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Nagy Tifzteletú és Nogytudomdnyzí ! 

TOTií PÁPAI PÁL URNAK, 
az Áúi Riformáta Sz. Ekkli:sia Lelki P:ífz-, 
torá,zak, es a Helvetziai "f'-aúástéuü kövail 
Tríl a Dunai F;]tifztduú Superintmdentzia 
Fo 1Votáriuj'sának. 

TiJ'zte!endiJ SZABD JÁNOS URNAK, 
'a Tatai Egy!tá.:�i 111egy, Esper,f!Jhu� .. 

Tifztelendu KETSICEk!.ETHI ·s1G-
MOND URNAK. , 

a. ·pof�árdi, Refonnát!i. . Sz.rnt Ekklésia.
Lelki Páfztorának., és a Paemarwni Egy-
házi .Afcgy, Espcrej1Jé1uk.

� 
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_ · Tifuelen:dJ ·BUZ.1iS P.11L URNAK. 
. 

. 

a Tapoltza._[;�i Reformúta Sz.ent Ekk/;sia 
Ldki PJJz.torá.nak, ;s a Pápai Egyhft.ú _
]',Jegye Es1n?·ejlji:luk. , . 
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Tifz.tele,;dJ FARKAS JÁNOS URNA!{, 
· a ·Rév Komáromi Reformáta Sunt Eklcii:
sia egyik Lelki Páj',;:,iorának, és a Komá
romi Egyházi Megye Esperefljének.

Tifzulendi'i VÁSÁRHELYI SÁMUEL
. , . URNAK, . · · 

a Tsokonai Reformáta Szent. Ekklésia Lel
ki Pájzwrának., és a beLsu Somogy Egy-
házi }.-iegye E_sperejljének. . · 

Tifucle,zd;'j FÁBIÁN JÓSEF URNAK,
a Veres Berényi Re.fornz!ua Szent Ekklésia
.Ltlki PJ.fuorának és a Vefzprémi Egyhá-
zi Megye Esperejlünek. · · ·. ,
Tifitdend:'j NÉMETH FERETZ URNAK, 
a Füzes Gyarmathi Reformáta · Szmt Ek
Jc.l/:sia Lelki Páfztor!mak, és a Barsi Egy-
háú M.gye Ejperejljének. · _ · 
Tifztelmdu BALOGH: MIHÁLY URNAK,· 
a Perötsényi Reformáta Szent Ekklésia 
.Lelki Páfzwrának, é, a l)rtgel Paiánki 
Egyháú Megye Esperejljé1uk. .. 

Megknlömböztctett tifztolettel ajfolja 

az lró. 
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ELÖLJÁRÓ BESZÉD. 

Ts�k nem háromfzáz efztendeje már az011 

Vallás?eli Reformátzionak, melly minek után-
na.Néma Orfzágon, és Helvuúában, amott
Luther, itt pedig Zvinglius munkájá után
erót vett, a két Magyar Hazáb-an is az lfte
ni bólts Gondvifc:léstól ·erre a végre eloálli
tatott Ekklésiai Tanítók ·által, a r�formált
Vallásra tért Mágnások, ·és Fo Uri Rendek
pártfogása és oltalma alatt ugyan a·z elkez
dctett. Attól az· idorol fogva tehát, hogy Pro
tefiáns Ekklésiák kezdettek hazánkban lenni,
úgy kívánván a jó Rend , é� a környülállá
sok, de más Orfzágbeli Proteftáns Ekklésiák
peldája ktivetkezesébol, -_ 's az Egyház_i Tor
vények vagy ,Kánonok rendeléséb�l is kellett
azokban kifsebb és föbb Igazgatokat kirendel-
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ni 's elol állitani. Illy Ekklésia Fo Igazgatók 
voltak eleitol fogva valamint más r�fzcibcm,az 

· Orfzágnak (némelly VárrnegyebeliEkklésiákat
kivéven, rnellyek a Püfpöki Hivatalnak egéfz
Századon kerefztúlis ellene voltak) úgy ezen

, Helvétziai Vallástételt követo· .Ttíl a Dunai 
Superintendentiában is a Superintenden�ck_ 
vagy Püspökök kiknek munkájok, fáradságok,

és fzenvedések által fok · Ekklésiáink ne_m 
tsak megföndáltattak ; hanem virúgz6 álla-

. potban is tétettek. Ezen Ekklésiai Fo Híva· 
tal, melly fokfzor annál terhefsebb volt•

mennél terhesebb_ környülállások kozé ,vál
tak Ekklésiáink helyheztettve, az 1608-dik 
efztendobeli Orfzág- Gyulésének IS6 Tzik
kelyében torvénnyel is meg állitatván, -
VI • dik Károly  Felséges�ira]yunk alatt pe

dig,· és kéjobbi polgári törvényeink által is 
újjra meg erosittetvén, Ekklésiáink hafzná• 
ra _és_ difzére e jelén val�_ idóbcn is fenn áll.
- A régibb 

0

idokben ugy�n f5t, 's hat Su.
pcrintendenseink volt_ak, mint ez egyebeken
kívül Kanisai Pálfi János Túl a Dunai Re
formátus Piifpöknek Erdéllyben; a Fchér
'\'ári Profefsorokl1oz 1636 ban irt leveléból,
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mellyet oda lejjebb a maga helyén_ elolmu
•/atimk, világos: de 1734tól fogva I'_iispökje
,ink fz.áma, VI l{ároly Fclségr_s IHrályunk.( 
nak úgy tettzvén, 's az Orfzág négy nagyóol:( 
kcrületcitól neveztctvé� el St;eri�tenden
_tziáink , négyre. határoztatott. A melly négy
Sopcrintendentziák ez ido fzerént való Püs
pökjei . ezek: Itt a Tul _Dunaiban viseli a
Superintendemi hivatalt: Fötifztdetü Tor

kos -/aka_b Ur, a Pápai Ref�rmáta Ekklésia 
Lelki . Páfztora·. · A Duna mellyékiben: 
Fótifzteleti1·· Vég Veresmarthi Sámi.Jel Ur 
a Ketskeméthi Reformáta Ekklésia egyik Lel-
ki Páfztora.- A Tifzán túl valóban: Fotifz
teletu Benedek Mihály Ura Debrctzeni Ref._ 
Ekklésia egyik Lelki Páfztora , - A Tifzán. 

· innen valób�Q_: Fotifzteletil Öri Filep Gábor
. · Ur a Szentpéteri Ref. Ekklésia L. Páfztora. 

' 
. 

. 

' ' 

· Nem tagadhatni. azomban, hogy mia "ti:, ..

lunk leg távolabb élt Superintendens"einknck 
is fokkal tartozunk: mert azokban az Ekkl<;. 
siákban, mellyekct ók fundáltak , és a mcl
lyeknek olly sok hányattatások közt v�ló 
megmaradáfokért , következésképpen a mi 
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boldogsigunkértis a Felséges Iften elött fok. 
fzor sírva b.önyörogtek, . mi békcfségben 
és tscodef,égben élünk. Illo dolog v:olna te
hát lc.özönségefsen fzólván, ha Hazánk Tú- . 
dofsai kózül valalti, az e.i:ek cránt való há
ládatofság megmutatásából is, a Magyar Or
fzági Református minden Puspökök . Hiftori- . · i 
áját m�g írni, a. mint az Erdéllyiek már ne• 
künk peldát is . adtak,· meg írván á tudós 

" Bod P(ur Smirn,ai Policarpus. tzimil , � 
és 1776 ban kiadott könyvében az o Refor
·mátus PUspqkjeiknck életeket. Ugyan erre
ferkcnthetnek . bennünket . az Evangélikus
Atyafiaknak ezen materiában tett pr?batéte- 1 

Jek is� M:-rt a mi az EvangéÍikÜs �üfpöko
ket _illeti ; azoknak életeket egy magát 111:eg
·nem nevezo lr6 leirta, és azt 1791. ben ki is
adta. (a) SchmálAndrás pedig a nálam is
Kézírásban meg lévó Ekk.lésiai Hijloriájában
azt írja,. hogy o Magyar Orfz.igi Evangéli
·kus Pu�pökök hiftoríáját ( kiknek Laiftromá.t
é� . is Fotifzt. Crudi Dánid Superintendcns

, · · ( a.) A Kön;v titu��ísa ez : K_u_rze_ Gefcb.�c�te dtrSuperintendenten .Augsburgijche" Konfejs,on "' GroJJjtJrjtcn-
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és Pofoni Evang. Predikátor Urnak fokat éro 
Eh.klésiai Gyiijteményéból magamnak leirat
tam ( b) egy különös könyvében megirta ; 
.de ez ·a munka mind eddig is val�kinél kéz
irásban, és az Ekklésiák, 's Literalura nagy 
kárával _közónséges hafzonvétel nélkül áll..
Rülönosen is a Túl a Dun�i Evangélikus 
Püspökök hiftoriáját nem régiben nyomtatás
ban világ eleib(·n ,adták H.ainotz.i, Bellitz 
és Vilfinga (e) EgJ�edtll. a Reformátu& 
Tudosok felejtkeztek el az o Püspök,jeik1i>l , 

,. kik. ehben a materiában még mind eddig is 
leg kifsebb próbát fem tettenc:k. - Azornbari 

thum Siebtnbllr�tn Ht1·m11nfit1dt 1z91. - ( b) Sape1 in
tcndens Crutli Ur olly fok Ekklésiai Gyujtemén-

. nyel bir, hogy azoknak tsak Laiftroma mintegy 
30 árkus. - Hasonló fzép GyüjteménRyel bir Tifzt. 
Senior és Pah>tai Prédikátor Hrabo·viizki Gyo1·_v 
Ur. Kár volna, ha a Tifzt. Sinai Milr/61 Profe(sor 
Ur Ekklésiai drága, fok betsülés Gyujteményei 
eh•efznének. Ama Túdós Grof Teltki Sámuel ö 
Exccllentiája könv�esházában is fok kézirásban lé
vö �rág�, Gyűjtemények vagynak. (e) Dan. _Ha_f.
notz, Epqt. grnt11l. ad Job. Sipto1>its To'tJ, SuptrtnUn• 
dtntem tdit: Hald 174<3. - Ör-:.·t11dttc1 Vtrlt'ft EÖtif-zt. 
Na,(_y lflván Ur Super:·nttnde,11 /úkébr:n 'llaló htUlüekor 
Brllitz jónás Sopron 1796. - · Dunán túl 'Való kerillet
lun Ié11ö Aui;. C'onf. tartó EH/éúáknak mait lrét Száz•
tlokban élt Superinttndtnsti ViJjin.:er Er11efl lános Sop
ro,r 1796. 

·\ 
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' · ak:.'trl·} váblja is magára eit a Mu�ká.t; ugy
látfzik fok ahadájokk:11 fogna a kuf:.di.odni,

1 rnivel a Reformátio ha}:ialában az Evangé
likusok és .Hefonuátusolt közt az Igazga
t:ísra nézve femmi m·eg h�lömböztetés D.!In

vólt, _a honnan vagynak 'ollyan Püspókök,
kiket az _E·nrngélikusok , fzinte úgy . ma_
gok folckczetcbeli Püspököknek tartanak len
ni mint a Ref<;nnátufok. De e mellett a
Protefiánsok Jok \..vifzontagságokon menvén

lterefztül, fok Ekklésiák régi_· Leveleik'tol,
.. .--

t" és Jegyz? könyveiktól meg fofztattak, mel-
Jyek vagy akkor mindjárt fcmmivé tétettek,
vagy va!amelly. könyv('sház �ugollyában a
molyoktól talán már cgérzen is megeméfatet
tek, vagy azokban,· hogy a.zoknak senki,
11 ülöno!'s

.
en pedig. azok, a kiknek �zokra ·

mint tulajdonokra fzükségek vólna, hafz.•
nokat ne vehefsék., fogva tartattatnak.

Kúlönöfsen a ,T1Ü a Dunai Reformátu.,.
· Püf pokök ·Életének le írására fokat tennének
. a Superinten_dcntiális régi jogyzo ,_ könyvek.
De a mi a Vefzprémi vagy Pápai régi Su
perintcndentiát illeti: anftak jegyzo könyve,
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vagy ProtocoJ,luma·a Rátz purztitásban, melly 
az utólsó R.ikotzi zenebona alkalmatofs.igá
val e·�ctt, hová lett, fenld nem tudja. A Sa-

, mariai vagy J�omáromi Superinrendentiéi-
. 

\ 

_ nak van ugyan egy �t levélbol á.lló Proto-
. colluma, de az i s  tsak 

1

1652-dik ef.ttendún 
kezdödilt, és 1663-dik efztendeig megy, -
annak régibb jegyzó konyvéról már ma fcn
Jii fcmmit nem tudván. - Ezenkivul a mi 
1-égi Ekklésiai Iróink, kiknek. dirib darab ro·

raik eléggé. mutatják, hogy némellyek 1,ö
z�ilök tudtak volna jól· irni, ha refiek nem
lettek válna , a Túl a Danai Supcrintenden-.
tiabeli Ekklésiákról mind öfzve is a. mit ir·
nak, alig __ tefz hét nyóltz árkusnál többet.
A régiek llát keveset hagyván emlékezc\ben 
a Túl a Dunai Supcrintendentziáról, .•s an
nak Püspókjeiról: nem tsuda , ha. a mofta-
11iak azon régi dologról fokat nem tudha�
nak. De a mi keveset írtak is meg régibb 
lróink a Tul a Dunai Superintendentiáról, 
'• ann.1k Püsp.ökeiröl, az. is igen tökélletlen � 
mert példánakok_áéi·t. Lámpe ( vagy inkább 
Debretzeni .Ember Pál, a kinek kézirilsút 
nyomtatta ki amaz) megirván 'a Túl a Du„ 
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nai Református Pil!'pököknek tsupa-Laijlro

m:Í.t, a. mellett, hogy l(ronolo6iát, melly 
a · Hiftoria egyik· fzeme, reájok nézve 

· :nem folytatja, �eve� .abban mt'g ollyat is,
a ki foha itt Superint�ndens nem v9lt, hal
gat pedig ollyanokról, mint oda alább meg
látj�k_, a kik valósággal azJk v6ltak. Akar
ván tehát valaki már ma az illyes hijánofsá
gokon orvosolni, mivel mennél tovább hal
lafztjuk az: illy régi dolgok körill való· mo
tódzáíl: , annál ·több dolog merül feledékeny
ségben, bizonyosan fok nehézségekre fog

. akadni. - · Az i� igaz· végezetre, hogy né
melly Túl a Dunai Proteftáns Mágnások 
Uradalmaikban lévo Proteftáns Ekklésiák

. nak külön Superintendcnseilt voltak, mint 
a Grof Nádasdi ( d) és Vilfinge·r fzerént a 
Grof Battyáni (e) amaz Evangélikus, epe-

(d) :Meg tetízik a Pathai Iftván Ref. Sapcrinten
densnek Klafzekovits Evangéliku• Superintendenahez 
irt egy Levelének ezen titulusábql: 1Wulti jug4 eru
tlitioniI, et matu,4 Senectutis laude .Ornatijiimo Jt'i,o D.

Stephano Klajzeko'llits, Ecclt1iaru,,. in ditiont: Spe ct. et 
Mag11ifici Dominí Pai.lli de -Nád,r,l c•riflit11ta,um S11pe-

. rintendenti D. et Arnfro 1ieteri S. in Domino. _ . , 

,. 

•
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dig Református Mágnásoknak Uradalmaik
ban, kiknek vigyá1ások néha uak az Ura
dalombeli Ekklésiákra, néha pedig az egéf1, 
Ekklésiai kerületre is kiterjedt,  melly által 
a Túl a Dunai Püspökök hifioriájában újjra 
több züt·zavar, és nehézség okoztatik. 

Azon pedig éppen nem lehet tsndálko.t• 
ni, hogy a Magyar Orfzági Ref. Püspökök 
.Láiftrom.ít fzinte a Réformátio leg clso pont
jóig fel nem vihetjük. Mert Protocollumaínk 
eL efztén kivúl igaz az is� hogy más és tsen- · 
dcsebb Proteftáns Orfzágqkban is késón jött 
fel a Superintendensi nevezet, noha mag� 
a Superin•endcnsi foglalatofság eleitól fogvJ 
meg vált. Nevezeiefsen a Superintendensi 

. névvel, mel!yel Hieronymus és _Auguflinus 
,illet�ék leg elsoben a Püfpöki hivatalban lé-

.. voket, ezt a Görög· fzót l7rJ<i'J!07rCtf Deákul 
igy tévén ki Supaa_cundens, S�perirzunderzs, 
de a melly hivatalt a Magyarok Püs�k'név• 
vel tefz�ek ki, elrontv-án ezt a 'Görög fzót 
•1r10'Ho;ro(i, - ezzel a névvel mo-ndom Super

intendens a Protftánsok közt III-dik Krijlian
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Dániai Király titulálta leg elsoben 1.536-dik 
ef'ztendópen · á Proteftáns Piispökölc.et. ( f) 
Különösen pedig a Reformátusok közill fo
l_rnn títálták is ·a. Püfpöki yagy Superi_nten
uen�i nevezetet, mint az Angliai., Skotúai, 
és_ más Presby'terianusok, kiknek nyorndo
kit ide benn a Hazában még -a XVIII-dik 
Században is kovették azon négy· Esperes
tségek, melly_ek a Borsod,' Gömör, ](is · 
Hont, Abauj�á,-, Torna, Sáros, Zt:mplin, 
és Ungvár Vármegyékben voltak, és- a mel-

. lyekbe� lév°o Ekklésiák, bár a Szathnuír . 
Némui Egyházi Zsinat még 1646-ban a vi-

. 
. 

lági Uraknak ké"fésére is., ennek eJlene mon• 
dott,. tsak Seniornk által igazgattatt ak. 

De a Dunán Tül lévo Ref. Ekidésiúk. 
elcitol fo·gva Püspöki fó Igazgatás alatt �ol- _ 
tanak', kiknek [zárna ej elen való ideig 18-ra . 
megyen, a kiknek _életeket, mint azok egy
n1ás után következnek, � kezemnél lévo 
---·------------------

( f) Mofl1!i . .,, Ki,chen�eftb. 6. B. 124 4. r. - uii&
·Maclai11e Ann11rk.. old. 43.
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kézirásokb6l is, mellyek egy idóbeliek a 
. dolgokkal, melJyekrol fzollanak, · a köyet·

ke·Lendokben leiroin, -· clöre �1t'g azt meg
jegyezvén, hogy azon fellyul hogy itt sok 
·Reformáta Ekklési6.k az o régist:geket bi�o
nyos �atumokn.11 fogva feltalálják-' a mel· .

· 1yek ezen könyvben a for elött kh lineáts-_ 
kával vagy, mint a Németek nevezik _Lud

- láb jegygyel meg v.:tgynak jegyezve, azok
mind eddig tsak kézírásban hevert Do'cume1:
tumok vó!tak, és moft közö�tetnek lcg elsó
ben ált.:tlam a tudos 't'ilág,gal nyomtatásban.
- Ha a nagy tifzteletil Közönség ezen tse.
kély Munkámat, n-iellyben �nn.U inkább

1 .-megengedhelo lehet az elhibálf1s, rnennd

régibb, és elhagyattabb dolgok körül lrnrk.'.!
lódtam, jó néven . méltóztatik "venni, ezzel 
arra érzem magamat fcrkentetettnek le�ni; 

· hogy azon munkámatis, m�llyre már. fzép
Gyüjteményem van, és Proujl: ns Ekklésici •
Arkhi-vum név alaÚ világ �leiben adni fzán-

. dékozom, el kéfzitsem, - igyekezvén az
zal is mind· édes Anyai nyelvilnket, mind
Hazai Literaturánkat, mellyek n1ég igen egy.

. 
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forma Íábon állanak, ·a mennyire tólem ki 
tcllik gyarapitani; és pallé�ozni. 

Jrtam P,1pán },,fájus 23-dikán 
. 1807-_dik efzundJben. 

TÓTH FERENTZ i:11.k. 
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( .Ana:·.:iufl) (a) dc hogy o clú!t.e. már kd. 
}(.'tt itt lenni Református Piil"pöirnc!\. abból 
hihctö, mivel Hül'zárnak ezen Superinten• 
de11tiában volt Pü1'pökösködise 1.568-ra téte• 
tii\.; 1.568 elcHt pedig mind a Babton md-

.. lett, m111rl a Törő,¾. .3á.Lint, és annak ma .. 
radékinak Páp ,i 's Gel'i:tesi Urod.1!maiba·1; 
niio<l a Somo�y-ágban igen fol\ , cs v idg
zó Rcformáta Eklési5k voltak, a mcllycket 
ava�-y tsak_a több Superintendentbk,,ak, leg 
köulebb a l�omszcd liaranyaiuak , hol 
.1 553 cnl fogv, Református Püspök á!!�I ip.az• 
gaEatt.., k at; Eklésiák példáiá1 a, id� gondol• 

----------------------�----. 

i 

· (a.) l-I1ífzdr Gcil nevéhez; ezt is- h:nd tel"zik \
Ailoxillf, a •Qit fokiln aL ó kercf:t.t nevétid (zol�Lak 1 

venni. Vélekedé�em rurént' nt:m vúlt ·e nrki k�- \ 
refzt 'nev,e: mert a !)u!linserhez irt Lev;;ie alil ne
vét alií irván tsak H.:,f� .. , Ci,./n:ii\ irja mag:ít ·; ma· 
g.t pi-dig a kcrefzt 11::vét Hak <:l num ln�y1a vol
na. ·- Dc Ekklé:w1i íróink ill többnyire Ú:ik 1-J;:. 
/�ár G.ilnak irj,ík ötet. - An,,yit teíz hát �:.: A;1,!• 

XIIIJ' az·ö·neve utin, mint: ,tli!tat!r.,:. A· Heform,l• 
tiok--,r ugyan i� ÍLn.rctték a mi i\tl.1gyar tudó�aink' 
Gö ,ö�, és Oc„J, nyelven t•?nni ki nem tn k magoli. • 
Ncvek�f, melly a Famíliák kárával efotl nieg, 11a
nt:m nemelly Magyar fzók-at is. A Piiípökjeink pe
dig Deákul írván töbhnyire Leveleiket, Nevek alá 
irá�a után ezt (z:ikták irni : l,!d·gilí/I .E11iscor1u 'i 

. melly annyit ttíz, mint: 111!/ta.t!.:.ll t':!fpi;k; - Ana· 
xius pedig, �ag_y Görög végezettcl ct;•[,(�toO' ,éppen -
azt tefL, liogy: · nr:'!tati..n, idig1111;. Hufzár G(1l i11 
tehát : l1;d ,1;>1_,u Epiico1.111sndk , a�a�1�0· Eil'lbY.1)7rc,1T11a k 
irv:í.n 'magáL: az A11;ixi11s innen rilgadhalott az ö 
n�véhez, '11 ezért van, hogy fok Iróinkban i.�Y ta
láljuk az ö nevét felirattatva lenni: Gq.i/1u 1-1,fr,ár-, 
.A11axi11s, - Ugyan ötet kö:tönségefcn tsak Gcii Pap• 
11ak. hh•ták,
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iván ·át akkori környülál/ás·okat is Fé5 Igaz" · 
gató és Vigyázó nélki1l hagyni nem lehetett. 
:k:' mellett, mind a Toronai ( már azonn 
akár Temesvárt értjük Thobzai, Párizpápai • 
és Lampe után, akár Torony át a Drágfi jó
faágábiin feküdt helyft'get) mind az ()vári 
Relormátus Zsinatokban, amaz 15.50-ben t

e pedig 15.5-1·-ben tarratv-án meg vólt hatá
"'. 

