 
ezután el nem fogadhatta. Most pedig 4) rendeli, hogy 
mindezen sürgős teendők elintézése után hívjon öszsze 
közgyűlést, mely a választott ülnökökkel a konzisztóriu- 
mot kiegészítse, s a szavazást az esperesi hivatalra meg
rendelje , aztán egy más gyűlést a szavazatok felbontására 
tűzzön k i ; egyszersmind a segédgondnoki hivatal miként 
állásáról tegyen jelentést.

E rendelet folytán öszszehivatott az egyházmegyei 
gyűlés 1855. ápril 11-re Szatmárra. Mészáros a gyűlést 
megnyitván, számolt esperesi működéséről azon ponttól 
kezdve, midőn annak vitelével György József halálával 
megbizatott. Ugyanekkor az e.-m. tisztségekre beérkezett 
szavazatokat felbontatni kérte. Erre a gyűlés egyik tagja 
köszönetét mondván Mészárosnak, indítványozza, hogy 
az elnöki kormányzat azonnal beszüntettessék, s a begyült 
ülnöki szavazatok is viszszaadassanak és a gyűlés elna- 
poltatván, a lehető legrövidebb idő alatt a szavazatok fel
bontása végett újabb gyűlés hirdettessék. Ez indítvány 
azon módosítással, hogy a beérkezett ülnöki szavazatokat 
az illető egyházak megtarthassák, elfogadtatott s ápril 
18-ra egy újabb gyűlés helyéül Szatmár ismét kijelölte
tett. Mészáros erre lemondott; azonban az esperesi hiva-



tál betöltéséig az egyházmegyei elnökség vitelével meg- 
bizatott.

Az ápril 18-ra hivott gyűlésen a szavazatok felbon
tatván , rendes esperesül — átalános többséggel — Mészáros 
István választatott meg. Ugyanitt Vállyi János és Uray 
Endre mint legtöbb szavazatot nyert egyének, ülnökökül 
nyilváníttattak; egy papi és egy világi ülnökre újabb sza
vazás rendeltetett, átalános többséget senkisem kapván. 
Az újabb szavazatok felbontása végett Szatmárra máj. 
31-re ismét gyűlés határoztatok. Ugyan e gyűlésen a 
gondnokok mellé a biztosabb pénzkezelés tekintetéből egy
házi pénztárnokok választása rendeltetett (L. 16. sz. v .); 
egyszersmind a presbitereknek önkénytí behelyezése helyett, 
azok törvényes választása rendeltetett el. (18. sz. v.) Az 
e.-kerületnek ide vonatkozó végzése még azt is kívánta, 
hogy a községi főbíró a presbitériumnak mulhatlanul tagja 
legyen.

Ugyancsak e gyűlésen erősittetett meg a majtisi egy
házban legújabban állított tanítói állomás dijlevele is a 
22-dik sz. végzéssel.

A máj. 31. és jun. 1—2. tartott egyházmegyei gyű
lésen senki átalános szavazattöbbséget nem kapván, a vi
lági ülnökségre Jeney Dániel, Domakidy András és Nagy 
Ignác, a papira: Győry István, Kiss Áron, Somodi M. 
Ferenc és Berky István kándidáltattak (23-dik sz. v.); egy
szersmind Kiss Áron mint egykor törvényesen megválasz
tott egyházmegyei jegyző, hivatalába viszszaiktattatott. 
(3. sz. hat.)

A 4-dik sz. végzés az egyházkerület 1855. ápril 26-iki 
6. sz. végzésének utasítása nyomán, a segédgondnok vá
lasztó szavazatok beadását megrendeli.

Több ügy tárgyalásánál tapasztalt izgatások követ
keztében a 12. sz. végzés inquiráltatni parancsol; a 25-dik 
az egyházi javak öszszeirása tekintetében rendelkezik; a



27-ik a tanítók megvizsgálását illető régibb határzatokat 
újítja meg.

1855. nov. 20-ikán ismét gyűlés tartatott Szatmári, 
mely a segédgondnokra újabb szavazást rendelt, senki 
általános többséget nem kapván. Ugyancsak ekkor az 
ujonválasztott esperes Mészáros Istvánnak az egyházkerü
leten leendő bemutatása s megerősittetése végett a 6. sz. 
végzéssel Vállyi János és Kiss Áron kiküldettek.

Végre az 1856. ápril 4—6-ra beérkezett segédgond
nok választó szavazatok felbontatván, 42 szavazattal Do- 
mah i dy  M e n y h á r t  e.-m. ülnök választatott meg; de a 
ki aggsága miatt e tisztséget nem vállalta el. Utánna a 
legtöbb szavazatot nyert Vállyi János és Nagy Ignác 
1848-iki segédgondnok kándidáltatott. Elvégre az 1856. 
jul. 30-iki Szatmárt tartott tanácsgyűlésben 58 egyház 
szavazatával 7 ellenében, Vállyi János segédgondnokká 
elválasztatott, s az egyházkerület aug. 6-ra tűzött gyűlé
sén leendő bemutatásával az esperes és Kiss Áron kép
viselő megbizattak. 1857. dec. 9-iki egyházmegyei köz
gyűlésben Szatmárt, az e.-m. tanács is kiegészíttetett, Do- 
mahidy András, gf. Vay Mihály világi, Győry István, 
s a júliusi gyűlésen főjegyzővé tett Kiss Áron, papi ülnö
kökké választatván.

IV. P á t e n s v i l á g .  Az ismeretes vallásügyi pátens 
előfutárául egy osztr. miniszteri vallásügyi törvényjavaslat 
adatott ki 1856. aug. 21., s küldetett le a kerületek s 
egyházmegyékre. E feletti tanácskozás végett 1856. okt. 
5-re kerületi gyűlés hirdettetett Debrecenbe, melyre az 
esperes és segédgondnokon kivül, az egyházmegyékből 
legalább két-két képviselőnek kelle megjelennie. A szat
mári egyházmegye Domahidy Menyhárt és Kiss Györgyöt 
kiildé képviselőkül 1856. okt. 26-iki szatmári közgyűlé
séből ; egyszersmind kijelenté 2-dik sz. végzésében: „vajha 
az ap. királyi magas kegyelem törvényes jogainkban



tovább is nem gátolva, engedné meg. . .  hitelveinken 
nyugvó egyházkormányzati jogainknak sérve nélkül, ala
kitanunk át egyházszervezetünket, és e végre eddigi törvé
nyes gyakorlatunk szerint egy közzsinatot tarthatnunk!“ stb.

Ugyanez év nov. 26. szatmári közgyűlés egy bizott
ságot küldött ki egy oly munkálatot készítendő, mely
ben — azon esetre, ha a zsinattartás engedélyeztetnék, — 
a szatmári ref. egyházmegye óhajai kifejezést nyerjenek. 
E munkálat az 1857. jul. 2. és 3-iki szatmári közgyűlé
sen a következő cim alatt: „A helvét hitv. szatmári egy
házmegye véleménye és óhajtása a magyar prot. egyház 
remélt szervezetének főpontjai iránt" be is adatott. Ez 
hangsúlyozza: 1) hogy a magyar prot. egyház, a bécsi, 
linci, s nikolsburgi békekötések s az 1790/1. XXVI. t. c. 
alapján nem ttírött, hanem más keresztyén felekezetekkel 
együtt törvényesen bevett egyházul tekintessék; sőt az 
egész birodalomban élő hitsorsosok is ilyenekül tartassa
nak. 2) Az államhatalomtól elvárja, hogy a magyar prot. 
egyházat saját önalkotott törvényei szerint fejlődni hagyja 
s reáerőszakolt kényszer által, vallása sz. elvét ne tiporja, 
e végből az 1790/1. XXVI. t. c. eme szavai: „evangelici 
unice a religionis suae superioribus dependeant" sértetlenül 
érvényben tartassanak. 3) A magyar prot. egyház teljes 
egyházi egyenjogúság és viszonyosságra számol úgy a ve
gyes házasság s abból született gyermekek vallása, az át
térés , a házassági s válóperek önmaga által való folyta
tása s eldöntése, ünnepek megülése mint egyházi s iskolai 
szükségleteinek a közadóból fedeztetését illetőleg. 4) Az 
iskolákat, — mint a prot. egyház jövő fenmaradásának 
kedves zálogit, — ennek kezei közül kiragadtatni nem 
engedi s e tekintetben hivatkozik az 1790/1. XXVI. t. c. 
55. §-ára. A főfelügyeleti jogot elismeri ugyan, de a tan
rendszer és szervezetbe való minden kormányi beavatko
zás ellen tiltakozik. Tiltakozik a magyar nyelv helyett



tannyelvül felerőszakolt német nyelv ellen is , noha annak 
tanítását, más európai művelt nyelvekkel együtt szüksé
gesnek tartja; sőt ennek az öszsz-birodalommal való kap
csolat miatt előnyt ad. 5) Az egyházi és tanügyi irodal
mat illetőleg támaszkodik az 1790/1. XXVI. t. c. 5 §-ának 
záradékára s nemcsak a theológiai és szimbolikus köny
vek , hanem minden iskolai kézikönyvek s protestáns folyó
iratok nyomatását, a kormány előleges befolyása nélkül, 
a prot. egyház kebléből választandó bírálók vizsgálata alá 
helyeztetni kívánja. Az iskolai és kegyes alapítványoknak 
megadóztatását a mivelődés akadályainak tekintvén, ezek
nek az adó alól felmentetését sürgeti. 6) Az egyház bel- 
szerkezetét illetőleg, a presbiteri kormányzatot fenntartatni 
óhajtván, kimondatni kivánja: a) hogy az egyes egyhá
zak ügyeit vezessék a kijelöltetendő határok között a pres
bitérium és az egyházi képviselőtestület, b) Az egyház
megyék és egyházkerületek ügyeit az egyenjogú egyházi 
és világi tagokból egyenszámmal választandó konzisztóriura 
és képviselőtestület, meghatároztatván minden tag választ- 
hatási képessége, és elkülönittetvén a konzisztóriura és 
képviselőtestület hatás- és munkaköre s ez utóbbiak nyil- 
vánulását illetőleg szükséges lévén a nyilvánosság, mely 
mellett a gyűlésekre küldött fejedelmi vagy kormánybiz
tosok megjelenése, mint felesleges mellőzendő volna. A 
kettős elnökséget az addigi módszerint fenntartandónak 
mondja, de ha a zsinat az egyes elnökséget állapítaná 
meg: ez esetben a kormányzati ügyekben a lelkészi s a 
törvénykezésre tartozókban a világi rész elnökségét véli 
megállapitandónak, bármelyik akadályoztatása esetén, 
annak helyét a másik pótolhatván. Minden egyházi hiva
talnokok, lelkészek és tanítók megválasztatása, hivatalá
ban biztosittatása módját, kötelmi körével együtt, az átalá- 
nosan ismert jog, méltányosság és viszonyosság alapján 
elhatároztatni óhajtja. 7) A generál konventet mind igaz



gatási, mind bírói hatósággal felruházva szabályoztatni, 
tagjai számát a 4 szuperintendens és 4 főgondnok mellé 
egyenszámmal választandó lelkészi s világi követekből 
megállapittatni, öszszejövetelük idejét, legalább minden 3 
évre meghatároztatni véleményezi. 8) A honi helv. hitv. 
egyház zsinatját, mint törvényhozó egyetemes gyűlést, 
minden 5 évben, sőt sürgős esetekben előbb is öszszehi- 
vatni óhajtja, hol a követek küldőik által utasítással el
látva jelennének meg. Tagjai lennének a 4 szuperinten
dens és főgondnokon kívül az egyházmegyék követei, 
mindenikből 2 lelkész és 2 világi. Tárgya lenne a zsi
natnak új törvények hozása s a régiek módosítása és az 
egyházmegyék és kerületek határainak rendezése s meg
állapítása. 9) Végül kifejezést ad az ágostai hivallásúak- 
kal való uniót illető óhajtásnak.

E munkálat nemcsak elfogadtatott az említett e.-m. 
gyűlés 13. sz. végzésével, hanem az egyházkerület zsinati 
bizottságához is felküldetni rendeltetett. Ugyanekkor az 
esperes és segédgondnok elnöklete alatt, egy állandó zsi
nati bizottság neveztetett k i, mely az egyházmegye zsi
nati követei számára részletes utasításokat készítsen, ne
hogy az öszszeíilendő zsinat készületlenül találja az egy
házmegyét. E bizottság tagjai nagy részben elhaltak, a 
nélkül, hogy munkálkodásukra szükség lett volna; mert 
az óhajtott zsinat nem ülhetett öszsze, minthogy a bécsi 
kormány meg nem engedé, sőt e helyett vas szigorral 
igyekezett keresztül vinni autonómiaellenes terveit.

Az 1859. szept. 1-sői császári nyiltparancs s ennek 
végrehajtása tárgyában kelt szept. 2-iki miniszteri rendelet 
halálos csapást mért a prot. egyh. és isk. önkormány
zatra. A pátenset a szószékből kellett volna kihirdetni a 
prot. lelkészeknek, s miután nem tették: a polgári ható
ság zaklatásai egymást érték ellenök.

A tiszántúli ref. egyházkerület 1859. okt. 9. debre



ceni gyűléséből, e sérelmek orvoslása végett egy fölter
jesztést tett a felséghez. Ez az egyes gyülekezetekkel is 
közöltetett a végett, hogy azzal egyező nyilatkozataikban 
a törvényes alaphoz való ragaszkodásuk nyilvánítása által, 
az egyházi közszellem erősbüljön, s a hazai közvélemény 
az önkormányzati jogaikhoz ragaszkodó protestánsok ré
szére megnyeressék. Ez alkalommal, 1860. jan. 10-ére 
újabb e.-kerületi gyűlés tűzetett ki Debrecenbe.

A szatmári ref. e.-megye e felterjesztés elfogadása 
iránt nyilatkozandó, Szatmárt 1859. dec. 14. közgyűlést 
tarto tt, melyen a segédgondnok előadá, hogy a gyűlés 
célja nem m ás, mint az e.-keríilet okt. 9-iki gyűléséből 
a szept. 1. pátens és a szept. 2. miniszteri rendelet 
iránt a felséghez fölterjesztett feliratra, az e.-megyében 
keletkezett közérzelem és meggyőződés azon célból nyil
vánítása , hogy a fontos okmánynak, mely ez egyház
megye képviselőinek is hozzájárulásával, s az egyházme
gye nevében is keletkezett, annál nagyobb súly kölcsö- 
nöztessék. Erre nézve az egyes egyházközségek képviselőit 
nyilatkozatra hívja fel.

Miután a nevezett felirat felolvastatott volna, Szat- 
már egyik képviselője felállt s kijelenté, hogy a felirat 
minden szava mindnyájok szivéből fakadt s a ft. egyház- 
kerület iránt, mely azt felküldé őket, fiúi hálára kötelezi, 
s jövőre nézve sem lát egyéb teendőt, mint a tiszántúli 
egyházkerülethez jó és balszerencsében szorosan csatla
kozni, s tőle várni, kérni és fogadni — mint egyedül tör
vényes felsőségtől — minden vallásra és egyházra tarto
zókban egyedül intézkedést. Felhívja pedig a testvér gyü
lekezetek képviselőit, hogy indítványát magokévá téve 
határozzák el, hogy az egyházkerület 1860. jan. 11. tar
tandó gyűlésére az egyházmegye részéről egy egyetemes 
köznyilatkozat küldessék, melyhez az egyes községek nyi
latkozatai külön csatoltassanak.



Ez indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a szatmári 
traktus a 2-dik sz. végzésében kimondá: hogy az egy
házkerület felirata á szatmári ref. egyházmegye minden 
községei részéröl mindnyájok szivéből fakadónak, s a ke
rületi elöljárók iránt fiúi hálára kötelezőnek nyilvánitta- 
tik, s az egyházkerület, mint egyedül törvényes egy
házi felsőség jövőre is jó- és balszerencsében az egy
házmegye, csatlakozásáról biztosittatik, s az ezek felöli 
egyetemes nyilatkozat minden egyes községeknek nyi
latkozatával együtt a jan. 11-iki gyűlésre felküldetni, s 
e határzat pedig a szomszéd traktusokkal is közöltetni 
rendeltetik.

Hogy pedig a magyar protestántizmus eme válságos 
helyzetében az egyházmegye buzgó részvéte, mint a tár
gyalásoknál nyilatkozó közakarat egyetemességének bi
zonysága anynyivalinkább nyilvánvaló legyen, az egyház
megye e gyűlésben 50 képviselőt választott, kiknek az 
1860. jan. kerületi gyűlésen megjelenni a 3-dik sz. vég
zésével kötelességökké tette; egyszersmind utasitá az egyes 
gyülekezeteket, hogy külön választandó képviselőikkel a 
traktuális képviselőkhöz csatlakozzanak. Az egyházmegye 
képviselői ezek voltak: H. Kiss György, Kiss Áron, Győry 
István, Somodi M. Ferenc, Nagy Lajos, Szabó Endre, 
Beczkes József, Kenyeressy Soma, Bartha Zsigmond, 
Bartha Mór, Berey Károly, Bessenyei Gábor, Farkas 
Benedek, Záinbory Sándor, Berky István, Darabanth 
János, György Lajos, Geczeő Gedeon lelkészek, Uray 
Endre, Jeney Dániel, Boross Miklós, Mándy József, Ajtay 
Sámuel, Mándy Péter, Nagy Ignác, Nemes József, Do- 
mahidy András, Szilágyi Dániel, Hartman József, Gal- 
góczy Sándor, Gyene Pál, Domahidy Ferenc, Csaba 
Ignác, Madarassy Kálmán, Domahidy Kálmán, Fórizs 
István, Jeney Károly, Isaák Dezső, Mándy Antal, Pong
rác Geiza, Madarassy János, Kiss Gedeon, Böszörményi



Elek, Vajay Károly, Bajnay Károly, Kiss Gábor, Joó 
Zsigmond, Joó Mihály, Kovács Márton, Horváth Gábor, 
Boross Bálint és Bottka Imre világiak.

Ugyanez e.-m. gyűlésen némely képviselők aggodal
mukat fejezvén ki az iránt, hogy a pátens és miniszteri 
rendelet az egyházi hatóságok mellőzésével polgári ható
ságok közegei által erőszakoltatik mintegy a lelkészek és 
elöljárókra, az ilyen beavatkozások ellenében a teendők 
iránt tájékozás végett utasítást kérnek. E végből a trak
tus 3-dik sz. végzésében minden lelkészt, elöljárót és 
egyházat az 1790/1. XXVI. t. c. egyedül védő s szabá
lyozó tekintélyéhez ragaszkodni utasított.

1860. jan. 11. csakugyan megnyílt az e.-kerületi gyű
lés Debrecenben, roppant számú nép, sőt idegen feleke
zetiteknek is jelenlétében. Mint tudva van e gyűlés betil
tatott; de dacára Hanke Leó kormánybiztos tiltakozásának 
az szét nem oszlott. A bécsi kormány és közegei között 
jöttek-mentek a távsürgönyök, s a katonaság fegyverben 
állott; de a rend meg nem zavartatván, nem használhatta 
azt az egyházáért s lelkiismereti szabadságáért buzgó pro
testáns hívek ellen.

E kér. gyűlésből újabb felterjesztvény küldetett a fel
séghez, mely miután elpanaszolja, hogy az okt. 8-iki mi
niszteri rendelet a kerületi gyűlés tartását betiltotta, az 
okt. 22-iki pedig oda nyilatkozik, miszerint a protestán
soknak minden felterjesztvényeik, melyek az 1848. előtti 
állapot viszszaállitását kérik, viszszautasittatnak, mint a 
melyek a szeptemberi pátens és miniszteri rendeletben el
intézést nyertek; végre a nov. 22-iki vall. és közokt. 
miniszt. rendelet a legfelsőbb határzatokon való változtatást 
a pátens és az azt követő miniszteri rendelet értelmében 
öszszehivott zsinatnak engedélyez: áttér a magyar prot. 
egyház megtámadott önkormányzati jogainak védelmére. 
Körünkön kívül esik e minden tekintetben remek felirat



érveit sorról-sorra kisérni, s itt közleni, csak jelezzük 
azt, mint fontos történeti okmányt.

Majd a 4 reform, egyházkerület részéröl id. báró Vay 
Miklós tiszáninneni fögondnok elnöklete alatt egy tekinté
lyes küldöttség ez ügyben Bécsbe küldetett, melyhez a bá
nyai ágost. kerület küldöttsége is csatlakozott. E küldöttség 
többször tartott ülést; de a felség elé nem juthatott; sőt mint 
a törvényen kívül álló testület (?) képviselője nyilvánosan 
el sem fogadtatott. Id. b. Vay Miklós Reiner főhercegnél 
s gf. Rechberg miniszterelnöknél is volt kihallgatáson, 
s egy bizottság Zimmerman kultuszminiszteri osztálytaná
csossal magán jellegű értekezletet is tartott; de mind hasz
talan. Végre január 25-kén, miután a felséghez egy újabb 
feliratot szerkesztett volna: eloszlott. Február 2-ikán a 
kerületek küldöttei értekezletet tartottak Pesten. Febr. 6-ikán 
id. b. Vay Miklós Bécsbe parancsoltatok, hol gf. Rech
berg , gf. Nádasdy, gf. Thun miniszterekkel — mint magán 
egyén — értekezett. A nevezettek Magyarország térképét 
elővéve, az egyes kerületek határaira nézve a pátenstói 
eltérőleg hajlandók lettek volna alkudozni is. Mig Vay 
Bécsben hasztalan igyekezett a teljes autonómia viszsza- 
szerzésén, Pestről több egyházi s világi protestáns aláírá
sával ellátott levelet kapott, melyben tudósittatott a febr. 
5-ikén megjelent miniszteri rendeletről, s a lelkészek elle
nében elkövetett zaklató eljárásról, nevezetesen, hogy a 
polgári hatóságok a jan. 10-iki miniszteri rendelet szó
székből kihirdetés végetti kézbesítéséről oly téritvényeket 
igyekeznek kicsikarni, melyek azt bizonyítanák, hogy 
azok esperesi úton kézbesittettek. Midőn a nevezettek előtt 
id. b. Vay M. ezeket elpanaszolá, maga Rechberg és 
Nádasdy is megbotránkozott, mig Thun jegyzeteket téve 
azzal menté magát, hogy mindez tudtán kívül történik. 
Végre a bécsi kormány megérté, mit eddig érteni nem 
akart , hogy a magyar protestáns egyház kívánalma sem



több sem kevesebb, mint a pátens hatályon kívül téte
lével a teljes autonómiának viszszaadása. Ezzel a tárgya
lások befejeztettek. Vay ez újabb kísérletének meghiúsu
lása után jelent meg, a zaklatott egyházak s különösen 
lelkészek tájékozása végett, az „Irányadó**.

Mig a küldöttek s később b. Vay eredménytelenül 
járták Bécset, a szatmári ref. egyházmegye gyűlést tartott 
íebr. 16. és 17-ikén Ököritón. E gyűlés megtartása az 
esperesnek a megyehatóság részéről irásilag megtiltatott, 
majd annak szétoszlatása végett Nagy Elek járási szol- 
gabiró a helyszínére kiküldetett. Az eredménytelen szét- 
oszlatási kísérlet után a segédgondnok inditványára a 
traktus 3-dik sz. végzésében kimondá, hogy a gyűlést 
megfogja tartani 1) szabadvallás-gyakorlatának azon jo
gánál fogva, melyet számára a bécsi és linci békekötések 
és az 1790/1. XXVI. t. c. örökre biztosítanak, mely a 
gyűlések szabadtartása nélkül nem is képzelhető. 2) E 
törvényben szentesített kánonainknál fogva, melyeket ha
tósági parancsok, sőt királyi kibocsátványokkal sem lehet 
megváltoztatni. 3) Az 1790/1-iki XXVI. t. c. 4. §-a ezen 
kifejezésénél fogva: „liberam fore evangelicis consistorium 
quorumvis celebrationem“.

Ezután az esperes M. J. jelenté, hogy febr. 7. kapta 
a váradi helytartósági osztály elnökségétől a jan. 10-iki 
miniszteri rendeletet, hogy azt megyéje lelkészeihez, a szó
székből leendő kihirdetés végett küldje szét; de ő hitel
veink, kánonaink s az 1790/1. XXVI. t. c. 4-dik §-ának 
kezdő szavaihoz ragaszkodva szét nem küldözé, hanem 
további intézkedés végett a gyűlés asztalára leteszi. A 
közgyűlés méltányolva esperese eljárását, a szét nem kül
désért a felelősséget magára veszi, s 5-dik sz. határzatá- 
ban a lelkészeknek meghagyja: 1) hogy ők az ige s nem 
a polgári rendeletek hirdetői lévén, e rendeletet ki ne 
hirdessék ; az állam az ő számtalan orgánumai által úgy



is tudathatja rendeletét. 2) Ezt azért se tegyék; mert a p e r- 
pe tuo  d u r a t u r a  lex (1790/1. XXVI. t. c.) 4. §. első 
tétele világosan parancsolja, hogy az evangélikusok a val
lásra tartozókban egyedül saját elöljáróiktól függjenek, 
már pedig az egyházi szervezet hitágazatainkból folyó, 
ugyancsak vallásra tartozó dolog: a kormányhatóságokat 
pedig a magyarországi evangélikusok egyházi felsőbbsé- 
gének nevezni sem isteni, sem pedig emberi törvények 
szerint nem lehet. 3) Minthogy a komjáti kánonok minden 
viszály eligazítását zsinat teendőjéül jelelnek ki, s a Ge- 
leji Katona kánonok (XI. és XII.) minden az egyházi 
rendtartásra tartozó változtatást a zsinatok vagy legalább 
egyház kerületi gyűlésekre utasítanak, s minden indepen- 
dentizmusra hajló jelenséget tiltanak. E kánonok pedig 
az 1790/1. XXVI. t c. 4-dik §-ának elismerése szerint, 
még királyi rezoluciók által sem másithatók. 4) Minthogy 
a presbiteri regimenre tett eskü kötelezi a lelkipásztoro
kat, hogy a vallásügyben a polgári hatóság intézkedéseinek 
ne engedelmeskedjenek. A presbiteri regimen ugyanis nyil
ván azt tartja, hogy minden egyházi ügy, az egyház tör
vényes képviselői által intéztessék el. Mindezen okok elő- 
sorolása mellett, a miniszteri rendeletek kihirdetése megta
gadandó. E határzat a többi egyházmegyékkel is küzültetett.

Ugyané gyűlésben egy újabb közgyűlés tűzetett ki 
máj. 10-ikére Kisnaményba.

A folytonos zaklatások miatt az egyházkerületi gyű
lést előzőleg Balogh Péter h. szuperintendens egy esperesi 
és segédgondnoki tanáeskozmányt hivott öszsze Debre
cenbe, mely egyetemes megállapodás szerint — márc. 1. 
és 2. — kiadta „hivatalos és kötelező utasítások gyanánt 
a T á l y é k o z á s t " .  Intvén a h. szuperintendens kisérő 
pásztorakjában a lelkipásztorokat s híveket, hogy miután 
a kormány a fensőbb egyházi testületeket eltántorítani 
képes nem volt, az egyes községeket s azok lelkészeit -s



elöljáróit igyekszik megfélemlíteni, hogy azok a minisz
teri rendeletet kihirdetvén, a pátenset tényleg életbelép
tessék : — vigyázzanak s a kihirdetést tagadják meg.

Az ápril 20-iki kerületi gyűlésen már a nagyváradi 
helytartóság arról értesíti az e.-kerületet, hogy a magyar- 
országi 12 új kerület részére évenként juttatandó állam
segélyből „a deb receni "  szuperintendenciára 9700 frt. 
esik. Midiin a tiszántúli egyházkerület ezt egyrészt reá 
nem tartozónak tekintette, másrészt az egyes gyülekezeti 
elöljárókat meginté, nehogy azon téves nézetet hagyják 
a népben meggyökerezni, hogy az egyházi hivatalosko- 
dókat a kormány fogná fizetni. Ugyanekkor a püspök és 
a főjegyző jelentik, hogy Pópa György vizsgáló biró a 
febr. 8. és jan. 11-iki gyűlés jegyzőkönyveit s aktáit, 
valamint a márciusi tanácskozmány jegyzőkönyvét is térit- 
vény mellett a püspöki irodából és a főjegyzőtől elvitte. 
Melynek folytán utasittattak az egyházi hivataloskodók, 
hogy semmit önként ki ne adjanak.

Május 10-ike elkövetkezvén, a szatmári egyházmegye 
közgyűlése is megnyittatott Kisnaményban. A gyűlésre 
megjelent papság, képviselők és nagyszámú nép előtt, 
Boros Bálint szatmári polgármester, s egyszersmind egy
házmegyei ülnök előlépvén, felmutatja Fridrich György 
megyefőnök megbizó levelét és a gyűlést feloszlásra liivja 
fel; ugyanekkor előlép Schloff János f.-gyarmati járásbi- 
rósági tollnok s szinte azt cselekszi, egyúttal az illetékes
séget magának vitatván. Es mig ők az illetékesség felett 
civódnak, a gyűlés jelen volt tagjai kijelentik, hogy szét 
nem oszolnak s a gyűlés megnyittatik. Ekkor Boros 
nyilvánítja, hogy országfejedelmi biztosi teendője véget 
érvén, mint ülnök a tanácskozásokban ő is részt kíván 
venni. Erre az ülnökök egymásután felállanak, s kijelen
tik , hogy oly egyénnel, ki önkormányzati szabadságunk 
ellen tör, egy széket nem ülnek.



Boros B. e figyelmeztetésre elfoglalt ülnöki székéről 
fölkelvén nyilvánította, hogy bármily véleménynyel legye
nek is ülnök társai felőle, ő egyházunk iránt hű kiván 
maradni s annak érdekéből jelenleg is kész elhagyni ülnöki 
székét, hogy a gyűlés meg ne akadályoztassék, hanem 
mint országfejdelmi biztos fog jelen lenni. Mely nyi
latkozatra az említett tollnok ismét tiltakozni kezdett, 
mire mind a kettő felmutatta megbizó levelét. Az egyház- 
megyei gyűlés pedig beleunva az illetékesség vitatásba, 
felkérte őket, hogy vagy távozzanak, vagy csendesen 
legyenek; országfejdelmi biztosul pedig egyiket sem is
meri el.

Kiss Áron főjegyző ezek után jelenti, hogy ápril 7-ikén 
Tutzingen Fridrik cs. kir. jár. szolgabiró a községi jegyző 
kiséretében nála megjelenvén, tőle az egyházmegye s egy
házkerület 1859. szept. 1-ső napja óta kelt mindennemű 
iratait követelte; melyre midőn kijelentette, hogy ő az 
egyházmegye okmányainak nem tulajdonosa, hanem csak 
kezelője lévén, azokat átadni feljogosítva nincs: az egy
házmegye és kerület 19 darab okmányát erőhatalommal 
kiválogatá és elvitte. Mely iratokat azonban reménye van 
rövid nap alatt másolatban helyrepótolni, s igy azok az 
egyházmegyére nézve elveszve nincsenek.

Erre Vállyi János segédgondnok elsorolja, miszerint 
a polgári hatóság részéről — rablóként az éj sötétében — 
megjelenő hivatalnokok, körleveleinket félútjában elerő
szakolják ; egyházunk egyes híveit itt és távol az ország
ban szerte üldözőbe vették; ő maga is az esperessel együtt 
zaklató s üldöző törvényszék elébe van mint csendháborító 
bűnös idéztetve stb. Hason sors vár az egyházmegyei kon- 
zisztórium s különösen a lelkészi kar több tisztes tagjára 
stb. Mindezeket csak azért említi, hogy több hitrokoni is 
lelkesüljenek, s legyenek készek szembe menni a vész
nek---- hogy legyen nyoma a jövő kor előtt is, mily
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nyomoréi üldöztetésnek valánk kitétetve a 19. század máso
dik felében egyházunk örök törvény biztosította jogaihoz 
való ragaszkodásunkért stb.

A menynyiben pedig a polgári hatóság a hivatalos 
irományokat elkobozza, a körleveleket félútjában elfog- 
dossa, inditványoztatott (6. sz. végz.), hogy a jövö e.-m. 
gyűlés helye és ideje még e gyűlésből tűzessék k i, melyen 
az illetők minden újabb felhívás nélkül megjelenjenek. 
E végből az egyházkerületi augusztusi gyűlést előzőleg 
egy tanácsgyűlés Majtisra, egy közgyűlés pedig szept. 13. 
Fehérgyarmatra tűzetik ki.

Az esperes ebből kifolyólag kérdésbe tette, hogy a 
kitűzött gyűlések helyét és idejét a megyei hatóságnak 
bejelentse-e? Melyre nézve, minthogy a kémkedő polgári 
hatóság azok felöl úgy is értesülni fog, a bejelentés mint 
felesleges, mellőzendőnek liatároztatott. (8. sz. v.)

Csakhamar a kisnaményi egyházmegyei közgyűlés 
után megjelent a május 15-iki legmagasabb kézirat, mely 
mig egyrészről az önkormányzati jogaik mellett buzgó 
protestánsokat alaptalanul aggódóknak, elfogultaknak stb. 
mondja: addig másrészt a pátensnek hatályon kívül téte
lével a magyar prot. egyházat a 48. előtti állapotra he
lyezi viszsza.

A tiszántúli egyházkerület jun. 15-iki gyűlésében — 
hálát adva Istennek a megszabadulásért, — 3. számú végzé
sével a 48. előtti állapotra viszszatérést minden egyházmegye 
és gyülekezetben megrendelte; az 5. sz. határzattal pedig 
a szuperintendensi és főgondnoki hivatalt közszavazat útján 
betöltetni határozá.