· 
tozva, h'>g.Y a Reformáta Eklésiákban a Su. l 

pednte densi.Hh acdt és nevet meg kell hagy„ 
ni a honnan Hevesi Mi!záLy 1.5.5i-beo a Tü( a 
T11z i Reformáta Eklésiák Superintendensé
,,é me� is tétetett. Erdélyben is aL úvá.ri 
Zsinat. végzésére provokálván � Református; 
�uperi11tendenst tettek ( b) sőt. mind ezc!-� 
elóa már 1.547-ben Bakon_yi Albert Czeglé� 
di Prédikátor,61 mint a Pefti-vidcken lev� 
Reformáta Eklésíáknak Superlntcnddntéröl , ill-':y emlékeznek Larnpe és .8od Gyö1gy (e) 
Ezektől hát bi.ionyoffan 'a Tul a Dlinai Ek
kksiák _fem mar ,d�anak el, ha mind�.Y ·árt

{b} Bod Smirnui PolyJ.arp111 9. 11) old.� (e) Bcd
Gyür_:·j, a M;igyar és Erdélly1 Rcformá1a Ehkl�111ük
t1a-k Hil\oriáj11 , melly fok régi éP. eredeti Doc.ú•
mentumokkal volt megga2:rla3itva; úgy vélcked·;énJ
hogy azt a. Hazában ki nem lehet nynmtami, B,/. 

•gimnba, a Haza nagy k:'trá\"-al felhüldötte, a· hol
... az foha ki nem nyomu1odvi\n 11:inn drága Docn•

h:lentumok, idegen Orl":i:ágon Vefztek el. --- Melly 
becr,ep. Gyüjtemény v6lt az megltiiet itt!lt:i azoit 
ce:y pár· Darabból, mellyekbe a_ Prr,tdla"111· ,lia_ená-

, fulc és leg etsiJ· Refo:matorai11k fzámláltatnak elö, a' melly Darabokat kinyomtattatva lehet látni: �,1,-. 
· .· .rcr:llallea Groninga,;a nevü könyvnek 7-dik Darabjá,
•

1 ha11. - !tt i• van ewlekezei .iakon;,1n/J. -



20 Hufzár Gál. -�-

az elsöbb Pilspöl,einknek neveit · már ttJA 
nem tudjuk b. - A mi hát. 

1-Iu(z.ár Gált illeti, az ö fzületc:'se 's rnriu]á.
sa hely°éröl, egylzoval Préclikátnr!'ága elöu vn• 
ló életeröl én femmit nemtudnk.- Hogy ta. 
miJt t.:rnbcrnek és·· épületes Prédiká tornélk 
kellett néki lc;rni onnan gondolh<1tni, rr·c, t 
a Debretzeni Ovári és Pápai iiren fé yes Ek
kiésiákban v sdt Prédikátori hivatalt. De 
á mei ctt, Páriz pápai fzerént egy vnlt ó a 
leg. ncvezetcl'sebh és leg elsöbb Reformálf r„ 

rnl� közül, kinek l?..onuottfaLfelépúése 12evil 
Ekklé»iai Hiíloriájjában, rnclly nálam is ké?; 
iní.sba;, rabltatik, Hulzár Gtifrol illy crnlé-

·, ke..::ett téietill .. ,, Ezt ;1z, Artik.alust ( ludniil
,, li,:.. 151.5) pedig irák r1kl,ori ibi">bcn Kopft�
„ tsi 1 lb·áu, és Sik.1osi Mihály S:íros Pataki 

. ,, és Ui-helyi Tanitéík, és azoknak Pátromt
„ s01{ Perényi Pé er dlen, - Hufzá1· Gál es 

. ,, Radányi Balás Debretz.enben" és ;izoknak 
,, Tutorok az ott való Ur Török· lftván el
., len.•� - D::-bretzenböl 1550:utánn hoza-

. ·tatott Moson Yármegyébe az Ovári H.efar•. 
mát 1 Ek.kl,:siúban, és hog_y abban ·s a kö• 

- rül belól lévo Ref. Ekklésiákbari jobb ren
det, és a Liturgiát ille,tó . dolgokban �dgy
fnrin. ságot vihci[en be, 1.557- ben és Ovári
Prédikátor koráhan Levelet küldött Bullin-

ganc k a Tigurumi Refor. Prédildtorn;ik · •'
1relly 11"n kér'e, hogy a .Tigurumi Ref. Ek
klé<;i'a Litturgi.:ijját néki és a Magyar El<.klé
siák fz4múra küldené ,meg, mdlyhez ezek. 



Püspök El, t ,. 
. ,, 

,. 

21 

magokat alkalmaztatnák. ( d) .l\·fikor, és mi- · • 
képpen fdelt erre Bullipger nem tudom : de 
a bi.wnyos, hogy az Ovári Ref. Ekklésiát 
finyes Ekldésiává formálta, a melly• 1674-ig
-virágzó állopotqan volt, de eun E_�zlt'ndo
·bcn az akkori Ovári R. Prédiliátor Urményi
Tamás onnan ki verettetvén, a Ref. Ekkl1�ia
mellyet Hul'zár Gál ott jól Pleg fundáiq.,,fot>�.
-r�unt tovább is ott virágozni.Óv árral aPdpai R.
El\klc:sia t:rnittására mikor hozattatort Huf, ár
Gál nem tudni. Vef-zprémi azt mondja, hngy
1 S77 tájján; de mivel ekkor már az o fija
Ilt1fzár Dávid vólt a Páp·¾i Prédikátor mint
a H:errze6fzolosi Kánonoknak, mellyek itt
nyomtattattak ki Elöljárobel�édffnek titulus
fabol világos, de egyébb ok0kból is hiheto,
hogy o mar ek,kor meg hnlt. Annyi Lcirnpe
U?árt bizonyos, hogy o -1.5613-ban Ovári Pré
dikátor korában Superintenciens is volt. De·
miv:-1 o a Dehretzeni kronikák fzerént mint.
Vefzprénii irja l �-57· ben, oda hagyván má.
enn�k eléitte De!Jretzent, Ováron Prédiká-
' toroskodott, azornban a' Debretzeni réfzne�
már 1,551;ben Református Püspökje volt: 0
tehát Debr�tzenból jővén, hol a,' Snprrinten
dcníl hivatal már lábra állitatott, hiheto, hogy
azon Superintf;nde 11tia kov,,téséból, metl,vból .
ki. jótt, a' Puspóki hivat :lt ezen a' rclzen
1.568 elem jóval is fel állitotta, A' mint hogy
a Tul a' . Dunai Superintendentiának edgyik

. protuculumában feljegyeztetvén a' két Super
\ -

(d) l:Ii(/oria Ecc/esi11? Rtfonuat.� in l-I1wga1·ia &'
Trn1ui/.va11ia a Friderico: L;impe Trajecti ad Rbi:1w:t1
� 728, old. 115. 



H _uf-i:.. ár Gál 

" intendenti5.kb,n volr Pii�pökök, Hurzár Gá. 
ról az iréltik. hogy· 1.557 ben Ovári Pap„ és 
Superintenc!ens volt, ·s hihető� hogy ezen

, ok�ol kérte ó 111.eg mint közöns�es lzemel.V
B111li11gert, hoµy az ó Supcrin!endentiájabell 
Ekklé-iáinak i'zámára a Tigurumiak Liturgiáj.,. 
ját küldené meg. - O,·árról tehát min• Püs-
pókó1, Pápára Pü r

pöknek é� .. Prédikátornak 
hoztúk C'clgytzersn1ii.d. H gy O hafznos, mun
kás, és bnzgn kegyes ember volt .• ineg tefz1k a 
már- mon�ottakon ki di! azon n:tinkáiból, m, l,, 
lyek az emii•éfl meg érdemlik. Irt o. még 

_ Ovári Predik:-ít0r- ko;·ában ec:gy Predikátiós 
könyvet• n;e)lyet iJly titulus ala'tt- ugyan Ü\'� .. 
rott J.5s8ban ki i!ii nyomt Hatott. Az Ur lé
�us Krij'z.tusnak s�ellt Vatsorájjáról, Kin� 
Jzerzvedesáöl, és ditsufsi ges feltámadásáról 
vai6 Prédiká, iók... Irt edgy Katekhismujl is, 
de a mellyröl sem Bod sem Horá yi , vala� 
mint a . mondottról is, n m emlékezn�k, a

mellyet még · 1630 bari is Ekkléíiai" Tórvén
nyel parantsl)ltak a Túl a Dunai Supe.-inten„ 
dentia E!ö.ljárói. hogy a Reform.�ta kifseba
Osk0lákbau tanittafsék ( e). - 0 kéf.dt ·tte 

(e) Lá_rd : ., A rt�culi Eccleiüarum Orth,:,doxa
•• ru� cis O=rnubiamnam in Com"itatil;>u11 $omo-, 
,, giensi, Veízprimien�i, Szaladienoi, Soproniensia•. 
,, & Caftriferrei exiíl. per V. Joh. Paulidem Canifai
;,um earumrlem Ecdesiarum Episcopurá in Sy
,, nodo Generali Papeusí anno 16�0 eelebrata pro.
,, mulgati. Cap. 7. n '2. Ahol ezen dologr61 e van: 
,, ln una quaque Schola Studiosis quidem Palati-...
�, nat,11, pueris majoriba11 .Siderii Hungarica, mino• 
,, rib11„ autem Galli H,,f-r.dr C�tech.e1i11 inculce"!: 
,, tttr. " - Ezen , :11 egréb Ekk.leai�i 1,Dég kézírá.a.�. 
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a�a ízép Éneket is mt>lly ;gy kf'zdödik: kö-
12yőrög1ilnk az lf!t:nnek Sz.mt Lelkének rr-int 
u az Oppenh_eimhan 16: 2hf'n ki ad•'tt Fóli
ához tóldott E··1�kek fellüi irá�ából meg- t• .-·
fzik. - A' Hertzegf�uLvsDn 1.576 ban nt>gy•
•ven Predikfitoroknélk iele,;lérekben kél�L;:-t ·
lOnonokat is az 6 Elölüüse ala 1 t· kéfzül:ek
nek írja V cfzprémi, Horán.Y.i. és B�d pedig 
ezeknek k iadattatását U!!yan ennek . 1ulai<l--
nitják. - De e.?;ekközül ediyik le:n láttaiik · -
hdiyes iiliitásnak l<·nni. Me, t a mi az ó r_·.

öliiüsét illeti: L:Jmpe ,· midón elólfzárnlál;a 
az -ezen Zílnc1tban iclenvolt Predikátorokat: 
azok közt H.úlzár G,ílt nem emlitti: ó róla 
pt-dig ngy · is mint E.lölülöról. u,cy is mint

Piispökról, de ug_y is mint más Superín:en
d;·ntiáb,'11 orla meg hivott fó P_api fzeméllyröl 
nem ha:g�ttak volna az irók, a kik m<:g az 
ott. volt közonségcs Pr .dikátorcknak neve:
ket is fcljegyzették. -·-_ Más az, hogy a Ba
ranyai Super1ntendentián:'lk a Hcrtzegl�öló(i 

· Kánonok hozáfJkor edg-y ig<"'n nae:y érdemü.
és tifztes öregséget ért Veref arthi Illyés nc
vU Püspökje volt: e helyet hát hogy a maga
Superintenrlentiájában vaió _Zünatban idegen
ember lett volna az Elölülo. 11em hihe1 ó. -
ldejárul az i�. ho�y azon Hertzegfzoióü Ká
nonok 1itulufsábf1n világosan mond,-.tik, hogy:·
annak a Baranyai Atyafiak irt::k aiJ nc
-veiku; Hufzár Gal pedig más Supedntenden�
tziából való Pr.edikátor volt. - · U:ollyárn,
a�on Artikulusokat .Huf�ár D/t.v.:d a Huí�d1r

ban levó' K!monokat, mellyekkel birok, C!!Y más
muaká1,11b,1n íogow a' tudós közi.in�éggel k::'.>zlcni.



]Iúfzár Gál 

Gál Fia 1.577 ben Pápán ki nyomtattatván·�
és azokat Skaritz,a Máténak ajánlván azt 
ir:a az Elöljáró;JefZC:deben, hog;v m;nekután
na ezeket ki nyomtatás végt;:t ó hozzá Skari
tza el kUldölte, és ó azoka( meg olvafta vol• 

··na, mh-hogy lá1j3 hogy azok igen fzükst'.ges
d,lgokról irattattak ki n)1omtat1atja, ,-dgy•
..{zcrsmihd pedig azt ugy vef'zi, mint a ln< l•
Jyel ótt'l a ki l dclig t'dgy�tallyában ó eJcHte
es,ueri·den volt, az ő baráttsága el fogadására
forkentette. (f) Ezek. így nem eshettek vol„
na, ha Huf'z.ir Gál ekkor eh volna, és a
.}.--Jertze;4°1'4ólófi Zfinat a.z ó Elölülése alatt tar
tattaWÜ volna • a mellybe11 p1:dig Skaritza

·rni,,t1 tudós és fó Papi ízetTidly jden volt ..
. ·és réf'zt vett. - A' mi pt>dig ezen l{ánonok .. 

nak Hufzár G:U által l tt kinyomtatu1,tását 
_illeti: ez·az állitá,s f'em bevehető: mert azon 
l�áuonoknak Elöljáró befzé<lében világosan
ki \.an irva, hogy az r,.kat Hulzár Dávid nyom .. ,
téltla ki· (g) 's ezen egél'.t · munkában fohöl
Huf.tá,r Gálról leg kifs�bb emlékezet fintsen,

A hban is. nagy érdeme van Hufzár Gál 
Püspök11ek nen1 tsak a maga Superintenden„ 

(f)- i11{fso, per te 1111per mihi Artic11lo, mi Scari-
�,e�- cum per{i:gijj�m � q11_0� de re(u-! •1Jebe_me1:ter 11ecef-, 

ju�11.r co11JcrtJ,to.r ej)e 1.:1d1, - 11/1�0 ajje1w, - </._tllJ 
'P'!dcm Ja�to cum erga_ te 111e11m a11111�11111 decla�are: '110-. 
Ju,, ut· q111 aute hac 1g11ot11.r , mi; , 1g11f/t11111 . m j,edt1f 
amicitifl' i1m11Jdtt' prr,'IJocafli. · • 

_(g) Docti_/J._,!''' a� Jio _'ll{ro · D. Jy!a_tb,t� �t-ar1z,eo 
K_e'IJ1110 E�ange/11 J�/11 l'h.nf!i Prtt'r.om_ fide!twm� Da., •
:vui 11 ufzar J-'auuo111u.r l'aj! or Eccle.r1tt Rape11nf; -

precatJtr. 
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tiájará, Irnnem az egéfz Vall3sra 's magyar 
Liieráturára n<:zve is, hogy ó Ováromz és 2• 

vtfrn P,Lpán edgy ktnyvli.yonuató mühdl„re 
állilott l't'l� ugyminl a me::i1yben körülbel°öl 
1630 ldg külö111bkülömbfde l1aíznos magyar,és 

·edák könyvek nvomtatt:!trak Id. Igaz . hogy
P.íri�páp1i Fere,itz az ö Erdélyi Fen.ixében.
ellnek fdálitását Török Báüncnak tulajdo
pitja, iii.Y fzoi'trán minekutánna a Könyv-
pyomt:,tó múhe!yeknek l'v'l g,v-r Orfaágbao
való nem létekkröl panafzolkodott. volna:

l,:iagyar O,:fz.,ág cbbe11 fz-eilved még na.e tiOrbát.j 
P(Jfon or1;01/á meg ehifb,m e hibát. 
1'ürük B'éii11t rcifx.erx,é P:íj-'(L Váro.rát, 
./l'J t:gmutatá a· N agy.rágo.r Uri 1;0/tát. 

A' melly állit;.snak annyiban ugyan hi
telt lehetne adni, a mciwiben Párh Pápai
Fcrenrzncl, az Attya Páriz Imre, a' ki má-

. fodík Rii.lt6tzinak Papja vó't, Pápai Kalmár 
és lak0s .Páriz, vagy P.íricz Ferentztól vé
vén eredetét, fokat tudhatott ollyaft a maga 
f1ülö1tc földje dolgairól, mellyek már ma· 

, fohol megirva nem talá tatn k, de e mell_ett, 
mindenek megadják Párizpáinak , vagy Pá

pai PJrh Ferentz:iek azt a ditsére!et, hogy 
o a Hiftoriai történ·telrnek eléggé utánna,
fzokott járni; mind az-által ezen o állításá
ban :izért r,em lehet egéfzfzen ·megnyugod
ni; mert a l'vfaf!yar Atlzenás !rója és Ho
rányi fzerént Hufzár Gúl álittotta fel a'.
l(önyvnyomtató mühelyt Pápán : ury de
Hulzár Gálnak 155_7 után kellett Pápai Pré
dikátorrá lenni, mivel 1557�bcn még Ovári
Prédikátor korában küldött Levelet BulLin�



gahez; Török Bálint pedig 1.s4r-ben fo��, .. 
1atott el a Töfoköktól,. és foha többé Ma
gyar Orfzágba vilzfaa fem jott, mi ··el tíz 
Eiztendei rabsága utá_n a Töröl\ök közt holt

me�; é;; izy nem Török B4lint alar1 álira
tOtt fel pápán a Könyvnyomt.itó inüh--ly. -
Az. hát a I<ronologiára nézve. helyelsebb 
állitá11:i Bud Peurnek és Horányinak, h,1P;y 
a-.:, Enyímgi Tőrök Urak aiatt. á•li1otta: f-1 

, Hufzár Gál �zt a' mühclyt. De kié volt hát 
tulajdonképpen ez a Mhhc1y? Horá yi azt 

· mnndja a Húfiár Gál é'etében, hogy azl a'
Török Urak költségén állitotta fel Huj'r,ár
Gál. De ezzel az a' mit Bod György a�.

· Magyar 0rfzági Reformátiot t'Zközló , és ·
legelso Prédikátorokról irt disserlatió;•
j4ban mond , ellenkezik, hngy tudniillik,
azt Hulzár Gá,l az. o tulaidon maga pénz1:n ·
állította fel: Hu_(i4r A,zaxiu.t Gallus (ugy
mond) Paffor Paperzsis, qui propriis, ex•
pensis eti(l,m Typographiam erexerat. (h) ..
A' Magyar Athcoén,ás !rója is így fziill errol
a' HLtfzár éle:ébc:1: Allitottfel Pápán Könyv•
nyomtató Mühelyt, melfy fokáig.fenn ma .. .
r(6dor-t Pápán a� ti halála után is a� Enyin
gi Törökök oltalma'�ások alatt. Lampe
is a' H�rtzegí'zölösi Kanonoknak Pápán való
ki · adatattalásokról emlékezvén. azt mondja�
Articulos ijlos utraque, latina videlicu.
& verllacula lfo.gva . fuis 'I)pis impressit
Gallus 1-Iujir.á.r. (i) Sör maga Hurz.ár Dávid
a Gál Fia a nevez�tt Kánonok eleiben tett

(h) Miscella'lfea (houing. T. 7. old. 361, (i) l.iam•
pe oltl. ,282, 
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Ajánló Levelében magáénak mondja lenni

a Pápai K<hyvnyomrató mühelyt: Areicu• 
Los UJ!Y mond ,ijios digno·s pueavi noftro f'u
biicere prdo. Es (' lchtttsrges dn1og is : mert 
a Refor01á1io elején más Proteftár.s Prediká
torok is· rartottali l'.önyvnyomtató mühelye
ket, .mint Bonzemij'e,a Péter a ki Semptér., 
és Detrekó Varában f:J!t, és nagy Kó 1yve
ket nyomrattatott - ki, · de a mühely és a 
n1ühfaer a magáé volt, nem pedig a M élto• 
ságos Balal'sa Grófé , a kinek és Udvari 
Papja vólr. Igy l{ohs,•áron . is Heüaié m�
gáé ,·olt a:· Typográfia , és Ováron is addig 
vólt Typ0graíia, mig Hulzár Gál ott lakon„ 
mert az Prédikátinit is ott nyomtatta ki; 
de az o onnan· való el- jövetele után vólt 
e? nem tudom: A melly törtenet ujra arra ád 
gyanút, hogy a Pápai Typogl'á.fia eredeti
k�·ppe11 Hufaár __ .Gálé volt, a' mellyet o a� 
ott lévé; n gy Ü$ko!,1 , és mi�den egyéb ke.. .,. _
ze alatt lévo Osknláknak hafznár.a áll:tott. 
fel, melyet mivel tselekedett, .ebben is az 
o Superintcndensi, és Hazafiui érdemét kell_
nékünk meg• smernünk. - Ebben· a Typo•
gráfiában nyomtat101t ki leg. �lsóbr>n Ma•
gyar ny Jven a Hazában a Heidelbergai Ka
tekhhrnus 1577-ben Boit elsó hón-:ik 13-dik , -· 
napján (k) de � mellyel a r_ofzfz magyar-

(k) A Debretzeni Collegiumnak Profenorá

'7S7 ben a Heidelbergai Katekhi!lmu1 mellett egy
ment? iráft illy titulus alatt: Apologia Catbecbeuos 
l'alatmtt '• a t. irván abban igy Czóllnak annak le�-
elsóben lett kínyomtattatá�áról: ., E mi Hazánk:..
,, b:rn is elkezdödvén a' RP-formátio ezt ll Katek• 
,, pi11mu11t a Helvétika Confe111i6val e_gy!itt Symbo,.
' . 
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Rúj'JS'ár Cál 
I • 

ság�:rt. rnellyet Bod Szala Vármegyei Ma• 
. gyarsá5nak nevez megvetettek. ( l) EL:en 

\ 

„ likus Könyvnek JO idején felvetrék: Ugyan is 
,, 158+ !Jen, és igy '20, az az húrz efztendc>vcl azu .. 
,, tán, hogy elófzfzör HeidelbergAban kinyomtat• 
,; tatott S:.i.áro�i Fer.enrz által magyarra i� forrlita• 
„ tolt. 00 

- De látni való , ho�y a Heidt:lher6al 
l(atel\hismurnak Húízár Dávid által lett fordi1áea, 
ha, a moü r,lindjárt emlirett állitá1< igaz volna is 
t!ak ugyan hét ef.qenrli.ivel elébb való a S,.,.,,o.rié•. 
nál - Azoo,ban az is igaz, hogy Száro�i a Hei•. 
delbergai K3tekhisruuft Dcoretz�ni Prédik;Í10:r ko
rában forditotta : ugy de 15�4 ben még ö Dt'bretz_e„ 
ni Prédikátor nem volt: 111,HL éppen ett:(l efze'l., 
dobcn ment fel Vitenbercában tanulni, -. Utólj;í-. 
r�, maga .j'z,1iro1i �z áttai"a lefordiLoll' Katf.: :<be�,n 
illy titalussal adta ki: l{utú bois, oz, a·z. , ;•éráé

j�k és Ft:Leletek u-:z:; Kerefz,t-,e';i Va/1, . .r <Í1;oi, d. _{), •
akbrl/, iliaeyar 1zyelwe jorditafott Sz,ira'si J i:r, ,:tz
Debretz.eni • J"itzyaf�ent, eiyha'� Leiki P,J'.:-:.torre ti Ital 
Debret'Le11ben 16::>4. Es igy zs ei'z1end,,n:l dt:bb 

·•, forditotta le és adta ki Huízár Dávid a l:it:i<it:lbc•
gai Katekhesift, mint Szárasi, 's e fzerént hibás 
áll.itás az is, hogy Sdrasi 1584-ben, é:; ÍI,!)" tsak 
20 e[ztendövel késöhben fordította volna le azt 

· Magyar nyelvre; mint elöfzfzör ljeidelbergában
kiadattatott.