A szatmári egyházmegye e határzatokat előzőleg már 
intézkedett , hogy üresedésben levő hivatalai szavazás útján 
betöltessenek. így 1860. jul. 19. Majtison tartott e.-m. ta
nácsgyűlésében György Lajos németi lelkészt aljegyzői, Gal- 
gócy Sándor porcsalmai földbirtokost ülnöki székébe beigtatá.



A kerületi elnökségre adott szavazatok is felbontat
ván, — az 1859. aug. 9-iki 2-dik s 3-dik sz. végzés sze
rint — Balogh Péter 531 szavazattal püspökké, gf. Dé- 
genfeld Imre pedig 489-el főgondnokká választatott.

Ez örvendetes esemény köztudomásra jutása után 
szept. 13-ikán megnyilt az egyházmegyei gyűlés is Fehér- 
gyarmaton.

A csengerújfalui ref. egyház presbitériuma legott egy 
jegyzőkönyvi kivonatban benyújtott határzattal, a nagy- 
szekeresi egyház képviselője pedig élőszóval indítványozza, 
hogy Boross Bálint szatmári polgármester helyébe, — ki 
a kisnaményi gyíílés betiltására, mint megyehatósági biztos 
máj. 10-ikén megjelent s igy ülnök társait, s különösen 
az egyházmegyét, mely őt presbiterialis tanácsosává vá
lasztotta , megsértette : — más ülnök választassák.

Ez indítványnak heves védői és ellenesei támadtak. 
A szatmári s németi képviselők, — 4 lelkész és 1 világi 
egyén, — részint a keresztyéni megengedő szeretet nagy
parancsa, egyességet hirdető korunk s Boross tiszta jel
leme alapján, részint pedig a gyűlés elbocsátási jogának 
kétségbe vonása, s az erre szükségesnek állított utasítás, 
sőt szavazatok követelésével Borosat ülnöki székébe viszsza 
iktatni sürgették.

Ezek ellenében megjegyeztetett, hogy itt nem emberi 
gyarlóság elnézéséről van szó, hanem azon alapelvnek, 
melyen az egyházszerkezet nyugszik, öntudatos, szabad
akarattal való megsértéséről, s hogy bármily tiszta 
jellemmel tette volna vádlott e lépést, annak eredmé
nye, — ha a kegyelmes kézirat nem jő, — az egyházme
gyei elöljáróságra okvetlen büntetés; és ha átalánosan 
sikerül a betiltás, egyházunk alkotmányára végromlás 
leendett volna stb.

A vita folyt egész délelőtt, s nagy ingerültséget idézve 
elő, délután is tartott. Boross maga is jelen volt, s jelen-
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létével még nagyobb izgatottságot idézett elő. Az esperes 
a hivatalától megfosztó végzést Boross ellen kimondani 
nem akarta, s midőn a segédgondnok ezt tévé, ellenezni 
kezdette. E miatt a segédgondnok lemondott, utánna az 
egész tisztikar; s végre az előidézett szenvedélyes kitö
rések felett megilletődött esperes maga is.

Az egyházmegyének Boross ellen hozott ezen vég
zése , — melynek hitelesítéséhez hozzájárulni Mészáros espe
res nem akart, — jegyzőkönyvi kivonatban a B. fellebbezése 
folytán az egyházkerületre felküldetett. Ugyancsak felkül
detett az egyházmegye 3. sz. határzata is, mely elnökei 
határozott lemondásának elfogadását tartalmazá. E vég
zéseknek a kerületen leendő támogatásával egy erős kép
viselet megbizatott.

Az okt. 6-iki e.-kerületi gyűlésben fel olvastatván a 
Borosat elmozdító 2-dik számú végzés, noha M. I. espe
res annak formás hitelesíttetését, s igy az egyházmegye 
közakaratával egyezését itt is kétségbe vonta: mind a 
mellett az egyházkerület, tekintve a segédgondnok s a jelen
levő képviselők nyilatkozatát, s magát a tény világos 
voltát, B-t., mint a zavarok okozóját, mint kire tovább 
az egyházmegye kormányzatába való befolyást bizalommal 
bízni nem lehet, 16-dik számú ítéletével utasítja, hogy 
az ülnöki széktől magát távol tartsa.

Lehet, hogy napjainkban nem állitanák igy élére a 
dolgokat!

V. J. segédgondnok még az nap — okt. 6. — megújitá 
Debrecenben az egyházkerülethez intézett levelében lemon
dását, mit az a M. I. esperes hason értelmű nyilatko
zatával együtt elfogadván, 17-dik sz. határzatával az egy
házmegyét oda utasitá, hogy a gyűlésen kelt 12-dik sz. 
végzése értelmében, a presbitériumok egyenes választás 
folytánni újjá alakítása után, a segédgondnoki és esperesi 
hivatalokat a szokott módon töltse be.



E rendelkezésnek eleget teendő, az egyházmegye Por
osaimén, 1860. okt. 31. tanácsgyülést tartott Kovács 
Mézes legidősebb tanácsbiró elnöklete alatt, — a gyöngél- 
kedése által útjában feltartóztatott Mészáros I. meg nem 
jelenhetvén. Ez alkalommal az e.-ker. végzés szerint meg
hagyatott a he ly i  p r e s b i t é r i u m o k  nép ké pv i s e l e t  
a l a p j á n  való új ra  s ze rvezése ,  s az igy alakított pres
bitériumokkal az esperesi és segédgondnoki hivatalt illető 
szavaztatás. Kötelességévé tétetvén egyszersmind minden 
gyülekezetnek, hogy úgy az újjáalakításról szóló jelenté
sét, mint szavazatait lelkésze s egy világi képviselője által 
az 1860. nov. 22-iki gacsályi e.-m. gyűlést előzőleg be
nyújtsa.

A gacsályi gyűlés az írott napon megnyílván, a meg 
nem jelenő Mészáros helyett, az elnöki székbe H. Kiss 
György, az 1848-iki esperes ültettetett. Ezután a gyűlés 
Mészáros I. esperesi érdemeiről emlékezett meg az 1. sz. 
határzatban. Aztán a szatmári gyülekezet három éves tiszt- 
újitást illető indítványa vétetett tárgyalás alá, melyben 
annak az egyházkerületen sürgetése, az egyházmegyén 
pedig azonnali gyakorlatba vétele sürgettetik. Erre vonat
kozólag következő határzat hozatott a 4-dik sz. a.: „A 
tisztújitás eszméje elvileg elfogadtatik; de a menynyiben 
az egyházmegye magának törvényhozási jogot nem igé
nyelhet, s a fokozatos felsőbbségi hatóságot, rendet fel
forgatni nem kívánja: egyházi szerkezetünk lényeges vál
toztatását a zsinat teendőinek ismeri stb., mig pedig zsinat 
létesülhetne, e népszerű eszme gyakorlatba vétetését a 
konvent által az egyházmegyékre kiterjesztetni, kérelmezni 
fogja".

A szavazatok felbontatván, 65 szavazat közül 36-tal 
Kiss Áron főjegyző esperessé, 62-vel Vállyi János segéd
gondnokká választatott. Ez eredménynek a kerületre leendő 
beterjesztésével Kiss György megbizatott. (11. és 12. sz. hat.)



Közérdekű tárgya volt még kiválólag e gyűlésnek, 
az egyházmegyei tanácsbirák választása végett, a szavazás 
elrendelése.

A p á t e n s v i l á g  eként a szatmári ref. egyházmegyé
ben, annak teljes újjáalakitásával végződött.

V. A l e l ké s zek  á l l a p o t a  s a l e l ké sz i  h i va t a l  
be töl tése .  Nyomva lévén az egyház, nyomva voltak 
annak szolgái is. Az üldözés, mely a világiak ellen meg
indult , a forradalom bukásával, kiterjesztetett a lelkészi 
karra is. A szatmári reform, egyházmegyében két egyén 
lön különösen e korszak elején az üldözés tárgya a papok 
közűi, u. m. Kiss György és Kiss Áron. Kiss Györgyöt 
Szikszó Gedeon ügyvéd adta fel, mint fegyvereket rejte- 
getőt és lázitót stb. Neki sikerült hoszszas zaklatás után 
megszabadulnia; sőt hamis vádolója Sz. G. szilenciumot 
is kapott s elcsukatott. Kiss Áront az egyházmegye ne
vében s megbízásából, a forradalmi kormány részére szer
kesztett és kiadott hódolat-nyilatkozat, továbbá tábori 
paposkodása s a deézsi expedícióban való részvéte miatt 
adták fel; de hoszszas zaklatás, kíméletlen kihallgatások 
s házmotozások után ő is megmenekült.

Ily körülmények között a papság meg volt félemlitve. 
Tűrt és hallgatott, mint mindenki. Az egymásra követ
kező rendeletek halmaza között, hagyta menni a dolgo
kat , a mint mentek, s az egyház vezetését leginkább 
abban helyezé, hogy a kiadott rendeletek kihirdettesse- 
nek, s azok végrehajtása rajta ne múljék és részéről azok 
ellen mi se történjék. Azon érdemet azonban nem lehet 
elvitatni tőle, hogy a nagyobb és főiskolák megmentése 
érdekéből, az alapítványok szerzésénél, melyre az 1850. 
szept. 21-iki e.-kerületi batárzat is sürgeté, dicséretes buz
galmat fejtett ki.

A lelkészi testület tudományos képessége s erkölcsi 
értékének növelésére — ez időszakban, — két tényező nagy



befolyással volt. Az egyik az egyházkerület előtt teendő 
lelkészképességi (vocabilitatis) és lelkészi vizsgáknak (ordi- 
nacionalis censura), az 1852-dik évi 72. és 1853-dik jú
niusi 35. sz. batárzatokkal való életbeléptetése; a másik 
a papmarasztások betiltása s a lelkészi hivatalok betölté
sének az esperesi hivatalra ruházása.

Igaz, hogy mindkettő az önkény színét viselé magán, 
s az önkényes intézkedésre nagyon is alkalmat nyújtha
tott; de az adott viszonyok között másként cselekedni 
lehetlen vala. Az egyházkerületi lelkészi vizsgák ellen, 
bár azok az egyházmegye vizsgavételi jogát tényleg meg
szüntették, csakis az 1857. jul. 2. és 3-ikán Szatmári 
tartott gyűlésében szólalt fel az egyházmegye, midőn 
ezen tárgy a zsinati munkálatokkal megbízott küldöttség
hez utasittatott. (15-dik sz. hat.) Különben a lelkészvizs- 
gáló csperesikar jegyzőkönyve, nem egy két papjelölt 
kitűnő képzettségéről emlékezik a szatmári ref. egyház
megyéből.

A mit az e.-ker. lelkészi vizsgák az egyházmegyétől 
elvenni látszottak, másutt nagyon is viszszaadatott az e.-m. 
esperesének, a papmarasztás betiltásával. A lelkészválasz
tási jog ezen korlátozása, nem protestáns elv, s dicsérni 
nem is akarjuk; de anynyit kénytelenek vagyunk kimon
dani , miszerint e kényszerhelyzetből eredt kiváltsággal 
egy pár esetnél való viszszaéléstől eltekintve, az az egész 
lelkészi testület erkölcsi értékének növelésére szolgált mind 
az egyházban, mind az egyházon kivül. A paphivás, 
vagyis papmarasztás ugyanis, már a papi hivatal teljes 
lealacsonyitásáig ment az egyes gyülekezetekben s midőn 
a marasztás teljesen betiltatott s a papi elhelyezés a gyü
lekezeti értelmiség meghallgatásával, az esperesre bizatott; 
tulajdonkép csak a tömeg uralma szorittatott háttérbe és 
a gyülekezet jól felfogott érdekének adatott előny s a G .  K,- 
féle XXII. kánonnak lön érvény szerezve.



A lelkészi testületre csupán egy egyéniség vont ez 
időben homályt, ki ellen az egyházmegyei tanács fenyí
téket volt kénytelen alkalmazni; mig ellenben a nagyrész
ről kedvezőleg nyilatkoznak az e.-m. s látogatási jegyző
könyvek.

A nép azonban nem méltányolta kellőleg legérdeme
sebb belhivataluokait sem; sőt néha maga az egyházme
gyei küldöttség is goromba kifejezéseket volt kénytelen 
hallani, kivált a szabadabb mozgalmak kezdetével. A bel- 
hivatalnoki fizetések rendetlensége miatt pedig az egy
házmegye kétharmadában örökös panasz vala. Az egyházi 
alkotmányos élet megnyiltával, több egyházban egyes 
hatalmaskodó pártok belhivatalnokaikat üldözőbe vevék, 
kivált ha azok az egyházi javaknak szigorú ellenőrei va- 
lának. Különösen egy feddhetlen életű, de csekély szó
noki erővel rendelkezhető lelkész, egy ily pártoskodó 
egyház üldözése miatt — ez időszak legvégén , — majdnem 
hivatal nélkül maradt!

VI. A v a l l á s e r k ö l c s i  élet.  A valláserkölcsi élet 
az egyes gyülekezetekben az említett okok miatt majd 
hanyatlott, majd éledt. Voltak községek, hol nemcsak 
csend és béke volt; de a vallásos buzgalom tényekben 
nyilvánult. De voltak — fájdalom! — olyan gyülekezetek 
is, melyekben az abszolutizmus legrettenetesebb korsza
kában sem aludt el a templomszék miatti per, mely miatt 
többször fordult elő a templomban botrányos jelenet. Úgy 
az esperes, mint a püspök hasztalan mondának a hozzá- 
jok folyamodó s fellebbezőkre kárhoztató Ítéletet; mígnem 
végre az egyházmegye gyíílésileg kimondá, miszerint: a 
templomszékosztályt minden egyház saját ügyének tekinti; 
járjon kiki a hova fér és a hol botrány nélkül helyet 
talál. (1856. ápr. 5. 30. sz. hat.) Ha valamely egyházban 
e határzat ellenére valaki által botrány követtetnék e l, 
azt az elöljáróság felelősség terhe alatt feljelenteni köteles



a végett, hogy az e.-m. hatóság a kivánt orvoslás meg
tételére a szükséges lépéseket megtehesse. (1857. ápr. 17. 
26. sz. hat.)

VII. T an ü g y  és taní tók,  a) A s z a t m ár i  gim
názium régi jó hírét, nevét, jeles igazgató-tanára Cse
r esnyés  Sámue l  e korszak elején még mindig fentar- 
totta. 1852-ben a püspök az „Organisations Entwurf" 
szerinti szervezésre szólitá a pártfogóságot; de a valódi 
szervezésen csak 1856-ban ment át, midőn a VI osztályú 
középtanoda IV osztályú algimnáziummá degradáltatott; 
élire egy igazgató állíttatott, ki a sz.-németi tanügyi bi
zottság közvetlen felügyelete alatt vezette az intézet ügyeit.

E gimnázium nyilvánosságának elismertetése iránt 
ugyanekkor lépések is tétettek; de az első e tárgyú feliratra 
(1852.) semmi válasz nem érkezett. A 2-dik — Bartók 
Gábor igazgató által 1856. — szerkesztett feliratot nem 
találta a n.-váradi helytartóság elég szabatosnak, mint a 
melyből az tűnik ki, hogy a pártfogóság csak tréfál; de 
a nyilvánosságot valóban nem akarja! A 3-dik feliratra 
1858-ban, a válasz a nyilvánossági okirat lön. Épen akkor: 
midőn az egyházkerület a kormányi nyilvánosságot saját 
gimnáziumát illetőleg, — Debrecenben — elvetél 1350 
peugőírtja vala a gimnáziumnak évenként veszélyben, 
mely a nyilvánosság viszszautasitása esetén lefoglaltatván: 
csak egy tanár működhetett volna benne. — (Bartók G. 
Szatmár-Németi története 155—157. lap.)

A gimnázium ügye a szatmári ref. egyházmegye elé 
1855. kerül, midőn az máj. 31. és jun. 1. közgyűlésben 
„Gyeue Károly a szatmári egyház főgondnoka a szatmári 
gimnáziumnak a kormány általi megerősittetése tekinteté
ből azon kérelemmel járult az egyházmegyéhez, hogy a 
menynyiben 40,000 pengőforint megkívántaié alaptőkéjé
ből 38,000 pfrtja előállítva van, és még csak 2000 pírt. 
s a kezelési költségek hiányzanak; de épen ezek előállít-



hatásúra, már minden egyéb jövedelmi források kiiirit- 
vék; rendelje meg az e.-m. tanács, hogy minden lelkész 
keresse meg személyesen és kérjen fel hathatósan minden 
tehetősebb hitsorsost a szatmári iskola felsegélésére; ren
delje meg, hogy minden ily általok megkeresett egyén 
nyilatkozatát, vagy ajánlatáról veendő kötelezvényét adják 
be az esperesi hivatalhoz". E kérelem teljesítését a hiva
tok e.-m. gyűlés a 13-dik sz. határzatával, minden egyes 
lelkésznek kötelességévé tette, minek következtében nem 
csekély alapítványi öszszeg folyt be egyesek és gyüleke
zetek részéről a szatmári gimnázium pénztárába. 1857-ben 
pedig Bartók G. igazgatónak, a szakrendszer megszünte
tése iránt, Mészáros I. espereshez benyújtott javaslatát, 
jul. 2. 17-dik sz. határzatával a zsinati előmunkálatokkal 
megbízott küldöttséghez utasítja az egyházmegye.

A szatmári s németi vegyes egyházi gyűlés 1857. 
jun. 28. tartott ülése 182-dik számú végzésében — a kor
mány azon rendeletére, hogy ne a tanügyi bizottmány, 
hanem az öszszes pártfogóság nyilatkozzék arról egyene
sen , mikép nemcsak az eddig leküldött, hanem az ezután 
is leküldendő rendeleteket feltétlenül, a legszigorúbban 
fogja teljesiteni, — arra kéri az egyházmegyét, hogy ő 
nemcsak a szatmári s németi egyházakat, hanem a szat
mári egyházmegyét is az iskola pártfogójául ismervén: 
ennélfogva forrón óhajtja, hogy az egyházmegyei gyűlés 
tagjai velők egyetértve cselekedjék azt, a mit az ügy ter
mészete sürgősen tenni parancsol, s a mi az intézet jövőjét 
biztosítja. Ez óhajtás s kérelemre vonatkozólag az egy
házmegye 1857. jul. 2—3. 18. sz. határzatábau utasitá 
a szatmári s németi testvéregyházakat, hogy az öszszes 
alapítók közönségét hívja öszsze e fontos ügyben leendő 
tanácskozás végett.

1860. szept. 13-iki f.-gyarmati e.-m. gyűlésen a szat
mári képviselők arra kérik az egyházmegyét, hogy a



menynyiben a gimnázium V-dik s VI-dik osztálylyal is 
szándékoltatok bővíttetni, az 1852-ben ajánlott, s mind 
ez ideig be nem adott öszszegeket, valamint a kamathát
ralékokat a közlőit kimutatás szerint hajtassa be; továbbá 
munkáljon oda, hogy a tanoda jövőjének biztosítása tekin
tetéből új alapítók is nyeressenek. Az egyházmegye 12-dik 
sz. liatárzatával nemcsak melegen ajánlá a tanoda ügyét 
lelkészek, egyesek és egyházak figyelmébe, hanem minden 
hátralékost komolyan felszólított, hogy tartozásának a 
vizitációig eleget tegyen, különben az e.-m. ügyvéd által 
fogja őket — per útján, — vállalt kötelezettségük telje
sítésére szorítani.

b) Sza tmár i  prot .  nőnövelde .  A sz.-németi apáca
zárda nőnöveldéje ref. egyházunkra nézve veszélyes hatá
sának ellensúlyozása s egy jóhitelű leánynevelő-intézet 
égető szükségességének érzetéből, többeknél azon óhajtás 
támadt, hogy a szatmári, nagybányai, nagykárolyi s 
mármaros ugocsai egyházmegyék költségén, egy ily intézet 
állíttassák fel Szatmári. Ennek valósítása céljából a neve
zett egyházmegyék részéről öszsze is ült egy küldöttség 
1858. jun. 23. Szatmári. A szatmári egyház előlegesen is 
egy telket, a németi pedig az építésre 1000 pengőfrtot 
ajánlott. Az intézet fentartási költségeire a küldöttség min
den lélek után 1 kros adót irányzott elő, mely előirány
zat szerint a szatmári ref. egyházmegyére évenként 810 
pfrt. esett volna.

Az 1858. jul. 28—29-iki közgyűlés ez indítványt 
nemcsak elfogadá, hanem a három társegyházmegye hoz
zájárulása esetén pályázatot rendel nyittatni egy oly ne
velőnőre, ki 600 pfrt. évi készpénz fizetés, s minden 
növendéktől veendő 10 frt. tandíj mellett a növeidét min
den szükségesekkel ellátva, — 3 évi köteleztetéssel — ve
zesse. (25-dik sz. hat.) Azonban a szomszédos egyházme
gyék agyonhallgatták az egész ügyet.



1860. márc. 20—21. majtisi e.-m. tanácsgyíílésen 
György Lajos németi lelkész szólalt fel s kérte, hogy a 
nagybányai egyházmegye kerestessék meg ismét ez ügy 
érdekében; de az e.-m. tanács előre látva ennek sikerte
lenségét , egyedül — a már hivatolt — e.-m. határzatra utalt, 
s „addig is, mig ez iidves ügy előmozditására kedvezőbb 
alkalommal hatályosabb intézkedést tehetne, egyes tagjait 
és gyülekezeteit köröztetés útján fölhívja, miszerint a szat
mári prot. nőnevelde létesítéséhez, kegyadományokkal, 
ajánlataik s alapítványaikkal járulni tartsák hitfelekezeti 
s honfiúi magasztos teendőiknek, illető ajánlataik s ala
pítványaikat a köröztetendő felhívási ivekre feljegyezvén. 
A nőnöveidét végre is a szatmári s németi egyházak álli- 
ták fel Szatmárt, a szatmáregyházmegyei gyülekezetek s 
egyesek támogatása mellett.

c) A n é p i s k o l a  ü g y e t  illetőleg püspöki úton azon 
körrendelet érkezett mindjárt 1850. elején az esperesek
hez , hogy az iskolákból minden a gyermekek elméjére 
kártékony befolyással lehető könyvek és tanok eltávolít
tassanak ; egyszersmind minden a népiskolákban tanított 
könyvek s kéziratok egy-egy példánya Debrecenbe szál
líttassák. A szatmári esperes e célból 1850. ápr. 16-iki 
körlevelében, két hetet tííz ki határidőül a tankönyvek 
s kéziratoknak hozzá — Németibe — leendő szállittatása 
végett.

Nem sokára ezt követőleg sürgeti az 1837-iki e.-m. 
tantervhez való szigorú ragaszkodást, s megkívánja, „hogy 
minden iskolában használtassák a képes Bibliai történet, 
Edviből a nyelvtan, földirat, történettan, számtan, tör
tekkel számlálás, arany- és társaságszabályok tanai".

E közben maga a megyefőnökség járásonként meg
parancsolta a gyermekeknek iskolába járatását, — mely 
ha légben hangzott volna el: — oda utasitja 1850. 184. 
sz. körlevelében György József esperes a lelkészeket,



hogy tegyenek panaszt a járási szolgabirónál, ki ha gyor
san nem intézkedik, jelentsék azonnal neki. Ugyanekkor 
ismételve sürgeti ugyancsak ő , a havi iskolai tudósítások
nak , pontos beküldését, hogy azokkal a cs. kir. biztosnak 
számolhasson.

1850. nov. 8-ikán Uray Bálint kerületi főispán 10,830. 
sz. rendeletében a közigazgatási szolgabiráknak meghagyja 
odahatni, hogy a tanítói hivatal a jegyzőitől külön válasz
tassák ; a szülék járandóságaikat a tanítóknak pontosan 
beszolgáltassák, s mindenütt rendes barompásztorok fogad
tatván , a gyermekek a pásztorkodás által az iskolától el 
ne szorittassanak; a községek az iskolákat rendes fűtőkkel 
ellátni siessenek stb.

1851. jan. 8. 328/112. sz. a. utasittattak a megye
főnökök arra figyelmezni, hogy az iskolák minden gaz
dasági s rendőri ügyeikben oltalmaztassanak ; egyszersmind, 
hogy gondjuk legyen arra is , miszerint a tanítók özve
gyei s árvái jövedelmüket hiány nélkül megkapják. A 
prot. népiskolákat illetőleg mindenféle jelentések a cs. kir. 
tan. igazgatósághoz időnként beküldetni parancsoltattak.

A tanítók beállításának módozatairól ez időszak ele
jén, s az Erdélyi Indali Péter Ábécéjének betiltásáról stb. 
már fentebb volt szó, valamint a szatmári reform, egy
házmegyének az iskolaügyben elfoglalt álláspontjáról is , 
az egyház szervezetet illető fentebb közölt „ véleményé- 
ben“ ; á következőket azonban még el kell mondanunk:

1857. szept. 1. a népiskolaügyben egy küldöttség 
munkált Vállyi János segédgondnoknál Majtison, mely
nek jelentését, a dec. 9—10. Szatmárt tartott e.-m. gyűlés 
a kerületi gyűlésre felterjesztetni rendelte. Ugyancsak e 
határzat meghagyja a tanítóknak, hogy mind délelőtt, 
mind délután az iskolában foglalatoskodjanak, s mint
hogy kisdedóvodáink nincsenek, a 7 éven aluli gyerme
keket is iskolába fogadják. (14. sz. h.) Ezeknek foganato-



sitása szempontjából, az egyházmegye még e gyűlésen, 
iskola-körökre osztatott, s mindenik körben egy-egy iskola- 
látogató dékán rendeltetett.

Az 1858-dik évben pedig a dékánoknak szigorú kö
telességévé tette az egyházmegye, hogy az iskolamulasz
tások meggátlása tekintetéből mindent elkövessenek, a 
tömeges mulasztásokat bejelentsék , hogy az esperesi hiva
tal a polgári hatóságot a baj orvoslása végett megkeres
hesse. (1858. juh 28. 21. sz. e.-m. hat.)

Nagy hátrányára lévén a tanügy előhaladásának a 
kézikönyvek hiánya, Kiss Áron e.-m. főjegyző magára 
vállalta, hogy azok meghozatala s készletben tartásáról 
gondoskodni fog, s tőle az illető egyházgondnokok isko
láikat tankönyvekkel elláthatják, a melyre őket az egy
házmegye komolyan kötelezé is. (1858. juh 28. 22. sz. 
e.-m. hat.) Ez időtájt már a sárospataki népiskolai tan
könyvek használtattak s ugyancsak a sárospataki népisk. 
tanterv volt leginkább az irányadó. *)

*) A régibb tankönyveket illetőleg két tudósításunk van, az egyik az 
óvári iskolában, a másik a sz.-németiben használt tankönyveket tünteti elénk; 
de ezekből fogalmat nyerhetünk az egész traktusszerte használt népiskolai tan
könyvekről is. Az óv á r i  iskolában 1835. előtt használták az Ábécét, Zsoltárt, a 
Losonczy Kistükörét, a nagy terjedelmű debreceni Útmutatást; a Hübnert, Rudi- 
mentát, Colloquiumot s a kis és nagy Cellariust. Az olvasás sillabizálva ment, 
aztán írattak a gyermekekkel pala hiányában krétával, majd pennával. Ezután a 
György József „nemzeti oskolatervében" felvett tankönyvek használtattak 1848-ig. 
1848-ban felvétettek: a kecskeméti Útmutatás, Edvi Illés Pál, Majoros Magyar- 
nyelvtana, Fényes Elek Kistüköré, Dr. Márki József és Zimmerman Népiskolák 
könyve, Sárospataki Magyarország története és Világ s földismeret s a szám
tanra vezérkönyvül Maróthy. A n é me t i  fíiskolákbau 1846—1856-ig a következő 
tantárgyak és tankönyvek taníttattak: Az I. vagy kezdőosztályban: 1) Figyelem 
ébresztés Kiss Bálint után. 2) Helyisméret Kiss Bál. után. 3) Főbeli számolás K. 
B. u. 4) Betű és számjegyek ismerete, szótagolás, olvasás K. B. u. 5) Isten is
meretére való bevezetés a sárospataki Vallásra való bevezetésből. 6) Illemszabá
lyok és egészségtan Vargha János után versekben. 7) Időszámlálás és pénzzeli 
megismerkedés Kiss Bálint után. 8) Könynyebb énekek s ártatlan dalok. 9) írásra 
való bevezetés papírra, példányok után. 10) Számolás főből Fekete Ferenc képes 
számkönyve után. 11) Iskolai s házi imák. A II. osztályban: 1) Természeti s ki
jelentett vallás a Sárospataki Bevezetés után. 2) Értelmes olvasás a képes bibliai



d) A t an í t ó i  t e s t ü l e t  egy tekintélyes részéről ez 
időszak végén, csak dicsérőleg nyilatkozhatunk. A szat
mári ref. egyházmegye, dacára annak, hogy nagyobbrészt 
szerfelett kicsiny községeiben a tanítók a legcsekélyebb 
mérvben voltak, sőt vannak javadalmazva, aránylag sok 
jeles tanítóval dicsekedhetett, mig ellenben igen sok volt 
olyan is, kit más alkalmas egyén hiányában tűrnie kel 
lett, s végre egyet botrányos élete miatt hivatalából el 
kelle itéletileg mózditnia.

VIII. Egyes  egyház i  á l l apotok .  Adók,  t a r t o 
zá sok ;  b e l h i va ta  1 noki  f i ze tések ;  egyház i  épü
l e t ek ;  egyház i  vagy on  s annak  keze lé se ;  g on d 
nokok.  Az újabb adókkal s ismeretlen terhekkel megrovott 
s önkormányzati jogaitól megfosztott nép egyházi épületei 
fentartása, belhivatalnokai fizetése, s egyéb egyházi tar

történetekből. 3) Állattan röviden ITanák utón. 4) Alaktan az egyenes lapokról 
Szönyi Pál utóu. 5) A város és haza megismertetése a Hármas Kistükör szerint. 
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tozásainak fizetésével keveset gondolt, mint ezt az egy
házlátogatási táblázatok szomorúan igazolák. E szomorú 
tapasztalatok arra indították Szoboszlai Pap István szupe
rintendenst, hogy — 1850. jun. 9. 1027. sz. a. utasítsa 
az espereseket, miszerint szólitsák fel az — „egyházak 
gondnokait, hogy a hiányokat elhárítani, a panaszokat 
megszüntetni igyekezzenek, még polgári hatóság segélyé
vel is ... mert azon eset igen valószínű , hogy magasabb 
kormányférfiak körutat teendenek s az iskolák és egyházi 
épületek rósz karban találása kedvetlen körülményeket 
vonhat az érdeklettekre; de intézeteinkre nézve is“. Ezt 
György József esperes — 1850. jun. 561. sz. a. — eme 
szavakkal kiséri: „korszellemünk s az ezután szorosabban 
felügyelő cs. kir. felség méltósága nem engedheti: hogy 
örökös aljasodásban pangjanak azon férfiak, kiket orgá
numául köteles a magas kormány tekinteni4*. írja továbbá 
1850. juh 9. 584. sz. a.: „minden gyűléskedések bézárol- 
tatása mellett is egyházaink ügyeinek fenákadni nem sza
bad , sőt épen azért: mert a gondnokok eddig hanyagsá
gukat a presbitérium ellenzésével szokván takarni, a 
kezökbe adatott gazdászati erélyességtöl várja s kívánja 
a magas kormány azokat, melyekről a minden órán meg
jelenendő cs. kir. biztos uraknak felelni kötelesek, nehogy 
aztán sulytassanak, rendelem azért:. . .  a templom, pa- 
rókhiális és iskolai lakok hiányai olyatén kipótlását, mely 
a magas parancsnak megfeleljen. Ha a nép makacskod- 
nék, folyamodjanak aszszisztenciáért a járási szolgabiró- 
hoz. Mindennemű fizetésekről oly hatályos intézkedések 
tétessenek, hogy azokról szóváltásra ne kerüljön a dolog. 
A tavaly szülte zavaros egyezkedéseknek vége; semmi 
megváltás, rozs vagy tengeri cserébe ne ereszkedjenek, 
hanem a protokoll szerint pontosan fizessenek44.

Es valóban magok a közigazgatási hivatalnokok is 
ily szellembeni eljárásra , s illetőleg segélyadásra voltak



utasítva, mint megtetszik a Szamosköz föszolgabirája, 1850. 
jan. 4. Istváudibau kelt körrendeleté kővetkező 3-dik pont
jából: „3) Ha járásomban találkoznék oly helység, vagy 
helységben oly egyén, k i ... magát engedi félrevezettetni 
az eklézsiái tartozások megszüntetése iránt; nehogy a nép 
szivében mételyül szolgáljon, az ily félrevezetés eltávoz- 
tatása tekintetéből meghagyom a bíráknak, hogy mind
azokat , kik a népet ily úton félrevezetik, felelet terhe 
alatt hozzám kisérjék, egyszersmind kötelességükbe teszem, 
mikép az egyház szolgái részére járulandó fizetéseket be
adni mulaszthatlan feladatoknak tartsák stb“. (Mánd köz
ség 1850-diki jegyzőkönyve 17. levél.)

Az egyházi vagyonra még eddig sehol adó nem vet
tetvén,'az újon kivetett adót, az egyházak a belhivatal- 
noki földektől fizetni, csaknem mindenütt vonakodtak, 
mi ismét zavarra adott okot, noha az egyházkerületi 
tanács 1851. máj. 12-iki 42-dik sz. határozatával az illető 
egyházakat, — mint tulajdonosokat, — e kötelezettség tel
jesítésére egyenesen kötelezé és utalá.