(1) Ezen· igen ritka ltiadásból. ho11:y azt a Ma-
gyarságot is megitéJhcssük, a mellynt ez megvet•

,.letett ide tefzem a Könyvnek titu·u�sát, és az el
. aó Kérdéft: Titulus: l'atechcsit. A' Kerefz.té11y Hit•
-,,ó/ 11al<f rC:ui.l kérdésec , mellieket mi11dl'11 Ifi-:; kr:i-efr,
tyénnec t11d11i kel/; El.ró U1· llaP./a. l(érdés: ll1Jic':!:oda
teneked fiJ' kéJipeiz 11al<f 'Viga/ztalájod , 111i11d éLetedbétr

. '.1-111ind haláfodban? Felr:1et. E-:z:; boa akar t!/Lyec,
'.1-akár megbailyac, mind te/lejMl - lelkejl ól nem e1i1111a
ga111é, ba11em a,:; én hi'Vwt!ge11 Uramé é1 111et,1Jálto111,!, 
tu/aido11 a Jéfu.r Cb,ijlrué 11aaoc. Ki az "ó dr,íg cz" 
/ato1 fzent 'IJéreúel, 111i11de11 11emúl, hzíneim!rt elr1(et 
tiuin, e11gemit az Ól'dóg11ec mi11d,m hata/111,ib<fl, megfz.a-. 

' 
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Püspök Elett. 

Ratekhis�us mellé ragafztat�tt Könyör1;éfck 
köti vagyon az az Imádság is, rnclly a 'J'(,rö.
köktJL a Budai tsonka Toronyban '.tárt
lúrt>Júyé11, rabo/<.nak. imtídsága vólt ( m)

l1i.a1tott, tÚ 1Í.KJI c,/tu.huaz, hogy az. én 11w1;:; ei j-::.-entAtyu11111ac aka.atya ,zi/Jdi�,.J.i:1e111r<[i tsak e.r;y_ l.�i"-1!' Jz.a/a fem ubetic el s,,t ,nkabb mindeuduec 1d1t:.,Jie• (emre kel/yeíl J'z.olgalnioc. A1111ak okaé1 t i:i;gen;et az�; jz,e11i LetÁ.c11t:l bizo11yossá tJzen az. J'. óc tf,r:trói t il / ,.iuemet jet gniej'-7.,t,, �ugy et�nec ut;:n11a ted:,·r:se,r::c(llilell az. é11, 1J!e,,e111�a _el,;._ ec_, s az CJ akara�\._J.�nuc 11! 11dr:11b,:11 .- ,ú111111el s tu Keauel engedgyec: Ezt:a
Kuekl111lwu�11ak, melly a' P:\p:.11 Collegium Bii.,lio•thék:i;.iban meg van, az Elöljá1ú .B..:ízéde, "ary
Ajánló levele 11int11 meg Vajha meg kaphatrd.nl- ! 

(111,1 Ezen konyörgéil: mint a Magyar Ne.wutgyáí.líz,;t előadó ritkaságot ide leirom, mcllyn·.ku1 uJ uf�.il -ez: Az, Jji r:m1r:c parnut. olat-iboi 'Vdc,· A;;-
1�:i1 gc:··, u' fvri.ikuec dibösk-.:J.!se elien: i-i a' C,r,/;1,Jnu.J.: fze11t Gy11ir:Ae::.,t!tit, Ú a Keref-z.ty/11, l:i: � r:'al-111akut, t,.:',t_fe.sége el-akaria . rcutani, és puf7.t t,;;:i.A' JJ11dai Cz.ouka to1·c;1yban 1Jaló rubd.uaJ: !s t;,' ti.1,t!yomór 11/t . keref,,tyéud11ec, fze;·ez.tetett: KiL ec e'3 l111,1JJ·tig ,, ,1em oltyau boJ/z.11, mint a' úcwe Lit tejfiKere/úye,uJwec. · •. 

h 
• • '/·' Jrn • I l • � ' V ,itl1í1de11 .'utO CJroc e u J' en, 1111 e 'IJc-z:t,., ·. ii:rr:Júi;;;· C'l,rij!:mzac j-ze11t, Attyu, _ki a te jzert.'ma Jaddal ( 111e,)' te11eAi:d al/ot Jz-ere11t 1:alo ub:a·zu•cc,) és a' te Sz.e11t Lelkeddel egyetembe teremti:t t i:d ...,r111e1myet, jc'.ldet, 1 A.11iyalo1 ar , emlereÁet, és n:,:. dt11 Jcie áilatda_t: �.:s a' tefzab<!d. ta,rn,t,o<ib�J '/J:.,t·!f-::.,� ta1taj:;r. a, ,,,azgattz, 11//llde11eAtt. l\'tm tttlolad t"i

.:> ... , r'/ , t� ru�ga;lot, b�uem <:, te be., _t1es1egedl!ec, tit.�c j'zdi-Jn,I k, .;01w1, a te fii:duak i1ltafa fzo!a. uz. 0,11 e �-i nemzctui, et ez.s 111011dad. Nem alwi-om a' !•?711,rJ- ,, 11.bernec hai<iltit, h,w.:111 b(•fy meg tt!rie11 e'., é1h·�1t. "'�'� tis lll(;1Jdotacl, hogy tégcitd Je1:{t,-t!g.íl bi9i1::k e'· 1,·ilce/'eníje'r,ú11.b1c:c i.te_;c11, tfr 111/g f�-al, ... dftafr. b,-,n;ú) c t. ihiuyauu�yás fl,..teÍll:es b1�1ZÚJ,;c , túrc:deh::es j-'i.,z.i,r:1 esa' ti: b,:Jzfdcati,i r.1ufo· rettegc:ue!, u.úi:::.,a;cjsa11 l c. r�. 



Húfzá r Gál 

mellyról én úgy- vélckeElek, hogy az Hu„

fzár Gál . által fzereztdclt , mivd ;izonki4 

htnc le a• te Jz.i11yed etórt: Esmériúk ér sirnttyttc a; 
:ni· rettenetes bú,wnket, me/lyecci tégedet haragra i11-
d.itott1mc, _és nyil�cín 'IJ_ai/ync bo_..y ,5a� ite'/etbó/ bzín
teJtz henmmkt:t, s melta11 fz,,:nuedg,yuc e' rette11(td 
fS.tJ' wf�edei111eJ..et, kid:,:/ kó·r.011 �é15e; kiJPerz e,J/.,rosj'.5 
be�núnkct. Hogy a' J.·egyt:tlen idegen neí ,:�· toluay kép• 
p�n batarinkba. be. ióue1J, u:- m[ rurtom:m;:inkut. i�lycn
J:1111t/Jetlen 1,ujzt1ttyac: ·varomzkat, Jaiu111kut; ,sJ:o• 
lai11J:at , fzr:11tegyb1i,z,i11J..at és a' kc�JJé5,·"t rabollyac; 
'IJágyac lr ronttyac, 'I·_<:l!l!i j�� _e'l.,er embert ;gymár
toJ el -f�agg,1 tuan me_fjze 'lJtllO I rl.:gt·Jl U;:fzaiulr.ra ,; ·

h�ltig 'IJalci kejerii_ ra/JJ(i;; ra elboi;d1;�c: oll_)'rn; bc,iY J:, 1111:g_ az haJafoal u 11.:oezr:b: a 111111t me5,mcmdott,d; 
hogy a' Gog és i►lagog ,�i'!/ecb„és 1'.e:l.11: k�s:;etlm d 
ijientelen poga11ockaJ aliattz, /;o_j}'-:,ut a buno1Cc::-t, ÁÍc-' 

kel ei. -vtc,!sd 11.iúben a' ·te llCJ,L'<Í + elleued cr.cit:kc:dic. 
1'eneked Vra11z iganág arldauú ; nekiinc bed,'g ort::.a. 
pi:utas. Vijdly1íc_ · az V�'."'' ha_l'l!-$Í á�,. m,ert wf,�ez-.
turic elí,me. De 111111d a.z. a:tul, m,e1011 a Jetuben· ulra:k.,_ 
i.r, a·� ·Yr ·a.' 1l,li 'IJÍlci[, OIW6 11,1c Ú Ja' mi meg-::igaf-:.� 
tal ónc. Te boz,z.cid Jv!;c;;1111,:c az.é; t ke.::yu Aty .ne; 
kic kérút!11 e's esedez.Ű,:°il tc:nr:k,:d a' te fzercí11;a Fiadot 
,ryuyt0'11i:, kit i,gen fz,evettz, is i.:1bm azokat it fi.r• 
r.:ted, a' lric tel1oz.zad igax. iníttel meg tenet:é, Lé,fj 
irgalmiZI 11/Íilekú:(c a' te 1glr ct.:d fzere'n_t, 1/IOIJm.t:g_ h�;,. 
niinket _a' te j1ad11ac 'IJ,?rc11cl, boczard meg bziiu:tnA 
ket a' mi kóz,be i<ironk11ac cngt:tlel,11,uégeit!,'t: or.ts ki 
reátzc a' te f,,,:11t Lelked.:t , Ai mi bennúnc kezd• 
gy_cii teneked •. e!IJ•emeta órúc c.'/ett:t, ér oltson m,'g 
mi b1:m1únc, minden eL/eued '!Jalv go11&fz ki11ar.Icégok!t.t. 
Enybiitud meg; a' mi re uc bocz. tott igaz búntetéJ, .. 
det, a' te egyetlen ety fiadnak M11yúrgéuiért, kinu 
c-r,ac et.Jedól ú 111aga11ac uniyek,ban maradtmc meg; 
bogy a' te haragod nrinde11atú/ fo�va el ne w,z.(jie 
az emberi 1Ve11:zetet. Emlckexz.e'J meg Vr Ijl,m haJo 
ragodnac idei,:n �• te, ir5almaurjgodrul : ne geriezcl

JiJi egyjze1· 'r mwd a te barago1{t1t. 1�ert tt nem 
ei'lzbe,· hanem �fle11 'IJa,zy. P ram 1111 te San ti '1Jag_y1mtt
te_ kedit mi Jazécuc1rto11c 1:ag. Ne bara1udI,Ytt'



Püspök Életé 

yUI, h0gy r:z az o _ Typo�fiájában nyom
t:lttatott ki, a BullingerheA küldött Levelé� 

ar,irt i6en reunc. itf ert ba a ,,,; áb:oluágidra f,sá-
111c,t ta.rtandaj7, , 'IJallyon Yí'am lcic,;r,oaa a/hattya 
meg r '.f"artI meg fi' te Fiadért ; ér gyÚjtI mindeukor 
'llulumi .>''Z>e11t }ereget -t' ,- tarfo111�11yb,a1� te m_agadnflc ,
le, tcged1·t '&az.an enntrien es d,ci,enJen. Vtcúl ta·i;al 

.t.h11,: CS u,' mi n1agzatinktC:/ a' kegj'etitn Pot,ár10*1zac 
tlt:J Jt-gt.tn:t'; 1' e hadd el 1;ifzni 'az icf ta1.uidgolwt 
iJ a' 111em1JeÍ t11domti11t 111i Jciz.óiúuc , 111ellyt:kbúl 
o.' te i&ú'L amt!retedrt éI Sz.ent Ne11ed11ec fc:gítié- ·
gúl 1;u./(j .bi'IJarára ta11itat1111c. Ne badd ti bomlaui 
a'?í io tÓr'IJc!�Jycket ér tijzteIJé{er re,idta,·tásoA:at a• 
mi Várasin,-t,c/. Is fa_Jui, Hd 'kic fz,ái/or.J.. tarroi is 
fefz,J,ei a' te ..Auya _-J·ze11te1Jhaz,adnac: l!.I ne badtl 
o' mi lukc,bdii.A.,t a' jbtr:1111u 1;11dok l'ogu11oh1;,k 
ijlal/o:vá b- toluailo ·badangiuá lenni, kic tq,ed ó.-ic 
.dt)'a ljl,mt a' te jz,mt _fiaddal ,!s f,z.mt Leikedd!'1 
-e,y_etcmte teliyu fc,i-ockaJ oda jőJ az, Egbe ír 1ien1
fr.úu,;1:c Jwn111Jani; citlcozni- ér f'z-iadalmaz..ni, és a.•
te Jia<111aJc tagiait óldós'Di. Hafacm jéSI imm,ír e' fóid- ·

· ,-cíJ a' te ·jiad 'IJ.érinec kiáltása te be;z.-zcíd J.lünn) be ú 
nycrien loj-,,,fz,u áJJ<ijl te tiled. Tartr meg'" a' mi Ja„ 
Jcohiliulci:t ir a' Kr:rifz.t;-é11eh1tf birodai111, t, J..ic te:;e ... 
úd kaJ ut nitílac, hogy ó bo:r,z.diok n1e1 111y/Jci dic,z.tÍJ� 
�iguek Kir<illya. ·A.dg.y te 111ag,íd fetj·-.iert a mi kt:
.'l,:j-,,,tyi11 (,',z.aj-,,,árunk1l ac iob A·,:úbr:, és a-z.ohzcc a' 
'i,,ththzec '1.-yc,kat taníts 1neg badako,z.ni, a' kic az 
r,·nac h0;daban 1;i?,JJ11UC: A,tgy_. iga,;. penitenti,:r� ir 
1111adko:r,asrá 'l.·alc, indulatot 11,k1 t:k, hogy ne tafotas-
1éc ai,iokrag cJ benne, a dgy erót ér hator Jr;.;'IJet né-

. J.:iec, /;"!.Y 1JÍul•aua11aJt:. Ae11Jé11yeri a.' 1'o<rókf.ci:eJ 1r· 
1"ut.:10,1.ul, Aic a' te fiadna& is .Anya s�-!-m .Ery
bazadnac 11;1/uá" 1;alci tlúnslgi: 1Jift:id nii1:der.,?t' io 
nyi:reJiggel c'.ttt. .J:si,ycd e's 1ga-:-gauad a,z, bc,·hon 
a,;. ó A, -x,,:ket Is , ettt1.tr mtg <Í tc:Jéc az clie,:u·�,t 
4' tr ha.tal111addal: Hofy t' moj/a1;i 'IJt:jiz-, de!mrAr.iJ 
meg - t�e11rktduén, mind a' mi iambo,· } eir:delmir.ch:l 
,:vet,mb�, te neked _tellyer _f,z.iuü11kbfl bá/ak,it. ad ...
6)-1l:1c, ,r tintktcl. 1mnti "t,g j<;r,t1ituj,bcn , ti. ,_i;a.-;;., 



1lúfzár G&-l 

ben a meIIy indólattal 1r1a a Kerefz1yé11ek11 

nek a Törökök által való nyomorgana1á• 

.1ágban fz.olgáha.rs1111c. Te-fr kedig élú IJ!e1wec F_ia, 
111i órúcké 'IJaió Paptmc és l{1r.,fy1wc, ki a"?. úrúc 
Atya �/lemu:c iobiara állajz., mi11de11koron esedez,11én 
mi érett1foc, az.oka ért J..iui getettil mi:g mincic:nkipp,n 
itt e' fóldón éietedbw, bo1y meg /z.áubafs be11111í11J.:c:t, 
irgalmas Vrzmc, a' mi 'IJ,j'cx.ed,;/mú11Abe11. '.1 e 11azy 
amaz nagy .JViihdiy az. Aul!yafo).11ak. ji:ic:delillt:, ki 'il 
Daniel l'ropht:i:tinac irasa zc:ré11t a' ,e .1liry,if'r.e11tegy
baz.ad11ac oltaimaz.oia 'Vagy. Kérú11c ,az.út. ho_ey aily 

flra'Jat a' te népednec jiait/rt, és 1.Jé,q hatalm<lf az. 
. órdógún 'a' _te eile11, i;;;idc:n; ki az, �fi c·n kú. omló Tó-
rókóckel 'lltyan Or<li'tatrya az iJ! ,mtc:leiz Jüc krirom-. 
l(isokat a' 'i11 dicz.úutg;r:d1111c és' �/le11f méltorniod11ac 
elle11t1 : és minden te 1. tttJ ét, é'IJd az.011 úgydfr·r,ic, hogy, 
a' te 1:e1ud,:t és enutrc:te,i·,·t, ki j--11_/ztittJa a·z c:mbatc 
kúz.ót. Vi:dd el j;:J go.iryokut a' tt1 riyuua{y.ú it1haid
iiac_,- kic a' te 11ya1.udu11 Jzíggúnc, 11éKY hbeledbe, 
t«pldly mr:legié!,ed:iei /;e;iú1k<t, -ui5ajzta/Jy a' te fz,nt
Lelkeddel e' joc At:ji:;·úg(é kúz,;tt; ú 11e bad_tj ki. 
1:agadni J.:ez.edbói 111i11ket uz, eilr:i1Jé�;11ec .. J-Iudakvzzdl 
te magad 11,' te.hatafowddal az. elleuJé15 ellc:11; 111,rt
mi 1111111 birunc 11éie. .Se;;ifr 111c·g b11,,11 11ket; · a' in:11t
1111:gmoudott-atl, 1.Jalai1,i f..ic'r..:u }211,itt<�i;g,r:I, éI adgy élt 
t1ZC:iletet a' mi_. Czríjz.áriwJ..uac az Ó 11111,1,:aiban._ . lll„
díts fől az. J fi:.-íút és adi;y erút ó11c:l.,i � hogy oltal
m,a,y,"'-:a_ <;' te di�7.>l�uég.:dt't 1 '/!IIYO:/;zi!11te.:J!J(Í'Zadot; él 
a, m1 1Jaz1;t!/";i:1kat, kd�m a �e �11do111!z11J0�111zc fo• 
zattya z.ono;;dogei, és J.1kbe11 a 1111 apro jw111c \ Le• 
á1ryit1c neked inwakocz,it:ir., J.ezeket t,:710%':t.ud f�l eme• 
lic: Hogy eckéN en, a' 111iut tenc:kecl k,.�11y.'.rgii11c, te 
i;mzéi.1foc ez.det megaduán, értsi:c l11eg 111indt1uc, hOf.J 
el ne111 battál hc:1,uú11/rc:t , ha úe111 a' . t'e S,z,t11t Gy1,
leke,y,eteduec .fegítúit1 éJ' .f'r.abadito 1/le11e 1,,agy. E'1, 
'1Jé1;re, hogy a' te mi bo'Lz1111c valú kegyt:lmeutged
é/t a' Kiriíiyoc és F 9,·dc:lmec, ez' kós.rlg11.:l e_,!.ye-

. f:embe , ó kózc�i<Ic 111i11dw bumis 1/I mi ti(z.tt:leteket ki 
tffztit:11fo, a' te J,ar�:1tJo/'.1tod _.f '6erb1t ój7,11e gy1ílje· ,
nec„éJ tenekNlfiJo!galja;1a.\'., ,..1J111.:11. 

sokat 
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Püspök Élttt. 