A mértékek egyenlősítése is sok helyt a belhivatal- 
nokok termény beli fizetésének kevesbitésére szolgált ürü
gyül. A kormány egyetértve a fenscbb egyházi közegekkel, 
igyekezett mind e bajokon saját érdekéből is segíteni; de 
az egymást érő rendeletek és fenyegetéseknek kevés sikere 
lett. A nép a paszsziv ellenállás terére lépett, még egy
házi tekintetben is!

A gyenge elnöki kormány alatt kezdettek a gond
nokok igen sok helyt az egyházi javakkal saját kezökre 
gazdálkodni. Sok helyt az egyrházi elöljáróság mellékes 
érdekből a gyülekezet vagyoni állásának nem emelkedése, 
de alásíílyesztésén igyekezett. így p. o. Cégény-Dányád a 
Kende család által a parókhiális telekért ajánlott előnyrös 
cserét el nem fogadá, s a használat végett felajánlott
10 hold földet be nem vető stb. E bajok elhárítása szem
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pontjából Vállyi János mihelyt segédgondnokká válasz
tatott, az egyházmegye figyelmét legott az egyes gyüle
kezetek vagyoni állása s a gondnokok szomorú eredményű 
gazdálkodására irányozá. Igyekezett ugyan az egyházi 
élet újabb lendületével már előbb is segíteni e dolgon az 
egyházmegye; de a gondnokok mellé rendelt pénztárno
kok választása sikerre nem vezetett. Újabb intézkedésre 
vala tehát szükség. Ez okból a segédgondnok az 1857. 
okt. e.-m. gyűlés 15-dik sz. határzatával megbizatott, 
hogy — az egyházak javainak öszszeirását, úgy is a mint 
azok az egyházak jegyzőkönyveiben, úgy is a mint az 
illető birtokiveken feljegyezve vannak, — az elöljáróktól 
hiteles alakban szedesse be, és az egyházmegye régibb 
birtokkönyvét, valamint annak levéltárában levő újabb 
birtok-öszszeirásokat is kezeihez vevén, mindezen okira
tokat az egyházak javainak tisztába hozhatása s nyilván- 
tarthatása, és az eshetett károknak is megorvoslása tekin- 
tetiből hasonlítsa egybe. A gondnoki számadásokat pedig 
a múltról, — kezdve az 1848-dik éven, — magához adassa 
be, s egy általa kinevezendő és maga mellé veendő szá
moltató bizottmány segélyével rendre vizsgáltassa meg és 
az illetőket az eredmény szerint mentse fel vagy marasz
talja el. Jövőre pedig e számoltató bizottmány segélyével 
évről-évre tartasson szemlét". így alakult meg a „számol
tatószék", melynek tagjaivá lettek a segédgondnok elnök
lete alatt: Kiss György, Kiss Áron, Kenyeresy Sámuel, 
Bartha Mór, Jeney Dániel, Mándy József, Mándy Antal, 
Gulácsy László stb. s jegyzője Bartha Zsigmond majtisi 
lelkész.

Vállyi J. segédgondnok 1858. jan. 15-iki körlevelé
ben meg is rendelte a vagyoni állás kimutátásának s a 
számadásoknak márc. 1-ig leendő beadását, s a számol
tatószék működését eként megindította. Megindulván pedig 
annak működése, tömérdek zavar és rendetlenségnek jött



nyomára. Több egyházban kelle e végből a birtokren
dezés, s egyházi tőkepénzek bonyolult kezelésének kitisz
tázása, s a zavaros gondnoki számadások tisztába hozatala 
végett küldöttségeket meneszteni; sőt egybe az egyház
megye részéről felügyelőt nevezni. Eként az észlelt hiányok 
mindinkább-inkább pótoltattak, a kezelés pontosabbá téte
tett, s a zavar forrásai mindinkább eltávolíttattak. így 
p. o. a többek közt a községi bíróság s egyházgondnokság 
egy személyben való egyesítése, mely a községi s egy
házi pénztárak öszszebonyolitására adott alkalmat, az 
1860. febr. 10. ököritai e.-megyei gyűlés 10-dik sz. ha- 
tárzatával beszüntettetett, kimondatván: hogy mindazon 
gondnokok, kik községbirói hivatalt is viselnek, gond
noki hivatalukról mondjanak le.

A szomorú kép mellett találkozunk az ébredés néhány 
jelével is: a majtisi tanítói állomás felállításáról már 
szólottunk; ugyancsak Majtis, továbbá Komlódtótfalu 
templomot építettek; a tűz által elpusztított Urában díszes 
tanitói lak, s Tiszabecsen, — hol a Tisza elmosta a tem
plomot — fatemplom épült; Tunyogon az egyház új isko
latelket nyert ajándokul.

IX. E g y h á z m e g y e i  pénzügy .  Napról-napra sza
porodván az e. m. tisztviselők teendői s mindinkább költ
ségesekké válván azoknak hivatalos indokból tett utazásai: 
dijjaikat is emelni kelle. E végből az 1859. márc. 30. 
stb. tartott szatmári e.-m. közgyűlés az új díjszabály
zatot is megállapitá. E szabályzat szerint az egyházmegye 
minden gyülekezete 5 osztályba sorozva fizet az egyház- 
megyei pénztárba 6; 5; 4; 3 és 2 pengőforintot. A lel
készek fizetnek 3 osztályba sorozva 1 pforintot, 40 és 
20 pkrt. A tanitók szintén három osztályban 30; 20 és 
10 pkrt.

Az ezen osztályok szerint begyülendő összegből fede-
zendett kiadások 362 pengőfrtra irányoztattak elő; jelesen:
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1) Az esperes az eddigi 12 frt. helyett; elmaradván a 
kathedrale is, kap 100 pfrtot; irodai átalányul 40 pengő- 
frtot; egyházkeritleti gyűlésekre — évenként 3 gyűlést 
számítva — 60 pfrtot. 2) Jegyzőnek irodai átalányul 40 
pírt; napdij és előfogatra 30 pírt. 3) A 4 papi ülnöknek 
napdij és előfogatra 20 pfrt. 4) Az egyházmegyei pénz
tárnoknak 12 pfrt.: Összesen 362 pfrt. Azonban az elő
irányzott 362 pengőfrt. helyett ezen osztályzatok szerint 
csak 348 pfrt. jővén be; a hiány fedezése végett elhatá
roztatott, hogy a bekebelezendő rendes és segédlelkészek 
15, és a tanítók 5 pfrtnyi bekeblezési dijja, valamint az 
előléptetések- s szavazat be nem adásokért fizetendő 2 
pfrt. e célra fordittassék.

Szintén ezen módozat szerint határoztatok beszedetni 
azon 246 pfrtnyi egyházkerületi közigazgatási költség is; 
melyet a tiszántúli egyházkerület 1859. auguszt. közgyűlése 
124-ik sz. végzésében a szatmári ref. egyházmegyére, 
ennek 41 ezer lelke után kivetett.

Ugyancsak az egyházkerületi palástdijszabályzat is 
elfogadtatott az egyházmegye 1859. jul. 20-ki közgyűlé
sében s érvényben áll ma is ; jelesül: 1) Templomban 
keresztelés anyakönyvezése: 50 kr. 2) Házasulandók hir
detése: 75 kr. 3) Templomban végzett esketés: 2 frt. 
4) Templomban tartott halotti beszéd búcsúztató nélkül:
2 frt.; azzal 3 frt.; halotti ima 1 frt. Mindez a helyi 
lelkésznek fizettetik, akár szolgál az, akár sem. Templo
mon kívül: 1) A keresztelés bejegyzéséért: 1 frt.; 2) 
esketés: 4 frt.; 3) halotti beszéd búcsúztatás nélkül: 4 
frt.; 4) ima vagy koporsóba tételi beszéd: 2 frt.; 5) ének
vezér illetménye énekszós temetéstől: 50 kr , ; prediká- 
cióstól: 1 frt.; búcsúztatásért: 2 frt..; koporsóba tételnél 
külön 50 kr. A kiadványozást illetőleg: a) Hirdetési 
bizonylat, dija: 2 frt; b) válópereknél 3 szőri békéltetésért:
3 frt.; c) anyakönyvi kivonatok dija, minden egyes be



jegyzésért hagyatéki tárgyalásoknál 50 kr . ; minden más 
esetben: 1 frt. d) családi értesítőkért sorozáskor : 2 frt.; 
ezeknek minden sorozáskor újból pecsételése : 1 frt. Mind
ezen dijak osztr értékben.

X. G y á m in t éz e t i  ügyek,  a) L e l k é s zg yá m i n -  
tézet.  Az egyházi abszolutizmus kezdetével a lelkész- 
gyámintézet ügyei is pangani kezdettek. György József 
esperesnek alig van körlevele, melyben e tárgyban is fel 
ne szólalna, s az adósokat tartozásaik s a kamatok pontos 
beadására ne sürgetné. A pénztárnok még 1857-ben is 
panaszol a kamatok kinnmaradása miatt. Később az egy
házmegye a tőkeszaporitás szempontjából egy határzatával 
megengedé, hogy ennek pénztárából az egyes gyülekezetek 
is költsönözhessenek, s ne csak az illető részvényesek 
élvezzék. Majd az intézet ügyeinek megvizsgálása és ren
dezése végett egy bizottságot küldött k i, melynek jelentése 
az 1858. ápril 17-ik e.-m. gyűlésen felolvastatván, — a 
14-ik sz. végzéssel, — a lelkészek által fizetendő részvény 
menynyÍ8égét 40 pfrtban állapitá meg a traktus, évenként 
2 frt os befizetéssel. Hogy pedig az intézet alaptőkéje 
minélinkább gyarapodjék , az esperesi hivatal megbizatott, 
hogy a tekintélyesebb hitrokonokat segélyezésre szólítsa, 
s e végre felhívásokat lithografoztasson. Az aláírási ivek 
még e gyűlés alatt elkészülvén, Vállyi János segédgondnok 
— 400 fra kamatjaiból kiegészítendő — 200, Ajtay Sámuel 
200, Uray Endre tanácsbiró 100, Galgóczy Sándor 60, 
Gyene Károly földtehermentesitési kötvényekben 50, Boros 
Bálint 50, Gyene Pál 30, Kiss Gedeon 30 pfrtot írtak 
alá. Az ugyanez év jul. 28. és 29-iki e.-m. gyűlés 1. sz. 
végzése, midőn elsőben köszönetét mond a kegyes ada
kozóknak , egyúttal megrendeli, hogy e felhívások minden 
tekintélyesebb hitrokonhoz s egyházhoz eljuttassanak. A 
26. sz. végzéssel pedig V. J. segédgondnok elnöklete 
alatt kiküldi Kiss György, Jeney Dániel, Kiss Áron és



Berki Istvánt a gyámint. végleges rendezése, a pénztárnok 
s a kezelő választmány megszámoltatása végett.

E bizottság 1858. szept. 15. legelsőben Szatmárt ült 
öszsze, s a kezelő választmányra begyűlt szavazatokat 
felbontván, azt Somodi M. Ferenc elnök, Darabanth 
János pénztárnok, György Lajos jegyző, Nyilas József 
és Szabó Endre ülnökökből megalakitá.

A második ülését tartá M.-Csengerben 1858. szept. 20. 
Az 1858. jul. 28—29. gyűlés 19-ik sz. végzése által, — 
a lelkészi és tanítói gyámint. egyesítése céljából, — egy 
javaslat készítésével is megbizatván, azt a következőkben 
terjeszté elő: a) A tánitói gyámolda tőkéje növeltessék 
felényire, mint a mennyi a papi gyámintézeté, b) Az 
évenként teljesitni kötelezett részvényfizetés öszszege ma
radjon az akkori, és legyen a lelkészektől 40, a taní
tóktól 20 pengőfrtban fizetendő, c) Ugyanezen arány 
szerint részesüljenek aztán az évi kamat-osztalékban a 
segélyezendők is , adatván fejenként minden lelkészi gyá- 
moltnak két-, s minden tanitói gyámoknak egy rész, nem 
tekintvén arra, hogy a különböző időben lelkészi vagy 
tanitói gyámoltak lehetnek többen. E javaslat az egyház
megye által el is fogadtatott; de a menynyiben a tanitói 
testület gyámoldai pénzalapjának a javaslat szerinti eme
lését nem eszközölhette: az egyesítés elmaradt.

A 3-ik ülésben Sonkádon, 1858. októb. 1. megvizs
gáltatott Darabanth János pénztárnok 1846. jun. 11-től 
1858. okt. 1-ig terjedő számadása, mely szerint a szám
adás bezárásakor volt a lelkészi gyámintézetnek készlet
ben: 33 pftja; kamaton: 2730; összesen: 2763 pft.; az 
újabb alapítók ivein: 830 pft., s ebből készletben 70 pft. 
alapítvány; 1857-ről idő után befizetett kamat volt: 14 ft. 
42 kr . ; több évről befizetetlen kamathátralék: 50 ft.
53 kr. p. p.

A számadás vizsgálásakor szerzett tapasztalatokon



okulva a bizottság, indítványozó: hogy a) minden lelkész, 
ki évenként fizetni tartozott részvényilletőségét befizetni 
elmulasztja, á már befizetett öszszeget is elveszítse; b) 
hogy a kezelő választmány utasittassék, miszerint a kama
tokat pontosan nem fizetőknek a tőkét azonnal mondja 
fel, s rajtuk hajtassa be ; a felmerülhető törvényes ügy
letekre 30 pft. a pénztárban mindig készletben bentartassék; 
d) a költsönös és több egyén mellett könynyelmííen ke
zeskedés egyházmegyeileg meggátoltassék; e) az alapit- 
ványi ivekből 5 kerülvén viszsza, azok bekivántassanak; 
f) egyházak mint lelkészek előtt megnyittatván a gyám
intézeti pénztár, készíttessék kétféle kőnyomatú kötvény, 
a kétféle kölcsönzők használatára stb. Ezen indítvány- 
pontok az 1859. márc. 30., 31. s ápril 1-én tartott 
e.-m. közgyűlés 21-ik sz. végzésével életbe is lettek 
léptetve.

A gy. i. pénz alapjának biztosítása céljából az Oro- 
sziban, 1859. aug. 11. tartott választmányi ülés (4. sz. v.) 
felosztá a választmány tagjai között a költsönzők hibás 
kötleveleit, hogy azokat a részökre kiszabott területen 
levő egyénektől törvényszerű kötvénynyel cseréljék ki. 
Az 5-ik sz. végzésben kimondatott: hogy a mely egyház 
kölcsönözni akar, tartson kebelében egyházi közgyűlést, 
átalános szavazattöbbséggel határozza e l , menynyit akar 
felvenni. E határozatban névszerint ki legyen jelölve, kit 
hatalmaz meg a pénz felvétele s a kötvény aláírásával, 
mint szintén az is kifejezve legyen, hogy ezen meghatal
mazott által aláirandó kötvény, az egyház minden tag
jait, egyenként és öszszesen kötelezi. E határzat jegyző- 
könyvi kivonat alakjában egy kérvény mellett a gyám. 
kéz. vál. elnökhöz nyujtatik be, ki azt tárgyaltatván, a 
kért öszszeg utalványoztatni fog, mely után a kötvény 
pénztárnoknál aláirandó s a pénz felvehető lesz. A köl- 
t8önző lelkészek iránt is hason szigorúság követését mondja



ki a 6. sz. végzés; a másként kiadott pénzekért a választ
mány nem felel.

Ugyané kezelő vál. ülésben a következő alapítványok 
jelentettek b e : gf. Teleki Sándor részéről 250 ft., mely 
10 év alatt 25 ftjával befizetendő; Nagypeleskén Pika 
Miklós 40 pft. kamatját fizeti; F.-Darócon Gulácsy Lőrinc 
30 pft. dtto. Szatmári Keresztszeghy Lajos 40 pft., Böször
ményi Károly 40 pft. kamatját fizetik; Tyúkodon Uray 
Kálmán 200 pft. magánál tartja mig 400 ftra nő ; Szat
mári Vajay Károly 40 pft.; Simában Kürthy Miklós 
20 pft., neje 20 pft., Uray Antal 20 pft.; Géberjénben 
Jékey Mórné 50 pft. kamatját fizeti; Nagyszekeresen Mándy 
Antal 20 pft. négy év alatt fizeti le ; F.-Gyarmaton Mándy 
József 30 pft. négy év ala tt; a sz.-dobi egyház 10 pft. 
évenként egy ftjával; ugyanott Kóka Sándor 15 pft. 
évenkint kamatját fizeti; ugyanott Kóka András, Tasi 
István, Szabó Ferenc, ifj. Tasi István, Szabó János ösz- 
szesen egyszer mindenkorra 5 ft. p. p . , Tasi András 30 
pkrt. szinte; a ricsei egyház egyszer mindenkorra 1 ft.; 
a nagygéci 16 pftot; m.-csengeri 11 pft. 12 krt. , a darnói 
1 ft. 42 krt . ; a cs.-bagosi 5 ftot; az óvári 5 pftot; a ve
tési 4-et; a rápolti 1-et; a sonkádi 4-et fizetett szintén 
egyszer mindenkorra. Alapítottak m ég: Bagossy Amália 
10 ft., Bernáth Mihály 10 ft., Boros Mihály (az iró) 
10 ft., Szegedy István 21 ft., Vásárhelyi József 31 ft. 50 
krt., id. Mándy Péter 21 ft., Kocsord 4 ft. 40, Nagyszeke
res 10 ft., Oroszi 2 ft., Cseke 8 ft., Matolcs 1 ft. 32 , F.-Gyar
mat 2 ft., Mánd 10 ft.; de ezek mind későbbi keletűek.

A porcsalmai e.-m. tanácsgyűlésen (1860. októb.) 
panaszolja György Lajos gyám. jegyző, hogy mindöszsze 
csak 10 egyház tett a gyámolda javára alapítványt, minek 
folytán az e.-m. tanács 6. sz. végzésével újabban felhívja 
alapításra a gyülekezeteket.

E korszak végén volt a lclkészi gyámintézetnek öszsze-



sen: 3567 ft. 28 krja, melynek biztosítása és növelésére — 
miként kimutattuk, — a lelkes segédgondnok igen sokat tett.

b) T a n í t ó i  gyámin t éze t .  Mint a lelkészi, úgy a 
tanitói gyámintézet ügyei is zavarosan folytak ; György 
József majd utóda Mészáros J. folytonosan panaszkodnak 
s fenyegetőznek a kamat-, tőke- és részvénynyel hátra
lékban levőkre és ellen. Sőt ez utóbbi 1854. aug. 30-iki 
körlevelében „Szent Mihály napig minden tanítót magához 
idéz, hogy számoljanak előtte, miként állanak hivatalosko
dásuk óta e pénztárt illetőleg? Mit és mikor fizettek?" stb.

HETEDIK KORSZAK.

1860. nov. 22-tól napjainkig.

Vállyi János és Kiss Áron kormánya.
I. E lnök i  t a p a s z t a l a t o k  az első e g y h á z l á t o 

ga tá son .  Az egyházmegye xíj elnökségének 1860. nov. 
22-ikén történt megválasztatásakor azon óhajtás nyilvá
nult, hogy a küszöbön álló kanonika vizitációt, kivétel 
nélkül mindenütt együtt végezzék az új elnökök. E köz
óhajnak megfelelendök mind a 64 anyaegyházat, s a 
fiók- és társgyülekezeteket együttesen látogatták meg 
Kiss Áron esperes és Vállyi János segédgondnok; s a 
szerzett tapasztalatokat következőleg terjeszti elő, a Szat- 
ínáron, 1861. rnáre. 5. tartott egyházmegyei gyűlés jegy
zőkönyvének 2 dik számába iktatott esperesi jelentés: „es
peres úr — a többek közt — előadta, hogy az egyházmegyei 
levéltárt megvizsgálván, a legnagyobb rendetlenségben 
találta; . . .  egyházi {'elsőségünktől számos felhívást vett a 
házankénti segélyszedésre, de mindazoknak kevés sikere 
lett a miatt, hogy a gondnokok a megrendelt házankénti



kéregetést elhanyagolva, csak a külömben is szinte egé
szen üres egyházi pénztárakból, vagy perselyből adnak 
valamit! A segédgondnokkal együtt az egybázlátogatást 
Isten segélyével bevégezvén, minden egyházat, minden 
iskolát meglátogattak; a 64 anya- és 3 társegyháznak 
minden növendékét,— több mint 3000 gyermeket,— fe
jenként megkérdezték; a látogatóság minden tiszteit telje
sítvén , az újonnan szervezett presbitériumokat helyenként 
kellő utasításokkal ellátták. E látogatás köréből örvende
tes jelenségül tudatja, miszerint a gyülekezetek és bel- 
hivatalnokok közt béke van, s a vallásos élet átalában 
mindenütt megnyugtató; egyes gyülekezetek és belhiva- 
talnokok magokat ki is tüntették; jelesen: a majtisi egy
ház, templomának építtetésére, minden önálló tagjával 
két két napi munkát fordittatva hetenként, buzgalmának 
ez évben is fénylő jelét adta; a szamosdobi egyház tem
ploma javításával hasonlag kitűnt; a sz.-becsi egyház jeles 
paplakot, a k. tótfalusi, istvándi és csécsei egyházak célos 
és alkalmas iskolákat építettek: ellenkezőleg a fülpösda- 
róci és borzovai egyházakban ember által alig lakható 
nyomorfészkek az iskolai épületek; Fülesden, Cégénydá- 
nyádon, Nagygécben s Fejérgyarmaton is újból építtetésre 
váró s azt tovább nem mellőzhető részint egyházi, részint 
iskolai lakok találtattak. A népnevelésben ez évről is ér
demet szereztek magoknak: Persenszky Bálint lelkész- 
tanitó, Joó Károly, Zathureezky János, Elek Lajos, Gaál 
Lajos, Nyiry Ferenc, Perényi Gábor és segéde Kiss György, 
Cséke László, id. Juhász József és Kulcsár József taní
tók. Igen hanyag vezetés alatt találtattak: a zsarolyáni, 
sz.-újlaki, sz.-becsi, darnói, ricsei, fülpösi, kocsordi, darai 
és géberjéni iskolák. Az egyházi jegyzőkönyvekben igen 
sok helyt tetemes hiányok, vezetési ügyetlenség és ha
nyagság mutatkoztak stb.

Az egyházmegyei gyűlés az érdekkel hallgatott jelen



tésre, kellő határozatait meghozta: a levéltár rendbesze
désére küldöttséget nevezett bár kevés sikerrel; a gond
nokokat a felsőségi rendeletek pontosabb teljesítésére s az 
illető helyeken szükségelt építkezésre s velők együtt a 
hanyag tanítókat a szorgalmasb iskoláztatásra és tanításra 
intette, buzdította; a szorgalmas tanítókat és magokat 
kitüntetett, egyházakat körlevelekben buzdító példákul 
megneveztetni rendelte stb.

II. Az e g y há z ak  anyag i  á l l a p o t á n a k  r en d be 
h o z á s á r a  t e t t  e g y h á z m e g y e i  i n t é z k e d é s ,  és a 
sza tmár i  egyház  m a g a t a r t á s a ;  a ká n on o k  és e.-m. 
s t a t ú t u m o k  ki adása .  Már az előző korszakban említve 
volt, hogy az e.-megye 1857. dec. 9 —10. Szatmári tartott 
gyűlése 15. sz. határozatával, — nagyobb erély kifejtés 
és biztosabb siker reményében, — világi elnökét, a segéd
gondnokot bízta volt meg, hogy egy számoltatószéket ala
kítva, a megyebeli egyházaknak, a megelőző években 
folyvást felülvizsgálatlanul hagyott számadásait 1848-tól 
kezdve vizsgálja meg, s az illető számadó gondnokokat, 
az eredmény szerint marasztalja e l, vagy mentse fel, szó
val a 88-dik kánon eme rendelete szerint: „bona eccle
siastica si quae sunt, quorsum impendantur diligenter 
exquirant, et ab administratoribus rationem exigant, ab
alienata autem reposcant" járjon e l: és ez úton az egyhá
zaknak több ezer forint értékű veszélybe jutott vagyonát 
s pénzét mentette meg. Azonban Szatmár a maga száma
dásait e számoltatószék elibe soha be nem adván, az egy
házmegye , tekintve a szatmári egyház népesebb és művel
tebb voltát, tekintélyes állását, 1861. márc. 5. s több 
napjain Szatmári tartott gyűlése 70. sz. végzésével egy 
küldöttséget nevezett ki, mely a szatmári egyház száma
dásait az e.-m. nevében s megbízásából a hely színén vizs
gálja meg. A szatmári egyház, melyben ekkor Gyene 
Károly — az abszolút világban Szatmár-Németi város pol



gármestere, az idő szerént főgondnok, — volt a hangadd, 
a küldöttséget el nem fogadá, s a traktus hivatok hatá
rozatára apr. 21-ikén kelt 41. sz. presbiteri végzéssel azt 
feleltette: „hogy a szatmári egyház, az e.-m. határozatait, 
a menynyiben ezek önállásával, százados szokások által 
szentesített törvényeivel megegyeztek, nem késett minden
kor haladéktalanul teljesíteni; de az e.-m. felülvizsgálati 
határzata, a szatmári népes és miveit egyház önállóságá
val öszsze nem egyeztethető; hogy a szatmári egyház szá
zadok óta birt azon joggal, hogy ügyeit saját belátása 
szerint intézhesse, a nélkül, hogy ezeket az e.-m. felül
vizsgálata alá bocsátotta volna: az e.-m. érdekelt határ
zata tisztelettel félretétetni s a küldöttekkel j.-könyvileg 
tudatni rendeltetik, — s hogy a számadások feltárására 
tett felhívásuknak, mely a szatmári egyházat önkormány
zati intézkedési jogától láttatik megfosztatni, — eleget 
nem tehet“.

A traktus ezen váratlan nyilatkozatot, a vele már 
régóta szívélyes viszonyban élt szatmári miveit egyház 
tanácsától mély megilletődéssel vette; s mig egyrészről az 
egyházak szabályszerű önkormányzatát sérteni, jogait cson
kítani épen nem akarta, másrészről ragaszkodva, mint 
fensőbb egyházi hatóság törvényes felügyeleti jogaihoz, s 
híven a 88-dik kánon idézett szavaihoz, a már egyszer 
kiküldött bizottságot a szatmári ref. egyház számadásai 
megvizsgálása végett ismét kiküldé, kijelentvén, hogy az 
ellenszegülés esetén, a szatmári egyház által megtagadott 
törvényes felügyeleti jogának fentarthatásáért, a szüksé
ges lépéseket fensőbb helyen okvetlen megtenni kény
telen lesz.

A szatmári egyház akkori tanácsa nemcsak hogy ez 
újabb traktuális végzésnek nem engedett, hanem még e 
felett az esperesi kanonika vizitáció alól is kivonta magát; 
az e.-megyei és e.-kerületi közigazgatási költségeken kivül



semmi más kitűzetve volt célra nem adakozott; a debre
ceni főiskola fedelezését illető tartozását is megtagadta; Kon
dor Pál elemi tanítója halálozás által megürült helyét 
Géresi Márton tiszabecsi segédtanítóval esperesi konszen- 
szus nélkül töltötte be stb. Csodálatosnak látszhatik e 
tény, ha felgondoljuk, hogy ez annak a Szatmárnak ne
vében lett, melynek egyik lelkésze nyugalmazott esperes, 
másik két tagja pedig e.-m. tanácsbiró volt s kétségkivüli 
bizonysága, hogy még egy miveit és jóakaratú közönség
ben is , a nagyralátó, elfogult és személyeskedő vezetők, 
egyidőre a viszály magvait elhinteni, a legjobb célzatú 
intézkedést nyomásnak, jograblásnak keresztelni, meny
nyire képesek! Az egyházmegye e szomorú tényállást az 
1863. márc. 11. Csekében tartott gyűléséből az egyház
kerületi közgyűlés elé felterjesztette s az egyházmegyei 
felügyelet alól magát kivonó egyház ellen orvoslást kért.

A tiszántúli ref. e.-kerület 1863. ápr. 15. s több nap
jain tartott gyűlése 46. és 47. sz. végzésével a szatmári 
e.-megyének következőleg nyújtott orvoslatot: „sajnálattal 
s megütközve értesül közgyűlésünk a szatmári egyház ezen 
törvényellenes magatartásáról, s ezennel atyafiságos indu
lattal , s egyszersmind a törvények felett őrködő kötele
zettségénél fogva felhívja, sőt komolyan utasítja a szat
mári egyházat, hogy a kánonainkban gyökerező fokozatos 
felsőbbséget, s attóli függését elismerni, s minden abból 
folyó kötelezettséget teljesíteni, különösen magát a káno
nika vizitációnak aláadni, az alamizsnálkodást más egy
házak példája szerint gyakorolni, iskolái állásáról a hi
vatalos jelentést megtenni, a főiskola fedelezésére ráeső 
Öszszeget befizetni, mulaszthatlan kötelességének ismerje. 
Az elemi iskolatanitók beállítását illetőleg jövőre a szatmári 
egyházat oda utasítja, hogy ily esetekben az esperesi kon- 
szenszus kinyerésének eszközlését, ha választását és meghí
vását érvénytelennek nem akarja tekintetni, el ne mulaszsza".



Ezen e.-keriileti végzésnek kellő hatása lett; a kano- 
nika vizitáció elfogadtatott, s ez alkalommal a számadá
sok is feltárattak. És ez idő óta, a behatóbb szakismeret
tel , egyházias érzülettel s keresztyéni bölcsességgel biró 
elöljárók kormányzata alá jutott egyház, a megyének nem
csak számban, de áldozatos buzgóságban, s a törvényes 
rend megtartásában is első, jó példaadó tagja.

Minthogy pedig az egyházmegye végzései s elnökei
nek törvényes intézkedései ellen többször merült fel itt és 
amott, sokszor roszakaratú izgatás, korteskedés vagy tu
datlanságból , törvénytelen mozgalom, mi különösen a 
belhivatalnoki dijlevelek módosítása alkalmával s a válasz
tásoknál volt észlelhető: az egyházmegye az 1873. szept. 
25-iki tiszabecsi gyűlésében elhatározta (36. sz. v.), hogy 
a magyar prot. egyházra vonatkozó országos törvényeket, 
érvényben álló egyházi kánonainkat, egyházkerületi és 
megyei statútumainkat s mindeniket magyar nyelven ki
nyomatja. Mig e gyűjtemény, mely már a jelzett e.-m. 
gyűlésen be volt mutatva, a bírálattal megbízott egyének 
kezei közül kikerült: a tiszántúli egyházkerület hasontár- 
gyú gyűjteménye is megjelent; de minthogy az a szat
mári ref. egyházmegye statútumait természetesen nem tar
talmazhatta s belőle a sz.-németi nemzeti zsinat végzései 
s a G. Katona-féle kánonok s némely fontosabb konventi 
végzések is ki voltak maradva: ennélfogva az egyházme
gye — a lelkészi gyámintézet költségén s mindkét gyám
intézet javára, — kiadta azokat „Geleji Katona István 
egyházi kánonai és a szatmári reform, egyházmegye érvé
nyes statútumai stb.“ cim alatt 1875. Ezen kánonok és 
statútumok kiterjednek a szatmári ref. egyházmegyét ille
tőleg, az egyházi élet minden mozzanatára, kijelölvén úgy 
az egyes egyházak, elöljárók és belhivatalnokok — vagyis 
lelkészek és tanítók, — mint az egyházmegyei hatóság 
és közegek jog- és kötelemkörét, úgyanynyira, hogy a



miket az egyházmegye jelenéből el nem mondunk, azokat 
bár ki is , a nevezett kánonok és statútumok s ezeken 
kívül az egyházmegyének 1873. óta nyomtatásban meg
jelent jegyzőkönyveiben feltalálhatja.