1ökat, itt ezen könyörgés' irójában éppen
o!ly indúlatot ;vefzek él'zre; de a Magyarsá:; 
ls az akkori idóhöz való, és a1 Hufaár Rá• 
t�jabeli Magyarsághoz haf�nlit.. •

Még, egy �ehezség van hátra, ,melljret 
1-Iufzár Gálra kt1lönöf1 n mi,,t Püf'pöl\re néz• 
ve el kell igazitanunk ; melly eb•-ol álJ ; 
Néindly Evangdikus lrók Huf'zár Gúlt ma•
gl)k Superintendenseknek tartjiik; de ti?:ya:i 
ötet a Reformátusok is ma·uokénak irják len• 
ni: mitsoda Vallásbél.i ember vólt hát o mi� 
kor Superintendens vólt , és ruitsoda V allá• 
s11 Ekklésiák bízták magokat az � ig-,,zgará� 
fa alá? - Bár eleinte, 1n1knr a Reformfaa,
Vallaft hírdette a Luther értélnién lett· le„ 
gyen, is Húfzá'r Gál : n1indazállal .rnás 
rél'zrol azt lehet o róla egélz ,bizonyoss1�
gal állítani, hogy Superin1enrlens korában.o 
m5r tökélletessen Református vólt: mert az 
t> Superintcndenségét miaden Irók 1 ·68-ra
tefaik: ugy de tnár ·ekkora Helvétika Con
fessionak minden felé fuGfcribáltak; és· i�V
�z idóre nézve e.t az állíttás lehetrség-es. __:::..,
De az ö írásai is ezt rtmt atják � mert l.irn
az o töle kéfzitett Katekhismuft llH'}; 1630,
1ntánn is a Reforrnáta Oskolákban a ·kis'sebb
Gyermekeknek tanittatták. -:---. :�A·, Tigur,umi
Paphoz Bullingerhez irt Levele is upv11n ezt
bizónyitja; mert Tigurum a R�form�t� .Val-

, Jis féi'zke volt � és különnísen Bnllingc-r 
-egy volt a Helv�tik.a Confessiona� iroi kö•

. .zül;. dé a levélnek foglalatja is �7,t mutntia\ 
'ugymint a mellyben azt . iriq Hu_rzár Gál, 
hogy az o EkklésiáiJiban a Kálvin és Bulijn„ . 

e 



Húftár ·Gál 
. . 

icr könyveit vefzik be � azt . olvassák, is 
nlivel a ·Tigurumi Ekklésih·al vafó egyfor.i
tnaság,,t al\at;ák az. lfteni ti!:zteler.ben és a 
�ákramentomokra r:ézve be venni ·s követ•

ni ; tehát ,hog.v az o tudományoh.bán annyi• 
val inkább meg i5 eréHittef�enek� az· d Ek
klésiái , küldjön Bullinger {'dgy iily Tiguru- · 
nti, Ritualét magában foglaló könyvet. -
Ide ;árul az is. hog y ö egéfz Pápai Paps6-
g;íig minclég Reförmáta Ekklésiáknak vólt 
Pn.=d i kátora • t. i Debrcczenben, és Ováro, ; 
Púpára is a Rcformáta Ekklésia l10zta Pap•. 
nak, de a Fiát Hu·'z21r Dáviclót .is a Refor
mára ValJásban nevel'e, a ki az Attya fe
gittségével is élvén a Heidelbergai Katekhis"'. 

znuft ·is leförditotta., --- utollyár;i, a Hnl'zár 
Gál álial kéfzitett E'-nekeket mind e mái -na
pig i� a Reformáta Gyülekezetek énekelili: 
tis igy Hufzár Gál a Reformáta Elddésiák• 
nak . Református Superintendenfe vólt. · 

. Val;irnint pedig Hurz�r Gál faületésének�, 
úgy halálának efztendejét is nem tudni, de 
l1ogy jó vénségben holt meg, onnét lehet 
hoz�á vet"i, ho.:ry otet a legelsöbb Refol'!' 
rnátorok közé fzámléilják az lrók � és hogy 
Páriz Pápai fzerént az 152.5-dik efztendobe
li keminy • törvényben o reá is volt tzélo• 
z;ás. ( n)

( n) Van egy eredeti A·hirár n,ílam , mellybeo
-.Rákoú lriárton a ré�i Pápai' Refórmátum Collegium• 
hiik 1691'í dik efztenrlo.ben v6lt icniora , a kié ma· 

. EJ:Ílé ez a kézirá11, miclön a Pápai hkklésiának Ma• 
tricolájáb6l, de a mellyröl már ma fenki fem tud. 
Íi:mmit is , a Túl a DUJ1ai Pllfpököknek J.a..ilhcu•il 



P•ü sp ök Él e te.·. 

kiirt:1, H;J?dr GJ/ról ugyan nem emlékezik; de 
a mellvböl nem a következik, hogy Hufzár Gál , 
íoha P.ilfpök nem volt , hanem az, hogy .a Rákosi 
Jciyzéseibtn ö nem emlitelik. - Azomban R:íko-
1i .Mártonn.1k ezen Jegyzéíe bár némelly helyeken 
hibás is; mind:izá)tal.mél16a mefemli1é11re,·mivel 
ebben nem tsak ·a van me�hntározva, hogy ki, mi
kor, é11 hol tétetett Pü!lpöknek, - hanem az i11 , 
hogy meddig viíeltc azt, melly·nek a Kronologiára 
nézve n;igy h;iízna van. P.áko.•inal, a Pápai Ma· 
triculából kiirt Jegy76fe fzóníl ízóra_ igy \."an: ,·

,, In anno 1696 Cum c11scm Sehol re Papensi!I Se
.,, nior indignus, hrec notavi ex frotocollo ejusdem
,, Eccle1ia, Papensi-11." · 

. , · . • , 
„ t) Episcopu11 poll

° 

Reformationem in hac 
„ Superiorc Hungaria, parte erat Venerandus ac 
,, OoctiMimus Dominus Steph;inus Bey1he. ln An• 
·,; no 1.:;85 eligitur ad Episcopatum, qui geffit an-
,. nos '26. "

,, «) Episcopus Stephanus Pa"thainus, qui eli
,, gitur ad - Episcopatum in Oppirlo Körmend io. 
,: anno 161i, qui gefsit officium annos 16. " 

, 

,, 3) Epi1copus Joanne� Paulides Canificns • 
„ q ui etiam in Templo Körmendien11i Crea.tur i11 
,, anno 16�7. Gessit Episcopatum annoa 12. " 

,, 4) Episcopus Paolus C1.e�lédi, qni ordina• 
,, tar ad Superintendentiam in Pago Mez"lölak An· 
,, no 1641 ge(sit Superintend. anno11. g," -

,, 5) Episcopns Emericu� (Hál, Ah6 Lindn;· 
,, nus. qui eligirur Papa? �d Epi�copatuw an. 1649-
,, Gef11it officium annos o: " 

, ,, 6) Episcopas Georgia.s �zely eli�itnr P;ipa, 
1116�5. Te�plum .Papen(e QCcupa�J,lll;._. f�Ul�·.

- ,, ao. 166<>. 

e• 



�6 HufzJ.r Gál_ PJJ.spők. Élctt •. 

· ,, ? ) Stephanns Gáát, eligitur
1 

1661, mornu�• 
11 el\: 1\liniílerii fui anno 40. & hooefte eft fepultu1 
�,- iu Templo Német· Ujvárienai. ''_ · ., , • • 

�, 8) ipisc�pÜ� �tephanas �éllyei; qni ordina•_ 
., tur. ad Infpectionem Fraternitatia Mezzölak 1669. 
,, Gefail Episcopatum 11'2. anno11 in Eccle�ia Pa .. 
, .. pensi fati& laudabiliter. Mortuu1 eft anno 169� 
,, die 17. �ovewbrill' aetatis ru. 66." l 

·. • ,,·9) Epis�op�s Jacobus Cseh Csúzi II S. S. Tb.
"D ctor cligitur Vefzpremini ad Epi�copatum an.
·•; 693 die Laure.ntii. Ge11sit ao. t. & mens. S, ohiit
i). m J.)omino l6�S die 22. Martii aitatie íu,e 56. 1' 

,, 10) Episcopua Joan'lles Fark�s Loíontzy • cli�
. ., gitHr Vefzprewini ad Epi!copatum."

• �,; ti .· > • . ·, • .,. __ :··.·.· -� :. ,t ,.' ,. .• !
,.; ... ... ,�· ,..,
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·A' Túl a Dunai Reformátasok iup·e�in�:n
dentiájában máJ'odik Püf'pök vólt Beithe 
lftván, a Battyárii Grófoknak, kik a Befor•
máta Valláft követték, és a. Német Ujvári 
·Ekklésiának a hol fzülettetett is (a) Predi
kátora. - Ugyan o, mint Bod,- és Vefzpr�- . 
·mi írják 1680. köriU Református Superintendens is vólt ,' (b) Rákosinak pedig m,nd•
'járt emlitett jegyzéfe fzerén 1.,G5-ben válafz.
tatott .ezen Hivatalra. - De ha ezt állitjuk, 
-úgy meg nem egyezünk a·z Evangélikus lrók
kal, ·akik azt ·tartják, hogy Beithe 1691-ben
amaz ugy neveztetett Tsepregi ColLőquium 
alkalmatosságával, melly bár foha ne efett volna, ment által a Reformáta Vallásra,
(e) következésképpen 1.591 után kellett né•
------·------- -----

(a) Klein Nach1!icbte11. B. 2. Oli. 11�. (b) 11.fa.
gyar Atbmás old. 33. Biog.li1ed,1� 41• old. 314, ( e) Rii• 
flli Tom, 1. old •. 277-282.- � �• , . . , 



B�ithe Iflván: 
. . 

ki Református Superintendensé tétcttetni, az 
elött pedig, ugyan ó ,az Eva11gclikusok Su

, perintendense vólt. 

·.Azt meglehe-t engedni, hogy Beithc el Mi•
fzör E,·angd,kus Pü!pök volt, de a minek 
ISi:>, és l,'85 elótt kellett meg lenni. Mert· 
minden Iróink faerént, B6ithe ezen a ré:'zen 
-a Reformátusoknak második Püfpökje vóh;
meghalálozván tehát az elsó Református Pth•
pök Hujzá.r. yál I s77. táján„ Beithének „
igy kivánván 'az akkori fok zürzavarok, ,:s.
még jó rendbe fem fzedett állapotjok a Ref.
Ekklé'siáknak, jóval is x.591 e1ótt Ref. Pü�•
pöknek kellett len•1i, - . E mellett Beithe

_ a Német - [Jj - Vári Gyülekezetnek, és 4

Gróf Batt_yáni Familiának Papja -vólt: úgy 
de Gróf Battyáni, és az Német Ujvári Ek
klésia inellyben ó fzolgált, a Reformáta 
Valláft követték, a mi avagy tsak abbol i, 
·eléggé világos. hogy Beithe nem tsak a Tse
pregi CoLLoquiumbaT?, , hanem a 1 Hiftoriák

· fzerént már az elött is , és pedig több efzten•
dokkel:. a Reformáta Valláft, meJJy akkor
abban állott, ha valaki az U r Vatsorájáról
Kálvinnal edgyet értett, mind oltalmazta, -

.mind hírdette: hogy -fzenvedték volna hát,
otet meg a Német-Ujvári Ekklé'sia „ és a

· Battyáni Gr6fok, ha ok mind-,Lutheránu- ·'
fok lévén, a Papjok Beithe az o Vallások
ellen tanitó • és Kálvinifia Pap lett yolna,.,...
kivált mikor abban az időben, az Evangéli
kusok „ é1 Reformátusok edgymáHa .az cdgy·
mástól való el-fzakadásért fele�tébb haragud·
tak. Hogy ha tehát Beithe Ref. Ekklésiának,
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· ,/s Rei'. Gróföknak volt· �apjok; .azomhan
ugyan ,6tet i.s91-ben még az Evangélikus
lrók is Püfpökoek irják lenni; látni v .tó hov.y
már, a Tsepregi Coll; )qui�un eldtt Ref. Pil•
f pöknek kellett lenni Beithének. - De ha
m g I az a Német-Ujvári Ekklé"sia mellyben
B:!i he 1a:1itot•, fdtévén • hogy Evangélil{a

.vólt, és a Gróf Ba!tyániak meg•fzenverlték.
volna is a.l őket Reformáta Vallásra tanitó
Beithét: de az Évangélika Valláfl tart()
egéfz keruletbéli Evang. Ekklé'siák , b éí'·'
Papok, 's Evangélikus fö Urak, magok Fe
jeknek Református Püfpököt re nem tettek.
fem azt meg nem li:en\'edték volna, mivel
_még 179:.>-bcn a Tsepre_gi Colloquium is ar
ra való vólt, hoey az Evangélikufok a Lu•
ther tudománnyábnn · meg - tartassanak • 1s
Kálvin tu<lománnyának gátot . v_efsenek. �
Voltak is Beithének hatalmas ellenségei •
mint Raz.és János, Tsepregi, és .1.HuraÁö
,:.i G_yörgy, Sárvári Prédikátorok, és Senio
ri Hivatalban lévo emberek. - Söt Formula.
Concordia! izerént, mell_y 1576-ban alig ké •.
fzült meg• qiár Magyar Orf.t:ág n • kivált
a Tul a Dunai réízen � hol az fym.bolikus·

. Könyvül is tartatqtt 9 lehetetlenség is lett vol�
na 8-:ithének a Lutheránu� Superintendensé
get .1 SJI -bai is vinni; mivel abb n a Re•
formátufok tudomápnya kárho�tatva lévén.
és a Túl a Dunai Evanl?. Ekklásiák ahoz; fe•
lettébb igen tag=1fzkodván 9 nem gondolhat-.
ni; hogy a Kálvinilla Bcithét a Formula

' . Concordicenál fogva az; ahoz ragafzkodó 
egéfz réfa • Lutheránus Superentendensnck 
meg tehette vólna, vaKY ,; ha a_,, elott meg• 
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tette, �nnek közönségefen l„tt · bé - vétile 
után otet Lutheránus Superintcndensnek, a 
:ki a Formula C,-.ncordirenak leg jr p..ban el• 
lene dolgo.zhatott, és a, maga t('.fÜntete ·s 
példái a á!tal l · g • több Evang. Pdpokat, és 
m.:ís Sz.eméllyeket az · Evang .. Va1lástól. d-, 
idegenithetett tovább is meg h,�y,a voJna. -
Annyival inkább, hogy o · a úepregi Col. 
loquium elott is fok ]tvangélikus Tudósok• 
kal difputált a Luther- Tudómánnya ellen 
( t. i. ann:1k tsak az:l)n réfae ellen ,, melly. 
·rol való meg nem edgyezhetés meg-sirarha- .
tatlan kárt tett a kct Ekklé'siának, cs a
mellyrol k9npyen meg is edgyezhettck ,,nl
na , 's meg is lehe, ne edg_yezni) mint Re .. ·
tús. Jánossal, a kinek meg is ígérte, hogy·
valami közönséges Zsinatban is kéfz vóln-l
Luthe„nek néme!Jy' állitrása ellen dif putiílni,
( d) Illy a H.c�. Valtís medett m, g -ár;ilko
-dott, és a� Evangélikul'ok ellen annyira

· · fel· fegyverk_ez tt embert ki fzenvi>dhetett
volna meg Evangélikus Püspöknek? Ide iá• ·
rúl . az is, hog_y Ribini, a ki az Ev21ngéli•
kusok Ekklésiá.:ára nézve ollyan,: sot rnrg
fundamentomof'ahb Iró, mint Lámpe a Re•
formát111 Ekklé'siákra nézv.e, azt állítja. hogy
Muraközi György, a ki 1691 dik efziendó•
ben tétetett meg Evangélikus Pnfpöknek •
harmadik· vált a Túl a Dnn i Evang_yélikus
Piifpökök között, leg • elsonek tévén ugyan
o Szegedi Mátyájl: Ugy de más Eva, gé·
likris Irók mint Vúfinger és Bellitz, a Túl

· a Dun1i Püfpökök élt'te le irhában Szegedi

(d) Ribini T:1 .. old. 278 (e) Ribii:i T. s. old. 28t. 
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és Muraköz,i közt még Hufzár Gál, Bor• 
- n.emij'z.a, és Sibolti nevu Túl a Dun;i Evan•

gelikus. Püfpökökról is emlékeznek; követ•.
kezésképpen Mur_aköz.i. a kiról Ribini azt · 

mondja, hogy harmadik- Evangyétikus Püs•
pölt · volc, elsőnek Sz.egedit, . másodiknak
-Beithét is hozzá fzámlálván hatodik Püfpók
lelz. Kü!ömben is a moft m g • nevezett
Evangyélikus Püfpökökndt idejét Betiitz
.János eló adván igy fzóJl : Ez az áiLitás
az idu J�ámláiássaL is j?:.épen egyez melly
f?:.erént: Hufzár 1568. Szegedi 1576. Bor.
nemifza 1584 · tájra esnek. Hogy pedig Si
bolti 1,584 efz.tendore tétetik azt annak.
leh'et, és kelL talán tulajdonltani, mivel
·a fenn neve'J:.ett Könnyve ebben az ejúen
·dtiben iött k.i a Sajtó alol, az.ért az Jr6k.
o,u1,a1i f'iiggefuik. fel az u Superintendcnsi
korát: ugy de meg lehet az, hogy e·un
k.önnyve vagy elébb vagy utóbb iött Vi
lág eieibe mint Superinundens v6lt, melly
gondoLawnk Jzcrént már a két wdos Ha
zánk ficúnak ( tudniillik Ribininek, a _ ki
Muraközit tefzi ha,·madik Püfpöknek, is

Hajnotzi Dánieln_ek Sopronyi Profefsornak 
9 

a .ki- Siboltit téfzi harmadik Evangyélikus
Superintendensnel:{ ) hitelt lehet adni: To
vábbá Beithe i591, },furakö'J:.i pedig 1614
efz.undtinek tcílyán vóitak Superintenden
fek. Ezen h5rom Evangyélikus Iróknak mrg
nem �gyezéss , és a Kronologiának ekkép
pen való le-hozása hihetové tefzi újjra azt
a mit Bod .és Vefz,prém.i állitanak , hogy
Beithe I.580 köríil Reförmátus; és· Lampe
faerént máfoJik Püfpök vólt. A P�pai Régi



.42 1i, i t h e ljlv J. n.1

Protocr>llum pedig világofs.'.ln mondja. no�y 
. 0 1 cg s-ben válalzratort. Református Superin. 
tendensé: és i?:.Y nem JJ9I. után lett ó azó -·.
Azomban • .rlibini is nak agy mor dia har�
rriadik • :::s Beithe után való Püf'pökncl\ Mu
raközit „ ha ugv mond i6·az. az az. c,i.� odás ,. . 
mellyct ad1ig Beithfrol és Mur;iközi öl f'l • 

. be.·1.éllt • f a mel\yból üiira lthet gy.:rnita• 
ui • hogy Bci�-11énck t�91 ni:L elébb kell�tt 
Superintendensnek lenni. - K Ld•z pedig 
Evangyélikus n:-,·ez ·tes Tró világorsan elle
ne mond annak„ hogy B�ithe a Csepregi 
Golloqtiium elötr, az .'\ uguftc:1i Valláft tételt . 
h.övetöknek Píil'pökje lett volna .(g) azut.í.a
pedig hogy nem volt• azt a fel!_yehb t>mlitet•
tek is á!liljt.k. - Vég: zen e Horányi a Bei.
the életében meg említvén Ileithenek . egy
Liturgiá.s könyvet, ait veti ut..fona, hog_y
abban o a Hellvúika Co11fefsi Tudúmányá
ra nézett: Ugy de ezt a könyvet Reithe
1582 ÓelL nyomtatta ki Német Ujváronn : a
vagy pedig - leht'l e gondqlni

,. 
· hogy -oll_y _ 

embert Pül'pöknek megtégyen ,. ·vagy meg• 
tartson valamelly Felekezet, a ki" mée; köny• 
---------------------

. (f) Q:Jd si 'IJera ejt narratio, Georgius i/te ttr• 
tio ín hoc Hu:-igari� 1'1-actu SuJerilitendc:ns. Lut!w·a• 
nus_ jiu.rit..

(g) Klein Na.cb;,ichte1t 's a, t. T. !.!. old. u-z.
iey jzcí/l: Dálniel Hap1t-r.i 'Liihlt ibn fii/fc�Jich _iis 

j,iller Epij!ola Gratulatona, ad ret1. Joamt. Sipko111t, 
Totb, die 'LU Ha/le 1742. gedvuckt worden, unter die 
t1Jangeli.fchen Superit1ttttdc:11 du Dijlriekts jeef_eit der 
.Dona11, •uor der %'itt Csspreg gehaltenen Sylzodeda e; 
doch ein gefcbworencv Fe,,r,d des .Augsbur.gi,fcbert Glau" 
lt:nsbekentnifseti g1:,wej'e11. 'a � t.
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vében.is azon Vallás ellen ir,-a mellvet 
vallóknak ó a Püfpökje : Mind ezekból „a.zc 
huzzuk ki , hogy Beithe lehetett .Eva: gyélikus 
Püfpok: de hogy a Reformátusok Pttfpökjévé. 
és R, formátussá 1190. után lett volna, é� 
nem elébb, arról mdtán kéte lkedhetünk. 

Azt ugyan lehetne ezek f'�len mondani, 
ho.iy a R fönnátu1ok és E:angélikufok edgy· 
mástól az igaz.gacásra nézve J ,S<ja-ig nem' 
külömbözvén , 'abban. femmir fem tartottal<9 -

hogy Evangelikus, vagy Református Püfpök 
által _igaz�atlainak • - a mint hogy Komá

romi PáL a Tul a Dunai Superirl"tcndentia 
Generalis Notáriussa Ii4S-b�o. egy rövid ér-·

tekczé�t irván a Vefi:,prhni és Samarjai 
Superintendentiák történeteirol melly a Su
perintendt:ntia Jt"gyzo kö· .Yvében is bé-ira• 
tott, errol igy fa:ill: ,, Circa initium Refor• 
,, mathnis in Hungnia, partcm cam, quae 
,, Lutheri amplectebatur· placira cum Zvinglii 
,, & Cah·ini afsecli!! in re,gimine Ecclesia· 
,, ftico, nihil habuifse rlifferentire. Utraque 
;, enim pars nomine Evangelicoram venie
" hat &. ab uno Superintende-nte regeban• 
,, tur. - - H:ec unio intemente eo usque. 
,, duravit donec tande1ri in Synodo Ciepregina 
,, Anno 1.s90. Formula Concordicie inftitaere• 
„ tur, cui focii Augaftanre Confefsionis fuum 
„ calculum adiicientes excluferunt ab hac 
,, foci.etate. ornnes Calvini infiitutionihus ad• 
,, hrerentes. & Subfcriptionem denegantes. -
,, - Tali feparatione facta ex Reformato
,, rum Superintendentium ordioe erant Ste-
-n phanus Patainus, . si non primus faltim 
,, fecundu, &e. u - - Beithe is h_át ezek 
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Evangéliknfok_,hl nem veh;tt�k: mert eze�•·
ben fok. van o dlenek: es 1gy a Reforma
tusok vé,·él'l tsak bé; látni való, hogy már 
ekkor ö köztök az Igazgat:isra nézve is m�g 
v6lt a külömbség, mivel ezen 1\.ánonokban, 
arról is vagyon emlékezet. - l(ülömben is_ 
cn:en bé- vett· Her_tzegfaöllösi Kánonoknak 
24-dik l'zámja alatt a van : St Predikátor,
j, Scólai Mejler ed[[y Pijj tkség alól; más 
Pifpekség ala. ne mmjw, Iza nem attól, az 
melly Pi.fpek .:.>a/att lakott feyefet /cérien iám� 
bors4ga J'el<!l� ;Ezt ped{� akarjak ·att fvlc.
hamis Tanuokert , a k.11c. a/11.uomban lcd
xinkben be-máfznak. j'at.. Ez az articulus' 
nyilván fel-réfzi ,· hogy a Baranyai Rcformá• 
ta Superintendentia mellett lévó Túl a DuJ 
nai Reformáta Ekklésiáknak már ekkor Pü� 
fpökjeiknek kellett lenni: 's i••y már ekkor 
a két ,vallásbéli Superintendensek meg kü• 
lömböztettek.- · !. ' • · · . • . . ' 

... ··,� ,i. · l: }: ... � 
-! 