III. A l e l ké sz i  h i va t a l  be tö l t é s e .  A p a p s á g  
t u d o m á n y o s  k é pz e t t s é g e  s e rkö l c s i  s ú l y á n a k  
emelése  cé l j ábó l  e.-m. k ö n y v t á r  a l a p í t á s a ;  lel 
készi  é r t ek ez l e t ek  t a r tás a .  T h eo l óg i a i  i r á n y  stb. 
A népképviseleti alapon való szervezkedéskor, a tiszán
túli ref. egyházkerület magát a lelkészválasztást illetőleg 
eltért a régi gyakorlat és szabályoktól. A presbitériumok
nak a nép által való választása már maga oly elemekkel 
töltötte meg a legtöbb helyt az egyháztanácsokat, a melyek 
nem előnyére, de hátrányára szolgáltak annak, a régi 
tisztes és vallásos egyéneket sok helyt demagógok s az 
egyház és vallás iránt közönyösök, sőt hidegek váltották 
fel; az 1862-ben készített lelkészválasztási szabályok pedig 
az egyháziasság s vallásosság emeltyűjét, a papihivatalt, 
a népszeszély és törvényszegő száudokok s szenvedélyek 
játék-labdájává tévé. Erezték e bajt több Ízben az egy
házmegyék , sőt maga az egyházkerület is s épen azért 
a lelkészválasztási szabályok több módosításon mentek át; 
legutóbb 1874-ben; sőt jelenleg is egy bizottság újabb 
módosításukon fáradozik. A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy e téren nagy kár volt a puritán skótok elméletben 
nálunk is szép választási szabályai után indulni; mert. 
azok megvalósításához nálunk is a skót viszonyok kelle
nének ! Igaz ugyan, hogy a tiszántúli lelkészválasztási 
szabályok 1. §-a azt mondja, hogy azok a Geleji K.- 
féle XIV., XV., XVII. és XXII-dik kánonokon alapsza
nak s ezen kánonokon nem is változtathatnak, hanem 
ezeket csak részletezhetik, vagyis a választási eljárások teen
dőit ezekből kiindulva mutathatják ki; azonban ezen fenn
tartás dacára, a presbitereknek s az egyes gyülekezetek —



mind kegyességök, mind tekintélyüknél fogva — kitűnd 
tagjainak kiváló választási jogát semmivé teszi a 7. §., 
mely a gyülekezet minden egyházi adófizető s teherviselő 
teljeskorú tagjának megadja a lelkészválasztás jogát. Ha- 
sonlag az esperes és Ulnöktársai, illetőleg az egyházme
gyei tanács azon jogát, mely szerint megítélhesse, méltó-e 
a megválasztott a választó egyházra, a 6-dik §. teszi sem
mivé, midőn mindazon egyént, ki a két lelkészi vizsgán 
akármin!) képességgel keresztül jutott, választhatónak je
lenti k i, úgy a legnagyobb és legjövedelmesebb, mint a 
legkisebb és legszűkebb jövedelmű egyházba, a nélkül, 
hogy vagy az egyházakat jövedelmileg osztályozná, vagy 
az e.-m. tanácsnak a választhatók kijelölésében befolyást 
adna. Szóval el lehet mondani, hogy az említett lelkész
választási szabályok az idevonatkozó kánonokat érvényűk
ből teljesen kiforgatták; a lelkészi munkásság s előme
netelnek megjutalinazását lehetetlenné tették; alkalmat 
nyitottak a parókhia vásárlásokra: mert ezen szabályok 
mellett, csakis a legszembetűnőbb használása folytán a 
tiltott eszközöknek, tagadhatja meg az esperes beegyezé- 
sét. Es igy , miután a nevezett szabályok a nagyfontos
ságú lelkészi hivatal betöltésénél, a döntő súlyt a legal
sóbb, legmiveletlenebb s leginkább megvesztegethető nép
réteg kezébe adták, miuekfolytáu, — kivált midőn az 
országos képviselői s mindenféle más polgári tisztviselő
választásoknál gyakorlatba vett erkölcsrontó korteskedé
sek , vesztegetések az egyházi térre is átcsaptak: — tel
jesen valósult az irás ama szava: „nem a bölcseké a 
kenyér" !

A nagykárolyi egyházmegye az eféle szomorú tapasz
talatokon okulva, az egész lelkészválasztási szabályt tisz
telettel félretenni határozta; azonban végzését az egyház- 
kerület az 1865. ápr. 13-iki neheztelő határzatával egyenesen 
megsemmisité. A szatmári egyházmegye is már mindjárt



az első megerősítés alkalmával remonstrált ellene s rég 
jogai érvényben liagyatását kérte, de elutasittatott.

A papság tudományos képzettségének s erkölcsi súlyá
nak emelése céljából, Kiss Áron esperes mindjárt hiva
taloskodása kezdetén felhivta az iskolakörök dékánait egy 
egyház meg ye i  k ö n y v t á r  alapítására s megpendité 
közöttök a lelkészi értekezletek tartásának szükségességét 
is. E felhívásra Farkas Benedek, Bakos Mihály, Jakó 
Sándor, Fejes József, Bartha Mór és Gyarmathy Zsig- 
mond dékánok 2—2 o. é. frtot írván alá s ehez az esperes 
6 frtot s a Sárospataki füzetek addig kijött füzeteit , Berey 
Károly sonkádi lelkész a „Hunyadyak Korát“ adományoz
ván, a könyvtár alapját e csekélységgel megvetették. így, 
a mit itten már 45 évvel azelőtt siker nélkül kísérlett 
meg György József, t. i. egy e.-m. könyvtár és olvasótár
sulat létrehozása által, a szegény és csekély jövedelmű lel
készek és tanítóknak lehetővé tenni a szakbavágó jó köny
vek s az irodalom legjelesebb termékeinek ismeretét és 
felhasználását, nekiek szerencsésen sikerült. Az egyház
megye ugyanis az 1861. márc. 5. Szatmári tartott gyű
lésében az e.-m. könyvtár felállítása iránt tett indítványt 
nemcsak elfogadá, hanem egy szabály-javaslat készítésére 
34. sz. végzésével az esperes elnöklete alatt az alapítókul 
nézett dékánokat ki is küldé. E könyvtárt illető statu
tum, mely véglegesen az 1867. febr. 27-ikén Cs.-Bagoson 
tartott egyh.-megyei gyűlés 20. sz. végzésében lön meg
állapítva , kivétel nélkül kötelez minden lelkészt és tanítót 
1 frt. és illetőleg 50 krnyi évdijjal járulni a könyvtár 
alapjához. A könyvek, miután egy olcsó kötésben az 
egész egyházmegyét bejárták, kemény és díszes kötésbe 
újra köttetve, az e. megyei könyvtárnok felügyelete alatt 
Szatmárnémetiben helyeztetnek el, honnan téritvény mel
lett használatra bármely e.-megyei belhivatalnok által ki
vehetők s ma már több száz kiváló, leginkább magyar,
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aztán latin, görög, héber és német könyvekből álló csinos 
könyvtárt képeznek.

Hason célból a l e l ké sz i  kö rök  a l a k í t á s a  és lel- 
készi  é r t e k e z l e t e k  t a r t á s a  is meg lön kisértve s az 
elsőben, csakis körlátogatói értekezletekben határozódott, 
majd a dékánok körük tanítóival tartottak értekezletet s 
az első lelkészi közös értekezletre 1872-ben Cégénydá- 
nyádon gyűlt öszsze a fél traktus papsága; de a meny
nyiben az innen kikerült s az egyházmegyei gyűlésre be
adott emlékiratban, az egyházkerületnek a megyék s 
különösen e szatmári egyházmegye irányában követett 
politikája, s kiválólag az újabb papválasztási szabályok 
hiányai által előidézett viszonyok lőnek különösen szel
lőztetve, s ezen emlékirat már az e.-megyei gyűlésen is 
az értekezletben részt nem vett több lelkésztől hevesen 
megtámadtatok; és a menynyiben a szuperintendenciális 
körökben is e c.-dányádi értekezlet úgy lön feltüntetve, 
mint előjátéka azon szeparátisztikus törekvéseknek, melye
ket az egyházmegye a tiszántúli egyházkerület kapcsola
tából leendő kiválás céljából ápol: az egész lelkészi körök 
alakítása s értekezletek tartása iránti tervezet egyidőre 
hallgatással mellőztetek. Pedig közösen elismert dolog, 
hogy ezekre a jelen viszonyok közt nagy szükség lek 
volna, nemcsak az említett új választási szabályok által 
rendszeresített s mondhatni meg sem gátolható korteske
dés és ez által a papi testületnek mind kevesebb ex'kölcsi 
és tudományos értéket képviselő kontingensekkel bővülése 
miatt, hanem kivált azon közönyös, sőt vallástalan kor
szellem-áramlat miatt, mely erkölcsiséget, hitet egy
aránt veszélylyel fenyeget, s mely ellen a lelkészeknek 
szövetkezni s ellenműködui hivatásuk volna. De szükség 
volna a lelkészi körük s értekezletek alakítására azért is , 
hogy azon nagy harcban, melyet a modernizmus és ort- 
hodoxia napjainkban egymással vívnak , lelkészeink némi



tájékozást nyerhetnének. Anynyit az itteni állapotok isme
rése után ki lehet mondanunk: hogy a szatmár-egyház- 
megyei papság közűi alig van egy-kettő, a ki az úgyne
vezett orthodoxiához, a mint azt a zelózus konfesszióná- 
listák körvonálozzák , mereven ragaszkodnék, de másrészt 
alig akad olyan is , a ki a modem törekvésekkel kezet 
fogna, azokban lelki megnyugvását találná; hiszi és vallja 
a keresztyén vallás pozitivitását mindegyik, de a tudo
mány vívmányaival szemben, egy szerencsésebb közvetítő 
álláspont után sovárog valamenynyi; meg van győződve, 
hogy azok nem ellenkezhetnek az isteni ige elvével s óhajtja 
a szivet megnyugtatni képes nagyobb lelki világosságot. 
A mi az egyháztagokat illeti: a művelt úri osztály leg
kevésbé törődik, dogmatikus vagy moralis prédikációt, 
modern vagy orthodox beszédet tart-e papja; a nép még 
legnagyobb részben orthodox; de ennél is terjed a közöny, 
vagy az egyházi intézmények iránti kegyelethiány, mely 
leginkább a lelkészi s tanítói fizetések levonni akarásá
ban nyilvánul, mi csaknem minden új lelkészválasztás 
alkalmával megkisérltetik, noha mindemellett szivemelő 
példákkal — hála Istennek ! — még mindig találkozunk, 
melyek egyházunk jövőjét illetőleg szép reményekre 
jogosítanak.

Egyébiránt legközelebb a lelkészi körök felállítása 
lelkészi értekezletek tartása iránt hatályos határozatok 
hozattak, azok tervei bírálatra kiadattak s jelenben a lel
készek közt több magán olvasókör is létezik.

IV. A né pn ev e l é sü g y .  Az e.-megye, a népnevelés- 
ügy előmozdítása szempontjából 1861. márc. 5-iki e.-m. 
közgyűlésen az esperes javaslatára ismét dékáni körökre 
osztatott. Az iskolamulasztások meggátlása tekintetéből 
nevezett közgyűlés 17. sz. végzésében megerősité azon 
esperesi intézkedést, hogy minden okadatolatlan mulasz
tás alkalmával a mulasztó tanoncok szülei, iskolai szlik-
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ségletekre fordítandó 10 kr. erejéig a helyi elöljárók által 
megbüntette8Benek.

Az 1861. máj. 3-iki e.-ru. tanácsgyűlés 4. sz. hatá
rozata az iskolák feletti főfelügyeletet az esperesnél továbbra 
is meghagyá: iskolai tankönyvekül — mig a népiskolai 
szervezetben tervezett pályamunkák létre jönnének, — Er
délyi Tndali Péter ABC., Hübner, Kétszerötvenkét bibliai- 
történetek , sárospataki Szenttörténetek, kecskeméti Útmu
tatás, Zsoltár, Erkölcsi olvasókönyv, sárospataki Magyarok 
története s Világ és földismeret, Magyarország statisztikáját 
illetőleg a Hármas Kistükör újabb kiadása, sárospataki 
Természetrajz és Természettant, számtani vezérkönyvül 
tanítók számára, Csányi Számtanát állapitá meg. E kézi
könyvek nagyrésze későbben , az egyházkerületi tanterv
nek megfelelőleg, koronként célszerűbbekkel váltatott fel. 
Ugyan e gyűlés tanórákul mind délelőtt, mind délután 
3 óra kitartását határozá; a vizsgák és szünidőket illető
leg kimondá, hogy a másod félévi vizsga jul. közepén 
mindig megtartassuk, mely után négy heti nyári szünidő 
legyen; az őszi vagy tengeriszedési szünidő két hét; a 
tavaszi vagyis márc. első vasárnapján tartandó vizsga 
után két hét, az ünnep- és vasárnapok is szünnapok lévén. 
A dékánoknak pedig utasításul adatott, hogy iskola körei
ket minden évben 5-ször meglátogassák, s jelentéseiket 
az esperesi hivatalhoz beküldeni el ne mulaszszák.

A népiskolai törvények létrejötte után minden elkö
vettetett , hogy a szatmári e.-megye iskolái, felekezeti 
minőségükben megtartassanak, egyszersmind a törvény 
kívánalmainak minden tekintetben lehetőleg megfeleljenek. 
A kánonika vizitációt főleg a népnevelés szent ügye elő
mozdítása érdekéből, csaknem mindenütt és minden évben 
maga vezeti, — több társa segédletével, — az esperes s 
látogatás alkalmával alig marad az iskolás gyermekek 
közül egy is, ki meg nem vizsgáltatnék.



De nemcsak a felügyelet gyakorlását ismeri kötel
mének az e.-megye, hanem a tanerők és tanítói állomások 
szaporítását is az egyes gyülekezetek által; minek ered
ménye az, hogy az újabb időkben a szatmári ref. e.-me- 
gyében következő új tanítóságok alakultak: egy leány- 
tanitóság Kocsordon és F.-Gyarmaton, két fitanitóság 
Sz.-Németiben, két fi- és egy leánytanitóság Szatmári ; új 
tanítóság Fülpősön és Urában, hol b. Uray Bálint iskola- 
helyiségül egy telket ajándékozott.

A magyar ref. egyház egyetemes tanügyi bizottságá
nak felbomlásával a tiszántúli ref. egyházkerület egy ter
jedelmes népiskolai tantervet bocsátott ki. Ezen tanterv 
keresztülvitele a szatmári egyházmegyében is meg lön 
próbálva s felőle az egyházmegye az 1876. júliusi 159. 
sz. a. közölt e.-kerületi felhívásra eként nyilatkozik: az 
egyházmegye „csakis azt látja kiemelendőnek, hogy ezen 
(e.-ker.) több tanítóra számított tanterv a szatmári e.-m. 
egy tanítóval biró népiskoláiban, a vett tapasztálatok 
szerint sikeresen ki nem vihető, és az ellen ennélfogva 
már több oldalról emeltetett panasz; sőt az egyházlá- 
togatóság is e tan terv életbeléptetésének megrendelése 
óta az iskoláknak inkább hanyatlását, mint előmene
telét tapasztalta. Ugyanazért felkéri az egyházkerületet, 
miszerint a vidéki érdekek kellő figyelemben tarthatása s 
az egyházmegyék autonomikus helyzetére való tekintetből, 
bízza egyházmegyékre a köteles tantárgyaknak a helyi 
viszonyok szerint való beosztását és taníttatását". (1876. 
jul. szatmári e.-m. gyűl. 9. sz. hat.)

Ezen nyilatkozat szelleméből kiindulva 1877. márc. 
15. az e.-m. tanügyi bizottság készített egy tantervet, 
mely az 1877. márc. 22. e.-m. közgyűlés 6. sz. végzésé
vel el is fogadtatott Szatmári s egyházmegyeszerte köte
lezővé tétetett, rendeltetvén, hogy a hozzá készítendő 
óratervvel együtt kinyomattassék. A kinyomatás ugyan



elmaradt, — minthogy maga az egyházkerület is átido- 
mittatni készül saját tantervét, miszerint abban a külön
böző vidéki igények és viszonyok is tekintetbe vétesse
nek; — e helyett azonban az iskolák számával egyenlő 
számban leíratva, minden iskolának megküldetett. Mellőz
zük tehát ez ideiglenes tanterv közlését, hanem csak élőbe
szédéből iktatjuk ide a következőket: „Annak előre bocsá
tása mellett, hogy bár a vallástannak felekezeti népiskolá
inkban való tanítása elengedhetlen főkötelesség; azonban 
az ennek körébe tartozó tárgyaknak — különösen á b ib
l iai  t ö r t é n e t e k n e k  — oly nagy terjedelemben leendő 
tanítására, mint az az egyházker. tantervben kívántatik , 
elég idő nem lévén fordítható: az ó-szövetségből csak 6, 
az új-szövetségből pedig 8 történeti részt véleményez a 
tanügyi bizottság taníttatni. A z s o l t á r - én e k ek  és di
c sé r e t ek  verseinek könyvnélkülöztetésére pedig a sokféle 
tantárgy mellett úgy sem jutván idő, azokat külön tanít
tatni nem kívánja. A t ö b b i  t a n t á r g y a k r a  vonatkozólag 
is, midőn a ft. egyházkerület által kiadott tantervben 
levőket egész ö s z sz eg ük b e n  felölelte: az egyes tan
tárgyak terjedelménél gazdálkodnia kellett; mert bár a 
tanítókat 36 órai tanításra kötelezte is hetenként: nem 
lehet 36 óra alatt a tantárgyakat, egy tanteremben , oly ter
jedelemmel tanitani, mint taníthatja azt 6 egyén, 6 tan
teremben 180 óra alatt“ stb. Különben a tanterv a tan
anyagot VI osztályra osztja b e , s mit sem hágy el abból, 
mit az országos törvény, illetőleg a kormányi s más nép
iskolai tantervek a tanítandó tantárgyakból fölvettek *).

*) Tankönyvekül a következüket jelöli ki a nevezett e.-m. népiskolai tan
terv : A bibliai történetek tanítására: Árvái Szenttörténetét. Biblia ismertetésre: 
Zákány Bibliai ismereteit. Keresztyén bittan, erkölcstan és egyháztörténelemre: a 
kecskeméti Útmutatást s a Békési Péter Egyháztörténetét. Beszéd- és értelemgya
korlatokra: Nagy László Beszéd- és értelemgyakorlatait. Olvasásra az I. o. Gönczy 
és Árvái Ábécéjét; a II. o .: Pánczél és Gönczy; a III. és IV. o .: Gáspár Olva
sókönyvét. Magyar nyelv tanításához: Nagy László Magyar nyelvtana. Számtanra



V. A felsőbb t anügy .  A felsőbb tanügyet, vagyis 
a sza tmár i  g i m n á z i u m  ügyét illetőleg, az eg y h áz 
megye j o g a i n a k  biztosítása végett itt is kezdetleg az 
e.-kerületre kelle folyamodni, mit az egyházmegye, — a 
már emlitett 1863-iki 47. sz. e.-ker. végzés azon pontjá
ban, melyben az 1860. októberi 13. és 1862. ápr. 59. 
sz. alatti határzatok megtartása s az egyházmegyei felsőbb 
felügyelet sértetlenül hagyása követeltetik, — meg is nyere.

Végre 1866. okt. 31. elkészült azon alapszabály, 
melyben a szatmári gimnáziumot pártfogoló testületek 
jogköre rendezve lön; mely szerint a kormányzási jog a 
pártfogósági nagy gyűlés által választott tanügyi bizott
mány , szatmári s németi vegyes egyházi gyűlés, s a városi 
és vidéki öszszes pártfogók, a szatmárvármegyei három 
(szatmári, nagykárolyi s nagybányai) traktus elnökeiből 
alakult nágypártfogóság között oszlik meg, a fensőbb egy
házi testületek felügyeleti jogának épségben hagyásával.

Sok tétova után a pártfogóság, elnökéül a szatmári 
e.-megye segédgondnokát Vállyi Jánost választá meg; de 
ez országgyűlési képviselősége miatt lemondott. A pártfo
gósági helyettes elnökségét ez okból egyideig a szatmári 
esperes vitte, mig nem végre gimnáziumi főgondnokul 
gróf Dégenfeld Pál választatott, Erdőszádáról. Az e.-me
gye az őt illető felügyeleti jogot a kánonika vizitáció 
alkalmával a vizitátorok, — a vizsgák alkalmával az e.-me- 
gyei küldöttek, s végre esperesének a pártfogósági gyű
lésben való részvéte által gyakorolni el nem mulasztja.

A mi a gimnáziumi tanrendszert illeti, az a debre
ceni és sárospataki gimnáziumok tanterveinek, különöseb-

vezérkönyvül: Mauritz Rezső és dr. Emericzy Géza Számtana. Törtszámok taní
tásához; Nyíri Péter Vezérlete a törtszám tanításában. Földrajzhoz; Hajdú László 
Egyetemes földirata. Történettanra; Ballagi és Nagy L. Magyarország története. 
Polgári jogok és kötelességek tanítására: May er Miksa Rövid alkotmány tana. Ter
mészetrajzra: Békési vagy Soltész Természetrajza. Ásványtanra különösen: Ráez 
István Ásványtana. Természettanra: Orbán József Természettana.



ben az előbbinek a tanügyi bizottság által, a helyi viszo
nyokhoz mért követéséből áll.

Mint a gimnázium, úgy a s za tm ár i  prot .  nőnö
vel  de ügye is szivén fekszik az e.-megye s illetőleg espe
resének. A nőnöveldei épület felépítésénél az e célra kibo
csátott sorsjegyek elárusitása nem kis mérvben eszközöl
tetett, valamint a királyi felséghez benyújtott segély iránti 
kérvények melegen ajánltattak. Ezenkivül az évi egyház- 
látogatóság mindent elkövet, hogy a megyebeli gyüleke
zetek s egyesek által tett alapítványok kamatai pontosan 
beadassanak, s hogy ezenfelül mindkét intézet javára 
újabb alapítványok vagy adományok gyiijtessenek.

VI. A b e l h i v a t a l n o k o k  j a v a d a l m a z t a t á s a  s 
f ize tése ik.  A múlt években Szatmárvármegyében folya
matban levő tagosítások alkalmával, alig volt helység, 
hol a belhivatalnokok s az egyházközség érdekeinek kép
viselése végett megjelent esperes Injában járt volna. Kevés 
kivétellel nemcsak a törvényesen megszabott illeték ada
tott ki a közlegelőből, hanem ezenkivül több helyt úgy 
az egyház, mint a belhivatalnokok szép adományokat 
nyertek. A belhivatalnoki fizetések beadásánál, a közvet
len fizetés miatt sokszor van baja a belhivatalnokoknak; 
de az e.-megye e bajok megszüntetése, illetőleg, a fize
téseknek polgári hatóság segélyével behajtásán is sikere
sen működik. A fizetés miatti bajoknak a lelkészi dij 
minimum megállapítása. s a leányositási kérdésnek napi 
rendre hozatala által való elhárítása azon óhaj, melynek 
megvalósításán az e.-megye jobb része fáradozék; de a 
melyre jelenleg nincs kilátás.

VII. A b e l h i v a t a l n o k o k  c s a l á d a i n a k  bizto
s í t ása .  A le lkészi  és t an í tó i  gy ámin t éze t .  A belhi
vatalnokok családainak biztosítása, illetőleg a lelkészi s 
tanitói gyámintézet pénzalapjának növelése érdekében is 
sok történt e napokban. A b i z t o s í t á s t  illetőleg: a lel-



készi özvegyeknek kegyeletév adatik, mely az 1863. márc. 
12. Csekében tartott e.-m. gyűlés 25. sz. végzése szerint, 
a csonkaév leteltével kezdődik, a midőn is a parókhiáról 
távozó özvegy, a stóla kivételével, az első évi fizetés felét 
csonkitatlauul megkapja. Némileg ily biztositási célra szol
gál a Bartha Mór sályi lelkész által indítványozott szabály 
is a lelkészek s tanítók birtokilletményein teendő beru
házásokat illetőleg, mely az 1874. okt. 29. darnai e.-m. 
gyűlés 16. sz. végzésével kötelező erőre emeltetett.

A l e l k é s z - g y á m i n t é z e t e t  illetőleg kimondá az 
e.-megye Csaholcon, 1865. febr. 22. tartott gyűlése 10. 
sz. végzésében: hogy az egyenes örökösök nélkül elhaló 
lelkészek, haláluk évébeni csonkaévi, valamint az azt 
követő kegyeletév jövedelme egészen ezen lelkészi gyám
intézet javára fordítandó.

A t a n í t ó i  g y á m i n t é z e t  alaptőkéjének növelése 
szempotjából pedig az e.-megye gyülekezetei, s egyes jól- 
tevők, alapítványok tevése végett kerestettek meg; e meg
keresés eredmény nélkül nem is maradt: mert az igy gyűlt 
kegyadományokból 654 frt. 23 ‘/2 krral o. é. szaporodott 
a tanitói gyámintézet pénztára.

Mindkét említett cél elérése szempontjából ugyancsak 
Bartha Mór által egy e.-megyei közös  m a g t á r  is ter
veztetett, melynek alapszabályai 1868. szept. 9. Kisarban 
tartott magtári egyetemes gyűlésben fogadtattak el. E terv 
szerint az e.-megyei közös magtár alapja 1200 köbölre 
terveztetett; minden belhivataloskodó 5 véka búzát fizetvén 
be elsőben. Ezen 1200 köböl búza 20% kamatja lett 
volna a segély-osztalék. Egyelőre a célba vett négy mag
tárhelyiség közül a f.-gyarmati nyittatott meg. Az esperes 
más helyiségről is gondoskodott; M.-Csengerben egy e 
célra alkalmas telkecskéhez jutván, azt igen jutányosán 
e célra 300 ftért meg is vette. Azonban a szép terv nem 
vala kivihető. A f.-gyarmati készletet nem vala közönség,



mely kivette volna. így a búzát el kellett adni, s az 
egész magtári tervvel felhagyni. Mindamellett a mag
tárból mindkét gyámintézet pozitív hasznot húzott; először 
azért: mert a bejött búza árából a lelkészgyámolda — 41 
lelkész befizetése után — kapott 382 frt. 94 krt.; a tanítói 
gyámiutézet — 23 tanító befizetése után — 219 frt. 70 krt. 
Az esperes által 300 írtért vásárlott, s ugyancsak ő általa 
eladott csengeri telken pedig (429 frton kelvén el) 129 frtot 
nyert a lelkészi gyámintézet. A tyukodi magtári zárgyű
lés, — melyen a két gyámolda 1869. szept. 22-kén meg
osztozott , — a még be nem fizetett egyénekre nézve, úgy 
intézkedett, hogy azok magtári tartozásaik fejében 11 frtot 
fizessenek. Jövőre nézve pedig elhatározd, hogy a belépő 
lelkészek 50, a tanítók pedig 30 frtot fizessenek o. é. illető 
gyámoldáik javára, az eddigi 42 és illetőleg 21 frt. helyett.

A lelkészi gyámintézet vagyona volt 1871. ápr. 24-ikén: 
8883 frt. 26 kr. , kiosztatott 31 segélyezendő részére: 601 
frt. 30 k r.; 1877. ápr. 30-ikán az alaptőke: 12,748 frtot 
tett s kiosztatott 39 segélyezendő részére 947 frt. 68 kr.

A tanitói gyámolda vagyona 1869-ben 2937 frt. 45 % 
kr. volt o. é ., 1868-ban segélyezett ez intézet 15 egyént 
10 frt. 21 krral o. é ., 1877-ben öszszes értéke 5818 frt. 
29 k r., ebből 24 segélyzendőnek kiosztatott 307 frt. 78 
kr. Ezen tanitói gyámolda javára a kormány ugyancsak 
1868-ban 500 ftot o. é. utalványozott; most pedig (1877.) 
léteiét is fenyegeti annak.

VIII. Az e g y h á z a k  f e lv i r á g z á s a  i r án t i  é rde 
ke l t ség .  Az egyes gyülekezetek felvirágzása is szivén 
fekszik az e.-megye és ennek elnökségének. Ugyanis az 
esperesnek , a hol csak hivatali kötelessége parancsolt vele, 
onnan még soha kimaradnia nem volt szabad. Többször 
kellett kánonika vizitáció alkalmával egyik gyülekezetből 
a másikba gyalog mennie; volt eset reá , hogy a Szamos 
jéggel zajló hullámain életveszély között kelt át, mint ez



történt Nábrád, Keérsemjén és Matolcsnál az 1871-iki télen. 
Ugyanekkor nem lévén még vasút, hogy megyéje apró 
egyházai s szegény belhivatalnokainak érdekei az állam
segély kiosztásánál csonkulást ne szenvedjenek: gya log  
i u d u 11 ki az árvizes Szatmárból a kér. gyűlésre Debrecenbe.

A számoltatószék teendői az ezekkel különösen meg
bízott segédgondnoknak orsz. gyűl. képviselősége folytán 
távolléte, s tagjai nagy részének kihalása, továbbá, a szá
madási minták, számoltatási szabályoknak kissé nehézkes 
volta miatt, nagyon összetorlódván, az 1869. márc. 11., 
12. e.-m. gyűlésen egy újabb gondnokszámoltatási sza
bályzat fogadtatott e l , mely a formaságokon nagyon köny- 
nyitett. Az eredmény az lön, hogy az 1870. szept. 22-iki 
gyűlésen Tyúkodon, több mint 200 ezen szabályok sze
rint megvizsgált gondn. számadás terjesztetett elő s ma 
már a hasonlag felülvizsgált számadások a 600-at is jóval 
meghaladják.

A tűzkár elleni biztosítás iránt a tiszántúli e. kerület 
a pesti biztositó-társulattal szerződést kötvén, az e.-megye 
azt oly szerencsésen vitte keresztül, hogy a 64 anya- s 
3 társ- vagy leányegyházából csak Nábrád és Kömörő 
nem biztosított; de most már ezek is hozzájárultak.

Szigorúan ügyel az e.-megye arra is , hogy az egyes 
gyülekezetekben az építkezések rendes terv szerint történ
jenek , s hogy e tervek keresztülvitessenek. E terveket 
legtöbbnyire maga az esperes készíti, s az e.- megye jóvá
hagyása alá beterjeszti. És az általa készített tervezetek 
szerint kivitt egyházi épületek ízlés és tartósság s célosság 
tekintetében minden kívánalomnak megfelelnek, kivévén, 
hol a rósz akarat e terveket vagy elrontja; vagy meghiú
sítja , mint Czégény-Dányádon, hol a papiak a dombos 
telek vizállásos aljába lett építés miatt folytonos javítgatást 
igényel, Matolcson, hol a tanfelügyelő hibás utasítása 
következtében a padozat gerendái leszakadtak.



Annak kimutatása végett pedig, hogy 1860. óta — 
tehát e korszakban — mennyire haladt elő az egyház -  
megye i  g y ü l e k e z e t e k  f e l v i r á g z á s a ,  záradékul ide 
iktatjuk a következőket:

Templomot építettek: Cseke, Keér és Zsaro- 
lyán =  3. Tornyot építettek: Kis-Ar, Atya, Czégény- 
Dányád, Csaholc, Györgytelek, Istvándi, Kocsord, T.- 
Kóród , Milota, Panyola, Sályi, Cs.-Újfalu, mind bádog 
fedéllel =  12. Templomot és tornyot: Majtis, Semjén =  2. 
Tornyot bádogoztatott: Óvári, Sonkád =  2. Templomot 
javíttatott vagy egészen átalakított: Angyalos, M.-Csenger, 
Darah, Darnó, Sz.-Dob, C.-Dányád, N.-Géc, Kömörő, 
Üköritó, Palád, Panyola , Porcsalma, Sályi, az elégett 
Sz.-Újlak, Tatárfalva (ez a magyar t. akadémia terve 
szerint építtette ki árpádkori ódon templomát) =  15. Pap
lakot épített: Atya, Sz.-Becs, Tisza-Becs, a leégett Csaholc, 
Dányád, F.-Gyarmat, Gyügye, Hérmánszeg, Keér, T.- 
Kóród , Kölese, Majtis, Kis-Namény, Penyige, Ricse , 
Semjén, Tatárfalva, Szamos Újlak, K.-Szekeres =  19. 
Paplakot javított: Oköritó, Sályi, az elégett K.-Tótíalu s 
Zsarolyán és Vetés =  5. Iskolát épített: Kis-Ar, Nagy-Ar, 
Atya, Cs.-Bagos, Csécse, M.-Csenger, C.-Dányád, Fül- 
pös, N.-Géc, F.-Gyarmat, Istvándi, Kölese, Kömörő, 
Mánd, Matolcs, Sz.-Németi, B.-Palád, Penyige, Porcsalma, 
Rápolt, Sályi, Sonkád , Szatmár, Tótfalu, Tunyog, a 
leégett Sz.-Újlak és Zsarolyán s Ura =  28. Iskolát javítot
tak: T.-Becsen, Borzován, Sz.-Dobon, Császlóban, György - 
teleken , Kis-Namény bán , Kocsordon és Vetésben =  8. 
Mellék építkezés történt: Cs. Bagoson, Csécsén, György- 
teleken, Mándon, Porcsalmán, Nagy Szekeresen, V.-Oro- 
sziban magtári épület, s Oköritón =  8 egyházban. A szat
mári e.-megye 65 anya és 2 épülettel biró leányegyházá- 
ban, alig van 2 vagy 3 egyház, mely e tizedben semmi 
nagyobb építkezést nem tett!



Harang szereztetett: Cz.-Dányádon, N.-Gécben, Ko- 
csordon, Tstvándiban, Mándon, B.-Paládon és Tyúko
don = 7  egyházban. Orgonát szerzett: F.-Gyarmat és Mánd. 
Istvándi nyert egy koronát a szószék fölé, s Vetés egy 
díszes kathedrát. Urasztali készleteket nyert: Bagos, Csen- 
ger, Sz.-Dob, Kömörő, Mánd, Milota; Majtis pompás 
bársony terítéket, hasonlag Nagy-Szekeres és Vetés.

Fekvőség szereztetett: Sz.-Dobon kaszáló, M.-Csen- 
gerben a templom mellett egy-egy tágas nagy telek, a 
gróf Teleki Udvar, a rajta levő díszes házzal s szilárd 
melléképülettel papiakéi; ugyanott egy jó házas telek 
leányiskolának. Sz.-Németiben egy nagy udvarház árva- 
házúl; Fülesden , Csaholcon és Nagy-Szekeresen egy telek 
ugyancsak iskolának. K.-Tótfaluban szántóföld. Alapít
vány tétetett egyházi és iskolai célokra: T.-Kóródon, Sz.- 
Németiben, Szátmáron, Vetésben és Mándon.

Szárazmalmot szerzett: Kömörő és Nagy-Ar.
Építkezni szándékoznak: iskolát Györgytelek, Csa- 

holc, V. Oroszi =  3. Templomot: Csécse, Puszta-Daróc, 
Géberjén, melyekben a templom már nagyon roskatag, 
de a pénz reá nagyon kevés, és az egyház kicsiny. Papla
kot: Szamos-Dob, Rápolt. Templomot akar javítani: Fül- 
pös, Vetés és a viz által pusztított Sályi.

A népneve l é s ,  t a n ü g y i  elő hal  adá s  s eg yéb  
s t a t i s z t i ka i  v i s z on y ok  kitüntetése végett álljanak itt 
még a következők: 1801-ben volt a szatmári ref. egyház
megyében 77 iskolatartó egyház; most (1877.) van 65 
iskolatartó anyaegyház, 2 iskolával s templommal biró 
leányegyház s 4 oly filia, hol a csekély ref. népesség 
idegen elem közt van elszóródva. Akkor volt a népesség 
28,974; most (1877.) 43,597. A szülöttek száma tett 
(1876.) 889-et fi-, 998-at nőnemen, öszszesen: 1887; a 
halottaké pedig finemen 774, nőnemen 732, öszszesen: 
1506; tehát a szaporodás volt: 381. Az új házasok száma



501. A konfirmáltaké 882. 1801-ben a 77 egyházban 
működött 78 lelkész; most (1877.) működik 66 rendes 
lelkész, 6 segédlelkész; összesen: 72.

1801-ben volt az egyházmegyében egy oratoriáig 
terjedő valóságos középtanoda Szatmári, (lásd e mű 193. 
lapját) 3 tanerővel; de latinul több helyen is tanítottak; 
most (1877.) van ugyancsak Szatmárt egy középtanoda 
6 osztálylyal, 6 rendes és 4 segéd , öszszesen 10 tanárral, 
194 tanulóval. Van egy nőnövelde ugyancsak Szatmárt 
1 vezér- és 3 segédnevelőnővel, 5 kisegítő tanárral. He
lyisége, valamint a gimnáziumé is felszerelt. Vannak 
benne lakszobák, 4 tanterem (a gimnáziumban 6); a nö
vendékek száma 56.

1801-ben volt 80 vegyes és 4 leány népiskola; most 
(1877.) van (noha a gyülekezetek száma 1821-ben megke- 
vesbedett) 89. Ebből 16 csupán fi-, 10 csupán leányiskola; 
63 pedig vegyes iskola, mely 72 külön épületben, 87 tan
szobában van elhelyezve, mely tanszobákból törvényszerű 
állapotú 44, tűrhető 35, tarthatlan 6. Ezen kívül 2 
helyen a lelkészlakon tanítanak. Az iskolák felszerelése: 
kellő 50, hiányos 38, semmi 1 iskolában. 1801-ben mű
ködött 84 tanító, kik közűi 24 pap is volt.; most (1877.) 
működik 89 néptanító, kik közül egyszersmind 4 rendes 
pap, 3 segédlelkész is ; rendes tanító 82, segéd 2, ideig
lenes 5; képesített 68, nem képesített 21. 1801-ben a 
tanulók száma volt: 2535; most (1877.): 6— 12 éves 
korig iskolakötelesek (fiú 2805, leány 2395) öszszesen: 
5200. Iskolába jár (fiú 2402, leány 1890) öszszesen: 4292. 
Az iskolát korán elhagyott (fiú 175. leány 250) öszszesen: 
425. Teljesen iskolázatlan (fiú 234, leány 249) öszszesen: 
483. 13—15 éves korig iskolakötelesek (fiú 1033, leány 
950) öszszesen: 1983. Iskolába járók (fiú 117, leány 89) 
öszszesen: 206. Iskolába nem járók (fiú 916, leány 861) 
öszszesen 1777. Konfirmáltak (fiú 442, leány 459) ősz-



szesen 901. Az iskolamulasztás tetemes 43, kevés 23, 
semmi 1 gyülekezetben.

A szatmári ref. egyházmegye gyülekezeteinek önkén
tes kegyadományai s kötelezett tartozásai (nem emlitve a 
saját fentartásukra szükségelt költségeket, a tűz elleni 
biztosítási dijt, országos adót, legátusok, szuplikánsoknak 
nyújtott adományokat), a következők voltak: A tiszántúli 
egyházkerület pénztárába közigazgatási költség és más 
cimeken 452 frt. 76 k r.; a debreceni főiskola részére 2 
kros adó és más cimeken 984 frt. 5 kr . ; egyházmegyei 
közigazgatási költség 592 frt. 30 kr. *); egyházmegyei 
könyvtárnak 98 frt.; a lelkészi gyámintézetnek leginkább 
kamatokban 1002 frt. 61 k r .; a tanítói gyámoldának 
127 frt. 99 k r.; a szatmári gimnáziumnak 46 frt. 31 kr. **); 
a szatmári nőnöveldének 14 frt. 69 k r.; a sárospataki fő
iskolának 13 frt. 49 k r .; a m.-szigeti líceumnak 28 frt. 
98 k r.; a budapesti protestáns árvaháznak 10 frt. 63 k r.; 
öszszesen: 3371 frt. 81 kr.

Mindezek látása reménynyel töltheti el keblünket a

*) Az e.-m. tisztviselők fizetésére, e.-m. jegyzőkönyvek nyomatosára elő
legül stb. az egyházak 5 osztályban (10 egyház 8 írttal, 30 egyház 6 frt. 60 kr., 
10 egyház 5 írttal, 7 egyház 4 frt. 50 kr., 8 egyház 3 írttal); a lelkészek 3 
osztályban (43 lelkész 1 írttal, 14 lelkész 75 krral, 9 leik. 50 krral); a tanítók 
szintén 3 osztályban (54 tanító 75 krral, 18 tanító 50 kr., 7 pedig 25 krral) lettek 
kötelezve s igy az egyházak 380 frt. 50 krt; a lelkészek 60 frt. 25 krt; a tanítók 
51 írt. 25 krt; mindnyájan együtt 491 frt. 25 krt fizetnek évenként egyházmegyei 
közigazgatási költségül a kanonika vizitáció kezeihez. Menynyiben pedig az egy
házmegyei költség szükséglete 603 írt. 40 krt tesz évenként: a hiányzó öszszegek 
fedezésére 2 lelkész bekeblezési dija 15 írt. 75 krjával; 4 tanító bekeblezési illetéke 
5 írt. 25 krjával; 4 előléptetési díjban 8 írt., a pesti biztositó intézettől biztosítási 
kedvezményben 45 írt. s 100 o. é. frt. e.-m. pénz 6°/0 kamatja van felvéve. 
(1875. nov. 4. nagyari e.-m. gyűlés 6. sz. végz.)

**) Az egyházmegye egyes gyülekezetei s azokban az egyes tagok is, az 
áldozatoktól soha sem riadtak vissza. így p. 1852-ben a szatmári gimnáziumra 
a németi egyház 8085 pengőfrt. 39 krt gyűjtött; az egyházmegye többi részében 
pedig 1692 pírt. gyűlt. Ezenkívül a debreceni , sárospataki és m.-szigeti főiskolák 
részére hasonlag szép alapítványok tétettek.



jövő iránt, hálával a gondviselés iránt, mely ily nyomott 
és terhes anyagi viszonyok között is rövid 17 év alatt 
enynyire segité a szatmári ref. egyházmegyebeli hiveit. 
Szolgáljon ez elismerésül és buzdításul a nemesen mun
kálkodóknak s legyen hála érette a nagy Istennek, kinek 
nevére térjen örök dicsőség!



FÜGGELÉK.
I. Esperesek.

Valamint nem tudjuk biztosan meghatározni még azon 
évet sem, melyben a reformáció világa Szatmárvármegyé- 
ben kigyuladt: úgy azt sem, mikor választották a legelső 
esperest a szatmári ref. egyházmegyében. Hihetőleg 1550 
körül már az egyházmegye szervezkedése bevégzett tény 
volt s igy esperesének is kellett lennie. A legelső espe
resek alkalmasint a tiszántúli egyházkerület legelső szuperin
tendensei lehettek, mint p. Heves i  Mihá ly  szatmári pap 
(1551 —1554.), T o r d a i  Deme te r  óvári lelkész (1554— 
1556.) s ez anynyival inkább hihetőnek látszik, mivel 
később is voltak még szuperintendensek egyszersmind 
egy-egy traktus esperesei is ugyan egy időben. Minthogy 
azonban mindez csak gyanitás: jónak láttuk a nevezette
ket s püspöki utódaikat a szatmári esperesek sorából ki
hagyni s az esperesi névsort csak ott kezdeni meg, a hol 
már biztos adatra támaszkodhatunk. Jelesül:

1) Sza tmár i  I s t ván .  (1595.) Róla csak anynyit 
tudunk, hogy 1595. csengeri lelkész volt. (Lampe D. E. 
P. 674. lap.)

2) Deb reczen i  T a r a c z k  J ános .  (1598—1604.; 
Született Debrecenben s ezért neveztetik Debreczeninek. 
1588. debreceni tanárrá lett, a honnan 1594. Szatmárra
hozatott papnak. Ipolyi Veresmartija (V. M. XVII. századi
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magy. író élete s munkái 29—34. lap.) mint a bővebb egy
háztörténelem nagyhatású tanáráról emlékszik róla, ki a 
kereszt feltalálásának (?) csodás történetét, s a szentek cso
datételeit reá nézve igen nagy hatással adta elő stb. 1616. 
a szatmár-váro8Í jegyzőkönyvek már csak árváiról em
lékeznek.

3) V á l l y i  Miklós.  (1604.) Úgy emlittetik Lampe 
által (p. 14.) mint 3-dik esperes, de nevénél s az 1604-dik 
évszámnál egyébb feljegyezve nincs; az egyházmegyei jegy
zőkönyvekben pedig az esperesi névsorban neve sem ta
lálható.

4) Vár i  Tamás .  (1605.) Róla szintén csak Lampenál 
van emlékezet. Széles A. ő utánna mondja róla, hogy csen- 
geri pap volt. Hogy jeles embernek kelle lennie, mutatja 
az, hogy a tiszántúli ref. egyházkerület őt küldötte a sza
bolcsi esperes Pataky Bálinttal együtt, 1605-ben Bocskay 
István fejedelem elé egy 6 pontú kérelemmel, kinél sze
rencsésen is jártak.

5) Milotai  Ny i la s  I s t ván .  (1611—1618.) Mind 
Lampe, mind az egyházmegyei jegyzőkönyv az esperesek 
névsorában egyiránt említi, s utánna nincs is különbség 
a két névsor között. Született Szatmármegyében Milotán, 
nemes családból, hol nemzetsége ma is él. Tanult s az 
akadémikusok közé Íratott 1596. Debrecenben szénior volt 
1599.; külföldre ment 1600.; a heidelbergi egyetem anya
könyvébe 1601. iratá be magát s Pareus Dávid vezérlete 
alatt vitázott „de aeterna praedestinatione Dei“. 1603. 
debreceni tanárrá; 1604. kállói, 1607. szatmári pappá 
lett, hol a jegyzőkönyv 1609-ben emlékszik róla. 1611. 
esperessé választatott; 1614. pedig a nagykárolyi gyűlésen 
püspökké. 1618. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem udvari 
papjává, később püspökké lett Erdélyben. Meghalt £2 
éves korában Gyulafehérvárt. Művei: 1) Menynyei tudo
mány szerint való irtovány. 2) A 20. zsoltár magyarázata.



3) Agenda. 4) Szentháromság tükre. 5) Bethlen Gáborné, 
Károlyi Zsuzsánna fejedelemnő felett mondott halotti 
beszéd 1624.

6) Szepsi  L án i  Mihály.  (1618—1620.) Született 
Abaujmegyében Szepsiben, honnan előnevét is vette. 
Tanult Wittenbergben is, hol 1607. íratott be. 1610. sá
rospataki tanár (a nagyhírű Geleji Katona István tanítója), 
aztán gönci pap volt Abaujban. 1618. hozatott Szatmárra. 
M. Nyilas István után esperessé is elválasztatott. 1620. 
Tarcalra vitetett, később ott is esperessé lett, s 1634. 
meghalt. Bethlen Gábor fejedelem neje Károlyi Zsuzsánna 
felett mondott beszéde megjelent az Exequiae principales 
cimtí gyászbeszédtárban. (Lásd Sárospataki füzetek 1864. 
foly. 700 lap.)

7) Marg i t ay  Pé te r .  (1621—1628.) Tanult Witten
bergben s haza jővén lett kállai, 1616-ban debreceni pappá 
s 1617-ben ugyanazon nevű traktus esperesévé. 1620-ban 
Szatmárra jővén papnak, egy év múlva (1621.) a szat
mári ref. egyházmegye választotta esperesévé. 1628-ban 
huszti pap lett és Máramarosban esperes. 1629-ben febr. 
18 ikán a tasnádi gyűlésen püspökké választatván Szat
márra viszszahivatott, de még azon évben meghalt. Művei:
1) Az úri imádságra irt prédikációk. Debrecen, 1616.
2) A tízparancsolatra való prédikációk. Debrecen, 1617.
3) Jónás próféta könyvének a szentirás szerint való ma
gyarázata, 40 prédikációba foglalva. Debrecen, 1624.
4) Temetési alkalmakra való prédikációk, melyeket szer
zőjük halála után Keresztszeghy István adott ki Debre
cenben, 1632—1644. (Széles A. szatmári t. trakt. histór. 
227—228. lap.) 5) Apostoli Credonak szentirás szerint 
való magyarázatja; (irta Kállóban , kiadta) Debrecen. 1624.

8) Boros  J en  őy Mihály.  (1633—1638.) 1619-ben 
a debreceni felsőbb tanulók közé irta be magát. 1630-ban 
szatmári pappá, 1633. pedig esperessé választatott. Ki
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volt esperes Margitay Péter után 1628-tól 1633-ig? nincs 
rá nézve semmi adatunk. A szatmári tanács jegyzőkönyve 
1636. és 37-ben főprédikátornak mondja; 1639-ben pedig 
már néhainak állítja.

9) Sza tm ár i  L á z á r  Miki ós. (1639—1641.) A Bo- 
rosjenői halálával megürült szatmári papságot s az espe- 
resi hivatalt Szatmári Lázár Miklós foglalta el egész 1641-ig, 
akkor ecsedi pappá lett. Lampenál a következőket talál
juk róla feljegyezve: „Ecsedino migravit Sepsinum, unde 
ab furorem martis anno 1644. venit Viskinnum in Mára- 
maros. Inde reductus Szatmarinum primarius pastor et anno 
1650. superintendens factus estu. 1646-ban hozatott visz- 
sza Szatmárra; mert ezen év junius havában, midőn a 
sz.-németii nemzeti zsinaton megjelent, mint viski pap 
emlittetik, okt. 22-dikén pedig, midőn Bethlen Péter felett 
tartott három beszéde közűi az elsőt mondotta, szatmári 
papnak iratik. Hogy Szatmárt született, mutatják az 1652-iki 
városi polgári jegyzőkönyv ezen szavai: „rév. dnus Nico
laus Lázár szatmáriensis, pro nunc praedicator, patrius 
nec non superintendens cis et ultra tibiscanarum partium 
adeoque ecclesiarum vicinatarum senior dignissimus". Lehet 
azonban, hogy csak címét viselte az esperességnek; mert 
Ecsedre távoztával az akkor németii pap Megyesi válasz
tatott esperessé. Vagy le kellett mondania részére, Me- 
gyesinek 1646-ban viszszahozatala alkalmával, vagy csak 
címét engedni át, vagy pedig a mi szintén lehetséges 
Szatmár-város jegyzőkön)’vélje van hibásan vezetve „adeo
que ecclesiarum vicinatarum senior dignissimus". Hogy 
melyik lett, nem tudható. Meghalt 1656-ban. Nyomtatásban 
megjelent művei: 1) Disputatio de Deo Patre et Deo 
Filio. Leydae 1634. 2) Bethlen Péter felett mondott három 
beszéde. 1646.

10) Megyesi  I s t ván .  (1641— ?) Tanult Debrecen
ben. 1634. tanárrá lett ugyan ott. Debrecenből Jenőre



vitetett, hol 1637-ben esperessé választatott. Németibe 
1641-ben hozatott papnak, s itt választotta esperesévé a 
szatmári egyházmegye. 1650 ben Németiből Szatmárra vi
tetett á t, s kedvéért a papok fizetése 1650-ben egyenlő- 
sittetett. Szatmár város levéltára úgy említi őt 1650-ben, 
mint ki 500 frtos házat vett s 1651-ben is Szatmári lakott. 
Úgy látszik utódai szolgálat idejét tekintve, hogy lemond
ván a papi és esperesi hivatalról, 1650-ben szerzett há

l á b a  költözött és nyugalomban élt. (Bartók Szatm. Néni. 
tört. 121. lap.) Széles András ide vonatkozólag azt mondja: 
„Megyesi már 1641-ben (ha nem elébb) esperes volt és 
igy ha 1657-ig élt: akkor legalább is volt 16 esztendeig 
esperes. Úgy látszik 1657-ben ő se élt már“. (A szatmári 
t. trakt. ekl. hist. 229. lap.)

11) Decsi  Gáspár .  (1653. körül.) Mindöszsze any- 
nyit tudunk róla, hogy 1647-ben szatmári tanár volt, s 
1653-ban szatmári papnak emlittetik, midőn a nevezett 
év ápril hó 10-ikén sógorával a törvény előtt forog. Szé
les azt mondja róla: „pappá lévén pedig itt (t. i. Szat- 
márt) lett Megyesi helyébe esperessé. De melyik eszten
dőben halt meg Megyesi, és Decsi mikor lett esperessé: 
nincs megirva a kezemen megfordult documentumokban". 
(229. lap.)

12) T a r c z a l i  B o g dá n y  Péter .  (1660—1674.) 1654. 
már szatmári pap volt, mint kitíínik azon eredetiben meg
levő egyesség-levélből, melyet Szatmár város Debreceni 
György gyei kötött 1654-ben, melyben az áll, hogy azt 
„Tiszántúl való becsületes püspök Szatmári Miklós úr, vá
rosunk egyik lelkipásztora Tarczali Péter úr, és Nagy
bánya városa lelkitanitója Urményi Mátyás készítették0. 
Szatmárról 1655-ben Csengerbe vitetett, hol 1660-ban 
esperessé választotta az egyházmegye. Mint esperes vite
tett a szatmári várba lelkészül 1661-ben. Bizonyítja ezt a 
Mihók Hona végrendelete, melyben részére egy arany



hagyatik. (Acta testamentorum 166. volumen 125.) 1662-ben 
neve az Uray Zsigmond végrendeletében emlittetik, melyet 
pap társával d hallgatott ki. Emlittetik neve Miké Tamás 
Csengén lakos végrendeletében is 1669-ben, ki neki, s 
Várallyai Lőrinc társának ha temetésére kimennek, egy- 
egy aranyat hagyott. Tarczali Bogdány Péter igen fontos 
szolgálatot tett az utókornak, amenynyiben ő volt most már 
legrégibb egyházmegyei jegyzőkönyv szerkesztője 1670-ben, 
a mely nevéről „Vetus Tarczalianum Protocollum“-nak 
neveztetik. A pozsonyi delegatum judicium elé ő is idézve 
volt; de meg nem jelent.

13) Sze ps i Ko ró cz  András .  (1675—1684.) 1650-ben 
első és 1655-ben másod Ízben szatmári tanár volt. 1655. 
márc. 20. nőül vette Eszéki István testvérét, Eszéki Annát, 
kivel együtt ajándékozott a géberjéni egyháznak egy ezüst 
poharat, mely még most is használtatik az úrasztalán. 
Ugyanezen év tavaszán Viskre ment lakni. 1663-ban né
meti lelkész volt. 1671-ben Várallyai Lőrinc helyébe szat
mári pap lett, s itt lakott 1674-ben is, midőn Gyulai 
Boldizsárné neki és paptársának Váradi Mihálynák egy- 
egy aranyos ezüst kanalat, s egy-egy aranyat hagyott; 
emlékezet van róla 1675-ben is, midőn egy végrendelkező 
bizonyos tárgyban a szatmári tanácshoz ellenmondását 
nyujtá be , ki javaiuak nagyrészét a város két ref. pap
jának hagyta. Esperessé 1675. ápril 1. tétetett. (Lampe p. 
615. ad 617.) Meghalt hirtelen keresztül utaztában N.-Bá- 
nyán, nov. 24. 1684-ben. Végrendeletében a szatmári 
nagyobb tanulóknak 20 frtot hagyott. (B. Sz. N. tört. 
123. lap.)

14) P. V á r a d i  Mihály.  (1684—1689.) Szatmárra 
Pályi Mihály helyére hozatott papul 1672-ben s ott S. 
Korócz András halála után esperessé is elválasztatott 1684. 
nov. 24-ikén. A papságról — de nem az esperességről — 
lemondott 1685-ben. Meghalt saját lakhelyén Szatmárt



1689-ben. (Lampe p. 615. 616. Prot. Tarczali p. 29.) 
1674-ben a pozsonyi delegatum judicium elé ő is idézve 
volt, de nem jelent meg.

15) K i smar j a i  Veszel in  Pál. (1690—1694.) 1690. 
f.-gyarmati pap volt, a midőn a P. Váradi Mihály esperes 
halálával esperessé választatott. (Lampe p. 615.) Tanult 
Debrecenben, hol emlékkönyve, — melybe 1654-ben Mis- 
kolczi C. Gáspár Franequerában és Komáromi Csipkés 
György Leydenben, 1653-ban, hunszékely betűkkel irtak 
emléksorokat, — a főiskolai könyvtárban soká őriztetett. 
(Budapesti szemle 1866. új foly. VI. köt. 118. lap.)

16) Bé l t e k i  János .  (1694—1708.) 1694-ben sz.-né- 
metii pap le tt, ugyanezen év márc. 24-ikén a kisnaményi 
egyházmegyei gyűlésen esperessé választatott, a meghalt 
Kismarjai Veszelin Pál helyébe. 1703-ban a kurucok által 
felégetett Németiből hiveivel együtt a szatmári hegyre me
nekült. 1704-ben mint esperes, az egyházmegyének egy 
ezüst, most már régibb pecsétnyomót csináltatott; 1707-ben 
pedig a belhivatalnokok fizetését egy jegyzőkönyvben ösz- 
szeiratta, mely nevéről ma is „Bélteki Usualis matri- 
culájának“ neveztetik. A „Honor posthumus “-bán Bélteki- 
nek azon versei, melyeket Szilágyi Tönkő Márton halálára 
irt, fenmaradtak. Elbetegesedvén, meghalt 1708-ban.

17) D á n y á d i  György .  (1708— 1710.) Széles Dá- 
nyádit a Vetus Tarcalianum Protoeollum 253. lapjára 
hivatkozva, 1690-ben kisari papnak mondja, 1706-ban 
matolcsi papnak és traktus nótáriusának állítja. 1708. jú
lius 25-ikén a nagyszekeresi egyházmegyei gyűlésen espe
ressé választatott. (Lásd e mű 142. lapját.)

18) Ka rmacz i  Vár i  Mihály.  (1710— 1719.) A kül
földi egyetemeken doctor philosophiae és liberalium artium 
magister címet nyert, mint Széles állítja. 1690-ben Szat- 
márra jött papul Deregnyőről, Almási Mihály helyére; 
1701. debreceni tannárrá lett, honnan 1708-ban viszsza-



hozatván, mint jegyző szerepel. 1710. febr. 11-ikén espe
ressé választatott. 1712. tavaszán erkölcsi gyengeségei 
miatt a szatmári papságból kimaradt, s esperesi hivatalát 
megtartva, magányba vonult, mígnem 1717-ben hibáinak 
elhagyását ígérvén, az elköltözött Szenczi Pál helyére 
papul felvétetett. Az egyházmegyével folytonos zsurlódás- 
ban élvén, 1719-ben kénytelen volt esperesi hivatalát le
tenni január 17-ikén Szatmárt. 1722-dik év tavaszán a 
szatmári papságból is elbocsájtatott. Ugyanazon év őszén 
gróf Károlyi Sándor szatmári főispán és más országgyű
lési tagok előtt panaszt emelt, hogy papsága és esperesi 
hivatalától azért mozdittatott e l , mert a római kath. ünne
peket megtartani rendelő királyi parancsot elfogadta, s 
kérte magát a királyi leirat által viszszahelyeztetni. A fő
ispán ígérte, hogy sorsán segit, ha a reformált uraktól 
jó bizonylatot s ajánló-leveleket hozand; de ezeket Vári 
nem nyerhetvén, a pesti kommiszszióhoz utasittatott, a 
mely azonban munkálatát befejezvén, Vári vigasz nélkül 
tért Kőrösre, hol 1723-ban meghalt. 1713. juh 2-ikán 
Szatmáron, leányát a villám üté meg. Szilágyi Tönkő 
Márton halálára irt versei Várinak kijöttek a Honor post- 
humusban 1700. (Bartók Szatmár-Németi tört. 127. lap.)

19) Helmeczi  K. I s t ván .  (1719. jan. 31. 1723.) 
1712-ben hozatott Szatmárra papul Vári helyébe, mint 
a Szatmár-városi számadás bizonyítja, mely szerint 1712. 
ápril 12-ikén mentek érte szekerek, s ez év végén már 
fizetését is nyugtázza. 1713-ban egyházmegyei jegyzővé; 
1719. január 31-ikén pedig a sz.-németii gyűlésen espe
ressé választatott. 1723-ban elment a dunamelléki egy
házkerületbe, hol körösi pappá és 1740-ben püspökké 
választatott. Művei: 1) „Disputatio theologiae de miraculis 
Christi prout ea fuerunt hipodeichmata rerum spiritualium. 
Franequerae. 1700. 2) Igazság paizsa. Miaburgban (Tra- 
jectumban) 1743.“ , melyet a Helytartótanács eltiltott. Bőd



Péter azt mondja, hogy Helmeczi a Kolossebeliekhez irt 
levélre 100 ívnyi magyarázatot irt latin nyelven, de ez 
kéziratban maradt. A szatmáriak — midőn már eltávozott s 
magát nem védheté, — bemocskolták emlékezetét; Kőrös 
pedig márvány emléket emelt neki s körösi kollégája — 
ki vele egy időben szolgált — igy jellemzi: „Fuit vir vere 
apostolicus , multi juga eruditione d a ru s, gravis prudens , 
corpore praestante robusto et vix aliquando morbis tentato 
etct.u (Annales Ecclesiae reform. Kőrösiensis ab anno 1726.)

20) N a g y a r i  J a k a b .  (1723. 1699.) A Vetus Tar- 
czalianum Protocollum 254-dik lapján úgy ir alá, mint 
géberjéni pap, a honnan körülbelöl 1716. tavaszán ment 
Matolcsra papnak, mint Széles, Enyedi Sándor jegyzetei 
után állítja. Helmeczi idejében e.-megyei jegyzővé, s cé- 
génydányádi pap korában 1723. esperessé választatott. 
Hol hivataloskodott 1717-től 1723-ig, nincs rá adatunk. 
„1727. tavaszszal jött Magyarba — igy ir Széles A. — 
egy nagyari születésű ember Nagyari Jakab , ki ekkor 
traktualis aszszeszszor volt. Ez az ember 1723-ban 20-dik 
áprilistól fogva mint egy esztendeig esperes is volt, de 
abból kitétetvén a papság által, aztán csak aszszeszszor- 
nak maradt mind halálig. (Vid. Prot. Caus. Solymosi. p. 
44. 51. 9.)“ 1730-ban mint zsarolyáni pappal találkozunk 
vele. Innen 1731 ben csakugyan viszszavitetett Magyarba, 
hol dicséretek közt marasztatott meg 1734-ben is, 1735. 
tavaszán Kisarba ment papnak. a hol egyrészről dicsé
rik , hogy a templomban hétköznap is bibliát olvas és 
magyaráz; de másrészről vádolják, hogy egy embert trak
tus hire nélkül exkommunikált. (Solymosi Visit. Pr. p. 
355.) Meghalt 1738-ban Kisarban, s esztendejét rektora, 
Váradi János, töltötte ki. (Vid. Prot. Jeremiae. p. 28.)

21) So lymos i  Nagy Mihály .  (1724—1729.) Pre- 
ceptor volt Erdélyben Nagy-Szebenben, aztán pap Vízak
nán s a szebeni káptalan tagja. Onnan hozatott Szatmárra



papul kollégája H. Igó Györgygyel együtt, 1723. Minthogy 
esperesi konszenszus nélkül hozatott be, az egyházmegye 
nem is késett a kiváltságokat vindikáló szatmáriak ellen 
erélyes és csípős kifejezésekben nyilatkozni, s eljárásuk 
ellen tiltakozni. 1724. szeptemberben esperessé választa
tott, mely hivatalt betegesen ugyan, de jól vitt. Ő kez
dett két egyházmegyei jegyzőkönyvet, melyek közül a 
„Visitatorium Prot.“ ment 1725—1736-ig; a másik pedig 
a „Causarum Protocollum“ 1724-től 1813-ig van vive. 
Mindkettő nevéről „Solymosiarum“-nak neveztetik. Meghalt 
1729. febr. 9. Szatmárt. Müvei: 1) Genethliacon. Magyar 
versek, melyeket a szebeni magyar iskola grammatikai 
osztályában előadtak S. N. M. praeceptor alatt. 2) Obse
quium honore. Latin magyar versek. 3) Disseratio theo
logico practica de tentationibus Jesus, salvatoris hominum. 
Lugduni Batavorum 1699. 4) Disputatio theologica de 
creatione, ibidem. 5) Disputatio theologica de hominis 
nomine, ejusque creatione, ibidem. 6) Gf. Teleki Istvánná 
Kun Borbála felett mondott tanítás 1720.

22) Hamvai  Igó György .  (1729— 1735.) Hollan
diában volt akadémián s onnan haza kerülvén, Losonczi 
Bánffy György gróf udvari papja volt Erdélyben, aztán 
a székelyfoldöu széki pappá lett. 1723-ban Szatmárra ho
zatván, csakhamar egyházmegyei ülnökké; 1729. febr. 13. 
esperessé választatott, melyet haláláig vitt. Esperesi kor
mánya uem volt csendes. (Lásd e mtí 168. lapját.)

23) R i m a sz o m b a t i  Vi téz I s t ván .  (1735—1737.) 
Egy III. Ferdinánd által 1647. jan. 22. megnemesitett 
családból származott. Előbb nevelő volt egy beregi alis
pánnál , kinek később veje lett; majd surányi pappá lett 
ugyancsak Beregben, honnan F.-Gyarmatra hozatott, hol 
1737. szept. 22. bekövetkezett haláláig kedves pap vala. 
1729. egyházmegyei ülnökké, 1732. jegyzővé; 1735. pedig 
esperessé választatott, mely hivatalt szintén haláláig viselt.



1727. a sz.-mártoni ref. egyház űrasztalára egy szép selyem- 
kendőt ajándékozott.

24) J e r é m i á s  I s t v án .  (1737—1762.) Születése s 
tanulása helyét s idejét nem tudjuk. 1721-ben már m.-szi
geti tanár volt, onnan vitetett Erdélybe, s Erdélyből Té- 
csőre papnak, honnan 1731-ben Szatmár-Németibe hoza
tott. 1736-ban egyházmegyei főjegyzővé, 1737. szept. 
havában esperessé választatott. 1738. tavaszán Bájoki Já
nos — első tanító — szuplantációja folytán Németit ott kelle 
hagynia, de 1741-ben azon elégtételt kapta, hogy a ra
koncátlan s magok a németiek által is meggyűlök Bájoki 
hivatalától elmozdittatott. J. I. Németiből Fehérgyarmatra 
jött lelkésznek, hol igen nagy csendességben lakott. 1742. 
igy szól a vizitáció naplója Gyarmatról: „in Gyarmat 
non est peracta visitatio, quoniam nec erat necessum, est 
enim parochia senioris". (Lásd a nevéről nevezett Egy
házlátogatási jegyzőkönyv 28. és 71. lapját.) Mint esperes 
hű, buzgó s erélyes volt hivatalában, az egyháziátogató- 
ság számára egy új jegyzőkönyvet nyittatott, melybe a 
„kanonika vizitáció" tapasztalata eredményeit, különösen 
pedig az egyes egyházak vagyonának leltárát, lehető pon
tossággal bevezettette. E jegyzőkönyv róla ma is „Proto- 
collum Visitatorium Jeremiae“-nek neveztetik. Mint ember 
tiszttársainak s a főbbeknek közszeretetében állott. Ezt 
mutatják legalább Zoványi György püspök, gf. Teleki 
Mihály és gf. Bethlen József mármarosi főispán szívélyes 
levelei. A főbbek ismeretségét s pártfogását igyekezett is , 
és fel is tudta használni egyháza, illetőleg egyházmegyéje 
érdekeinek előmozdítására. Különösen szívélyes viszony
ban állott gf. Bethlen Józseffel, ki egy levele végén igy 
ir hozzá: „Bizony megvallom, hogy szives szerencsém 
volna feleségemmel együtt, ha tiszteletes jó uramat, tisz- 
teletes jó aszszonyommal együtt szegény házunknál szem
lélhetnek. Feleségem tiszteletes jó uramat velem együtt, s



tiszteletes jó aszszonyomat minden jóknak szives kíváná
sával köszöntvén egypár hiuz körmöt küldött. Ezzel aján
lom Isten oltalmába kegyelmedet" stb. Kiviil: „Kriska 
kedves leányunk is minden jók szives kívánásával köszönti 
tiszteletes uram kegyelmedet virágzó szép házával együtt". 
Esperesi hivatalát halálával végezte be 1762-ben. (L. e 
mii 156. 171. stb. lapját.)