. , · A mr ·ped.ig Bcithe ·Iftvánnak érdemrit 
·illeti:_ o túd·os-:, és munkás ember lévén fok

könyveket 'irt, mellye·kkel a Kerefzryén. Val+
'lásnak ,: a Proteftáns Papságnak, és· a Ma�

• gyar Litteraturának, n�gy hafinára, és di•
fzére · vólt. Klusius Károly. Belga ,' o róla
mint nagy füvéfzrol fzép dicséretet tett _-'Jnt
rwcrpiában 158,3-ban ki-adott munkájjában,
és hogy azt meg is ér-demlette, meg tetfzik.

' Beithének�ama.. már-.ma igen ritka Herba· 
rium va&Y Fü�eskert Ti!ulus,u munkájjá��.19 
mellyet o a F�Yek,,uk, es Falcna� N�rezrof,

.• Ti:rm�(zeteÁrUl, es--Hafznokról zrt, s Ne
rn.et Uj- Vríron .1595-hell ki .is adott .. Egyeb
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munkáit, '.valamint ezt is elt;lfzáml!llj;i Vett.· 
prémi a Magyar Doctorokról írott kön_y :é
.uek clsö Ré1zében. Ide teízek bizonvos Ká-
11onok:tt a nál�m lrvő kézírásból. m'elly<·k�t 
ö 1,- g7.ben Mártius H-dil,én hird"ttetetr '..i,. 
mellydrnek T.úkkclyei igy követl\eznek.: 

Canones Ecclesiajlici p. D. St�phanum Boj-
. · · the promu!gati. . ,•· 

· 

.
. 

,. ,, Singnli Minifi.rorum Verbi voca•ionem 
,. fuam ft>dulo obeant, docear:t, & puh
,, lic1s precationi iJus in Templis. fem.p"r 
,, arlsint. fecus facientes· defer,wtur. •' 

ll. ,� E.xrra foam Parochiam nemo diacu;-l'ct ,
,, ncque falceµi foam in alienam met:.
, , fem inmittar, ne coeteri .fratres con· 
;, tempti , a fuis defpecti hahean!�1r , 

· :, t'eGus qui fecerit a flor. a fuo Seniore
,, convincatur „ qui ce<ler.t in co�;<imune�1
,, f ufteritationern tempore S_ynod�. •'

'lII. ,, Pafhr Ecc l esire domi fure pr.esit, fa. 
• . ,, miliam cum timore Dei regat, ut vl;. 
.. ,, cinis, & ex•erni� bono exernpl� sit. 

,, aliter faci ns a Se1.1iore fuo punia!ur." 
'iv._,, Minifter Ecclesiafücus ne sit ebriofus ·, 
.. ,, gladiator aleator, adulator, fornicatoi:, 

. ,, foen,�rator „ nec cupidus opum. 0 

V. ,, la veftita,victu, incefsu & converfatio
,, ne c1.1m aliis humilitatem pra: fe fe-:.
,, rat. ne sit ambitiofui, nec honoris 
., cupidus. •• . 

VI . ., Nova mandata f",c fe cxccgitata nemo 
,, in medium proferat • a!-iurus ne con .. 
,, firr.oet, neque fcandalo sit coetui prio. 



.,, rum. Si quis non obediverit. :S; Flor.: 
,, mulctat ur, ddnde �i non r(!sipuerit, 

: ,, dt'ponitur.n,, . .: �- .. · t·; 1• 

VII. ,, ln vera, recepta Confessione Ecclesi;e
,, quilibet pf rfeveret. , Chriftqm, uni•.
,,, cum falutem doce,H, & vitet .oninern
·,, fuperftitionem. Si quis ad Idololattiam

. ,, defciverit, alias non recipitur. •� .... ,.. 
· VIII.,, Miniftri Verbi a· vituperiis & diris· irt

.,. precationibus · contineant fe fe,. non 
,, jurgentur, neque feculari�us officiis,· ,, & indecentibw; fe Je immisceanc'"

IX.·,, Suis majoribus, & ab _Eccle�ia pr.-epo•
. �, sitis obt'diant, & cum vocati fuerint

H comp 11·eant; contumaciores 6. Floren.·
,. puniantur.

· .. - · i' · .; 

X. .,, Quotidie ex_. Sacrisliteris 'únum, aut
·· ,, a_lrerum Capu_c- lcg�nt .' atq_ue n;emo•

,, nre mandent
:, 

prrefertun Ep1ftolas Pau•
.. ..,� \, linas. .. . . . 
Xt.' ,, Nemcf 

abfque· fcitll' Senioris ·ex Paro- · 
., ;, chia f ua alio trans m igret, ncq ue; ali aál 

·, · ·,,- conditionem adfumat. w "' • ·• • • � 

XII.,, In Synodis fempér compai-enfo l ab•
"\ ,,. fentes tribus Flor. ·prima vice. mulctrn• 

'• ' ,, tur; deinde id ipf'um tezüare ,per�en• 
H tcs deponuntur. 0 � 

_ ·. .· .' · • XIII. ,, Rectores Scholarum fuis, Paftoribua
.,, parentn , ,., & · fua n1inífteria 1\-dulo
,, obeunto,' '' · · · · • .. • • · · • ". ·

·XIV. ,, Omnes Magiftri Scholarum, Colle•
. ! - �, giorurn, · & · maiores Studiosi simili le• 

g� cum. fu_is. 1".�-in!íl ris,,· Eccleiiarum. in.
,, fynod1s (empe·r. adfunto. 0 

.· •· 
.. r . .. 1 

' 
(' _, 

� 
• j ·t-: !. ';' .

.. ½.� - ·� 
. :·�(°:_f:;: �-· . .'/:,,;;!l ··�:� .... ,_, .. 

" 
I 

Í 

xv 



Püspök Eleté. 

XV.-,, biebus Dominicis manc Conciones irt
" 1i:iruan:t1r, vel· ex Evangeliis, vel ex 
„ libris Prnphetids. A prandio, vel ex 

,, Epiftolis Paulinis Doctrina proponatur, 
· · ,, vel C.itheche!tÍS a pucris re citetur. ••
XVI. ,, In. coctu freqnentiori diebus duobu1o 

,, in Septimana ad minus Conciones fiant, 
., & Carechesis doceatur." 

. ?(VII.·., Studia litteraria, in Scholis ne neg•· ;, ligantur, fed ubique Rectores diligen• 
,, tei· p:�röciant, ut J uventus ín Religio• 
,, ne, & principiis Grammaticis inftitua
.. tur. " 

XVIII. ,, Bis aci rninus intrá fpati.um ánni
„ fynodi fiant, & tum omnes ad effe
„ tcncntur. H 

XIX . . ,, Superattendens .onmiun1. vitam diH
" genter percontetur, & cum ·ruis fenio
" ribus caveant , nt ín notoria crimina 

. . . �, nemo proruat. H 

XX. ,, Nemo ausit conciones inftituere irt 
,-, Parochiis sine permifsu feniorum, & 
,, Sact.at'nenta adminiftrare nemo prrefu. 
0 mat , · sin e publica ordinatione, " 

XXI. ,, Miniftri Verbi non contendant ín iudi
,, cio cum fecularibus, neque Procurato
" rein agant. "

XXII. ,, Si quis corum a fuis Patronis , vel
,, Laicis , damno . adncitur, fuper id re•
„ quirat fuum Seniorem; qui curet illos 
,, convenire & negotium illorum do• 
,,. cidere. H 

XXIII. ,. Si Paftores Ecclesiafüci inebriati
„ peblico loco deprehendantur t pritna

D 
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Beithe Ijl-ván 

. ,, vice 3 floí·en1· convicti sínt, álias au• 
.. tem si idem tentent, dep0nuntur. H 

XXIV.·,, Rectores Scholarum ebriosi, & ín
.,, Vulgo commef�antes, hec a fuis Pa· 
,, ftoribus femel, aut alias admoniti re
" sipiscant , fuo ·munere Scholafüco pri
" vtntur. H 

XXV.',, Minifter Ecclesire foer•erator dcpre-, 
;, henfö9 integro anno officio fon ful'pen· 
,, dat ur." 

-,.XXVI. ,, Nuptiari.lm folennia prol\1-ulgcntur 
,, ·antequam copulentur Coniuges, fecus 

. ,, facientcs 3 flor.en. convicti tcneantur, 
,, neque nuptire diebus Dominicis celt:• 

. ,, brentur. h 

XXVII. ,, Ordinandi, victui & fuftcntationi
·,, Dominorum Fratrum proYidcant, e-,r,.
,, honorifice procurent. Simíl-iter, & q11i
,, bus iudicia celebrantur, singuli flor. I. 

,, pendant. Sic & de· reliquis iudican
,, dum .. Acta Tsepregini 12. Martii An-

., '" 
,, no 17'67. . -.

Ugyan Beithe Iftván 1s97-ben adott ki
Német Ujváron ltét Rönyvet, egyiket: En
comium .ubiquinjlicum contra Brentianos; 
másikát pedig Confefsib ji.dei Németújvá.
rimsis titulus alatt. -· Két fiai maradtak, 
kik hogy a tudományban az Attyok' nyom• 
dokit követték onnét tetfzik meg mert Bei
the András derék Poéta lévén, mind azok 
ellen éles gúnyolo verseket írt , a kik az 
Attya- értelmén nem voltak, de a mit 6 vé

le Nádasdi Ferentz, a Cfepregi nagy Tem-_ 
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plombán v!_fzfza vonatott.· (k) Kiadta ezen 
Verl'eket az Attya. neve alatt, mivel az,· 
csméretes Deák Poéta vólt: mint annak vi
lágos jeleit ad1a a Pathai tilzteletére- írt Car
men aggratufawrium nevu munkájában;-· -
de a F,''; Innep Napokra való Epij!olák 
magyarázatiban is, mellyeket 1,S84-ben adott 
ki, és a mellyek eleibe illy Vcrfeker írt: 
Ad Pajlores Dominici Gregis • 

Vos·facer ordo Dei 1.·atu111, 'IJOJ .f!lcra propago. 
Reg11i Coelejlis Regio t::nna Dei. 

Vobis hoc pon,i 111011u1111:nt1im 1i111plice jilo:
' Sed tamm ut Chrijii crescat et hi11c bonitar. 

Si placet hoc 'IJObÍJ, iacti Cbrijfo rej�;·atis 
Gratifici cordis m1mera magna- Deo. -

Ad Mag11ific11m D<,111Ín111n Baltbafarem Battyáni. 
Mag11a11ime H�ros .' pace t11a hoc op111 ip_fe peregi 

Pace pere11111 er(O tu quogue laet111 eas. 
Sir lumen czmctii', q11od caetera t11rha (eq11at11r. 

ln Domi11i 11t la11de fer-viat omnÍJ Homo. 
lrlox aderit <i'brijf111, qui te accum11labit bonore 

.1.l1ag110, pro ta11ta fed11litate pia. ·' 

Egy könyvét pedig : Kerefz.ryén Tu
dómánynak rövid fummája, tit!lius alatt _ 
I582·be �iadviin ajánlotta azt Gróf Battyáni 
Ferentz Urfiának ezen verfekkel : 

1-Iaec ,!ocu111enta legas a11imo fa-.:e11te P141:lle ! 
lJ<fc tibi prn;1011ent i11Jj"a wreuda Dei 

Vita brnto ejf 11mili1, Ji 1:011 bis men1 <iuoret:1r, 
Notitiam fummi N .tmi11i1 ijia dabu11t; / 

Második Fia vólt Bcithe Imre, kiról ide 
le;jebb fzóllunk.·- Beithe, RJJc.osi Márcor1-

(k) KlefoT. 2. old. 115. 

D s
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.sz Bcit!ze Ijlván Piispök Éleu. 

nak 'fellyebb említett jegyzése í'zerént 26 
efztendokig vif'dtü a Pül'pöki, Hivat.:llt: és 

· így 16n-ben bolt meg.

III. 

s z i G E Í> r · :G i r� 0, E L 1
. \ 

- Harmadik Református Püfpökje volt L.im
pe f.ierénl a tü.l a ·Dun;ii Sup.el'intendentiának:

. Szetedi Gergely .. a ki minckutftnna magú\
elólz1'zör a· Genevai, azután pedig a Vir • 

. tembergai Academiában mellynek Mátricu-. 
lájában I.5_56-ban írta bé a nevét, jól el-ké
fzítettc volna, 1558 tájján Deb,:etz.mi Pré
dikitorságra meg-hí vattatott. ( á) Onnan jött
a·Sárvári Ref. Ekklesiába Pré<likátornak (b) 
de mikor, nem lehet meg-határozni. Sárvá
ri PrédikátQr korában tétetett Lámpe fzc
rént Superintenclensé, de a mirol azért le
het kételkedni ; m·ert turltomra Lámpén ki-

. , vül otet Cenki nii Püfpökünlrnek nem írta 
lenni: ellenben fok kéz írásban álló, 's Püs• 
pökeink Laiftromát magokban foglaló 'Do-

(a) V,efzprémi Biov� Med, T, ,4. old. i62.
·, ·{,;, 

(b) Lampe olcl. 658.
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gumentumaink halgatnak o rolla. - Rá_ko!li
Márton pedig ·Beithéról azt irván „ hogy 26
ef'.lr. Pül"pökösködött : látni való, hogy Bei.: 
the és Pathai közt több Superintendensünk· · 
nem vólt. - Szegedinek jó Poétának .kel
-lett lenni abban az idóben : a honnan a 70,

71·, 74 „ 98 ;. l2J, 141, 246 Ditséreteinkrol,
mellyek a moftani Enekes Könyveinkben Í!I 
meg-vagynak , azt hagyták emlékezetben .
rég_i lróink, hogy azok Szegedi Gergely ál
tal irattattak. 

B E I T H E 11\,1 RÉ R Ó L. 

Lán;pe, Bdthe Imrét is , Beithe litván 
Superintendens' Fiát a ki Grúf Battyáni Fe
re1u:2;-nek elófzfzör Praeceptora és Nevelóje, 
a,zután pedig Udvari Papja „ és a Német
Ujvári Ref. Ekklésiának Tanítója volt, a 

, túl a Dunai Ref. Superintendentia Pülpök
jei közzé fzámlálja •. Sót Vefzprémi az idót 
i! meg-határozza, mellyben Beithe Imre Su-

1 perintendensé lett, tévén a.at 1618-dik efz-
tendóre. (a) De valóságf!al foha Beithe Im-
re a· túl a Dunai Ref. Superintendentiának 
Püf pökje nem volt: mert itt azon idóbenn 
mikqr ó élt Pathai. �frván volt a Superin
tendens ,· - hanemha valaki a mi minden 

(a) Vifzpre'mi Biogr. �led. T. 4. old. 314:
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Iróinlrn-ak állításokat, és A miénket úgy egy
gyeztetné m_eg, hogy Vas és Sopron Vár
megyékben volt fok fzá:nú Ref. Ekklésiáknak 
a XVI-dik Században, más Püfpökjök vólt; 
tnás a Vefaprém, Swla, és Somogy Várme� 
gyebélieknek , a mire különöferín élkkor nagy 
fzűkség is volt , mikor a túl. a Dunai Re
formátufok az Evangélikufoktól egy átaljában 
el-váltak. Meg-halálozván pedig Beithe Im
re, és az i6og.dik efztendóbeli Diaeta Su
perintendenfeinket törvényes lábra· állítván i 
azomban a Ref. Ekklésiák kevés idó mulva 
meg· is kevesed vén, úgy lett Pa thai Iflván 
a Sopron, Vas . Szala, Vefzprém. és So-. 
m.ogy Vármegyebéli Ekklésiáknak tsak ma
ga a Superintendenfek. - De ezen véleke
dés mellett fem lel:.et Beithe Imre Superin• 
tendensé , 's bizonyofonn fe Lampe, fe más 
Tudofsai Hazánknak Beithe. Imrét a uíl á 
Dunai Ref. Superintendensnek nem írták vol• 
na� ha ok ezen Beithe idejebéli, és a túl 
a Dunai réfzen egy helyen is, más he)yenn 
is minden hafzon -vétel nélkül lappangó kéz-
iráfokat -láthat tak volna. · 

/ 
Bizonyos és alább. elölhoz:índó Docu• 

meritumaink vagynak, mellyckból meg·tet
fzik, _hogy Pathai Iftván ,1612 - tol fogva, 
1629 - ig vólt a ttíl a Dunai Ref. Ekklésiák• 
nak Püf pökje : Beithe Imre pedig 1626-ban 
holt meg ( b) és így mint_': efzprémi állítja 

{b) Kanieai Pálfi Jáno.r Pápai Prédikátor és 
Senior meg·hivattatván Bt1ithe Imre hejl·ben Rojlci 
Imn: levele által a' Német• Ujvári Ehklésiában 

L ,,-
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Beithe Imr,ri'il.' 

· 1619-ban Beithe a túl a Dunai Refonnáta Supe
ri�t�ndentia Superintendensévé nem lehetett,

1 -

Prédikátorn;ik, mint hegy ara Superintendensi en·
gcdelcm néki nem adódott, hogy Senior létére máe
�cnior11.Ígba11 menjen; azomban a Német Ujvári
Ref. Ekklésia vefzcdelemben forgott: tehát a Raf
ki Levelét Pálfi János a magáéval által küldötte
Veízprémben Pathainak, mellyben írja, hogy a Püs
pök tudta nélkül non Ekklésiában nem mehet, és
hogy ezen dr.logbann valamit annál nyomossab
bann lehetne hatúrozni., kéri Levelében hogy egy
·Ekklésiai Gyüléft hirdelfen, mellynek követkézé
�ét egy n.ilam lévő és ezen dologról fzólló Kézi-
rál! , melly a fellyebb említett Kanisai Levele után
van téve í�y adja elöl: ,, Hoc anno (1626} commu
,, ni voto Claris. & doctis. Dominus Joanne11 P. Ca•
,, nifeus Német Ujvárinum collocatus, de[eruit Ec
" cle:-1iam Papenfem, obtinuit Eccle11iam & �eniora
" t'um Német· Ujv:Hieníem, cui [uccef11it in Eccle11ia
,, P,1pensi Clari�11imus Dominus Stephanus Pathai
,, nus Superintendcn11, ei autem íuccef!!it V. Domi
,, nus Emenrn11 Gál in Ecclesia Veízpremiensi." -
. 

. 

Kanis:iin;ik pedi� fentebb említett Levele Így 
1 van: ,, Tibi Vener. Dom. Superintenilens Pater in 

,, Chrillo oh(en·andilfime una cum tuis exordium • 
,, medi·om & exodum huiugce novi anni felix, fe
,, licius, quam felicifsimum precor ! Placuit mi Pa
" ter e:ximie, ilt novi huiusce anni veihbulo, loco 
·,, Strenarum haf�e Generosi Domini Emerici R�jki
,, literas ad tua íubíellia demilfe transmitterem. Lit
" terae ipl"ae , qu;is his mei11 involvi , cuiua, eint
., argumenti leizendo adverte11. - - - Membro
„ rum capiti fubglutinatorum ego fam unum: Cum 
„ ergo membrum 11im, capite quiescente, vel co 
„ abnuente, aut íaltem non annucnte , quomodo 
„ me movere queam aut debeam, ego fufficienter 
„ traníp.icere neqne.o. Et si quidam homines pro 
,, prregratuita gratine Chrifti menfura mihi donata 
,, quidam in me quoque habent (ua lurnina de fixa, 
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mint hogy, a rendes Püfpök Pathai, Beithé„ 
nél három efztendóvel tovi1bb élt. - Dc van 
ezen. kivül magának Beithe Imrének nála,n 
kézirásban edgy Levele, mellyct Német Uj. 
várból 1616-ban kQldött Patainak, mellybcn 
�z� Superintendensnek, magát pedig az o 
vigyázáfa alatt lévo PrédikáLornak, és Seni
o.rnak, írja. ( Q_). p:J,ellyb�n jelenti, hogy jól 

., ut ex ,litteris Rajkianis elucet: Nihilorninus Né .. 
„ met- Ujvárínre Ecclesiae (tatus cura, mihi, bene 
,, qll'idem cornmuui, in fpecie. nec divinitus , nec .. 
;, humanitus dcmandata eft. - - Ego limites-offi� 
„ cii mei be.ne novi. - - Adveríarii · c�rte nofiri 
,, non quiescunt. Silentio noftro in ruinam Religio .. · 
,, nis n,oftrae & Ecclesiaruin abutimur. Superinten� 
,, dens ipformn ( ut ex litteris Hailüani� patet , .. 
,, non vocatus ut fall�t, fuaq ue lolia difseminat , 
,, accurrit •. J;-los. vero. silemus ?· .:..... non accurrimaa ?
,;- •Si jubeas me Ujvarinum Legatione tua abite. 
;, cyedentionali in1'ructus venire , morofa cervice 
,, non detrectabo. -. De Litteris ii\is Raikiani& 
,, Consilium tuum quodsit,. audia,u quam lubentis, 
,_; sime. Ego fane Convent'um cupcrem feniorum 

A 

,, & quidem o.mniu,m primo quo,que tempore. cele, 
„ brari, ut .conjunctis voüs, ._& fulfragiis rle tanto 
;, negotio folidiali qnid decerneretur & Papre 13,. 
,, die Januarii 16,z6. Vcnerab; T. 1), Filiali. obfequi,o_, 
�' colens Joan .•. P � Canif�us.('. ,

(e) Beithének, levele így van:. (� Sana coelelli.
,, doctri.na, adventu, mo.ne , & aícensione Fili\ 
;, Dei J. Chri(H Dom·. nofirj _Qrnatifsimo ac Clsris-. 
:;

) 
simo viro Rev •. D. Steph. Pathaino Superattet:iden� 

"· ti E.ccle!!iarum Helveticie Confcssioni Orthodox� 
,, counatamm fidelifsimo, & digniísimo, ncc non Vel'1,� 
"primiensis pra:si,dii •in verbo. Dei .Antilliti,, & Ec-, 
�. clesiaftre. Vigilantifsimo „ tarnquarn Don:ino, Patri, 
,, in Chriilo pie colendo, & sincere Charis11imo, 
� �m_ei:ic_us Eeith.e S�nio�etMiniier Nén,1etuj,várien11iS: 

' ' 
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esett, hogy· mind eddig Ekklésiai Gyülélt 
Pa1ai nem hirdetett: mert o az ó betegsége 
miatt meg nem jelenhetett vó!na. - · Az is 
igaz, hogy Patai mint Superintendens, még 
a Rábán túl lévó Refórmáta E.kklésiákat is 
visitálta, .és pedig Beithe Imre idejében, 's 
az o kértére, mint ar�ól nem tsak a' mind
járt emlitett Levele Beithének hanem Pa
tainnk Kanisai Pálfi Jánoshoz 1616-ban írt 
több Levelei is _.bizonyitj ák. ( cl) U gy de, 

, ·,, S. P. D. - Diftaritia incolatus noftri ( ut verom 
„ fatear,) Vir· Ciariísime efficit, ut non tantum 
,, plurima ;-'qure indigentias noftras fpectare debe
" rent intermittantur , - - verum etiam · utrum 
„ fupersimu11 interris ,- falvi an exltint:li; hoc non 
�• conllet ab utraque parte notlri. - - Nunc oc
" car;ionl.'l a V. C!nritate fubminiilrata. - CI. T. 

/ , ,, de conftituenöo · gener;ilis infütuendre Synodi 
,, tempore ac loco dat úr refcribere. Bonum quod hac

,., tenus non in dixerimus diem, quia jam octavam 
u Septimanam lecto adtixus hoereo. - - Interim 
,, Qlaritas tua visitare & velit, & commodc: occa
�, sionem qnterat, ut · cognoscere aJiq uid dc: nollris 
,,.gr;ivaminibus pof11it. - - Valere vos duo lu
·,, mina Ecclesiarum nojirarnm in fpirirn Dei cou•
„ ncxarum Te Clarif5jme Vir �tephane l'athainc
,, Superintendens 110}/er & Reverend. Johan� Cani
'·' free ex animi sinceritate discupio, cum his, qui
,, ad vos funt pertinentes in graüa, e hari ta�e „ vir
" tute, pace et Salute Dei perpetuo. lJjv:irino l5',
,., Julii· Anno 1616. Cla. T. dignitatem Colens lludi�
" 11i11sime Emerieus Böjthe. S,:11iorac MiniHcr Ujva.•
;
) 

rien11is. '<
,

(d) ,, Verte pietatis, & eximire eruclitioni� lan,
�, dc. celebri viro D. Joh. Paulidi Canifxo S. P. P,
,, &e. Dixeram fiti nnper, me .acl te hodie ventu·
,.A 1;um fa. fed propter inconftantiam forti11 l\Ullliin:-.·
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lm Beithe Imre legalább a Bábánn t1íl lévö 
Elddésiáknak Püfpökj(\) lett volna, ezt Pathai 
nem tselekedhette vólna. - De birok azok-· 
kal a l\.ánonokkal is, mellycket rnn<;utt egél� 
.kiterjedéi't:kben irók le, a mc!lyekct Pathai 
mint Supi·rintendens, a Sopron, Vas, Sza• 
la Vefzprim Vármcgyél\ben fekvö 's Püf� 
pöki vigyázélfa alatt lévó Reforrnáta Ekldé· 
siákna!, 's Papoknak ig�zg-atására hozott: 
a mit hafonlóképpen nem tehetett vólna, ha 
a Rábántúl lévo Reformáta Ekklésiáknak az , 
o idejében más, nevezetessen Beithe hnre '
lett vólna a Piifpökje. - Világos Hiftóriai ·

_ Igazság az is, hogy Pálfi János 1629 ben
lett a túl a Dunai Reformáta Ekklésiákban
Superintendensé; áz is igaz, hogy ó lett
Pathai utánn való Püfpök_: következéskép
pen Beithe Imre Pathainak fe elötte, fem
alatta, fem _ utánna Piifpök nem vólt. - '

. Pálfi qgyan, mikor Beithe Imre halálával
_ Papát el hagyván N_émetujvárra ment Pap-_
· nak; itt tsak Pap,, és'-.azon .E.kklésiai Megye

Efpereftje vólt, nem pedig annak Püfpök•

_______ , ____________ __.__ 

,, con!!ilium mutandum cenfui. Veniam autem pro
·• pe diem Jovis, melius rebu!! meis difpositis;
,, nam exire inetuo ob trepidationem incendii. Tu ,
., autem ita res tuas difpona!! interim 

I 
velut qaocun.

„ que temporé ad te ·venero mihi te adpungere 
„ queas. Visitandi , et animandi funt Fratres ultra 
,, Rabum mancntes, ne fe vel a nobis contemni 
,, putcnt, vet ipsi, a nobi11.quasi concifa fpe elang
" vcant. Scis enim quorundam, .inim11m varium 
;, e/Te, qnem diabolus flahello ft:o nrngis ac magi, 
A> ur.�erc non <lel'init. Bene diuque valc mi Fili IJat.
,, V <.:fzprún: �3. Julii 161�. tuu11 �ine clolo Pa1hainus •. ''
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•j<', mint ez;, az o Németujvárból Pataihoz
., 

és ennek ahoz kiüdöa leveleiből ki - tctfzik
(e) a mcllyból újra a jön ld, hogy a Rábán
tul, Beithe Imre· idejében nekünk különös
Superintendcntiák nem volt, mellyben az o
halála után Pálfi Püfpökösködött volna; mi
vel Pálíl itt is tsak Senior volt, és Pathai•
nak ezen Superintendcnti.íból való el-menete
lekor tétetett Pül'pökké. Bizonyára, ha- a Né
met Ujvári Prédikátor, Pül;pök lett volna

(e) ,, Pathainus fuo Johani Cani[reu Salutcm.
u Si v,i.les charifsime! tibi ex annimo gratulor. Vi
" vo· & ego Iaudetnr ·D. nt folct valeto_do Senectn 
„ tis lance metiri. Quia divina difposilione nos 
„ qu,.num vota coniuncta effe debebant , corpore 
,, disjuncti fumu� , ita ut charit'atis ( qua fola Chri. 
„ fti ftdeles conjunctoa elfe decet) otficium coram 
„ excrceri nequeat, debemus bcneficio, & minifierio 
,, litterarum rlefectum desiclerii amicorum fuplere. " 
,, Iriterim ne diu prroientire quoque fola,úine, deH:i-
" tuamur . conveniendum elTc duxi Papre, irlque 
„folii_ Sc:11io,·ib1tJ' , quorum· maxime intere!Tet, ut 

. ,, conlulemus de ftél.tu, & dcfectibns Eccle!!iarum, 
,, d� Ioco & tempore genera'is Synodi •. Convenie

,, mns ergo Deo favente ac juvante 1g currentis 
„ Febr. Hanc ob rem te quoque Charif!lime mooitum 
„ ac rogatum volo, ·ne ad, conllitutum diem adelfe 
,, gr,lVeris. Scripsi ad D. Pr:tr.· Bric;ium et D. S,;,;i• 
,, lagyi11111 quoquc de h.ic eadem re, quos ut & ·•u 
,, moneas, tibi'que adjunctm,, tecum nobi!I vifen· 
,, dos prrebea11, rogo, vale diutifsimc -ac felicifsi· 
,, me cum tuis. Dat. Papro S Febr. 16-27. Frater 
,, in Domino & amicns Stephanua Patainus. -
„Titulus: Eximire eri1ditioni1 laude celehri viro 
,, Dom. Joh. P. Canifa3u Német Ujvári.ensis Mini
" ftro firlelif!!imo Difirictu11que cjusdem S,miori vi
" gilantif11imo fratri (uo in Chril\o & $ymmi1lrc 
,, honorandif11imo, " 
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Patai idejébenn azzal, mint a maga ké.r.e alá 
ncn1 tartozóval .Patai nem parantsolhatott 
voli1a, i::m azt, ugy rnilil tsak Seniort, és 
·-mint maga Seniorát nem nt-'zhette ,. 's nem
tiwl:í.lhatta, annyival inl\ább arra, hogy az 
ó últala l,ireu<le1t Superintendcntiális Gyü
lél'cken nwg - jelenjen, nem kénfzerithctte
volna: ugy de Beithe Imréról még 1619-brn
is ugy ir, P.ithai ( holott Vefzprémi fzerént
1618-oen már ennek Tul a Dunai Superin•.
tendensnek kellett lenni) mint a kinek, mint
az o Scniorának a · Gyi.iléfen meg- kellene
jelenni. (f) De az o halála után Ifanifai Pál
fi János is, bár az o helyében lett Ném"et
U1váron Prédikátorrá, de minthogy tsak Se·
nior volt, köteles volt a Pathai rendelése
alatt lenni,. és az o általa ki rendelt Gyü
léséken meg-jelenni. - Utóllyéíra, Parhai
Superintendens Beithe, Imre idejében· Gróf
Battyá12i Fcrentzel, a kinek Bcithe Udva
ri Papja vólt, .mint a Ref. Vallásnak edgyik
búzgó .Fo oltalmazojával, fok izben tanáts:.

( f) ,, Salve chariffime ! Laudetur Dominus fal·.
,, vus redii, & domum meam sine damno falutavi. 
„ Syn.odum particularem indicemua ad primam 
,., diem, Papre, qurefo, quam potes :citius & ex
" pcditius ad Domrnum G-c�fparnm fcribas , iubeas• 
, que ip(um adeffe cum fuis fubiectis Miniílris, 

:, & Ordinandis. Ego Simi'gieuse.r meos matúre cet• 
, tificabo, tuorum curam ipfe habehis, ut mature 
,: certificentur. Gratum triihi foret, & etiam Do1ni• 
, num Lmericnm Beithe adelTe, ad quem accepta· 
:, commoditate fcribas. __._ Dat. Vefzpr. 26 1".lartii 
,, 1619, tuus sine dolo Pat•hainus. - Titnlus. - Rev. 
_, ac ft,mm1e Eruclitionis Laude orn. V. D. J.ob. P. 
:, c.:�rúf.eo .Ecc)e!!ire Papensis Miniftro DC." 
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1 

1 kozolt arról; hogy hol, és mikor tartsák a 
T11l a Dunai Superinte\n<l<'ntit.nak közönsé
ges zsinat,ját-: ugy <le há n1'ás Superir,tcnden
tiúnak volt o a Püfpökj2�,Gróf' Battyán_yi-· 
nak is mint a Jíinek o Udvari P.1 pia volt, 
annak a Sup·criotendentiúnak kellett · ·voina 
Tagiának lenni, 's e fzcrfnt, minek kér at
tól Ta1iútsot Patai , hogy mi kor , és hol 
tartsanak közönséges Ekki�siai Gyülcft a Su
pc1·intendcntiúban ? - Azomban pedig j·.1s
s�ít is, tartotta Gróf Batty.ini ennek meg-ha
tárod1sához: mert Patait, mint az o több 
LP.velciból megtcttzik (g) rnagúhoz Német 
Ujvárra az effelól való tanfttskozásra, Beithe 
the lm-re még akkor is élvén � ki is hívta. 
1\1ind ezekből_ világofsan kitettzik , . hogy 

(g) ,, Verre pietatis V.ir·o Dom. Joh. P. Cani
,, freo. �ilt. A Dom. Francii1co Bottyánio de tempo� · 
,, re & Joco Synodi, & de intentionis noslrre con
" silio a:dhuc nihil accepi. Metúo ne rem abiectis
,; sirnam iudicet, ac furda prretereat aure. Exfpe
" cto nihilorninus, vel si confulat, ,·el si me.:e (olli· 
,; citudines, quibu.!I valde difirahor, permi(erint, iter 
,, adgrediar coram acturus cum eo de hac re , nam cer
,, te res magni momenti eft, nec tutmn arbitror Patro• 
,, no rum consilia, & confenfum contemnere • DC. Dat. 
,, Vefzpr. 6. Sept. Anno 1616. St. Pathainus." 

Ugy;in errol m:í.s Le,·elében így iT P!tlfi János-· 
,, hoz Patai Iftván Snpe1intendens "Ad 26 vel z7 
,, currentis mensis Sept. ad vos veniam. E,·ocoi- nam 
,, a Domino Battyá11io, ad quem his diebm,_, difpo-· 

• ,, aitis primum rebus reliquendis, exenndum mihi
„ erit, uoHrre il!ius Intentionis , de fynodo cum cona
,, fultatione promovendi ergo DC. Raptiw Vefzpr.
,, 1616, 18 Sept Steph. Pathai,
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Beithe Imre fem a Túl a Dunai· Reförmá• 
tusok Superintendentiájában, fe1ú a Rába-· 

. közi• Egyházi Megyében foha Superinten· 
dens nem volt. 
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IV. 
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PÚSPÖKRÓL. 

. Negyedik Püfpökje volt a Túl a Danai 
. Superintendentiának Páthai Jjlván Pápai fi, · 
a kiról , mivel 16öI után femmi emlékezet 
sints, azomban ugyan ezen efztendoben Au- · 
gufws s·<likén, mint maga BelénesbM irta 
Kanisaihoz, már 6 76 efztendos vólt: (a)
látni való, hogy.' 6 ezen feltételnél fogva

. I5.S5-ben l'zületett. Oskolai futasát m.1gában 
a Pápai Oskolában kezdette, melly 1s:n-tol 
fogva itt ugy virágzott, hogy 1.cg.s-ben már 
Subfcriptus, vagy a nagyobb tudományokat 
tanuló Deákokról is van ezen oskola Hifto
riájában emlékezet. Minekntánna pedig Pá
thai magát a Pa�i Tudómányokban jól el-

(a) ,, Clariísime vir! Si vi\·is profpére, gratll·
,, lor ex .i.ni mo , & precor, ut v i "·a� adhuc diutia1 
,, & feliciu1. Vi\'O & ego eine quere!a. Unice fene
" ctutis onere in diee pren10r, Septuge11imum vita.
,, & fextum annum proxime imminent is men!li9 Au
" ii;uRi 5. Claufurus, si Deus volet. D:it. Belenesii
,, 1, Maji an. 16.31. memor amansque tui Steph&
:• n111 Pathainu,. " 
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ké '"zitetté, a Prédikátori hivntálra. 1.�72-ben 
fel-fzentcltetctr, a 1ni abból bizonyos: mert 
FogtJi MJ.ú :. 1613 han azt mond:a m,'.Jgáról\ 
hogy annak akko1· éppen 41-dik efztende. 
je, hogy. ö már Prédi/:..:Hor. és hogy o Pa- · 
tai Iítván Tul a Dun·ai Superintendensel; 

. együtt fzenteltetett fel, (b) rnelyuck e fze
rlnt 15,tS·bcn ·kellett meg - esni. Fcltivért 
hát, hogy Pathai 16jr·bcn meg holt; mi„ 
vel azután 6 róla nints cmléke;:ef; és mai�él 
is ezen Ef'itcndóben irt· 1evelében ugy ir Pál• 
finali, mint a. ki már igen crótd�n öreg: te• 
hát mind öfzve s9. efztendeig folytatta o a 
Prédikátori Szent Hivatalt, mely ido alatt 

· Iakott elsoben a Roizonni Ref. Ekklésiában
azután már 1.592 Pápai._Prédikátor vólt', mi
vel ezen Efztendoben Beithe Ijlván étet
mint Pápai Prédikátort, és edgy alább meg
nevezendó Könyvnek ki - zi'dóját verfek kd
tífztelte meg. Pápáról 16, 2-ben ment ismét
Rohontzra, mclly abból világos, mivel on
.nan irogatott LGveleket Pápai Prédikátornak
Pálfi Jánosnak, 's 'itt !aktában látogatta ótcr
meg mint igen hires, és · derék Embert, a
.Tudos Molnár Albert, a ki 1613-ban az o
itt lévo Jolcévöit a Méltóságos Török Jft.
vánt „ Murai Szombatban lakó Méltósága;
Szétsi Tamájl 's ennek Prédikátor.át SziLá
gyi J(lvánt 's Beithe Imrét is meg kereftc.
( ;) Rohontzról 1614-ben ment Vefzpi-émhen .,� · � 

-is

. 

(b) Lampe óld. 66s.
(e) Lamp_r: O,ld. 744. Patai így it Rohontzr61

Pálfinak: ,, D. -Alb1rt11m J11olnár, exfpecto: .itaquc 
„ Syno 



--iaüspök. Él.ttt. 

,s ott 1624 ig lakott. 1624-ben Kis Komáro
mi, 16�6-b.111 pedig PáHi János Nimetujvár
rá mcn�én, ismtfl Pápai Pré<líkátorrá lett , 
és itt lakott 16i9-ig; ekkor pedig mind az 

, Ekklésiájától, mind a Superintendentiától, . 
tudva nem lévo, de oagy okból el·fzökvén, 
és Papságát, 's Püfpökségét_ cl-hagyván Be
iénisben ment lakni (d) · a hól, hogy még 

„ Synodi tempus, ad adventum ipeius protrahendum 
,. duxi. Dat Rohontzini ultima Aprilis 161.3." -
Ugyan ezen Efztendöb.�n Május 6 án irt Levelében 
azt írja: ,, D. AlbertuI J.�lollld.r, Jam adeft. Hisce 
,, dicbus Con vócatorias einodales ad te perferri cu
,, rabo. - Ezen utjárol ,.Móluár Albertn�k Lampa · 
u nem emlékezik.

. · _· (d) Kanisainak Pataihoz, Bellnyuben küldött, 
é!I edgy árkusbúl álló levele ezt a dolgot megvi· 
lágositja , de -a Túl a Dunai Ekklésiáknak akkori 
állopotjáról is ezen levélböl fokat k i  tanul.hatni. 
A Levél öfive fzoritva igy van: ;, Vcn. Sen�x ! &e. 
„ A quo tu navicul� Chrifü Tractus ifti01s Cis 
„ Dailubiani Spiritu.:ili in Stagno ha.bitre Pri1narius 
„ poll: Archinauclerum Chriil um remex - in[0)enti1 
„ cuju�dam procellie coritrá te impetuin faltem 
,, prrefubolfaciens, nobis tuis fratribus & fociis in· 
,, fciis, inconfultii,, infalutatis, & navicu)a ipfa in 
,, medio turbine & fiatione tu.i minus convenien· 
, ,  ter derelictis, noll:ro Confortio tot,tliter & fina· 
,, liter excef:1ifli , - - bina!! a te accepi littera!!.-

. ,, Tibi Ven. Pater! -'- oh tam profperum rerum 
·,, tuaruin fuccerimm - gratulor, & Dei paternam;
,, eamque sin/:ularem in te providentiam & amo
,, rem, non quidt>m rimor, fed miror , qui fub fera
„ hac retatis ture vefvera, te e medii! hujus Tractns
,, fluctibus ereptum, in emn locum & Üatum lZTa·
,,:oore promóvit, tit meri!o d.:! te dicere queamo!!:
,, Nhi J'l'l'iiua, periiues. - - Qnot ab eo tem•
,, pore a'1vcnitatu1u teli� e:,:po!l1tua fuerim, omiwc:·

, . E 
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163r-ben élt , arról oda fdlyebb emlékei 
tünk. 

,, rando Jrnud par elfem. - Ab eo tempore defle• 
,, vi Apoftalliam Juvenis mei Patroni, qui ante an• 
,, num multorum exemplo molus PapiHicre re fe 
,, Religioni acldixit. - Deflevi ·mutationem Papen� 
,, fem in C?.pitaneatu factam; unde fit, ut ego re
,, ductionem in hauc Eccleeiam in dies )nagi11 ac 
,, magis defperare videar. - - ln Cauía EccleeiD! 
,, S . .1.lficbadÍS' non Peterdorfensis fed ad Arab1111 
,, fluvium p.ositre , quam factiose Ubiq11itariornn1 
,, manus nobie injariofe eripuit, aliquoties ruihi 
.,, ad fubfellia Palatinalia recurrendum fuit. Sunt 
,, namque iftarum partium Eccle!lille fervidiori fub 
,, reílu hoc tempore positre, quam te Superintenden
,, te exfliterant. - �tatus meu-s in Ecclesia Gi11.ri11� 
„ re,ui admodum tenuis, - duratio vero in eadern 
,, incerta. Metuo nam ne Patroni defectio, muta• 
, tioneJlll in rei ip:ione fecum trahat, & introducat. 