25) F á y  József .  (1762—1771.) Született Erdélyben 
Nagylakon, Fehérvármegyében, 1707. márciusban. Atyja 
nagylaki, majd miriszlai pap volt, a honnan Fáy József 
1714-ben az enyedi kollégiumba ment. Enyeden 20 évig 
tanult és széniorságot is viselt. 1734. aug. indult Hollandba. 
Leydenben 1737. őszéig hallgatta Schultens Albert fel
ügyelete alatt Van dér Honertet, Fabriciust, Vesseliust; 
s nyilvánosan oltalmazta „de fovea sine aqua" cimíí érte
kezését. A jogot Vitriarius Vessenberg alátt, a bölcsésze
tet Gravesandatól tanulta. 1737. oktob. havában haza ér
kezvén Marosszentkirályra, Losonci báró Bánffy Zsigmond 
udvari papjává lett; onnan 1738-ban a bányai egyház
megyében Nagybányára, 1743-ban Misztótfaluba, 1745-ben 
a szatmári egyházmegyében Németibe hozatott papul. Né
metiben , s a menynyiben mind a két városi egyház isko
láinak egyesítésén munkált, s azt keresztül is vitte, mind 
a két városi gyülekezet tanügyének nagy elömozditója 
volt. Egyházmegyei szereplése 1748-ban kezdődik, a midőn 
ülnökké választatott. 1749-ben jegyzővé, 1762. febr. 10-ikén 
a szamosújlaki gyűlésen, a betegeskedő Jerémiás mellé,— 
a 6. sz. végzéssel — proszéniorrá tétetett. (Solymosi Cau
sarum protocollum 133. lap.) Különben J. I. esp. utolsó 
pár évében már csaknem egészen Fáy vitte a kormányt, 
s ennek halálával csakugyan el is választatott s a márc. 
24. celebrált aszszeszszori szék előtt az e.-m. levéltár, s 
az e.-m. különböző cimeket viselő pénzei neki át is adat
tak. 1762. nov. 9-ikén Cs.-Ujfaluba hivott aszszeszszori



széken, esperesi működését 3 papjelölt u. m. Kiss István 
d.-apáti, Paxi János cs.-ujfalusi és Téglás József sz.-né
meti segédlelkész felavatásával tényleg el is kezdette. 
Meghalt 1771. febr. 3-ikán. (Solym. Caus. prot. 138. lap.)

26) Ú j v á r o s i  Nagy  Sámuel .  (1771—1778.) Hiripi 
pappá lett 1731. tavaszán s ott szolgált 1748 ig. 1750-ben 
ismét viszszabivatott, s hiripi pap volt 1769-ig. Hiripröl 
Csegöldre, s innen 1771-ben Vetésbe ment. (Jeremiás pro- 
tokolluma 525. lap.) 1746-ban e.-m. ülnökké (Jeremiás 
prot. 238. lap.) 1763-ban jegyzővé (u. o. 439. lap.) s a 
Fáy halálával esperessé tétetett s mint ilyen az 1771. 
márc. 5. Csengerben tartott gyűlésen elnökölt legelőször. 
Főjellemvonása volt a hivatali erélytelenség. Széles A. 
ugyanis ezt mondja róla: „1771-ben pedig egy igen gyáva 
ember tétetődvén meg esperestnek — Újvárosi nevű, — 
az anynyival inkább nem revokálta soha a városon neg
ligált vizitációt, hanem 1777-ben, — a melyben meg- 
hólt, sok baj lévén Németiben, e miatt ment oda b e , 
ha bement vizitálni".

27) Marcsa  Mózes. (1778—1795) Születés helyéről 
mit sem tudunk. Tanult Debrecenben. 1760-ban böször
ményi rektor volt, onnan akadémiákra ment, s haza jővén, 
kismarjai pappá lett a bihari traktusban, és onnan hoza-

tr
tott Szatmárra 1768-ban. 0  kezdte a szatmári anyaköny
veket jó renddel vezetni. A szatmári iskola könyveit rendbe
szedte s azokra nagyrészben birálatot irt. E rendezés 
alkalmával az egyházmegyének 1725—1736-ig terjedő egy
házlátogatási jegyzőkönyve a szatmári iskola könyvei közé 
tévedt, s még 1810-ben is ott volt, s hihetőleg onnan 
el is veszett. 1769-ben egyházmegyei ülnökké, 1777-ben 
jegyzővé, 1778-ban esperessé választatott. Saját egyhá
zát — mint esperes — soha nem vizitálta, sem mással nem 
vizitáltatta , a minek sok viszály lön szomorú következ
ménye. 1794-ben elgyengülvén, a szatmáriak 100 írttal



nyugalmazták; de esperesi hivatalát 1795. jan. 30. bekö
vetkezett haláláig megtartotta.

28) K a b a y  Fe renc .  (1795 —1811.) Tanult Debre
cenben, aztán rektóriát végzett Pírban 1768. juh 30. A 
külföldi akadémiákon is járt, s Bázelből 1770. máj. 7. 
nyer bizonylatot. Széles szerint németi segédlelkész is volt, 
s onnan hivatott 1771-ben Óváriba rendes papul. Innen 
1773-ban Matolcsra hozatott. (Jerem. prot. 541. lap.) Mint 
Óvári pap, erélyes ellenállásával Darát, a hozzá igényt 
formáló szatmári jezsovita prior körmei közííl megmenté. 
1786-ban Matolcsról az egyházmegye Sályiba rendelte. Itt 
a papifizetés feletti versengést megunván, 1791-ben Sályit 
elhagyá. (Jeremiás prot. 768. lap.) Sályiból Lázáriba ment. 
1799-ben krassói pap lett. (Solymosi Caus. prot. 245.) 
Krassóról V.-Orosziba ment. 1811-ben Matolcson keresz
tül utaztában meghalt. Síremléke a matolcsi templom mel
lett ma is látható. Az egyházmegyén már 1778-ban ülnök; 
1791-ben pedig jegyző volt. Mint ilyen képviselé Ilosvay 
László segédgondnokkal együtt a szatmári és nagybányai 
ref. egyházmegyét az 1790/1-diki budai nemzeti zsinaton. 
1795-ben esperessé választatott. Mint esperes, szorgalmas 
és erélyes volt, s e miatt nem egy kellemetlenséget kelle 
tűrnie; sőt csaknem életveszélyben is forgott. (Lásd e mű 
192— 196. lapját.)

29) Szaká i  Mihály.  (1812—1829.) Született Deb
recenben 1751-ben; tanult ugyanott nyolc éves diók ko
ráig. 1775-ben szatmári rektor és káplán lett, s káplán- 
sága végeztével külföldre készült; de e szándokát Mária 
Therézia s Nagy Fridrik közt kiütött háború meggátolá. 
1778-ban rozsályi pap lett, s noha igen szép kántor volt — 
s mint ilyen deák korában, a debreceni khórusnak is 
tagja, — Maróthy Ferenc, Rozsály akkori földesura isko- 
latanitót is vitt melléje, csakhogy kedvét kereshesse és 
Rozsályban megtarthassa. 1782-ben azonban mégis meg



vált Rozsálytól 8 Tyúkodra ment; de ott nem volt nyu
galmas lakása, bár az Uray családdal igen szívélyes vi
szonyban élt. Ott hagyta tehát Tyukodot, s 1788-ban 
Zsarolyánba ment. (Protoc. Jeremiae pag. 733.) 1793-ban 
aszszeszszorrá, 1795-ben e.-m. aljegyzővé, 1803-ban fő
jegyzővé választatott, s e közben még pénztárnoki hiva
talt is viselt. 1804-ben Kabay Ferenc gyöngélkedése alkal
mával proszéniorrá tétetett, s ennek 1811-ben történt 
halálával az esperesi teendők vitelével megbizatott, s 1812. 
febr. 5—6. szatmári helyosztó gyűlésen 61 gyülekezet sza
vazatával esperessé választatott, hivatalába azonnal beik- 
tattatván. 1829-ben az egyházkerületen maga mellé pro- 
széniort kért, s e kérelme teljesittetvén 1829. okt. 14. 
körlevelében a szavazatoknak a vizitáció alkalmával leendő 
beadását meg is hagyja; azonban már dec. 7-ikén Isaák 
Gáspár segédgondnok — kivel igen szívélyes viszonyban 
volt, — halálát körözi. Az egyházmegye D. jegyzőkönyve 
214. és 215-dik lapján róla igy emlékezik: „Esperes volt 
18 esztendőkig, mely hivatalát holta napjáig, az egész 
egyházvidék megelégedésével folytatván, meghalt predi- 
kátorságának 52-dik, életének 78-dik évében, zsarolyáni 
pap korában 1829. dec. 5.“ (Lásd e mű 196—205. lapját.)

30) Ozsváth  János .  (1830/1.) Tanult Sárospatakon 
honnan Szatmár-Németibe jött ki rektor-káplánnak. (Soly- 
mosi Caus. Prot. 276. lap.) Németiből külföldi akadémi
ákra utazott. 1802-ben haza jővén, matolcsi pappá lett, 
honnan 1807-ben Kocsordra vitetett. 1809-ben egyházme
gyei ülnökké, 1812-ben jegyzővé választatott; de e hiva
talát nem vitte kellő pontossággal. Szakái Mihály halálá
val, 43 egyház szavazatával esperessé választatott s 1830. 
febr. 16-ikán a tunyogi gyűlésen, szokott ünnepélyesség
gel beiktattatott; azonban szélhüdés is érvén, az egyház
kerület nem erősítette meg, hanem 1831. januári végzé
sével más esperest rendelt választani. Különben 1831.



febr. 16. csengeri gyűlésen Ozsváth J. maga is lemondott. 
Szélhüdése következtében adminisztrátort rendelt mellé az 
egyházmegye Kocsordra, '/3 fizetésre; azonban rövid ten- 
gödés után meghalt. Az 1833-iki akták már néhainak említik.

31) Nagy Gedeon.  (1832—1836.) Született 1780-ban 
Acsádon, ottani lelkész Nagy János és Dobay Zsuzsánna 
szüleitől. Öt éves korában édes atyjától, s kevéssel azután 
Sárospatakra költözött, édes anyjától is csakhamar árván 
maradván, Zsuzsánna és Judit testvérei ápolák s nevelék 
mindaddig, mig a sárospataki főiskolában az alsóbb s 
felsőbb tudományokat kitűnő előmenetellel elvégezvén, 
magát a papi hivatalra szentelte. Ekkor lett sz.-németi 
káplán. 1805-ben innen vitetett rendes lelkészül Sályiba, 
onnan Gacsályba és végre Sonkádra, hol mint nyájas 
egyenes szivtí, mindenkor vidám, Széles A. szerint „the- 
ophilanthropus“ s hivatalában buzgó pap meghalt életének 
56-dik, esperességének 5-dik évében, 1836. márc. 23-ikán. 
Korán elhunyt első nejétől három gyermeke maradt, kik 
mindanynyian nagykorukban haltak el. Második neje is 
hamar elhalálozván, fent említett nővérei valának családja 
gondviselői, melynek számára az 1836/7. egyházi év lel- 
készi jövedelmének fele adatott, másfele az időközi lel
késznek rendeltetvén. Az egyházmegyén előbb aszszeszszor 
lett, aztán 1832. máj. 14-ikén Szatmárt esperessé válasz
tatott, melyet halálával együtt végezett be. (L. az 1837-iki 
Egyházi Névtárt s e mű 206—213. lapját.)

32) G y ö r g y  József.  Született s tanult Sárospata
kon. 1809-ben külföldre indult; de Bécsnél tovább nem 
mehetvén, onnan Narbonne Ferenc tábornok útlevelével 
viszszatért. Előbb tanárkodott Lőcsén, majd tábori pap 
lett a zempléni fölkelt, nemességnél, s aztán sátoraljaúj
helyi lelkész. Mint ilyet Kazinczy Ferenc — azon időben 
s.-a.-újhelyi egyházgondnok — igen dicséri. 1815-ben szupe- 
rintendenciális konszenszussal Sz.-Németibe hozatott papul,



oly feltétel alatt, hogy a németiek a papmarasztásról 
holta napjáig lomondanak. Zemplén, Szatmár és több vár- 
megyék táblabírává választék; a szatmári ref. egyházme
gyében pedig 1818. jul. 1. 33 szavazattal ülnökké; 1834. 
ápril 29-ikén 30 szavazattal jegyzővé; 1836. jul. 5. espe
ressé választatott. Mint esperes, az iskolaügy körül szer
zett érdemeket. Esperesi hivataláról 1848. máj. 24-ikén 
lemondott; de annak vitelével az abszolutizmus kezdeté
vel 1849. dec. 28. Szoboszlai Pap István szuperintendens 
által ismét megbizatott s e hivatalt egész 1852. szept. 21. 
történt haláláig vitte. (Lásd e mű 213—230. és 236. lapját.)

34) Hegymegi  Ki ss  György.  (1848—1849.) Szü
letett Demecserben, Szabolcsvármegyében 1807. aug. 1. 
Atyja volt ugyancsak H. Kiss György ó-fehértói, deme- 
cseri s apagyi lelkész és szabolcsi aszszeszor. Tanult Sá
rospatakon. Iskoláit végezve 1832-ben a Szepességre ment. 
Onnan megtérve, 1833. ápr. 30-iki egyházmegyei köz
gyűlésen Szatmárt bekebeleztetvén, segédlelkész lön , test
vére H. Kiss Áron e.-m. főjegyző mellett Botpaládon. 
Ennek halálával, 1834. febr. 4. ugyanott időközi lelkész- 
szé, majd rendes lelkipásztorrá választatván, az 1835. 
febr. 15-iki szatmári helyosztó-gyűlésen megerősittetett. 
Mint lelkész, a botpaládi egyházat mindinkább előbb vitte. 
Az egyházmegyén 1843-ban lépett fel, midőn a lelkészi 
gyámintézetet űjra szervezvén, életképessé tette, s annak 
pénztárnokává lön. 1845. máj. 20-iki császlai gyűlésen 
e.-m. ülnökké lévén, igy működött 1848-ig, midőn espe
ressé választatott. E térről 1849-ben azon ürügy alatt, 
hogy forradalmilag lön az 1848-iki események folytán es
peressé megválasztva, Sz. P. I. által elmozdittatván, egye
dül lelkészi hivatalának és családjának élt 1855-ig, a 
mely időtől fogva vele ismét, mint ülnökkel találkozunk 
egész 1860-ig. A lezajlott forradalom után sokféle zaklat- 
tatást kelle kiállania, mig végre az alaptalan vádak alól
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felmentetnie sikerült. Ilyenforma történt vele a pátens-vi
lágban is. A forradalom utánni elfogatása, s egy nap és 
éjjel Nagyváradra hurcoltatása következtében, a váradi 
köves és rázós úton lépdaganatot kapott, mely később a 
bodpaládi tűzvész alkalmával kiújulván, a közügyekben 
való tevékenyebb részvéttől viszszavonulni kényszerült. 
H. Kiss György közszeretetben állt nemcsak mint egy
házi szónok, — hanem mint az ügyefogyottak gyámola, 
tanácsadója, az árvák atyja, — mert házában majd mindig 
volt hol egy, hol két árvagyermek. Saját gyermekeit a 
leggondosabban nevelteté, s ezek nyújtották neki a leg
tisztább örömet. Azonban 1865-ben egy szép reményű fiá
nak, 1869. jan. 10-ike reggelén pedig egy kedves jó leá
nyának véletlen hunyta feletti mély fájdalmai végkép 
megrongálák egészségét. Régi baja a vele társult aranyérrel 
halálhozó lön reá, s végre 8 havi súlyos betegség után 
1871. jun. 5-ikén szenvedései megszűntek. Érdemeiről az 
1860. nov. 22-iki gacsályi e.-m. gyűlés jegyzőkönyvének 
13-dik pontja igen elismerőleg nyilatkozik. (Lásd e mű 
230—236. lapját.)

35) Mészáros  I s tván.  (1852—1860.) Született Szat- 
márvármegyében Zsarolyánban, köznemes szüléktől, 1788. 
aug. 7-ikén. 1801-ben Sárospatakra vitetett, hol tanulói 
pályáját végezve, mint publikus preceptor három évig 
működött a gimnáziumban, s az esküdti kar könyvtárá
nak is őre volt. Patakról 1819-ben Szatmárvármegyében 
Mikolára, onnan 1821-ben M.-Csengerbe, s 1822. febr. 
12-ikén Szatmárra hozatott lelkészül. 1833-ban egyház- 
megyei ülnökké, 1836-ban főjegyzővé választatott; 1852. 
szept. 22-ikén pedig Szoboszlai Pap István szuperinten
dens által az elhalt György József helyett, esperessé ne
veztetett. Majd az alkotmányos élet megnyíltával 1855. 
ápr. 18. e hivatalra az egyházak által is törvényesen meg
választatott. A pátens-világban — támogattatva az egyház-



megyétől, — a törvényes téren szilárdan megállt, a miért 
a váradi vallató törvényszék elé ő is megidéztetett. Elv- 
hííségeért szatmári tisztelőitől fáklyás-zenét is kapott stb. 
Esperesi hivataláról 1860. szept. 13-ikán, az egyházme- 
gyei gyűlés folyamán közte és elnök- s birótársai közt 
kifejlett elvi ellentétek miatt lemondott. Különben valóban 
tudós és miveit egyén, családját igen melegen szerető, 
kedélyes társalgási! szeretetre méltó ember volt. Meghalt 
Szatmári, 1863. aug. 3-ikán. Mint esperesnek érdemeiről, 
a szatmári ref. egyházmegye 1860. nov. 22-ikén tartott 
gyűlése l-ső számú végzésében eként emlékezik: „Az egy
házmegye hálás tisztének tartotta, hogy a fentisztelt esperes 
úr elnöki huzamos szolgálata, súlyos fáradalmai, s nehéz 
próbák közt kiállott szenvedéseiért, az egyházmegye hű 
érzelmeit, őszinte elismerését, állandó tiszteletét, végzése 
által is örökitse". (Lásd e mű 239. s következő lapjait.)

36) K iss Á ron. (1860. óta.) Született Szatmárme- 
gyében Kisnaményban, 1815. nov. 20-ikán. Szülői voltak 
Hegymegi Kiss Áron és neje Solymosi Erzsébet. Az elemi 
iskolákat szülőhelyén végezte. 1825. nov. 2. a szatmári 
kollégiumba ment tanulni s Cseresznyés Sámuelnek leg
kedvesebb tanítványa lett. 1832. januárban a sárospataki 
főiskolába ment, hol önerején tartottá fel magát 1838-ig, 
tanulva, s egyes úri családoknál egyszersmind nevelőséget 
is folytatva. Atyja halála után (1834. febr.) még inkább 
saját erejére utaltatott. Majd akadémiai pályáját, mint 8 
éves diák bevégezvén, a nevelősködésből megtakarított 
pénzzel a német nyelv megtanulása végett Lőcsére ment. 
Elindulásakor meleg részvéttel bocsátá el a halálhoz közel- 
gető tudós Nyíri István, a pataki főiskolának akkori rektora, 
s adta ki 34 kitűnő osztályzattal ellátott bizonyítványát. 
Egy év múlva Lőcséről viszszatérve, 1839. aug. 7. Deb
recenben letette az első lelkészi vizsgát s még azon évben
Mészáros István káplánja lett Szatmári, 1840. ápril végéig,

21*



a midőn Németibe ment át káplán-tanitónak. Németiben 
3 évig tanitá az elemi iskola más-más osztályait; egyszer
smind főnöke — a sokat utazó és sokszor betegeskedő — 
György József esperes mellett, majdnem az öszszes papi 
terheket vitte. 1843. Csécse és Porcsalma választó meg 
rendes lelkészül s az egyházmegyei tanács az utóbbiba 
rendelé. 1843. ápr. 25. ment Porcsalmára s azóta ott lakik, 
megpróbálva testben , lélekben az egészségtelenség, tűz, 
árvíz s más anyagi vészekkel és sok, mély fájdalmat okozó 
családi bánattal, de folyvást támogattatva a kegyelem 
Istenétől! Az utólsó lelkész! vizsgát 1843. aug. 12. tette 
le kitűnő eredménynyel, a midőn fel is szenteltetett. 1845. 
György József már vizitálni vitte. 1846. ápr. 3. e.-m. al
jegyzővé s ugyanekkor Szatmárvármegye táblabirájává 
választatott. 1848. máj. 24. e.-m. főjegyzővé s a minisz
teri értekezletre képviselővé lön megválasztva. Ugyanez 
év nov. havában Szatmármegye önkéntes honvédéi közt 
táboripappá lett s részt vett az erdélyi hadjáratban. Ezért 
s a traktus határzatából szerkesztett hódolat- nyilatkozat
ért — vádoltatva a hozzá egykor legközelebb állt pálya
társak által is — az 50-nes években sok zaklatást kelle 
kiállania, sőt főjegyzői állásától is megfosztották s később 
mint aljegyzőt helyezték viszsza; de az egyházmegye 1857. 
ismét főjegyző és tanácsbiróvá választó. A pátens-világban 
újabb zaklatások napjait élte. Az egyházmegye irományait 
Tutzingen szolgabiró s fegyveres csendőrök vették el tőle. 
1860-ban nagyhéten Szatmárra idézték, majd a megye
főnök , majd a járási szolgabiró, majd később egy tör
vényszéki tanácsos elé. A pátens elleni küzdelmek győ
zelemmel végződtek, s 1860. nov. 20. esperessé választatott 
s igy most a tiszántúli egyházkerületben hivatali idejére 
nézve a legidősebb esperes. Esperesi működésében egy
házmegyéje érdekeinek lelkiismeretes és buzgó védelme, 
munkaszeretet, erély és kitartás jellemzik; a szeretetet,



kiméletesség s méltányosságot sohasem tagadta meg senki 
irányában; de a törvényes alapról sem tért le még senki 
kedvéért soha. Hivatali hűsége átalánosan ismeretes. A 
polgári téren Szatmárvármegye ügyeiben 1846. óta foly
vást részt vett. A megyei iskolaszéknek, mig az a köz- 
igazgatási bizottságba nem olvasztatott, mint a 3 szatmári 
ref. esperesség képviselője folytonosan tagja volt. Jelen
ben tevékeny tagja az e.-kerületi gyűléseknek, tagja az 
egyházker. tanügyi bizottságnak, s az egyházszervezés és 
zsinati előkészületekkel foglalkozó egyetemes konventen 
egyik képviselője a tiszántúli ref. egyházkerületnek. Iro
dalmi müveiről „az irók és müveik" cimű cikkben szólunk. 
Mint szónok is igen kedvelt egyéniség. Szatmármegye 
elhalt jelesei felett valláskülönbség nélkül tett szónoki szol
gálatot stb. (Esperességéről láss e mű 281—304. lapjain.)

II. Segédgondnokok.

A bodrogkereszturi konventig, a magyar reform, 
egyházban semmiféle gondnokok nem léteztek. Nem lé
tezett tehát ez a szatmári ref. egyházmegyében sem, míg
nem a nevezett konvent ilyenről részére is gondoskodott. 
1834. óta tehát a szatmári ref. egyházmegyének is voltak 
s vannak segédgondnokai, jelesül:

1) K o m á r o m y  Andrá s  táblabiró, kiről csak any- 
nyit tudunk, hogy a bodrogkereszturi konvent által ne
veztetett ki a szatmári ref. egyházmegye segédgondnokává 
1734. nov. 15., s a vallási sérelmek megszüntetése céljából 
a felséghez indított követek megbízó-levelét aláírta.

2) Bo ros j enő i  Korda  Mihá ly ,  kit már hihetőleg 
az egyházmegye maga választott. A sérelmi ügyben a 
felséghez indított követek megbízó-levelét ő is aláírta 
1732. szept. 17. mint táblabiró s egyik pátronusa a ref. 
egyháznak. A Solymosi-féle egyházmegyei jegyzőkönyv



csak egyszer emlékszik róla (95. lap.), midőn az 1743. 
febr. 14., 15. zsarolyáni egyházmegyei gyűlést „sua prae
sentia exornare dignatus est. “ Alkalmasint simái közbirtokos 
volt, hol a borosjenöi Kordák ősi fészke vala. Egynéhány 
egyházmegyei gyűlés szintén tartatott ez időtájban Simában.

3) Ozsvá th  G y ö r g y .  Alkalmasint cs.-ujfalusi bir
tokos volt. Róla csak az 1787. márc. 27-iki cégéndányádi 
e.-m. gyűlés jegyzőkönyvében van említés (S. Causar, 
prot. 171. lap.), de se azelőtt, sem azután sehol.

4) I l o sva i  I l o s v a y  László.  (1788—1804.) Az 
1788. máj. 26. tartott e.-m. gyűlésen választatott segéd
gondnokká. (Solymosi Caus. Prot. 177. lap.) Résztvett a 
Sinay M. püspöksége ellen protestáló világiak gyűlésében 
s az 1790/1-iki budai zsinaton, Kabay Ferenccel együtt, 
a szatmári ref. egyházmegyét képviseld. Mint „copraeses" 
az 1796. febr. 9-iki e. m. gyűlésen emlittetik legelébb. 
(S. Caus. Pr. 217. lap.) Ugyanekkor — egyházker. uta
sítás folytán — „gyakori erőtlenségei s foglalatosságai 
miatt" s.-gondnoki helyettesül Kisdobronyi Isaák Gáspár 
választatott mellé. Különben tevékeny s.-gondnok volt; 
az e.-m. jegyzőkönyvek több nemű e.-m. kiküldetésben 
való részvétéről tanúskodnak. így a többek közt legneve
zetesebb volt a rozsályi lévitát kirakató s a templomot 
bezárató földesaszszony, Maróthy Ferencné elleni külde
tése , mely a hatalmaskodónak bocsánatkérésével végződött 
1798. juli. (Szatmár e.-m. levéltár II. rész I. oszt. 393. sz.) 
Egyébiránt maga is hajlandó volt a hatalmaskodásra, mint 
a györgyteleki tanító kihányatása s egy másik tanítónak 
Öntekiutélyével odahelyezése mutatja, a kit aztán a követ
kező helyosztó-gyűlés elmozditott, az előbbit viszszahe- 
lyezvéu. (Solymosi C. Pr. 288. lap.) 1804-ben talán már 
nem élt, vagy lemondott; mert a máj. 2-iki gyűlés 3 
egyént kandidál segédgondnokul. (Láss róla e mű 184. 
és 186. lapjain.)



5) Ura i  U r a y  J ó z s e f  szatmármegyei főszolgabíró. 
(1804—1807.) Róla csak anynyit tudunk, hogy az 1804. 
juli. 4-iki Szatmári tartott e.-m. gyűlésen a beérkezett 
49 szavazat közül 35-tel választatott segédgondnokká, 8 
még ez év aug. 29. ugyancsak szatmári e.-m. gyűlésen 
e hivatalát elfoglalta és a betegsége miatt távol volt 
esperes Kabay Ferenc megbízásából e gyűlésen elnökölt. 
Jelenvolt a Benedek Mihály püspököt beiktató egyházke
rületi gyűlésen is 1806. aug. 8-ikán. (L. e mű 187. lapját.)

6) K i s d o b r o n y i  I s a ák  Gáspár .  (1807—1840.) 
Szül. 1753. N.-Szekeresen. Gondos és vallásos nevelést nyer
vén , mind a polgári, mind az egyházi téren dísze lett me
gyéjének. Buzgó, gyors és erélyes volt mindeniken. A mit 
hibának, viszszaélésnek, sőt bűnnek látott, azt kíméletlenül 
ostorozta személy válogatás nélkül s ágy magán-, mint a köz
ügy sérelmeinek orvosoltatásán sz ív ó s  kitartással fáradozott. 
Szatmárvármegye rendei méltányolván tehetsége s a köz
ügyek intézésében tapasztalt részvétét, 1796. aug. 22. 
alszolgabiróvá választották. 1807-ben már főszolgabíró volt 
s mint ilyet választotta meg a szatmári ref. egyházmegye 
segédgondnokká s iktatta be ugyancsak az 1807. év márc. 
12. Gacsályban tartott gyűlésén társelnöki székébe. Később 
mint törvényszéki táblabiró s helyettes alispán működött 
a vármegyén, az alispáni székbe az útat kedves testvére 
Isaák Sámuelnek engedvén. Mint szolgabiró, készségesen 
nyújtott segédkezet mindanynyiszor, valahányszor egyházi 
vagy iskolai ügyben az egyházmegyék részéről aszszisz- 
tenciáért megkerestetett. Ily nemű megkeresésben mind a 
szatmári, mind a beregi egyházmegye részesité, ez utóbbi 
is , mivel ennek is egész a koordinációig, voltak Szatmár- 
vármegyében egyházai. így adat p. o. mint szolgabiró, 
Daráhnak egy parókhiális fundust 1808-ban a foldesúr 
által; igy eszközöl Óváriban templom és parókhiális fun
dust; igy jár 1826-ban, a Sárközy Imre által a debre



ceni ref. főiskolának hagyományozott örökség ügyében 
Derzsre, Szabolcsmegyébe stb. Buzgón részt vett az egy
ház és iskolakormányzati ügyekben; igy választatott a 
szatmári iskolának is inspektorává s volt az esperesi hiva
talnak is 1832-ben adminisztrátora. Különben, hogy milyen 
segédgondnok volt, igazolja •— számos egyéb iratain s 
egyes kérvényekre adott válaszain kívül, — azon mintegy 
65—70 darab levele, melyet egyházi ügyekben az espe
resekhez irt s melyek 1820-on kezdve a Szatmáre.-m. 
levéltárban fellelhetők. De különösen jellemzi őt mint segéd
gondnokot a szatmári ref. egyházmegye autonómiája érde
kében éveken át folytatott védelmi harca, mely megér
demli , hogy vele, legalább vázlatosan, ismét foglalkoz
zunk. Jelesül:

Szakái Mihály esperes halálával (Lásd e mű 205. lap.) 
beborult a szatmári egyházmegye láthatára. Esperesül Ozs- 
váth János választatott el, ki jegyzőnek is hanyag volt, — 
mit nem késtek az egyházkerületen besúgni, — s belőle ez 
okon és betegeskedése miatt is rendes esperest várni alig 
lehetett: ennélfogva az egyházkerület intéző köreiben kedves 
személy nem vala s meg sem erősittetett. E mellett az egyház
megye többnemíí sérelmet szenvedett az egyházkerülettől, 
miknek orvoslását — egy Isaák Gáspár segédgondnok által 
szerkesztett éleshangú — feliratban sürgette. E sürgetésre az 
1830. aug. 13. tartott egyházker. konzisztórium, 87. sz. 
végzésében azzal felelt, hogy a szatmári egyházmegyében 
állítólag létező zavarok elintézése végett egy küldöttséget 
bocsátott ki, mely 1830. nov. 10. Fehérgyarmaton e vég
ből meg is jelent s a következő kérdésekre kívánt a papi 
ülnököktől feleletet: 1) Mi az oka, hogy a szatmári trak
tusnak sem esperese , sem jegyzője nincs megerősítve huza
mos idő óta? 2) Ki exmittálta ez idő alatt az ifjú papo
kat, s voltak-e azok kerületi vizsgálaton? 3) Miért tagadta 
meg az esperes Cégény-Dányádtól Kocsa István rneghiv-



hatását ? 4) Mi okból fogadta el az egyházmegye az Isaák 
Gáspár feliratát, specifikálja az abban in genere említett 
sérelmeket? Ezekután megidézi a káplánokat, Jankay Dá
niel kömörei, György József németi papot, a cégénydá- 
nyádi s rápolti egyházakat s a Hunyadi János perének 
öszszes iratait bekivánja. A megkérdezettek következőleg 
feleltek: 1) Föl nem esketett esperesök csak 1830. febr. 
16. óta van, kit a 86-dik kánon által adott jognál fogva, 
az 1829. dec. 5-iki kisgyülés határzatából anynyival inkább 
választottak meg rendes esperesül; mert a kerület a Sza
kái M. betegeskedése folytán, oly proszéniort rendelt vá
lasztani , ki rendes esperes is maradhasson. Megerősítése 
pedig egyedül betegeskedése miatt múlt, noha Inczédy 
Józsefnek már meg is volt hagyva, hogy Ozsváthot e 
végett az egyházker. gyűlésre felkisérje. 2) Az exmiszsziót 
a jogszokás alapján s kényszerűségből végezteték külön
böző egyének által. Sőt történt ez régebben is, igy p. 
Kabay Ferenc betegsége alatt a 3-dik inszurrekció alkal
mával többször is. Most is szükség volt reá, nevezetesen 
a gyarmati pap halálos beteg volt, karácsony pedig kö- 
zelgett: igy exmittálta Ozsváth János Kövér Ferencet; 
majd Jankay Dánielt; ennek betegsége miatt pedig később 
az e.-m. tanács határzatából Inczédy József tanácsbiró 
Fésűs Andrást, Kiss Pétert, Szabó Andrást, Kozma Ká
rolyt a szokott mód és szertartások mellett. Ezen felelet 
s a bekivánt periratok mellett, ismét egy Isaák Gáspár 
által szerkesztett felterjesztést külde fel az egyházmegye. 
Erre az egyházkerület kemény megrovással felelt 1831-ben 
s új esperes-választást rendelt el. Az 1831. febr. 13. csen- 
geri gyűlés Ozsváth lemondása után ki is hirdeté a vá
lasztást, a 205. lapon említett záradékkal. A mik erre 
következtek, azokat a 206. lapon terjedelmesen elsoroltuk. 
Az eredmény — mint láttuk — az lett, hogy a traktusra 
szuperintendenciális kanonika vizitáció küldetett.