1 ', Vocationem quidt::m io. A11/iw111 Concio11atorem · 
:, a Magnifico Domin::> iliichac/e Zechy in Synodo 
,, �enerali, quam in Fe�o afcensíoni11 Domi ni e lap
,, fo Kür111endi11i , cum mei!I celebravi , honeftam ac-

,,, cepi, fed eam ( Ecclei1ia Ginsigensi tam difcrimi
,, uofo tempore emigrancio, camque periculo ex
" ponendo ) amplecti, & f�q ui nec debeo, nec 
„ polfum. ln infula ilh1rciköz.111;11a sicut UbiquitaTii 
,, una1_n nempe L'!grn-,rl:e11Je_m ita- & nos unam Ec
' des1atn, puta _ T 11r1zuce:i/ cm hactenus pofsedimus, 

:, fed eam Paftore e;us Rcv. Andrea Hidegkuti de-
„ mortuo, mea ipfa Patrona patrocinante ipfumqne 
,, ea promovente Pafror Uhiquitadus occupavit, & 
,, fic tota illa iniula Papií\is ceíl'it & Ubiquitariis, 
> - Incomparabilis vir Zelofusque Religionis no

;, ftrre alferlör generoíus D. Emericur 1.Vcídardi ( qui
mediante Conjugio omnia Genero,i. Job: Ddi 

'' in Jllaria Szombat, boria .Ccfnfecutue prrepingvem 
"ín llatum fublirnatus fuerat) menfe Febr. fupe
:: rioriiJ anni .fragilitatis humanro e-xuvia■ dep<Jfuit. 
,, · Ven. Senex :~ J ob. �·z,. GyiJr,,:yi ín hcclt:aiA 



Meg-halálzován az o elötte volt Püfpök : 
, · a Túl a Duna Reformáta Ehklésiák Supe-

---------

11 Körmendiensi vivit.-Hev. D.Franc. Domján, quern 
,, te adhuc nobis prwsidente Eccles1a Papensis una 
„ cum 0. Stt[>h. J'drio in Acad-emia, Germanice 
„ promoverat ; . illincque reducem Pre11byterium 
u Ven. primum Scholre KéJrmt111die11úr Rectorem,-dein

• ;, Ecclesire S. Laurentianre Pafrorem prrefecerat,
,, vix: dum anno in Minifterio expleto anno puete•
1 rito diem $upremum fuum Clausit. V�n. St. Sz,j„
; /ágyi Senior Vépie11rir, etiamnum in Ecclesia, ve•

', rum non in Parochiali antiqua ( ea nam prout
;, nofii una cum Templo per Patroni Pontificii ty
" rannidern ei adempta ) fed noviter in rationem
,, ejus & MiniCterii redificata- qaadam Do1Bo ha•
;, bitat, qui ea eft indutus intentione, ut hac ipf.a
„ rellate reram • fuarum quarumdam exequend.arum
,, gratia in parte11 H1mgarire inferiores ad Magni fi.
H cos Pt:re11ios [e [e conferat, --:- Ven. D. Petrur Bric
" citli Senior, in pago Sabari.:c Vicino Nárai vo
" cato, vivit. --- Rev. Nic J<.otel; quo in minifte
, riali ftadio nemo noftr11m· plures annos cocurrit,
,: in Ecclesia 1'.rügieienri clirfum fuum feliciter con·
,, (umavit. -· - _Celebris Ecclesia Papensis fub ju·
,, go palrnre de more virentis vernaliter viret. Ci•
,. vitati ipsi <!,uplici jure, Capitaneatus nempe fu
,, premi, & Domini terre{his magnificus D. La
,, di1iatu Trdki11r Rom. Catho!icre Religioni addictu1
,, prresidet , inqne arce fuo a latere ; · Je[uitam
„ Cognomine Ketske,metium alitque fovetque, qui
,, tameo ejus Eccle1ire membrorum noHum adhuc

• ,, quod eao. fcircm - a t1implicitate :::a qure eft in
,, Chrilto ab(hahere porait. - Primariuw in Ec•
,. clesia Paftorem vicinorumque Seniorem a,1,?;it· ad·
;, huc Ven. Paul. Cz,e,{lédi tuus cum in ea floreres
,, Colle�a. Utit-ur Collega de Czeglédi Rev. St. Sá
,, ·rio, Scholam . ...-ero ipfam moderatul' Cluilf. St.
,,_.1.l1ofoni. - V ef}iremÍö{{cm quod concernit Eccle•
,, 11iam ea Hakyonis malatia utitur, poft nubila,

,.._ quibu1 ante biennium proptu templi aedi.licatio·. 
E 2 
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rintendenséve 16 I 2-ben l{örmenclen meg-té
tetett, mellyet bizonyitt i:Ukosinak a Pápai 
Protocollumból tett, és felJyebb már elómu• 
tatott Jegyzésein kivül az a Papi Dipploma, 
mellyet o a Pétseli Ref. Elddóiától mc�hi
vattatott S"G. Györgyi Gage(y, új Prédiká· 
tornak több SenioroknaK, 's Molnár Albert-.·

,, nem furentibus adverfariis erat· obfuscata, mini
,, fter ejus Dom. Emer. Gat , Profenior, cum ma
,, gno omnium Ecclesiro ejus membrorum aplauf1& 
,, moderatur. " 

„ Duplicem pecuniam ut pdlula11 nempe Domus 
,, pretium, & biennale ab exercilu Papensi folvcn_
" dum Solarium, --. ad te millere non poll'um, cu

,, jus Caufas animo requo exaudire dignare. 1\'le
-,. mento' te Pater, pecuuiaw e-Iemofynolam in ra- -
,, tionem & promotionem D. Stepb. il-10/011y, qui . 
-,, te diecedente Francofurti ad Oderam verfabatur, · 
-,, collectam flor. 25. fecum abfiulilTe, id q uod tuo 
,, Chirop;raphó coram Pre11byterio noftro Vcn. D. 
-,, Czeglédi comprebavit.- Memcntote Iigii/11_111 _ C11�111 
,,p11bíictt111 12 ad minue flor. -c_o,mnuni!er collocatis, 
„ ut ii, qui ín Superintendentein cum inaugurareri1 

,, adfuere, nobieque publice retulerunt, Viennre com
" paratum, tecum alfumsilfe. Memento Johanni Va•

„radino �2 circiter flor: Kis• Komaromini mutuo 
. ,, ab eo acceptis obligatum hinc discefeifee, Me·· 

,, mento porro, quod tu Pater filioe, paftor gregern, 
„ rernex navit:ulam, Superintendens Fratree, q,•:im 
,, tua perfon;i indigne, & minus. Convcnienter! va• 
,, rio!I inter Huctu1 jactatoe dcferucris. Tantum hoc: 

. ,. eft mi Pater! quod nos ítationernque ·tuam 16 an
',, norum <lii:1 lwminibu11que applaudentibu!I obten· 
„ tam, defeniam tam longe fub alterius Principia 
,, ditioncm · ciancularie disccdendo ( ita fentiunt 
,, dc te homines) ita inglorie deferueri11 ! &e. Dat. 
,, 1j,'iilig11 Anno 1631. tuu• in Domino Frater con• 
.,, 1·1::rvu, J,iiiali adí'ectu culens Joh.: P. Ca11ú,r1u. 



I nek, és a maga , mint Superintendensnek 
neve alá írásával 's a Püfpöki Petsét 'alatt 
l\iadott (e). A melly Dipploma nem tsak 

(e) A' nevezett PaJ i Diploma, melly ere,deti
formában a Vefzprémi EfpereHség Arkhivomaban 
tartatta tik, így van: ,, Omnibu11 elec1i11 & vocatis 

. ,, Sanctis Chriíl:i Jefu fidelibus, nol,i11 in Unitate 
,, fidei per Charitatem conjunctionis prrefentes le
,, cturis gratiam & pacem a Deo per comrnanem 

- ,, Dominum & Servatorem noftrnm Jefum Chu.íl:um
„ in fanctificatione Spiritus Sancti precamur: Quia
,, nemo fine certa ,. legitimaque vocatione fanctalll;
,. hoc munus facerdotalis officii 11ibi ufuiparc po·
,, tell •. H br. 5. & Apoftolus ferio prrecipit; eum,
,, qui vocatus fuerit , .  bonum teftimonium ab extra-.
,, neis habere 1. Tim. 3. Eo propter venerant ad nos
„ ci ve!! oppidi Pétrdienrir, fignificantC!! virum hunc
,, Gregari1111r- Sz.11,1t Georg vacatum elfe ad j\JiniC\e
" rium Evangelii ab Ecclesia Pét11elicnsi; te.íl:a•
,, banturque dictum Gregorium Szent Georg piis,
,, & honeftis moribus effe pr.editum. Petebant in·
.,, íuper, ut publica ordin:itione confinllaretur hu
,, jus viri Gregor. Szent György vocatio: quorum
„ nos pia petitione adducti publici Examinis lance
,, exploravimus eju, eruditionem, cognovimusque
,, ipfum Gregorium Szent Giorginm puram & Ca·
,, tholicam Evangelii doctrinam, qua111 & Ecclesia,
,, noftrro cum .Helveticis & Anglicis Eccle;iis nn2.·
,, nimi confenfu docent, _& profite11tur, amplecti: &
,, ab omnibus phanaticis erroribus , quidam nati
,, funt judicio C:itholic� Eccle!-'iro , ;;h horrerc.
,, Pollicitus eíl etiam, fe puram hanc doctrinam,
>i quam profell'us e!l cr,ram nobis, fldeliter populo
_, tradiLUrum, & nunqnam ab eo ullo modo disces• 
,, surum jnr:ivit, Quare cum officium n0i1rum vici
" nis Ecclesiis decffe non <l"t1bt:ai-, & Nicron:.1 fyno
,, dus pie dec.-evit, ut a vicinis Ecclesii-s ordina� 
,, tio petatur: nos hunc Gre�orinm S1ent Gior�ium, 
,, pub\icre ordinationis ritu :iffumptum in Eccl�siam 
,, Pctselieníem commenda'fimus, ita nt Evangelium 



Pa thai ljl_ván, , 

azért nevezetes , hog:y ennél régibh Papi 
Pipplomát tudtomra ezen a réfzen nem mm, 
tathatunk, elvcfzvén a régfobek, de azért 
is, hogy ezt az Orfzág 1608-dik efztendö„ 
béli törvénnye által confütuált Püf'pök ad„ 
ta ki, -.- ennek felette azért is, mivel nb• 
ból ki-tetfzik, hogy a Pétselí Ekklésia már 
1612 elött virágzó Városi Reforn1áta Ekklé
sia ,;olt, - . az is világos ebból, hogy a 
Reformátio elein az tijj Prédikátor. a Supe• 
rintenrlentián visgáltatott meg, és ott or
dináltatott a Sénioro� Collégiuma és Supe• 
rintende"ns által , - valamint az is , hogy" 
aklrnr ·nam tsak a Helvétziai, hanem az An
gliai Ekklésiákról is volt a Papi Dipplom�k. 

„ Chrilli libere prredicet, & Sacr:unenta a Fiho 
�, Dei infütuta juxta, fuam voc;:ationem fideliter ad-
�' rpiniftret, Precamur · dein , ut Spiritus. Sanctus 
,, Author l\'Iinifterii, hajus Gregorii Sz. (7eorgi mi• 
;; nifterium gobernet qd gloriam Dei, & Salvatoris 
,, noftri Jefa Chrifti,, & redificationem .Ecclesiin ip, 
H �ius. · Commendall)US ita,que jam dictuw Greg. 
�, Sz. Georgium omnibus Chrifti ficlellbus „ roga• 
,, musque, ut eu� sine omni hresitatione pro ,•e· 
n ro, &; legitime orclinato Evangelii Chrifii Mini• 
,, ftro agnoscant & amplectentar. Cui ín -teftimoni• 
„ um. legitimre ÍUff! Ordinationis , & Confeffionis 
,, hasce noftras lit:teras dandas_ effe duximus. Data, 
„ in Oppido Köveskút 12. die mensis Novembris 

, ,, Anno Domini Millesimo fexcentesimo duodecimo.•1 

,, Petrus J\,lsoLindvai · ,,StephPathainosSu• 
„ Senior m. pr. · ,, perintendens 

�, Johan, PaulidesCa· (L S) ,, m. pr.
·,, nifreus Senior. . • • ,, Albertus Molnar 
�; m, pr, ., Szenciensis 

,, Johan, Soos Senior, ,, m. pr. 
· ,, m, pr;
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i ban ·emlékezet,. nem tsak a tudományért, 
mellyben edgy mással moft is meg edl!ye
zünk, hanem hiheto az Episcopális igazga• 
tásra és hatalomra való tzc:lozásból is, mi
vel ezen a rél'zén az Ekklésfoi chlgokban, 
meg-kérdeztnrek ugyan a föbb Uri Rendek, 
a Pül'pohöktol, és azoknak tanátsokkal éltek, 
de még ·1630-ban a Pálfi János alatt hozott 
l{ánonoliban is meg-határoztatván a Papi qyu
lés, vagy Presbyteriumnak tagjai, mellyet 
kéfol-,b�n neveztek Consiftoriumnak, azok
nak Seniorok ból, Proséniorokból, Académián 
vólt és nagyobb Oskolákban tanitó P.-ofes-

. forokhol, edgyf zoval tsupán a Pa pirendb�l 
való Személyekbol l\cllctt álni. Még az Ili 

ne\·czetes ezen Papi Diplomában,- hogy itt 
a P.eformá a Vallás R.atholikának nevez
tetik. A mi Protefiáns Magyar Eleink ugyan 
is a .l(atholikus Titulufi mellyel Szent lft
ván Királyunk az általa meg- irt Rerelztyén 
Valláft titulálta abból azokból még thkor 
is meg-tartották � hogy meg-mutafsák, hogy 

. attól a mi Vallásunk éppen nem külömbö• 
zik, a mint hogy valósággal hifzik a Pro• 
teftáns Ekklésiák �zta Valláíl:, mellyet Szent

IH.ván leirt, és az Orfúg Törvényes Köny• 
vében eleink be is tettek, 's ezen okból ta• 
lálunk is ollyan Könyvekre, mellyekben a 
Reformáta Vall:1s tanitatván Ratholikának 
iratott „ példánakokáért a késöbbi idoben 
Ketskeméti János 1610-ban irt edgy Köny· 
vet illy titulus alatt: Caclzolicus Reforma
tus. - Vévén éfzre a más felekezetbeli Atya
fiak , hogy a Protefiánsok '·a magok Vallása 
titulálására ezzel a fzóval élnek: Carltolicus, 
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" a melly Igazat, és köz.enségejl is tefz; tehát 
a me?; kulömböztetésért, de ;,zért is, hogy 
az illy fontos .dologban minden fzó meg-ha
tározva vétette�sék, és ·a fzó által, kivált a 
tudatlan embnck meg ne tsalatta{'sa•�ak, a ma
gok, Ekklésiájjokat már 1.560 elött Római Ca� 
rholika. Ekldésiának nevezték mellyet az 15.50. 
dik E,fzte1�d_ói D:retának 12-dik Articulnssában 
is már lehet talúlni. -. Utóljára, azért is neve
.zetcs Papi Dipploma ez, mivel ez talán az a leg
első P.1pi Dipplot11r., mcllyet Pathai Supe
rintenden·_; közö,zséges Superintendcntialis, 
IJe\·e�ett>fsen azon Petséttei adott ki, mellyel 
még mind e mái napig is éi a Túl a Dunai 
Supei-intendt'.ntia, és a mellyet <·:ppen az ó 
Superinl cndensé való létele elótt (lfü,d a rnind· 
?·yárí említett l\anisai' Levelét') vett ez a , 

_ Superintendentia .Bétsben 1 2· Forintokon, é$ 
az ó Pülp?ki Hivatalra való fdizente)éJekor : 
néki által adott. mellyel az akkor -felfaen• 
tellelctt. Papoknak Diplomájolrnt megpe-.
tsételve kiadta: következésképpen majd !LO() 

Efztcndeje már hopy n Túl a Dúr.ai Superin- . 
ter,den�ia ezen Pe1s,:tjévd él , mellynek ke
rületere az 1.612 Efattndo ·fzám is reá van 
vágva il!y fcjjül irással: . Sigiit .. Orthodox. 
E,,:cles. Cis Danub. Auth. 1612. A lierüle• 
tén belól állának két jobban hitcifzó OJ'zlo-. 
pok, mellyeknck felso réfze között a Szent 
Lélek lefzálló galamb forinában ábrázoltat-

: ván botsátja a világosságot, a Jvit olzlop 
alatt álló Lelki -_Párztorokrn. Eztk igy lé
vén hiba van hát Láí-npe eloadásában mi
don· 21zt állir.ja, hogy Pathai a XVI dik Sz4z. 
bdi Püfpökje volt a Tul a Dunai Superinten. 
den iá.nak. :i-, Ugyan ezen Köveskuti Si· 
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natb::in , és a Pathai lfiván új Püfpök Elöl
ülése alatt kéfzittettek a Sopron, Vas, Vef-.,
prém és Szala Vármegyékben, 's a t. fek-

-- vó Ref. Ekklésiákat .illeto � és még kézírás
: ban álló 's nálom is t�Jáltató Káno1;ok, mcl

lyekben a Superintend,nsrul, Synodus öjz.-
11elzivása modjárúl, - Seniorok.rót, T7isi
tátiárúl, - ordinatiór6L 's a t. nevezetes 
árticulusok hnzattattak , e:lvén, ebbeli iussok
kal a Protefiáns Ekklésiák az 1608 Efzten
dóbeli Diae1a 1-so Articulufa ert'jénd fogva 
is, n1elly faerént az Evangélikus Atyafiak is 
Szolnáhan 1p10-bcn1 bizoi·,yos EkJdésiai tör· 
vényeket hoztak, jelen lévén azon �yülés-

. ben fok világi Fo Urak is. ( f) 'Ezen tör
vények fzerént 6 a Ref. Ekklé�iákra nézve 
a Püspólii Visitátiok:at fzorgalmatofsan vég
hez. vittt', -· Sok házassági perch et cliga.zi
tott . mint az ezen dologban Pá16hoz irt 
Levelei .-mellyek kézirásbc1n nálam meg vaK -
nak, erról elég tanubizonyságot tefznek. -
A. Refi.,rmáta Ekklésiák és tudomár.y mellett
Püfpöki buzgosággal hartzolt , meged_gyz·

, vén mintedgy otet a pennával való viasko· 
1 

- dásra egyebek közt Zwonarits Mihá.:y, a

(f) A Pathai elölülése alatt hozott Kánonoknak.
· titulu!la ez: ,,.Articuli feu Canones Eccle11iarnm in
,, Comitatih1111 Soproniensi Caftriferrei Vefzpremi
" ensi Saladien!li &e. conili tutarum · in Con fe11!lio

,, ne Helvetica verbo Dei Unitarum, & Chrillianic
„ Caritatis vinculo coniunctarum promulgati per 
„ Venerabilem Superintendentem D. Stephanum 
„ Pathainnm in Synodo. J{öve11kutiensi Novembris 
,, undccima die, celebrata anno Domini 1612" -

Ezen ILí n011okat mAs alkalmatofaággal fogom kö•
1 .. ölni a túdóa világgal. · 
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ki ellen ez igen panafzlrndó Levelet is kii!• 
dött az Evangélikris Porpökhoz Kla.Jzef..o
vitshoz, mellyet Wí./ji.12ger már közlött a IÚ
dós Világgal , valamint Zvonaritsnak arra. 
való feleletjét is. Rár, hogy az o Hierárk
:hiája, ottan ottan a Polgári hatalomba is 
is belevágott, a mit, a Krilztus OrJ'z.:íga nem 
e Világból való lévén fem az Apoftolok• 
nak, J'em azok által a tanításban az ó fuc• 
cefforaiknak illy hatnlom nem adattatvá.n 
Pa_thainak, bár Püfpök vólt is,. és az An
glfai Püfpöki igazgatást akarta 1s követni, 
tselekedni nem lett volna fzabad. Illy hatal
mát mutatta meg a J(övágó Orsi rélzeges 
Prédikátorra nézve, � kinek meg-fogására 
katonákat J�_üldött ; melly alkalmatossággal 
a Kövágó Orsi Ref. Ekklésia akár a Pap 
hibája miatt , · akár l;'arhai keménységétol 
meg irtózván, akár azon Elddésia rendes Pap
()léll\ül lévén, és máfok. által efzeltetvén a 
meg ijefztett Pappal edgyütt az 

I 
Evangeli� 1 

kurok rélzére által ment. (g) ·Az engedetlen 

(g) Bizonyos ez Pathai�ak Pálfi.hoz küldöttezen Lcvelé�o_l: ,, �-it�ris iam obsignati8 en red•
_ ,, �untur Nob1hum J<o-..ag6 Eörsiensium de ebriofo" ipforu� Pafrore Scriplre literre. Miferam quo&,, _rlam m�lites ad eum adducendum · fed defendunt "�p�u u:� 1_am factre ordinationis orre'te:xtu • .Arbitror, rn1qu1·s11nu C - ' 'L . � m anem clefecilfe ad Ubiqui1;irios. " eni_ores ei fuerimus abutuntnr noftra Jcnitate," odt

e
nfin,_a fusque deque fient. Si feverioreli fuerimus,, c1ent, Magno b" r 

. . . 

ri11B H 
•. - no 1s unt obft.aculo Ub1q1111a·-

,, ipro 
arpiro , non qurerunt Gloriam Dei fed íure,, ,, ru1n venantur d" . . ,, Dát. Vcíz r 1:'�rn mationis Gl?nam, _&e.

Levél nt4n 
p ' 14 Jalu 1614 S1. Patham1111. '-�- Ezen e van vetve. ,, Crcd.ibile c!l hac oc•
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Sunt Gáli Pap Bakó Márton eránt pedig 
ol!y ·renddéft tett Pathai, hogy- ha az Púpá• 
ra megy, a Senior Pálfi János térel'se a vár 
tömlötZl'be. (h) Valamint azon Papot is meg 
fo_gattatni parantsolta, a ki a hozzá vitt kis· 
dedet, meg fem nézvén ha még él e vagy 
nem, meg ker1:fztelte. - Más oldalról, hogy 
PL1thai okos, tselekedeteibe elore nézo, igaz
gatasra termett, hivatalában nem reft, Su
perinteodentiájában mindent tudni akaró, éi 
tekintetet tartani tudó ember vólt meg tet
faik némelly Leveleibol, rncllyek.ben a ren• 
des kenyérnek az Oftya helyett a Kis• l{o
máromi Ref. Ekkléiiában való bevitele mod• 
járol, Házassági, vagy más fontos d0lgok 
�ránt ír ez, vagy amaz-Séniornak. - (i) Az 
• 

•11 ca11ione factam Eccleeiam Kövág6 Eönjeníem 
1, Lutheranam. "- De a mi Pathainak edgy mh Leve
léböl, mellyet 1614-ben Aug. �a-dikán írt Kanit'ai
hoz bizonyos is az. Abban ó igy ir: ,, Dörgitsei
„ en11is non folum inviti11 nobis, permanet, _verutn 
,, & vicinos ( prmcipue in Kövag6 Eörsien11i actum 
,, ell ) Pallores ad def�ctio�em folicitat." . 