Isaák Gáspár segédgondnok azon mííködött, hogy ez 
mint felesleges elmaradjon; majd elhalasztatását sürgette, 
hogy a vármegyegyíílés által akadályozva levő világiak 
később megjelenhessenek; de csak anynyit vihetett k i, 
hogy máj. 8-ról 14-ikére halasztatott; a 86. kánon alap
ján beszedett esperes-választó szavazatok felbonthatásának 
engedélyezését pedig hasztalan kérte. Máj. 14-ikéu test
vérével együtt protestál tehát az általa exekuciónak neve
zett 8zuperintendenciális kanonika vizitáció ellen, melyen 
a bányai traktusból úgy szólván bámulás végett megjelent 
idegenek lármája végez, az ámulat miatt elhallgatott s 
megfélemlített szatmáre.-m. papság és világiak helyett. 
1834. jul. 17. pedig egy reprezentációt nyújt be az egy
házkerületre a szatmári traktuson ejtett sérelmek miatt, 
miknek orvosoltatását kötelességének ismeri, „az élőtör
vényekkel ellenkező sérelmeknek a felvigyázók által való 
elhallgatását gyalázatos hitszegésnek" nevezvén. Ily sére
lemnek tartja a szuperint. kanonika vizitáció eljárását, 
melynek megérkezése előtt ő gyűlést sem tarthatott. Fel
említi az esperesi szavazatok megsemmisítésével a 86. káno
non ejtett sérelmet; a nevezett vizitáció által tartott sérel
mes tisztújitást. Vádolja Szoboszlait, kire az ügyiratok kivo
natolása bizatott, hogy hamis előadást tett s a traktus által 
gyakorolt „extractuatiot" „proscriptióra“ magyarázta, mely 
utóbbira nem vágynak, az előbbit pedig maga a szatmári 
ref. egyházmegye is gyakorolta (Lásd Hunyady János 
perét) s arról le sem mond. Felhozza erre nézve, hogy 
mint szolgabiró, egy kriminális exceszszust elkövető papot, 
mielőtt elfogatott s a fenyitőhelyre küldött volna, — a 
szent hivatal méltóságát megóvni kívánván, — Kabay és 
ülnöktársai az ő egyszeri jelentése folytán degredáltak, 
miért Benedek Mih. püspök őt meg is dicsérte. Vádolja 
Szoboszlait azzal is, hogy a kerületet a zsinat jogkörébe 
vágatta, midőn a 86. kánon megsértésére vezette; ugyan



ekkor megjegyzi, hogy a kerület „majd primae instan
tiae forum, majd szinodusi jussokat gyakorol!“ Nehezteli, 
hogy az ő és testvérének 1832. jun. 18. a püspökhöz, 
aug. 6-ikán pedig a főgondnokhoz küldött protestációi a 
szuperint. kanonika vizitáció jelentéséhez nem csatoltat- 
ván, fel sem olvastattak s igy az egyházkerület egyoldalú 
információt nyert. Kéri ez ügyet, a hova már anynyiszor 
sürgetve volt, a generál konventre apellálni. Ezen repre
zentációt az 1834. aug. 8-iki egyházkerületi gyűlés 8. sz. 
végzése magán folyamodásnak keresztelte s elutasitá. Ekkor 
az 1834. szept. 29-iki e.-m. gyűlés elé terjeszté ezt Isaák 
Gáspár; de Nagy Gedeon esperes tárgyalását a helyosztó- 
gyűlésre halasztatá; sőt elég gyenge volt elnöktársa eme 
törekvését besúgni Szoboszlainak. Az 1835. febr. 7. hely
osztó-gyűlés az elutasítás és annak hangja miatt, segéd
gondnoka megsértett becsületének helyreállitását kivánta 
az egyházkerülettől. Erre jött ugyan ismét egy békitő 
kerületi végzés; de a sérelmek orvosolatlanul maradtak. 
Ez okból: az 1835. jul. 6. e.-m. gyűlésre egy emlékiratot 
nyújt be I. G ., melyben elmondja mint védte a traktus 
jogait, követelvén az 1830. beterjesztett sérelmek orvos
lását, de a melynek teljesítése helyett a Szoboszlai által 
félrevezetett egyházkerület az anynyit említett szuperint. 
kanonika vizitációt küldte le; elsorolja 1834. júliusi rep
rezentációja sorsát, az elutasító kerületi végzést, a trak
tusnak e tárgyban tett februári felterjesztését s arra 1835. 
áprilban jött békitő kerületi végzést és ezek után sürgeti: 
hogy az egyházmegye írjon fel még egyszer és szorgal
mazza a több ízben fölterjesztett feliratokban hangsúlyo
zott sérelmek orvoslását. Ezen emlékiratokhoz hasonló 
tartalmú „declaratiót“ küldött fel 1835. jul. 27. az egy
házkerületre , de ezt Péchy Imre e.-ker. főgondnok elfogta, 
mint 1835. nov. 30. írja Isaáknak. Péchy I. ugyanis bé- 
kitőleg ir hozzá s atyafiságosan kéri, hagyna fel az egész



iigygyel, miután „a szuperintendencia úgy sem pertrak- 
tálhatja már, a mit már be végzettu s ezen állítását több 
érvvel támogatni igyekszik. Ezen atyafíságos *) kérelemre 
1835. dec. 18. kelt válaszában, bár megcáfolja Péchy I. 
tételeit; mindamellett ö maga is leteszi a fegyvert s fel
hagy azon szándokával, hogy a traktuson ejtett sérelmek 
(lásd 208—209. lap. stb.) orvoslását a királyi trónnál ke
resse; hanem magára az egyházmegyére bizza, — miután 
annak nevében szólt s annak jussairól lemondania szabad
ságában nem ál l , — hogy sérelmei orvosoltatásán önmaga 
fáradozzék. Egyedül csak azt kérte Péchytől — mint e.-ker. 
fögondnoktól, — hogy „azon protocollatió, — mely 1834-iki 
repraesentatioját — mint mérges poroszló viszszakisérte, 
az egyházkerületi jegyzőkönyvből kitöröltessék.“ (Vesd ösz- 
sze e mü 205—210. stb. lapjaival.) Különben is a harcba 
az egyházmegye belefáradt; bajtársai vagy kidőltek mel
lőle — mint H. Kiss Áron, kinek haláláról részvéttel em
lékezik irataiban, — vagy beletalálván magokat a szupe
rint. kanonika vizitáció alkalmával nyert hivatalaikban, 
titkon elpártoltak tőle, mint Nagy Gedeon esperes, kinek 
halálával épen a kerületi beavatkozásra okot szolgáltató 
Gy. J. nyeré el az esperességet. Egyébiránt az egyház- 
megyei ügyek intézésében mindvégig tevékeny részt vett, 
mígnem meghalt s eltemettetett lakhelyén Daruón 1840. 
márc. 7. A mily tevékeny munkása volt a közügyeknek, 
épen oly barátságos és szívélyes volt házikörében. Sze
rette e mellett a tudományt s a tudósokat s a költői kedély 
nyilvánulásiban gyönyörűségét találta.

7) U ra i  báró  U r a y  Bálint .  (1841—1848.) Szár
mazott az ős nemes Uray családból s született Sz.-V.-Ar- 
dón 1776. Tanulmányai végeztével megyei hivatalra lé
pett. 1829-ben már Szatmárvármegye főszolgabirája lett;



1832-ben másodalispánná választatott, majd az első al- 
ispáni székbe lépett; később királyi tanácsosi címet nyert. 
Egy Ízben rövid ideig — mint Szatmárvármegye követe — 
a pozsonyi országgyűlésen is jelen volt. Majd a tiszántúli 
kerületi tábla elnöke volt Debrecenben. A forradalom 
alatt jószágára vonult viszsza. 1849-ben nagyváradkerületi 
főispán lett s később a nagyváradi országos törvényszék 
elnökévé tétetett s mint ilyen megakadályozá, hogy a 
német nyelv a nagyváradi kerületben törvénykezési nyelvül 
használtassék. Hivatalos szolgálatai elismeréséül a vasko- 
rona-rend és a Szeut-István-rend lovagjává neveztetett; 
majd maga és családja részére bárói rangot nyert. Egy
házmegyei szereplése 1838. kezdődik, midőn tanácsbiróvá 
választatott. Isaák G. halála után segédgondnokká vá
lasztatott s székibe 1841. jan. 21. iktatták be. Mint se
gédgondnok , ha nem vett is oly tevékeny részt az e.-m. 
ügyekben , de elnöktársát az esperest hűségesen támogatá. 
1848-ban a segédgoudnokságról „viszszavonhatlanul" le
mondott. A forradalom után a mi könynyebbséget nyer
tek a tiszántúli egyházkerület egyházai s iskolái, azt leg
nagyobb részben neki köszönhetek s mint egyik szónok 
mondá temetésekor, „sokan fognak fehér kövecseket dobni 
azon urnába, — az örök biró előtt — melyen neve írva 
áll" ; mert nem egy-két üldözött egyházi férfiúnak segített 
menekülni az átalános üldözés napjaiban, köztük e sorok 
Írója atyjának is, mit itten hálásan elismer. 0  maga az 
urai leányegyháznak iskolatelket ajándékozott; fiai — kik 
közűi Endre több éven át volt e.-m. tanácsbiró — ala
pítványokat tettek a lelkészi gyámintézetre stb. Meghalt 
1872-ben s eltemettetett Tyúkodon. (Lásd róla e mű 
228., 229., 230., 235. és 239. lapjain.)

8) Nagy Ignác .  (1848—1849.) Született 1811-ben. 
Tanulmányai végeztével megyei pályára lépett s különbféle 
megyei hivatalokat viselt. Volt követ is Szatmárvármegye



részéről a pozsonyi országgyűlésen; 1848-ban képviselő 
Pesten. 1848. máj. 24. segédgondnokká választatott, de 
képviselői minősége miatt — mint 1874. nov. 2. hozzánk 
intézett válaszában maga írja — „mint segédgondnok édes 
keveset működhetett; de a vele választott esperes (Kiss 
Gy.) mindent elvégzett; úgy hogy hátramaradás és panasz 
nem volt ellenök stb.“ A forradalom lezajlására segéd
gondnoki hivatalától az abszolút hatalom által megfosz- 
tatott; 1850-ben hadi törvényszék elé állíttatott s fogságra 
ítéltetett; de a mit a felség elengedett. Egyházmegyei 
tisztséget többé nem is viselt. Nehány évvel ezelőtt Szat
márnémeti, Nagybánya és Felsőbánya városok főispánja 
volt. (Lásd e mű 231. lapját.)

9) Na gy ké r i  Vá l l y i  Lajos .  (1850.) Született 
Szabolcsmegyében Pazonyban, 1794. auguszt. 25. Vállyi 
Zsigmond és Fogarassy Borbála szülőktől, kik őt a kézs- 
márki, debreceni és sárospataki főiskolában taníttatták. 
Bevégezvén iskoláit, előbb Krasznamegyében tiszteletbeli 
jegyző volt, később Bécsben a m. kir. udvari kancellá
riánál szerzett magának hivatalos gyakorlatot. Ez után 
Szatmármegyében mint alpénztárnok, szolgabiró és fő
jegyző, több éven át hivataloskodott; de 1848-ban ma
gányba vonult. 1850. dec. 28-án Szoboszlai P. István 
püspök a szatmári ref. egyházmegye segédgondnokául 
nevezte ki s e kinevezést 1850. jan. 8. kelt iratával el 
is fogadta; de e nemű hivataloskodására a mostoha vi
szonyok hatalmánál fogva tér nem nyilt. Meghalt 1851. 
márc. 7. Majtison.

10) D om a h i da i  D om ah idy  M e n y h á r t  angyalosi 
közbirtokos. Mint ülnök több éven át szolgálta a szatmári 
ref. egyházmegyét s az érdemeit méltányló gyülekezetek, 
mihelyt be lehetett tölteni a segédgondnoki hivatalt, e 
tisztet 8 reá ruházták, de 8 aggsága miatt e tisztet el 
nem vállalta, (1856. ápr. 4—6.) hanem csak az e.-m.



ülnökséget tartotta meg s mint e.-m. képviselő az 1856. 
októberi egyházkerületi gyűlésen is megjelent. (Lásd e 
mű 229, 246. lapját.)

11) Vá l l y i  János .  (1856. óta.) Született Szatmár- 
megyében Majtison, 1826-dik évi novem. 24. ref. vallású 
szülői Nagykeéri Vállyi Lajos és Isaák Teréz, (K. Isaák 
Gáspár leánya) gondos nevelésben részesiték. Tanulói pá
lyáját az apai háznál kezdve, a sárospataki és epeijesi 
főiskolában végezte. 1844-dik évben iskolából kikerül
vén, előbb megyéjében, később a debreceni kerületi és 
végre Pesten a királyi táblánál, joggyakornokoskodott. 
1846. évben az ügyvédi vizsgát letette; s még azon évben 
Szatmármegyében, tiszteletbeli jegyzőnek lett kinevezve. 
Az 1847/8. évi országgyűlésen Pozsonyban, mint jelen 
nem levő főrenditag követe, részt vett. 1848-dik évben 
Szatmármegye első aljegyzőjének választatott, midőn azon
ban a honfiak általánosan, a haza védelmére fegyverre 
liivattak fel: toll helyett fegyverrel szolgálta hazáját. 
1849-dik év utolján ugyancsak Szatmármegyében ismét 
jegyző, 1850-dik évben törvénykezési főszolgabíró — végre 
járásbirónak neveztetett ki, — de 1851-dik évben hivata
láról lemondván, magányába viszszavonult. 1855-dik évben 
a szatmári ref. egyházmegye által ülnökké, 1856-dik évben 
pedig segédgondnokká választatott. Mint segédgondnok, 
a hazai mozgalmakban első szerepet vivő protestáns ügyek
ben , tényleges részt vett, miért üldözés alá vétetvén, 
1860-dik évben Nagyváradon az országos törvényszék elé 
állíttatott, a hol is kihallgattatása után, határozatilag 
bűnösnek mondatott k i; a bekövetkezhető súlyosabb 
büntető eljárásokat azonban, ezen üldöztetéseknek általá
nosan lett meg8züntetésökkel, kikerülte. 1860-dik évben 
segédgondnoki állásáról lemondott, de egyházmegyéje által 
ismét megválasztatott és most is segédgondnok. Az 1860-dik 
október 20-iki diploma kibocsátása után, bekövetkezett



megyei szervezkedések alkalmával, Szatmármegye feljegy
zőjévé egyhangúlag választatott e l; mint főjegyző azonban 
kevés ideig működött. Az 1861-dik évi márc. 15., 1865-dik 
évi november 30., 1869-dik évi márc. 18. és végre 1872-dik 
évi junius 26-dikán Szatmármegye fejérgyarmati választó
kerülete által — mind a négyszer egyhangúlag — ország- 
gyűlési képviselőnek választatott. S ezen négy országgyű
lésen változatlanul, a Magyarország önálló független álla
miságáért küzdő ellenzékhez tartozott, illetőleg még most is, 
mint képviselő tartozik. (Láss róla e mű 246—304. lapjain.)

III. Egyházmegyei jegyzők.

Az e.-m. jegyzők, az esperes után, — minthogy ők 
a legújabb időkig tanácsbirák is voltak, — a legelső papi 
tisztviselői vaIának az egyházmegyének s az esperesek is 
legtöbbnyire közűlök választattak, bár erre nézve elég 
kivételt is találunk. Elsőbben egy jegyzője volt csak az 
egyházmegyének, ki ha a gyűlésen meg nem jelenhetett, 
helyette mást szurrogált az e.-m. gyűlés s leginkább a 
jelenlevő tanácsbirák közűi. 1798. febr. 21. segéd- vagy 
aljegyző is választatott. Ezen jegyzők az e.-m. tanács sza
vazó tagjai valának; de 1845. máj. 20. e.-m. gyűlés 4. 
sz. végzésével kimondatott, hogy az aljegyző szavazattal 
nem bir. 1861. világi jegyző is választatott s választatik 
mai napiglan. A választás az e.-kerület által rendelt módon 
történt.

a) Papi  j egyzők .  Az e.-m. jegyzők névsorát, szor
gos kutatásaink dacára, 1697-et előzőleg öszszeállitani 
nem tudjuk; ez időponttól fogva sem minden hézag nélkül 
közölhetjük azt, jelesül: 1697. Szőlős i  A nd rá s  sályi 
lelkész. 1706. D á n y á d i  G y ö r g y  matolcsi lelkész stb. 
később esperes. 1708—1710. K a r m a c z i  Vá r i  Mih á ly  
szatmári pap» később esperes. 1713—1719. He lme czy



K. I s t v á n  szatmári pap s később esperes. 1719—1723. 
N a g y a r i  J a k a b  matolcsi stb. lelkész, később esperes. 
1727— 1731. K á l l a y  J á n o s  tyukodi s több egyházak 
papja, ki H. Igó György esperes elleni akciója miatt (1731. 
dec. 5.) jegyzői hivatalától megfosztatott. 1732—1735. 
R. Vi téz  I s t v á n  f.-gyarmati lelkész, később esperes. 
1736. J e r é m i á s  I s t ván  németi pap, később esperes. 
1736—1742. Ke re sz tú r i  J á n o s ,  ki a pestisben elha- 
lálozván, 1743. febr. 5. Sz en t im re i  N. I s t v á n n a l  
helyettesittetett, ki majd mint rendes jegyző folytatta hi
vatalát 1746-ig. 1746— 1749. Diószegi  I s t vá n  orvos
tudor s csengeri pap, ki szigeti tanár korában orvostani 
művet is nyomatott. 1749—1762. Fá j i  J ó z s e f  németi 
lelkész, később proszénior s esperes. 1762—1771. Ú j v á 
rosi  Nagy  Sámuel  hiripi s csegöldi lelkész, előbb 
helyettes, majd rendes jegyző s később esperes. Az ő 
hivataloskodása alatt Komlós i  And rá s  csengeri papot 
is helyettesiték jegyzőül, 1766. febr. 11. alkalmasint azért, 
mert Újvárosinak nagyon rósz Írása volt; 1772. febr. 26. 
pedig rendes jegyzőül is megválaszták: de ezen választást 
az egyházkerület megsemmisítette, minek folytán az espe
res maga protokolált. 1776 —1778. H a r c s a  Mózes szat
mári pap, később esperes. 1778—1790. S z i k s z ay  Is t
ván. Ennek helyettese 1787. Bosvai  I s t v á n ;  1789. 
K a b a y  Ferenc.  1790—1795. K a b a y  Ferenc .  1795— 
1803. Váczi  György .  1803—1812. Szaká i  Mihá ly  
főjegyző, később esperes. Helyettes: 1812. G á l Sámuel .  
1812—1830. Ozsvá th  J á n o s  főjegyző, később válasz
tott esperes. Helyettesek: H. Kiss  Áro n ,  Be regszász i  
Pá l .  1832—1834. H. Kiss  Áron főj. (Életrajzát lásd 
az irók közt.) 1834—1836. G y ö r g y  Jó z se f  főj. (Lásd 
az esperesek közt.) 1836—1848. Mészáros  I s t ván .  (Lásd 
az esperesek közt.) 1848— 1849. Ki ss  Áron.  (Lásd
az esperesek között.) 1849—1852. szept. Mészáros
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I s t v á n ,  a ki ugyanez idő alatt úgyszólván nem is hiva- 
taloskodott, gyűlések nem tartathatván. 1854. helyette- 
sittettek Kiss György és Kiss Áron. (Lásd az esperesek 
közt.) 1855. máj. 31. — 1860. nov. 22. Kiss  Áron ,  ki az 
1849-ben abszolút hatalommal tőle elvett főjegyzői toll 
vitelével ismét megbizatott. 1861 —1864. Nagy L a j o s  
angyalosi lelkész. 1865. Gy ör g y  L a jo s  németi lelkész; 
de a ki a választás alatt elhalt. 1865—1875. Szabó 
E n d r e  nábrádi lelkész. 1875. óta I l l y é s  I s t v á n  f.-gyar
mati lelkész, f.-j. s tanácsbiró.

b) Pap i  a l j egyzők .  1798— 1803. Szakái  Mihály.  
(Lásd az esperesek közt.) 1863—1808. Német i  I s t v á n  
szatmári pap. 1816—1818. Nyá r i  I n c z é d y  J ó z s e f  
szatmári stb. lelkész. 1834. Be regszász i  Pá l  kóródi, 
Fé sű s  An dr á s  szatmári papok. 1838— 1840. J a n k a y  
Dán i e l  sz.-becsi lelkész. 1840. Fé sűs  And rá s  szatmári 
pap. 1846— 1848. Kiss  Áron.  1857 - 1861. G y ö r g y  
L a j o s  sz.-németi leik. 1861 —1866. Ke ny e r e sy  Sá 
muel  borzovai, rápolti, n.-szekeresi, majd kisari lelkész. 
1866—1875. I l lyé s  I s t v á n  f.-gyarmati pap. 1875. nov. 
H. Kiss  K á l m á n  mándi lelkész. 1876. óta B Ka lós  
P é t e r  t.-becsi lelkész. Született Borzován (Szatm.-m); 
tanult Sárospatakon; volt csekei s. lelkész és tanító s már 
mint t.-becsi pap 1.-gyámint. jegyző.

c) Vi l ági  j eg yz ők :  1861 —1872. K i s d o b r o n y i  
I s a á k  Dezső n.-szekeresi stb. közbirtokos és Szatmár- 
megye szolgabirája. 1872 —1873. Szegedi  Antal  dar- 
nói közbirtokos. 1873. óta Mándi  Cse pe ly i  Miklós ,  
mándi közbirtokos. Született 1828. szept. 27. Mándon; 
tanult Szatmári, Debrecenben s Eperjesen, hol a jogot 
végezte. Tanulmányai végeztével elbetegesedvén, a szü
lei házhoz vonult viszsza, majd az ősi birtokon gazdálko
dással foglalkozott.



IV. Egyházmegyei tanácsbirák s egyéb e.-m.
tisztviselők.

a) E g y h á z m e g y e i  t aná c s b i r ák .  E.-m. tanács
birák vagy ülnökök (assessores, jurassores) több vagy 
kevesebb számmal kezdettől óta választattak a papok közül 
s az esperesnek tanácskozó társai, sőt helyettesitői valá- 
nak , a vizitáció részvétök mellett ment végbe s ők képez
ték az egyházmegye közigazgatási tanácsát s törvényszékét. 
Kezdet óta a papság választotta őket; majd a világiak 
térfoglalásával a választás joga az egyes gyülekezetek pres
bitériumaira szállt át. Voltak pedig tiszteletbeli (honorarius) 
és rendes aszszeszszorok is; sőt 1821. óta világi tanács- 
hirák is választatnak. Számuk különböző volt, most van 
5 papi és 5 világi; öszszesen 10. Az e.-m. tanácsbirák is, 
valamint az esperes és segédgondnokon kezdve a szatmári 
ref. egyházmegye minden tisztviselője, az e.-ker. által 
megállapított módon (lásd e raü 207. lapján a *) jegy
zetet,) á l l andó  s z o l g á l a t r a ,  h iva t a l i  k é p e s s é g ö k  
é s ké sz ségök  egész t a r t a m á r a  k i h a t ó l a g  v á l a s z 
t a t n a k .  (1860. nov. 22. e.-m. gy. 4-iki 1864. febr. 23. 
e.-m.-gy. 2-dik; 1867. szept. e.-m.-gy. 25. sz. hat.) Nem 
lévén pedig nevök a régibb közjegyzőkönyvekbe beve
zetve , neveiket csak e század elejétől is , töredékesen tud
juk öszszeállitani.

aa) Pap iü lnökök .  1800: Arokházi István, Váczi 
György, Antal Mihály, Vári György, Szegő István, Ka- 
szoni András, Szigeti István, Szakái Mihály, Vecsei Ist
ván, Vári Ferenc, Németi István, Geczeő János, Gáti 
József, Tardy László rendes, Dombi Ádám, Borbély 
János honorarius aszszeszszorok. 1801: Az előbbiek. 1802; 
1803; 1804: Ugyanazok. 1805: Széles András, Törös 
István s az előbbiek. 1806: Ugyanazok. 1807: Gáthy



Mihály s az előbbiek. 1808: Ugyanazok. 1809: Ozsváth 
János és az előbbiek. 1810: Gál Sámuel és az előbbiek. 
1811: Arokháti István s az előbbiek. 1812: Szabó Mihály 
s az előbbiek. 1813: Nyári Inczédy József, Bakos András, 
Varga István s az előbbiek. 1814: Ozsváth János, Domby 
Ádám, Törös István, Gál Sámuel, Ny. Inczédy József, 
Szabó Mihály, Varga István, Bakos András, Tardy László. 
1815: Ugyanazok. 1816., 1817. és 1818: Domby Adám, 
Törös István, Szabó Mihály, Varga István, Bakos András, 
Nagy Gedeon, Szabó János, Ozsváth János, Ny. Inczédy 
József. Tardy László. 1819. és 1820: Árokházy István, 
György József és az előbbiek. 1821—1829: Ozsváth Já
nos, Törös István, Inczédy József, Nagy Gedeon. Bakos 
András, Szabó Mihály, Dominán György, Győry Péter 
és György József. 1830—1831 : Ozsváth kivételével az 
előbbiek. 1832: Nagy Gedeon, Kiss Áron, Szabó Mihály, 
Győry Sándor, György József, Inczédy József. 1833: 
Kiss Áron, Szabó Mihály, Győry Sándor, György József, 
Inczédy József, Mészáros István. 1834. és 1835: Kiss 
Áron kivételével az előbbiek és Fésíís Dániel. 1836. és 
1837: György József kivételével az előbbiek. 1838: Ko
vács Mózes és ugyanazok. 1839: Illyés István és az előb
biek. 1840—1847 : Ugyanazok. 1842—1847 : Mészáros 
István, Győry Sándor, Kovács Mózes, Illyés István, 
Berky István, (1846. óta) Kiss György. 1848. 1849: Kiss 
Áron, Nagy Lajos, Győry István, Berky István, Lukács 
István. 1850— 1855: Kiss György és az előbbiek lettek 
volna, 1852-től fogva, Mészáros kivételével; de gyfílések 
nem tartathatván, szolgálatuk igénybe nem vétetett. 1855— 
1860: Kiss György, Kiss Áron, Kovács Mózes, Illyés 
István, Győrv István. 1861—1862: Nagy Lajos, Győry 
István. Berky István, Szabó Endre. Egy hely üres. 1863: 
Somogyi Molnár Ferenc s az előbbiek. 1864: Az előbbiek. 
1865: Nagy Lajos kivételével az előbbiek. 1866— 1867:



Beckes József és az előbbiek. 1868: Szabó Endre, So
mogyi Molnár Ferenc, Berky István, Beczkes József, 
Bartha Zsigmond. 1869—1876: Bartha Zsigmond és az 
előbbiek. 1876: 1) B e r k y  I s t ván .  Született R.-Komárom- 
ban, 1810. jan. 10. Tanult ugyanott és Debrecenben, hol 
1837. szénior volt. 1838. a külföldi egyetemeken járt; 
aztán békési, 1841. pedig a Buday É. püspök káplánja 
lett. 1842. Szatmárra hozatott lelkészül. 2) Beckes  József .  
Született 1819. márc. 15. Szabolcsmegyében Mogyoróson, 
papi szülőktől. Tanult Patakon s Debrecenben. Patakról 
1844. A.-Vadászra ment rektornak. 1847. szatmári káp
lánná, 1848-ban mándi, 1850. t.-kóródi lelkészszé lett s 
ott szolgál ma is. 3) B a r t h a Z s i g m o n d. Született F.-Gyar- 
matou, 1827. ápr. 27. nemes szülőktől. Tanult helyben 
a rlietorikáig, majd S.-patakon, hol az akadémiai pályát 
1842—1848. végezte. A forradalomban előbb mint nem
zetőr, majd mint vadászönkéntes részt vett. Aztán a kir. 
biztosi, majd az alispáni irodában dolgozott. 1850—1853. 
gyarmati rektor; 1854. ápr. 29-ig rektor-káplán volt. 
1854—1856. a n.-bányai esperes káplánja volt Kispalá
don. 1856— 1861. majtisi rendes lelkész volt; 1860. okt. 
6. felszeuteltetett. 1861. óta ököritai lelkész. 4) I l l y é s  I s t 
ván. Született 1832. F.-Gyarmaton. Tanult 1852-ig Pata
kon. Tanitóskodott és segédlelkészkedett Atányon 1855-ig 
és F.-Gyarmaton 1862-ig, hol már atyja életében egy nyi
latkozattal gyarmati lelkészszé választották, majd annak 
halála után 1862. a törvényes formák megtartása mellett 
egyhangúlag rendes lelkészül választatott. (L. az e.-m. jegy
zők közt.) 5) Sza rka  Boldizsár .  Született Tyúkodon 
1834. Iskoláit végezte Debrecenben, hol szénior is volt s 
onnan külföldre ment. Hazatérve h.-m.-vásárhelyi, majd 
porcsalmai, aztán sz.-németi segédlelkész lett s 1865-ben 
Vetésbe választatott meg rendes lelkésznek.

b) Vi lági  t anács  bí rák.  Ezek csak 1822. óta vaunak



választva s számuk egyenlő a papi tanáesbirákéval. Ilye
nek voltak: 1822—1828. Kisdobronyi I s a ák  Sá mue l ,  
nagyszekeresi közbirtokos. Született 1764., élt 72 évet, 
3-at boldog házasságban, 18-at szomorú özvegységben. 
Szatmárvármegyének 7 évig (1810. óta) volt másod, 12-ig 
első alispánja, 3 Ízben országgyűlési követe. Érdemei
nek a trón királyi tanácsosi címmel nyújtott elisme
rést , mely cim akkor koránt sem volt oly mindennapi, 
mint jelenleg. Életét forrón szeretett neje Antalfai Sólyom 
Jozéfának 1819. majd később jelesen nevelt egyetlen fia 
Ferdinándnak kora halála keserité meg, mely miatt neme
sen érző szive mindig vérzett. Meghalt 1836. dec. 5. Egy- 
liázias érzelméről tanúskodik azon körülmény, hogy a 
koordináció végrehajtásával a tiszántúli ref. egyházkerü
let öt bízta meg. — Domahidai Domahidy Zsigmond tábla- 
biró, angyalosi közbirtokos. Mezőmadarasi Madarassy Pál 
szolgabiró gacsályi, — Kovácsvágási Bottka Lajos szolgabiró 
nábrádi közbirtokos Jeney László ügyvéd. 1828—1833. 
Egri Egry György kölesei közbirtokos s az előbbiek. 
1833—1837. Domahidai Domahidy Antal alispán, k.-na- 
ményi közbirtokos s az előbbiek, Isaák Sámuel kivételével. 
1838—1839. Urai Uray Bálint s az előbbiek. 1840. 
Ugyanazok s Jeney György szatmári biró. 1841. Kölesei 
Kölcsey Mihály főszolgabíró s az előbbiek. 1842—1845. 
Ugyanazok és D. Domahidy Menyhért angyalosi közbir
tokos. 1846—1847. Borosjenői Korda Lőrinc főszolgabíró , 
simái, Domahidi Menyhért angyalosi, Lekcsei Sulyok 
Gedeon sályi, Szolnoki Jármy Menyhért császlai, K. Köl
csey Mihály, csekei közbirtokosok. 1848—1850. Riskó 
Ignác csengeri, Sulyok Gedeon sályi, Balogh Ferenc 
c.-dányádi, Bottka Imre nábrádi, Gyene Károly porcsal- 
mai közbirtokosok. 1850 —1855. ápril 11-ig nem szolgál
hatott senki, gyűlések nem tartathatván ; ekkor Domahidy 
Menyhárt és Kölcsey Mihály régi s Vállyi János és Uray



Endre ujonválasztott ülnökökből alakíttatott meg egyház- 
megyei tanács s ezek szolgáltak 1857-ig. 1857-ben e.-m. 
tanácsbirák voltak: Kölcsey Mihály Csekéből, U. Uray 
Endre Pusztaiakról, D. Domabidy András Angyalosból, 
gf. Vay Mihály Mátészalkáról, J. Jeney Dániel Zsaro- 
lyáuból. 1858: Kölcsey Mihály, Uray Endre, Jeney Dá
niel , Bartók Gábor gimn. igazgató és Boross Bálint pol
gármester Szatmárról. 1859: Ugyanazok. 1860: Kölcsey 
kivételével az előbbiek. 1861— 1873-ig Uray Endre, Jeney 
Dániel, Galgóczy Sándor, Madarassy János (Szatmárról,) 
Domahidy Ferenc (Angyalosból.) 1873: Báró Uray Endre 
kivételével az előbbiek és Isaák Dezső. 1874: Madarassy 
kivételével ugyanazok és Szegedy Antal. 1875. óta nap
jainkig ugyanazok jelesül: 1) Jenői J e n ey  Dán ie l  zsaro- 
lyáni közbirtokos. Tanult Debrecenben s Pesten. Aztán 
ügyvédkedett, majd megyei szolgálatba lépett. A forra
dalomban mint honvédtiszt szolgált, mely miatt menekül
nie kelle, majd gazdálkodással foglalkozott. 1861-ben 
ismét megyei hivatalt viselt s legközelebb Szatmármegye 
főjegyzője volt. Az egyházmegye ügyeiben tevékeny részt 
vett s az e.-m. tisztikarnak egyik legrégibb tagja. 2) Kis- 
d o b r o n y i I s a á k  Dezső nagyszekeresi közbirtokos. Szü
letett Cs. Újfaluban, 1836. jan. 22. Atyja Lajos (K. I. 
Gáspár fia,) szatmármegyei főszolgabiró volt. Tanult a 
szatmári ref. gimnáziumban, majd katonai uöveldébe vite
tett , aztán Eperjesen, Pozsonyban s Debrecenben tanult, 
hol a jogot végezte. 1861. megyei esküdt lett. 1867. köz- 
felkiáltással a szamosközi járás szolgabirájává választatott, 
1868. főszolgabírói cimet kapott; az 1872. jan. 2-iki új 
rendezéskor a Gyarmati kerület nevet nyert szolgabirói 
járás szolgabirájává ismét megválasztatott. Mint megyei 
tisztviselőt az alispáni jelentés mindig dicsérettel emelte 
k i; hivatali erély, hűség és pontosság tekintetében szol- 
gabiró társai közűi egy sem szárnyalta túl s bizonyára



fájlalja az egész Szamosköz, hogy a megyei közpálya 
teréről a f. (1878.) évi választáskor viszszavonult. Mint 
egyházmegyei tisztviselő szintén koszorút érdemel. 3) Bil- 
kei  Ga lgóczy  S á n d o r  porcsalmai közbirtokos. Szüle
tett Mikolán 1823. Tanult Sárospatakon. Majd megyei 
hivatalba lépett s a forradalom előtt szolgabiró volt. A forra
dalom után gazdálkodott s a 60-as években Szatmármegye 
főszolgabirája, majd 1867. 2-od alispánjává lett. 1872-ben 
a krassói, 1875-ben a m.-csengeri választókerület orszá
gos képviselője lett. Mint alispán a vaskorona-renddel 
diszittetett fel. 4) Domahida i  Domah idy  Ferenc.  Szü
letett Angyalosban. A forradalom alatt honvédtiszt volt s 
részt vett a segesvári csatában is. Az országgyűlések meg
nyíltával a m.-csengeri kerület baloldali országos képvi
selője volt 1875-ig, jelenben Szatm ár vármegye főispánja. 
5) Szegedi  Antal .  Született Petneházán Szabolcsmegyé- 
ben, 1838. máj. 17. Tanult ugyanott, Sárospatakon, Eper
jesen, Szatmári, hol a gimnáziumot végezte, aztán jogász 
volt a pesti egyetemen. 1861-ben Szabolcsmegye tiszt, 
jegyzője lett. Majd lakását Szatmármegyébe Darnóra tevén 
á t , úgy az egyházi, mint polgári ügyek s megbízatások
ban tevékeny részt vett s a f. (1878.) évi tisztújitáskor a 
f.-gyarmati kerület szolgabirájává választatott.

c) E g y h á z m e g y e i  képvise lők.  Az e.-m. képviselők 
névsorát is, adatok hiányában csak nagyon hézagosán tud
juk öszszeállitani, jelesül: aa) z s i na t i  k é p v i s e l ők :  Az 
1545. erdődi  zsinaton: Kopácsy István és Tordai Deme
ter. A zsinat végzéseinek aláírók közül lehetett szatmár- 
egyházmegyei egyén több is ; de biztosan kimutatni nem 
tudjuk. Az 1554-iki óvár i  zsinaton: Tordai Demeter s 
ismeretlen társai. Az 1555-iki vagy második e rdőd i ,  az 
1567-iki deb recen i  zsinatok kik képviselték a szat
mári ref. egyházmegyét, nem tudjuk. 1568-ban a nagy
váradi zsinaton jelen voltak innen: Diószegi Imre számos



újlaki, Szamosujlaki Bálint nábrádi, Csengeri Pásztorisz 
Péter tunyogi, Medresi v. talán Medgyesi István, Szo- 
boszlai György, Varsányi Nikodém, Nánási Gergely sza- 
mo8gyarmati lelkészek. (LásdE.P. 249. lap.) Az 1570. c s en 
geri  zsinaton megjelent képviselőket szintén nem ismerjük. 
Az 1646. sz. néme t i  nemzet i  z s ina ton  jelenvoltak: 
Medgyesi István esperes, Mezőlaki Miklós gyarmati, Gön- 
czy Mátyás szatmári lelkész és Péterfalvi István, kinek 
lakhelye ismeretlen. Az 1791. b u d a i  nemzet i  z s i n a t o n  
Kabay Ferenc papi főjegyző és Ilosvay László segéd
gondnok voltak a képviselők, bb) Az 1848-iki m in i sz 
ter i  ko n fe r en c i á n  Kiss Áron és Riskó Ignác képviselték 
az egyházmegyét, cc) Az e g y h á z k e r ü l e t i  g y ű l é s e k e n  
leginkább az esperesek voltak az egyházmegye képviselői, 
előbb maguk, majd a segédgondnokokkal együtt. A vá
lasztott képviselők közöl a következők neveit jegyezzük 
fel: 1791. febr. Szigeti István, tanácsbiró. 1795. Szakái 
Mihály t.-b. 1804. Szakái Mihály és Vári Ferenc t.-bk. 
1812. Gáti Sámuel t.-b. 1818. Ozsváth János t.-b. 
1831. Nagy Gedeon és Kiss Áron. 1855. Vállyi János 
és Kiss Áron. 1856. aug. Kiss Áron. 1856. okt. Doma- 
hidy Menyhért világi és Kiss György papi képviselő. 
1857—1859. Kiss Áron e.-m. főjegyző. 1860. jan. 9. 
50 képviselő. (Lásd e mü 251. lapját.) 1861—1863. 
Nagy Lajos e.-m. főjegyző. 1864— 1865. Győry István 
p. tb. 1866. Gy. I. és Isaák Dezső. 1867—1870. Gy. 
I. 1871—1873. Győry I. és Berky István papi t.-bírák. 
1874. óta Berky I. és Bartha Mór sályi lelkész papi, 
Isaák Dezső és Farkas Antal világi képviselők, kik vál
takozva szoktak az egyházkerületi gyűlésen megjelenni.

d) E g y h á z m e g y e i  pén z t á rnokok .  Az e.-m. 
pénztárt 1807-ig az esperesek kezelték s e.-m. pénztár
nokok csak ez idő óta vannak választva, jelesül: 1801— 
1820. Szakái Mihály a későbbi esperes. 1820—1829.



Domián György gyarmati lelkész. 1829 —1848. Győry 
Sándor. 1848. óta. Berey Károly sonkádi lelkész.

e) Eg yh ázm eg ye i  levél -  és k ö n y v t á r n o k o k .  
Az e.-m. l e v é l t á r  őrei is hajdan az esperesek voltak. 
1808. rendezte Széles András. 1811—1817. Kassai János 
szatmári lelkész. 1817—1829. Gáthi András szatmári 
pap; de az akták egy része Ozsváth János főjegyzőnél 
volt. 1830—1848. Mészáros István a későbbi esperes, 
1848—1849. Berky István szatmári lelkész. 1855-ig 
senki. 1855—1865. György Lajos németi lelkész: 1865— 
1868 ig senki; azonban a folyó ügyek aktái az esperesi 
hivatalnál voltak. 1868—1873. Joó István sz.-németi 
lelkész. 1873—1876. H. Kiss Kálmán mándi lelkész. 
(Lásd e mii 1—6 lapját.) 1876. óta Tabajdy Lajos szat
mári lelkész.

Az e.-m. könyvtár megalapittatván, a könyvtár Maj- 
tison lett elhelyezve, s a könyvtárnok 1864—1868. 
Győry István majtisi lelkész s e.-m. tanácsbiró volt. 
1868 —1873. Joó István. 1873—1877. Kótai Lajos szat
mári tanitó.

f) E g y h á z m e g y e i  ügyvédek .  Az e.-m. ügyvédek 
névsorát Joó Gábor ügyvéd nyitja meg Sz.-Németiből. 
Aztán Gyene Károly nevével találkozunk. 1840—1848. 
Jeney Dániel Zsarolyáuból. 1848. Mándy József Borzo- 
váról. 1855—1862. Vajay Károly Szatmárról. 1862. Bö
szörményi Károly. 1864—1867. Böszörményi Károly és 
Farkas Antal. 1867—1872. Farkas A. 1873. Ugyanaz 
és Varga József; ez utóbbi Csenger, az előbbiek Szat
márról. 1874. óta Kanizsay Zsigmond és Farkas Antal 
jogtudor, ki megválasztása óta folyton tevékeny részt 
vesz az egyházi ügyek intézésében s buzgó képviselője a 
törvény előtt az egyházak és egyháziaknak.

g) E.-m. d é k á n o k  vagyis  i sko l a i  kö r lá toga tók .  
1861— 1870. Berky István szatmári, Farkas Benedek tyu-



kodi, Bakos Mihály tunyogi, Jakó Sándor mándi, Fejes 
József atyai, Bartha Mór fülesdi, Gyarmathy Zsigmond 
kisnainényi lelkészek. 1871 — 1874. Beekes József t.-kó- 
ródi, Berky István szatmári, Fejes József atyai, Kalós 
Péter t.-becsi, Kenyeressy Sámuel kisari, Kiss Lajos 
n.-szekeresi, Mándy Benő c.-dányádi, Szarka Boldizsár 
vetési, Jakab Antal penyigei lelkészek. 1874—1875. 
Kiss Albert györgyteleki lelkész és az előbbiek.

h) E.-m. t an üg y i  b i z o t t s á g  1877. Elnöke az 
esperes. Tagjai: Bélteki Albert b.-paládi, Szutor Endre 
kölesei lelkészek, Farkas e.-m. ügyvéd s Szilágyi Lajos 
világiak; továbbá Beekes J., Berky J., Fejes J., Kalós 
P., Kenyeressy S., Kiss L., Lányi Lajos, (kocsordi leik.) 
Mándy B., Szarka B., Jakab A. dékánok.

i) L e l k é s z - g y á m i n t é z e t i  keze lő  vá l a sz tmá ny .  
1860—1865. Somodi Molnár Ferenc elnök , György Lajos 
pénztárnok , Illyés Dániel, Fejes József ülnökök , Zámbory 
Sándor jegyző. 1865—1870. Jakó Sándor elnök, Fejes 
József pénztárnok. 1871—1873. Mándy Benő elnök , Kiss 
Albert pénztárnok. 1873—1875. Mándy B. elnök, Szarka 
Boldizsár pénztárnok. 1875. óta Mándy B. eln., Szutor 
Endre pénztárnok.

k) T a n i t ó - g y á m in t é z e t i  keze lő  vá la sz tmány .  
1862—1867. Elek Lajos elnök, Zathurecky János pénz
tárnok. 1867—1869. Berky Sándor elnök, Joó Károly 
pénztárnok. 1870—1872. Joó Károly elnök, Liszkay 
János pénztárnok. 1873. óta elnök Berky Sándor, pénz
tárnok Liszkay János.



V. írók és müveik. *)

1) Batizi András a reformátor. Életrajzát már fentebb 
közöltük a 77. lapon. Irodalmi működését Toldy eként 
méltányolja: „Már 1530-ban kezdett Kassán felekezete 
számára énekeket készíteni, melyek közűi „szenthárom
ságról" való éneke Szikszón kelt, mint annak végszavai 
mutatják. „Keresztyén tudomány" cimű müve 1550-ben 
jött ki hely nélkül, s újra Kolozsvárt Heltaynál 1555-ben 
s még a XYI-ik század végén is használtatott a Szikszaié- 
val együtt a ref. egyházban mint elemi tankönyv. Batizi 
első a vallási epika művelői közűi, kinek munkái ko
runkig eljutottak. Kétségkívül több e nemű költeményei 
közül csak hat maradt reánk s ezek sem eredeti kiadá
saikban , hanem jóval későbbi gyűjtemények és után- 
nyomatokban. Ilyenek: 1) „A drága és istenfélő vitéz 
Gedeonról szép história." 1540. Fennmaradt a Hofgreff 
éuekgyüjteményében. 2) „Az istenfélő Zsuzsánua aszszony 
históriája." 1541. Fennmaradt Hofgreff és Boruemiszsza 
éuekgyüjteményében és Brever utánnyomatában, Lőcse 
1628. 3) „Jónás prófétának históriája, Ninive városáról 
és Jónás prófétának a tengerbe bévetéséről stb." Fen- 
maradt Hofgreffnél, de elől csonkán, Bornemiszszánál 
változtatott végszókkal; a fennkitett teljes címmel pedig 
Lipsiai Pál utánnyomatában Debrecen 1596. a debreceni 
főisk. könyvtárban s Lugossy kódexben. 4) „Meglőtt és 
megleendő dolgoknak teremtéstől fogva mind az ítéletig 
való história." 1544. Hofgreffnél. 5) „Más história a

*) Itt csak azon művek lesznek íróikkal egyetemben — Batizi s művei ki
vételével — felsorolva, a melyeket valamelyik szatmáregyházmegyei gyülekezet 
lelkésze, tanára, tanítója, vagy valamelyik e.-m. papi vagy világi tisztviselő 
azon idő alatt irt, míg az egyházmegye területén hivatalt viselt.



Nabukadnezár királyról és a négy birodalmakról." 1544. 
Ugyanott. E kettő aztán egybeforrasztva a 4) alatti cím
mel Bomemiszsza énekgyíijteményében ál l , 8 igy nem 
annyira eposzi, mint didaktikai darab; mert a benne 
Nabukadnezár álma csak kiinduló pontul használtatik, a 
világ közelmulása hirdetésére s az emberiségben isteni 
félelem gerjesztésére. 6) „Isaák pátriárkhának szent házas
ságáról való szép história". 1546. Fennmaradt Hofgreff 
és Bomemiszsza énekgyíijteményében hely és év nélkül. 
Debrecenben Lipsiai Pálnál 1546. a debrecenfőiskolai 
könyvtárban. Ezenkívül 7) több egyházi éneke 1530. óta 
a XVI-dik századi énekes könyvekben, és 8) egy tan-dal 
„A házasságról való ének" 1546. Bornemiszszánál, úgy 
a lipcsei s Lugossy kódexekben. (Toldy Magyar költészet 
kézikönyve. Pest, 1855. 30—31. lap.)

2) Hargitai Péter. Életrajzát lásd az espereseké közt.
Míívei: Jónás próféta könyvének sz.-irás szerint való ma
gyarázatja. Debrecen, 1621. Az apostoli credonak a sz.- 
irás szerint való magyarázata 40 prédikációba foglalva. 
Debrecen, 1624. *

3) Kecskeméti Kincses István. 1696— 1709. szatmári 
pap, mely utolsó évben meg is halt. Szilágyi Tönkő 
Márton halálára irt latin versei 1700-ban a Honor post- 
humusban jelentek meg. (Bartók Sz. N. tört. 126. lap.)

4) Karmaczi Vári Mihály. Életrajzát lásd az espere
seké között. Szilágyi T. M. halálára irt versei a Honor 
posthumusbau jöttek ki 1700-ban.

5) Debreczeni Ember Pál. 1701—1704. szatmári pap; 
különben láss róla e mű 67. lapján s II. részében „Szat- 
már" alatt. Irt több művet, mik között legnevezetesebb 
a Lampe neve alatt kiadott Magyar s erdélyországi egy
háztörténete ; Szatmári csak a Garizim és Ebal címűt ké
szítette, mely 1702-ben jelent meg Kolozsvárt. (Bőd P. 
Magyar Athenás 60. lap.)



6) Bé l t ek i  J ános .  Életrajzát, lásd az espereseké 
közt. Szilágyi T. M. halálára irt latin versei a Honor 
posthuuiusban jöttek ki.

7) Hamvai Igó György. Lásd az esperesek közt. 
Műve: gf. Bánffy Györgyné, Thoroczkay Ágnes felett 
mondott halotti beszéd. Kolozsvár, 1734.

8) Széles András. Életrajzát lásd e mű 64. és 65. 
lapján. Kéziratban maradt müvének cime: „A szatmári 
tiszteletes traktus históriája stb. 1808. s a következendő 
esztendőkben".

9) Gáthi István. Született 1749. Mándon, Szatmár- 
megyében, bol atyja pap volt. Tanult Sárospatakon, 
Losoncon, Debrecenben 8 Bécsben. Volt Ugocsában tamás
váraljai , dabolci, Mármarosban huszti, szigeti lelkész és 
tanár, e.-m. jegyző s végre esperes és táblabiró. 1808-ban 
jött Szatmárra papul. A szatmári iskola könyvtárában 20 
nagy kötet kézirata hever. A szatmári egyházmegyébe 
jövetele óta „Pasigraphia" cimü müvén szinte haláláig dol
gozott; de el nem készíthette. „Tachigraphia" (1820.) cimű 
müvét a sz. e.-m. levéltár őrzi. Kéziratban maradt még 
tőle Aelianus Tacticájának magyar fordítása is. „A ma
gyar nyelv természetét tárgyazó kérdések fejtegetése" ju
talmat nyert. „Oratoria, fontos beszéd tudománya" cimü 
müve Sárospatakon jelent meg 1828. Van még több müve is , 
de mármarosi lakása idejéből. Meghalt 1843. (Lásd Bartók 
Sz. N. tört. 143— 144. lap.)

10) Jeuey György Szatmár-Németi sz. k. városnak 
1795. főjegyzője, 1805. tanácsnoka s később főbírája, 
1830. országgyűlési követe, Szatmár és több megyék táb- 
labirája, ki az egyházi és iskolai ügyek intézésében is 
tevékeny részt vett, a menynyiben a szatmári ref. gyüle
kezetnek huzamos időn át fb'gondnoka s a szatmári ref. 
egyházmegyének tanácsbirája volt. Művei: a) Hortobágyi 
Pásztor, b) Közönséges história a tanulók számára. Sáros



patak, 1818. c) Katechisnms, a debreceni útmutatásból 
szedegetve. Kolozsvár, 1826.

11) Törös Bálint. 1817—1832. botpaládi ref. lelkész 
s a beregi s szatmári ref. egyházmegyék tanácsbirája. 
Nyomtatásban egy egyházi beszéde jelent meg.

12) Makai Szabó András, mint ricsei ref. lelkész halt 
meg 1818. Egyike volt a költői érrel biró szatmáre.-me
gyei ref. papoknak. Egy szép „Ódát" irt „Dr. Thómász 
Ferdinánd halálára", stb. (Nagy J. és Kiss Á. Koporsók és 
Sirhantok 266. lap.)

13) Hegymegi Kiss Áron. Született 1788-ban Ófehér- 
tón, Szabolcsvármegyében , hol atyja H. Kiss György ref. 
lelkész volt. Tanult Sárospatakon , majd Sz.-Németibe jött 
ref. segédlelkésznek. 1810-ben vetési, 1815-ben kisnamé- 
nyi ref. lelkészszé lön, honnan 17 évi lakása után Bod- 
paládra költözött. 1832. máj. 14-ikén egyházmegyei fő
jegyző s tanácsbiróvá választatott. Érdemei elismeréséül 
Beregvármegve táblabirójává választotta. 1834. febr. 4-ikén 
Botpaládon meghalt s benne egy költői kedélyíí s tehet
ségű férfiút, a megyei legműveltebb úri családok kedvelt- 
jé t , barátját, s egyházmegyéjének azon korban leghíre
sebb egyházi szónokát gyászolta a megye s Pap Endre — 
a költő — egy gyász költeményben koszorút tett sírjára. 
Kiadott művei szatmármegyei lakása alatt: 1) Résztvevő 
érzések egy Ódában, mélt. cs.-kir. tanácsos Kisdobronyi 
Isaák Sámuel úrhoz, midőn a debreceni li. h. anyaisko
lában tanult f. 1831. jan. 12-ikén kimúlt nagyreményű 
Ferdinánd fiát keseregné. Nagy Károly, 1831." 2) Ugyan
csak „Gyász vers K. Isaák Sámuelué Antalfai Sólyom Jó- 
zépha úraszszony halálára". 3) „Tekintetes nemzetes és 
vitézlő Kisdobronyi Isaák Sámuel úrhoz, tek. ns. Szat- 
márvármegye első alispánjához maga nevenapján, szinte 
midőn közelebb elhunyt édes emlékezetű szeretett élete 
párjának, néhai tek. Antalfai Sólyom Jozéfa ifjú aszszony-



nak gyászoszlopot emelne aug. 26. 1819. Nagy Károly". 
4) „Nt. Szakái Mihály esperes úr halálára". 5) „Nt. Nagy 
János esperes űr halálára" írott versek. 6) „Koporsók és 
sirhalmok, a megholtak árnyékának szentelve Nagy József 
és Kiss Áron prédikátorok által. Sárospatak, 1832". Tar
talmaz a) halotti búcsúztatókat, melyekből 10-et irt Kiss 
Áron, és b) 15 halotti éneket ugyancsak K. A.-tói. Az 
egész 285 lap 8-rét. Használják sok helyen most is. *)

14) Fésűs András. Született Hiripen, Szatmármegyében. 
Tanult Szatmárit, Debrecenben, Göttingában. 1831-ben 
szatmári, 1841-ben debreceni, 1843/4. országgyűlési pappá 
lett, volt egyházkerületi főjegyző is. Művei közül 2 jelent 
meg szatmári papsága idejéről, jelesül egy prédikációja, 
melyet I. Ferenc király halálakor; továbbá egy más, 
melyet Szatmárról Debrecenbe költözése alkalmával tar
tott; utóbbinak cime: „A 11 éves hivataloskodásáról szá
moló vallásszolga beszéde. Debrecen, 1841." 16 lap. 4°. 
Később megjelentek „Ünnepi, alkalmi" s „Országgyűlési 
beszédei" is stb. (Bartók Sz.-N. tört. 147. lap.)

15) Lugossy József. „Tisztfoglaló egyházi beszéde, 
melyet hitszónoki hivatalába léptekor a szatmári ref. egy
házban 1841. jun. 20-ikán elmondott", kijött Debrecen
ben, 1841. 28. lap 4°. Született Felsőbányán, tanult 
Debrecenben, s a külföldi akadémiákon, aztán atyja mellett

*) Ezeken kívül kijöttek tőle: 1) „Tisztelettevő versezet hg. Brettzenkeim 
Károly statutiójára. Sárospatak, 1808.“ 2) „Erdemoszlop Lónyay Gábor statutió- 
jAra. Sárospatak, 1808." 3) „A báró Vay familia három halottjának emlékére fűzött 
koszorú". 4) „Carmina in honorem serenissimi principis ac primatis regni Caroli 
Ambrosii; dum in itinere suo civitatem etiam Patakinam benigne inviseret". 5; 
A „Hasznos mulatságok" 1826. 26-dik számában „A szalmás üveg" című verse, 
és 6) a Nagy József által 1813-ban kiadott „Poétái gyűjteményben" Sárospatakon 
megjelent számos költeményei. Kéziratban maradt, de már sajtó alá rendezve volt 
műve: „Templomi Istennel társalkodás, két hetek köznapjaira való könyörgések
ben. Egy függelékkel, melyben a betegekkel vagy azok mellett háznál mondandó 
könyörgések foglaltatnak stb."; továbbá 4 nagy 4-edrét kötet egyházi beszéde, 
melyekben több templom- s torony-szentelési stb. foglaltatik: végre egy füzet verse.



Felső-Bányán káplánkodott, honnan 1841-ben Szatmárra 
hozatott papul; de 1842-ben már Szigetre ment hittanárnak , 
honnan Debrecenbe vitetett tanárul. Tagja a magyar tudo
mányos akadémiának s szerzője még több jeles műveknek.

16) Felsőőri Cseresnyés Sámuel. Életrajzát lásd a 
szatmári iskola tanárainak életrajzai közt. Müvei legna
gyobb részt kéziratban maradtak. így p. o. a költészeti 
és szónoklati osztályok számára s a tiszántúli ref. egy- 
házkerüleCmegbizása folytán kidolgozott kézikönyvei. Bar
tók állítja (Szatmár tört. 193. lap), hogy a „Tudományos 
gyűjteményben4* jeles mathematikai cikkei jelentek meg 
nyomtatásban, valamint gyászbeszédei is jöttek ki sajtó 
útján. Mi a következő cimű művét ismerjük: „Halotti 
emlék, melyet néhai m. cs. kir. tanácsos Kisdobronyi 
Isaák Sámuel úrnak gyászos sirja felett tiszteletből emelt 
Felsőőri Cseresnyés Sámuel a szatmári ev. ref. gimnázi
umban a szép tudományok k. r. professora MDCCCXXXVI. 
észt. dec. Nagy-Károlyban44. 4-rét 12 lap.

17) Sarkadi Nagy Mihály. 1814-ben ref. gimnáziumi 
tanár volt, később polgári pályára lépvén, Szatmár-Né- 
meti országgyűlési képviselője is volt s mint ezen város 
polgármestere halt meg. A Bartók G. által „rendszerbe 
ütött44 Szatmár-Németi történetét eredetileg ő irta.

18) Kiss Áron. Életrajzát lásd az espereseké közt. 
Dolgozótársa volt a „Sárospataki füzeteknek44, a régibb 
és újabb „Prot. egyházi s iskolai lapnak44, a Révész Bá
lint által szerkesztett „Egyházi könyvtár44, valamint a 
Ballagi Mór által szerkesztett „Lelki44 és „Házi kincstár
nak44 s ez utóbbiakban megjelent egyházi költeményei, 
költői képességéről tesznek bizonyságot. Újabban lefordí
totta a Geleji Katona-féle kánonokat s a sz.-németi nem
zeti zsinat végzéseit, melyek a szatmári ref. e.-m. statú
tumokkal együtt, de e külön cim alatt is megjelentek: 
„Egyház i  k á n o n o k ,  melyeket részint a magyarországi,
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részint az erdélyi régi kánonokból egybegyüjtött, gtb. 
Geleji Katona István.... 1649. s függelékül a Szatmár-  
Német iben  1646. évben tartott Nemzet i  z s i na t  vég
zései" stb. Kecskemét, 1875. 100 lap, nagy 8-rét. To
vábbá leforditá a két erdó'di, óvári zsinatok végzéseit s 
a csengeri konfeszsziót s kiadta ezen cim alatt: „A Szak
in árvár megy ében tartott négy első protestáns zsinat vég
zései". Budapest, 1877. 8°. 64 lap.

19) Bartók Gábor. Életrajzát lásd a szatmári iskola 
tanárainak életrajzai között. Számos miivé kéziratban ma
radt; több dolgozata pedig nyomtatásban is kijött, igy 
„Székfoglaló beszéde, Szatmári, 1856". „Szatraár-Németi 
sz. kir. városok polgári s egyházi történetei. Szatmári, 
1861." Szigeti tanár korában irta az „Eleteszélytant. Pest, 
1855." Dolgozótársa volt a Sárospataki füzeteknek s több 
lapnak.

20) Berky István. Életrajzát lásd az e.-m. tanácsbi- 
rák életrajzai közt. Fiatalabb korában a Török és Székács 
által szerkesztett „Prot. egyházi és iskolai lapba" dolgo
zott. Ezenkívül több különböző alkalommal elmondott egy
házi beszéde jelent meg nyomtatásban, melyek közül a 
következő címűt ismerjük: „Kálvin reformátori főbb érde
mei, s a reformáció kétségbevonhatlan hasznai". Kiadták 
1864-ben Boros B. és Vajay K. „A nagy reformátor Kál
vin János emléke" című füzetben. *)

21) Ábrái Károly. 1853. szatmári ref. segédlelkész 
és tanár lett s innen Hódmezővásárhelyre ment tanárul; 
később polgári pályára lépett. Dolgozott több szépirodalmi 
lapba, ünállólag megjelentek tőle: „Történeti beszélyek". 
Pest, 1859. „Emléklapok a hazai történelemből". Pest,

*) Ha nem egyedül a ténylegesen működött egyének és műveiket sorolnék 
fe l, megemlithetnők a n.-károlyi születésű Dr. Heiszler Józsefet Szatmár válasz
tott lelkészét is, ki Exegetikai s Dogmatikai felolvasásokat, Egyháztörténelmi ké
zikönyvet , Egyházi munkálatokat s a Keresztyén ember könyvét irta.



1861. Ezeket követték: „Az utolsó Szapolyay“ ; „Egy 
esküszegö király“ ; „Brankovics Ilona “ ; „Nagyhazafiak** ; 
„Magyarország 1848—1849“ cimü regényei.

22) Kanizsay Zsigmond. 1855-ben szatmári tanárrá 
lett; de később ügyvédi pályára lépett; most e.-m. ügy
véd. Egyetlen műve következő cimet visel: „Emlékek a 
múltból. Eredeti történeti beszélyek". Szatmár, 1863.

23) György Lajos. 1852 —1865. németi lelkész stb. 
Művei közűi megjelent: „Sirkőszentelési beszéd Vékony 
Juliánná hajadon felett*'; kijött egyéb gyászbeszédekkel. 
Pest, 1859. „Népszerű megemlékezés Kálvinról, mint 
igazról**; megjelent a nagy reformátor Kálvin J. emléke 
cimü füzetben. Szatmárt, 1864.

24) Illyés István. Lásd az e.-m. tanáesbirák között. 
Műve: „Hivatalfoglaló beszéd, melyet... elmondott... dec. 
21. 1862“. Szatmárt. 7 lap 8°.

25) Fejes István, most s.-a.-újhelyi ref. lelkész, 
1857-ben f.-gyarmati segédlelkész volt s mint ilyen egy 
fűzet költeményt adott ki „Szamosközi dalok** cim alatt.

26) Illyés Bálint. Született Fehérgyarmaton. Tanult 
Sárospatakon, honnan Marosvásárhelyre ment gimnáziumi 
tanárnak, aztán szatmári káplán, majd t.-becsi lelkész 
lett, honnan Kisújszállásra vitetett s itt e.-kerületi papi 
aljegyzővé választatott. Mint t.-becsi lelkész dolgozott a 
Fördős-féle Papidolgozatokba s a Prot. egyh. és isk. lapba; 
továbbá több vegyestartalmú s szépirodalmi lapba, mint 
a „Vasárnapi Újság**, „Magyarország és a „Nagyvilág**, 
„Nővilág**, „Nefelejts** stbbe. Temetési és emlékbeszédei
nek legalább is felerészét Szatmármegyében irta stb.

27) Lénárd István sz. dobi lelkésztől megjelent: „Egy
házi beszéd, melyet pappá választatásakor elmondott 
1865. márc. 19. Szatmár. 1865.“ 8 lap 8°. Mint theologus 
is adott ki egy füzet egyházi beszédet Fodor Györgygyel 
együtt „Istenigéje a fiákban és általok** cim alatt.
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28) Zombori Gedő 1861 — 1868. szatmári ref. gim
náziumi tanár ás később segédlelkész, most megyaszói ref. 
lelkész. Önállóan megjelent művei: „Fény és árny. Történ. 
beszélyek“. Szatmár, 1862. II. köt. „Magyarkirályság 
földrajza14. Debrecen, 1863. ,,A heidelbergi káté értelme
zése44. Kolozsvár, 1866. „Az Úttörők. Regényes korrajz 
a magyar prot. egyház történetéből44. Sárospatak, 1866. 
Ezeken kiviil dolgozott a Sárospataki füzetekbe és szer
kesztette a ,,Szatmári tárogató44 ciraű lapott 1862 —1867. 
s dolgozott bele.

29) Csécsei Nagy Miklós. 1863—1875. szatmári, je
lenleg makói lelkész. Önállóan megjelent müvei: „A jel
lemképzés, mint a nevelés főcélja44. Szatmár, 1875. 45 
lap 8°. „Kibúcsúzó egyházi beszéd. 1875. iun. 27.44 Szat
már. 12 lap 8°.

30) Joó István. 1865—1873. sz.-németi lelkész, je
lenleg debreceni ref. t.-képezdei igazgató-tanár. Önállóan 
megjelent művei 1865—1873.: „Egyházi beszéd az isko
lai kötelezettségről44. Szatmár, 1868. „Egyházi beszéd. 
Ezekiel XVI: 44.“ Szatmár. 1870. „Egyházi beszéd a 
reformáció emlékünnepén. 1870. okt. 30.44 Szatmár, 1870.

31) Bihary Péter. 1869—1873. szatmári ref. gimná
ziumi , — jelenleg pesti ref. gimn. tanár. Ez idő alatt önál
lóan megjelent tőle: „Rövid nevelés- és oktatástan, vezér
fonalul a póttanfolyami előadáshoz44. Szatmár, 1872. Ezen
kívül a „Szamos44 cimtí lapba, mint főmunkatárs igen 
sokat dolgozott stb.

32) Csorvási Pál. Meghalt mint f.-daróci ref. lelkész. 
Egy kis füzet versét halála után neje adta ki „Gondolat 
szülemény44 cim alatt. Szatmárt, 1871

33) Pásztor Károly, jelenleg gacsályi ref. lelkész. 
Önállóan megjelent műve: „Emlékbeszéd... t. Márk Fe- 
rencné sirja felett44... Debrecen, 1873.

34) Filep István, jelenleg fiilesdi lelkész. Önállóan



megjelent munkája: ,,Egyházi beszéd , melyet lelkészszé 
választásakor elmondott stb.“ ... Debrecen, 1872.

35) Gergely Károly, volt szatmári s most debreceni 
ref. gimnáziumi tanár, egy „Emlékbeszédet" irt „Deák 
Ferenc felett" 1876.

36) Tabajdy Lajos szatmári lelkésztől egy „Bekö
szönő beszéd14 jelent meg önállóan.

37) A korán elhunyt csekei lelkész Gönczy Kálmán, 
egy „Beköszönő egyházi beszédet11 adott ki Beregszász
ban, 1877.

38) Kótai Lajos szatmári tanitó önállóan megjelent 
művének cime: „Az osztrák-magyarbirodalom rövid föld
rajza, főtekintettel a magyar királyságra11. Szatmár, 1877.

Az e.-m. lelkészi s tanítói karból többen Írtak még 
egyes folyóiratok- és lapokba. Ezek között különösen meg
említhetők Bartba Mór sályi, Kalós Péter t.-becsi lelké
szek. Ide lehetne sorozni még a szatmári ref. gimnázium 
tanárait, kik mint igazgatók — egymást váltva, — gim
náziumuk értesítőit szerkesztették. Közíílök Rácz István 
„Ásványtanának*4 megjelenése várható, melyet népisko
lák számára irt.