(h) lgy ir Pálfi.hoz P�thai edgy Levelében:
,, Prre fractus ille Sz. Gálie11si.r, fi ad te venerit, 
,, dabo autem Operam ut veniat, vel veuire coga
" tur, detineatur in vinculie; nam & meam piam 
1, admonitionem, & frenum disciplinro Ecclesialli
" ere excutere parat. &e. - Dat. Vefzpr .. 1. Nov-. · 
,, Anno 1615. '' 

(i) A mihdgyárt emlitett Kereízteléa dolgait
hirül adván Path;iinak Pálfi János Senior a Polyá• 
,u_yi Ekklé11iában tartott gyülésböl igy ir vifzíza: ' 
„ Ca(us ille de Cadavere pueri Baptiíato, dc quo 
,, ad· me fc:ripsilli eft fane rarus, & diligenti cir• 
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oskolákat mint okos Ember f1erette. és apoJ:. 
· gatta: a honnan Rolzolll'Zi Prédilíátor lwr5•

,, curnfpectione. ac Conlil io i11 ordinem redigendu,.
„ Ex ignorantia Miniftri profectum opinor. Ut ut
,, sit factum doleo. Ut Eccle,ire fua auctoritas in
" tegra maneat, meo confilio c;iptivandus ei\ Mi•
„ niller, & ad rne per fideles cleputato11 homines 
,, mii tendus, quem ego arl Lcmpu11 Generalis dcti• 
„ nebo, ubi tandem dc hoc tam r:iro Cafu. collatit 
„ consiliis communiter dcliberemus. Hac rntionc 
,, & advcrsariorum, qui & boni!! ca11si11 ínpia� ca
"lumniandi venantur occafioucs ora obturabun 

. ·" tur, & Ecc)esia, Chrilli , CHÍ per gratiam D�i 
„ prrelu.cemus perpetuum documentum, & pollen 
„ tati audaciter imitandi prre;>cbimus exemplum 
,,, Nihil non in tani arduo nei;otio temere tentandum
"elfe cenfeo. Hic neque vefira diligentia fuo frau· 
,, dabitur tenore, nec Ecclesire auctoritas minuetur., 
,, nec anditornm cretu� fcandciifabitur. Verum ta 
"men Minilter accersitns non coram populo, ne'c 
"hoftili ar?:uenclus eft indigna1io11e-, ne lVliniílerium 
"male audiat. Etsi fuo loco & tempo.re punienrlus: 
,, hone11e tamen tractandu� purfertim coram p.opu
" Jo. Pa1C clecet & pictas Chrilli Miniftros. Omnia 
"cum Charitate fiant in nomine Domini. - Deli· 
"qui t; fed Mini ller Verbi eft. Peccavit inquain, 
·" íed Frar·er nofter eft. Err:i vi t, fed ovis eíl:, cor·
,, rigenda, non necanda, reducenda, non abiicien
,, da. � - - Exempla hroc - - non eo. refero
"Consilio, ut Fratri, nofiri Cafum de cufem, pec•
ncavit enim: fed con�iderate agendum, lente fofli.
"nandmn & pie militantandum elfe doceo. - Vi.·

' "sitationis & tempus & labores probo. Procerlite, 
">ll Nomine Domini, qui vobis vefirisqne fanctis 

"Jahorihu, fuo adsit fpiritú Amen. - Hanc ob ren1 
"ut in Veftro officio tutiores fitis, & animosius 
,; versem íni, misi ad vos patentes mea!I Ji�eras Mi
,, niíl:ris & Ecclesiarum primorihu!I offerendas, ut 
,, veftra a1,1ctorita� nollrre ann11eritüe accelfione au
,, �elltur. Vale hene diuque. Dat. Zalonaki 30 Jan. 
,, Anno 1613 5teph. Pa'thai1rns." 
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ban olly Oskolát áUitoH ott _f�l • mellynck
híre hallására, mé0 a Samart..u OskoJából is 
mentek oda tanulni, jól lehet ó azokat, mi
vel mé,g a Rohont...:i· annyira nem neveke
dctt, hogy ott nagyobb tanulók is taníttat• 
hattak volna, a Páp ,-i Collegiumban küldöt
te, melly eránt való fzcretetét abban is meg 
mutatta, hogy midón ezi 16i 6-ban meg-akar-

: ták nevelni Hathaimi Sándor nevn Vefzpré
: mi tehetös Urat reá bírt, hogy ennek meg 

épittésére adna 1 ooo téglát, a mit a meg is 
1selckedett. A Ve)zprénzi Oskolát is jobb 
ikndben vet�e, és aóban olly Rektorokat 
vitt be, kiket a tanitúsra alkalmatofoknak 
lenni , · tapa!ztalt. - Maga nagyon tudós 
ember lévén, a S11pcrintenden1iáján kivül 
lévő tudósokkal ugymint Moln:'ir Albertel, 
Pétzeli Imrével , Cz enével , Sarnariaival, 
Melotaival levelezett és barátságban élt. -
Különöffen, azonkivi11, hogy ió Deák vélt, 
a PoésisheL is értett ruellyn<" k Pálfi .Jánoshoz: 
irt Leveleiben fzép jeleit adta. Nevezetes-

. sen, �-dg,)': Levelében igy fzollitja meg otet:

„ Ut Cupis optatam fili mi Corde falutem 
,, Sic tibi non falso pectore faufl.a precor. 

„ Et precor Oh patri�, purií;ima femina Verbi 
,, Spargendo vi vas clara lucerna Ture ! " 

. ' 

· Máfzfzor pedig ujj Eíztendó. elein h·ván né
ki így faóllatja n1eg: 

„ Salve Decu;; patri� ! prrefcntis sit C::put :rnni

,, Felix , & v.eniant profpera Cuncta t il ,

,, Sit .tibi falva donll:ls, toto si" falvus in an1 .. ·, 
,, Felici Curfu traníeat aunus. Awen, •• 
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78 Pat!zai Ijlván, 

Irt edgy Éneket is, melly�t Paprzente• 
Uskor a Papi Gyülésekbea erre a Nót{1ra: 
Oh Izráel Jz.erau népem fzoktak a régi idók
bP,n énekelni,. a melly régi fzokás ma is 
meg van ug_yan a Tül a Dunai Supcrinten• 
dentiában: de nem a mindjárt elóadandó éne
két mondják Pathainak, - meUy a Pápai 
Efpereftség régi Protocollumában ekképpen 
van lcirva : 

,, Cantio ·ten1por� lmpositionis mariuum 
,, Miniftris ordinanclis Canenda ad noiam: 
,, Oh Izrael fzeretiJ népem. Clarifsimi Do"" 

,, mini Stephani Superintendentis." 
• 

„Szent· az U r Jften és fzent az ö neve 
,, Idvességes í'zent Igéje. 
,, Szentséges minden öízerzéftf, 
,. Rettenetes ó Törvénye. 

,, Tellyes hatalma mindeneken , 
· ,, A' mennyei feregeken ·

· . ,, �iroda_lma mind mennyen .földön
' · ,, Es a' mtilységes tengeren 

,, Ennec házába kic fzolgáltoc , 
. ,, Mht pálma fác virágoztoc 

„ F;,nnec fzóval vigadoztoc 
., Es fzent nevét ugyáldjátoc ! 

,, Parantsolatját fogadjátoc; 
,, F:elelemmel iwádjátoc, 
,, Aldomáfa ugy faáll reátoi; , 
,� Ha tifztetekben t>l jártoc. 

,, Ha értelem nélkül fzükölködtöc, 
,, Azt az Urtól ti kériétec :. 

,, Kéttség nélkül azt el- vefzitec, 
,, Szent törvénnyét örizzéte<;. 
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„ Az Ur megáldgyon titeket 
.,, �gazgafsa elméteket 
,, Es bátoréttsa fziveket. 

, ,, Büntöl örizzen titeket. 
,, Nagy méltóság e& ám raitatoc , ·· ,, Hogy Ificn Pa piai vadtoc: 

;, �zért nékie áldaz;;atoc
,, Otet napon ként áldgyátoc.

,, Uralkodik e' közöttetöc,
,, �ert lakozic ti bennec
„ Qrvendözzön hát tifzivetec
" Oh mennyei örök,ösöc !

„ Sionb.�n vagyon ·o lakása
„ Ové Sálemnec Várofa
„ Mondásában nints változása

· · - ,, Népének erós paizsa,
,, Parantsol a' JEHOVA nektec

0 W világra ki mennyetec 
,, �s f zent Igéiét hirdefsécec, 
,, U léfzen végigh veletec. 

„ Azért vegyétec áldomását 
,, A' Szent Lélec ajándékát. 
,, Kivel ·az ördögnec Orfzágát , 
,, El - rontsátoc o hatalmát., 

,, Tifzta életben ti éllyetec 
„ Edgymáfl igen fzeressétec 
,, Az hitben egyefetgyetec ., 

,, Ezt hadgya az Ur tinektec. 
„ Hangossággal azt kiáltsátoc 

,, A' mit titkon hallottatoc; 
„ Mint az égen fényes tsillagoc 
„ Ez Világon .ogy iárjatoc 

' ,,·'Az községnec fzép tükörei 
„ Ez VHágnac o favai 
,1 Mert ti vadtoc faövétnekei, 
,, Kikre faokott minden nézni, 

79 
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· lílen lévén is ti v'eletec " 
,, Nem árih·,t fenki tinekte6:

. · Iofzan életet kövefsetec:, 
,, . r ,, Hogy vétekbe ne t�setec.

Szent lrásnac fzent igazsága " · Menny Orfzágnak drága kults.a. •
. '' 

1 d ,, Kezcte rnél van gaz agsága 
,, Minden jónak Sáfársága. 

,, Vigyázzaloc hát sörénységgcl , 
- ,, �ert az ördög, dühösséggel
· ,, Olálkodic nagy mefrerséggel

,, Utánnatoc nappal, 1
s éjjel. 

,, Prédikállyatoc, fáradjatoc . 
,, Iftenért mun�álórljatoc, 
„ A f'zcnt hit mellett fzenvedjetec 
,, Ditsösség léfzen heletec:. 

' . ,, Ez Világnac gy akor fzidalmát 
,, Meg vefsétec káromlását, 
„ Hidjük az U1:nak igazságát 
,. Meg• taparzratlya hatalmát,

,, ReCiec _a ióra ne legyet e e,
„ H1v0Jkodáftól fussatoc 
„ A' Szent lráíl olvassátoc 

, . ,, Mellyet rifztán ki-adgyatoé.,., Iregység és a' bozonkodás 
.,, T��ol iárion átkozódás . 
.'' R�fzegesked(fs · és tobzódás

N "�avol légyen harag tartás. 
„ e ragalmazz és fosvá1j fe lér.,y
. , ,, Szódba tökélletes de lé é .• . ,, Uzsorás lo 6 . k 

gy
. , 

. 
liienn 'l ' kp , gyil O!i ne legy

T·" e te edvcs J ',y ,, 1 kevélyec is n 1 
cf::y

"Noha va .. 
e �_gyetck 

. &Y011 boltses_ségtec,

.,,,.,. 

,, Mer 
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„ Mért Iften léfzen ellcnségtec 
„ Ha alázatof'sac nem léfatec 

I _,, Egyet_emben ('Zt mondjuk azért:· ,, Aldott az Ur ió voltáért 
„ J(it minden retteg hatalmáét·t 

/ ,,Imádfölségei voltáért •.. __ . 

81 

. \ 

,, No lflennec fzent fzép ferege. · ... 
, ,, Kinec f2ent Lélcc Vezére . 

„ Indully fql már uj ditséretre 
,, 'S mondgyad aldott Urnac neve , ., 

·,, Dávi�nac a' ki meg esküdtél
• 

4 

„ Es véle minden iótt tettél 
. ,, Qhriítusban minket is fzerettél 
„ Es örökösiddé tettél 

„ Erósétts meg te Sz. Lölköddel 
- ,, Kazdagétts meg kegyelmeddel; · ----

. ,, Aldj meg jó tizta értelemmel
,, Bátorággal fzeretettel _ .,. 

,, Szent vagy Uram fzent az te Ne\1ed
,, Szentséges az te befzéded - . t. 

. , ,, Te feregédet öregbéttsed . ' '. 
,,, Velünc magad tifzteltefsed. 

,,:Nagx hatalom es nagy tifztesség 
,, Néked adafséc ditsösség. 
,, Te Vall.1.sodban fzépedgyesség -
,, Légyen köztünknagy _lsendes�éghAnz.'' 

Nyomtatásban álló munkái, mellyek tud
va vagynak e következendök : A Sákra
_mentomokról in genae, és kiváltképpai 
az Ur f.Tatsorá.járól ya!ó könyvask� -
·patai IjfYJ.n Pápai Pr;Jik.átor által anno
159� mellyet o a Nagyságoi Enninghi Tö-.
rök lftvánnak ajánlott, mdly-nek ajánló le
vele a. Túl .a Dunai Ekklésiák Hifioriájára

F 
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nézve is betses� - Beithe lftván, Ref. Supe•
rintendens azzal t&ttc nevezetcssebbé ezt, 
az abban az idoben igen fzükséges és kön-

', nyen érthető könyvet, hogy ezért Pathainak 
tifzteló. Verseket irt illy ·titulussal: Carmen 
aggratulawrium �teph. Pathay Ecclésiajla! 
Papensi fcriptum, cum is librum de Sa· 
f ramentis ingenere ty pis Papensibus e de
ret anno 1.592. Ugyan ez a Könyve Parai• 
nák olly betses volt még a kesöbbi idókben
is', hogy az 1-so Rákotzi György parantso· 
lattyából 1643-ban ujra ki-nyomtattatot!. E 
mellett ViYes Lajosnak a l(erefz.tyén Fér

jdcnek, edgynzáslwz. val6 Tij'z.tekriJL és kö
uü:ss/.:gekróL irt munkájját magyarra fordi·
totta.' - · · · 

' 

Ekkeppen fojtatván Patai Iftván · 16 Erz. 
tendokig az o Püfpöki hivatalát, le · tette 
azt 1629 -ben, és el ment lakni Belénesben , 
hol nagy vénségben meg-holt;� .

. ' 

.· . 

' 
.J 
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· KANISAI PÁLFI JÁNOS_

PÜSPÖK R ÖL. 

Ötödik Püfpökj.e v6lt a· Tul a Dunai Re.formát a Superintendentziánnk KaTZisai P .íl-
fi ·János, kit Deákul lo!zannes Paulid::s.
Canisawsnak irtak. Születé1ére né.tve l{anisai fi, és. Evangél:kus faüléktol való. lévén taníttatott a kis!1ebb tndo!n.invok:-a aa Csepregi Evangélikufok Oskolái{i'Jan Dure
neades frfih.ály 0:;iwla -i'\1efter áltp.l, a fellyeb való tadományokat pedig az Ersek. Uii� 
,.dri, és utóbb a Rc:v. Kumáromi R�·for•matum Gymnásiumban tanulta. Amabból akar-ván Pálfit az Evangélikus Atyafiak , mintnagjra fzülctett Embert m:igokn�k vitzfzanyerni Klaf::,ekovirs akkori Senior nevévelis az s�. Miklúsi Evang. Os�ola · Rektorságra meg - hivattatolt; • emebbol ped:g a Sa· 
mariai Ref. Oskola Hektorsá�ára kérette„ tett ki. Ezt el-fogadván 16 JS-ban itt Rek-' toroskodott, - a ... midon eg_yf�lol Gróf Ná-·
dasdiné az ·o fö Udvar :i3irúja 1 Páfztorl Ger•
gely ·által, 'másfelől peáig Zvo1zarits Mi-

• • 
I F . . . .2 ' -
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hály Sárvái·i ,Evangelikus Prédikiltor és 
Senior ötet fzép Leveleikkel a Sárvi1ri Evang. 
Oskola- igazgatására meg-hivták. Ugyan ek
kor Dobronak.i Mik.l6s a Barsi· EIJ)ercstség 
végzéséb�l és Érs'!k Ujvárr�, - a .A'ag_y
Szambatz Reformatufok pedig Nagy--S:wm
batban hi,•ták Oskola Tanittónak. (a) De o

· fem edjik fem másik helyre nem· ment ;-ha
nem minthogy magát olly nagy Emberré
akarta formálni, mint a Jl1illye11nek ötet • a
terméfiet fzülte , a külsó Orfzági fó_ Osko
lákban- ment tanulni, a minthogy· 1609-ben
Siderius IjlvánnaL, !)ajka lúsai'ii Já1ws•
sal, Púzdi Kir„ály Imrével,· és egyéb Re
formátus ifjakkal,'· cdjiitt be is ir1a nevét
a Heidelbergai Akadci.mia Matriculajáb.rn (h)
és itt két EI'ztendeig tanulván 's kéfzitvén
magát különössen a. _Prédikátori hivatalra ,
alig jött ·haza I 6 r 1-ben Aka<lemiákról, mi
dön Samariábpl, hol meg állopodott, a Ko-.
márqmi Reformáta Ekk_lésia a maga l<ebelé
ben lévö Nagy Oskolá;ána/c, melyben o is
végzette tudománnyát, :legalább addig, még
Pétzeli Kirélly Imre, a múr kinevezett, és
külso� Orfzágon, taníttatott Profcfsorjok haza

(a) Kanisainak ezen Oskola Meller!égre lett
hivattatá11át illelo Levelei a nevezett Ekklésiitk
nak ,- é!! magános Személyeknek, meg- vagynak ná
lóm ):ézfrá.rba11: hanem ezeket itt azért nem irom
le; mivel itt t!!ak az ö -Prédikátori él! Superinten
den"i élete hiftoriáját akarom megir(!i ; de a�úrt 
is nem, mert ezekkel a Proteftáns föbb Oskolúk 
Hilloriájában akarok i<lovel mint tulajdonképpen 
való magok help:n probáJni.

(h) J/efz.1,;·,1111 liiogr. 1'dcrl Tom. 4. Old. �66,
,. 
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/ · jönne, Professornak meg hivta; a ·hova el 
' i� ment. Azonl)an Pathai Superintendens . · 
· 1612-ben a Pápai Prédikátorságot el-hagy
ván, a Pápai Ekklésia Kanifai Pálfi Jánoft 
rendes , és máfodik Prédikátornak Miskol-

; . ni Péter mellé meg - hivta, és o ezt a hi-
_·vatalt el is fJgad 1a. Az éhet meg -hivó le

vél e volt: ,, Tifztelendo 's minékünk min-
' ,, <lenkor.'1)etsületes j� akaró Urnnk ! Mivel · 
1 „ hogy a mi Városunknak, régi ,fzokása, 

,, hogy. miglen a z  Iften boldogabb állapot· 
,, ban, és a< nyi· 1fok romlás és · vefzedelem · 
,, alá nem vetette volt_; kiben_ az t'lmult idok• 
,, ben forgott, közötHink1nindenkor k_ét Pré
" dikátor lakott, ugy mint iiiyen nagy Gyü
" lckczetben·, holott edgynek felette fok-, 
,, .és elvifelhetetlen fáradsága vagyon. lm
,, már holott Iften o · Felsége annyi fok nyo
" moruságból meg-fzabaditott, és Gyüleke
" zetünkct meg- faaporitotta, kinek igazga
" tására .�dgy Embert elégtelennek lenni ál
" littunk mind az Igának nehézsége miatt , · 
,, mind pedig az o kegyelme fzokott, és kö
;, vetkezelt vénséze miatt: mindnyájunknak 
,, akaratjából mind Urunk o Nagyságának 
„ mind vitézlo Rendnek, és' mind az egéiz 
,, Város akaratjából és önnön magának Pré
" dikátor Uramnak engech lmébol azt végez
" tük, hqgy kere5.nénk valahol edgy jám
" bor, bölts, 1udós Tanittót ki ennek a 

- ,, Gyülekezetnek régállására clegedendf. len
„ ne. Minekutánna haVottuk a . kegyelmed
,,_beuületes hirét nevét, cs fokan meg is

-,, prnbáltuk • hogy· kegyelmedet közinkben
. ',, hozzuk. Azé_rt ha kegyelmed nem utá�-



· Pálfi János

·,, Iya e mi fzeg6ny Gytilekezett\nket és ké•
,, résünket, ennyi fok fzomjuhozó Lelkek.
,, hez, a kik az_ Iften Igéjét igen fzomjuhoz.
„ zák, kérjük Kegyelmedet, mind betsületes
,, Urunkat, hogy ezen Levelünket látván jöj•
,; jön közinkbe kegyelmed1, és legeltefsen a 
:n kegyelmedre bizatott Hi:ennek drágalátos 
,, Igéjével minket. Mellyet ha Regyelrned 
„ tsdckeízik, tudom hogy jövenclóben meg 
,, ném bánnya Kegycln;ed , mi is betsület• 
.,, tel , ol'takmmal, és tifztességes fizetéssel 
,, ajánlyuk minnen ma·gunkat. E mellé ,aotsa• 
0, tattuk mi is a mi betsületes Embereinket, 
,, Kotsinkal egyetemben, h.iknek befzédek-
" bél köveUségeinket bóvcbben megértheti 
,,,Kegyelmed. Ezzel Iften tartsa és élteffe 1 

„ Kce,yelmedet , -fok .Efztendpkig minden 
„ Re['.ycl'med Házanépével egyetemben. Rölt 
,., Ptq,::án 16 dik Majusban 16r2-dik Efzter.-
H dóbcn, Kegyelmed Jó akaroi , és At;yafiai, 
,, f:,t F[ti Fo Biró Podári Ijlván, az egt'jz
,, 1 anattsal és Esküttekkel egyetembea örö· 
',, meft fzolgál. '' 

. ' 

Bár a Pápaiak fzentelték is fel a Pap
i:ágra l\.anifoi Pálfi Jánoft: mindazonáltal Etz
tendeig is alig lévén ezen Ekklésiában ótet. 

· a Samáriai .Ehklésia, - meg- hivattatván
tölök Tomai ljlván Prédiltátorjok Rev Ko·
máromba, több izbéli Leveleivel Prédikátor
nak mev,·-hiv'ta. De mivel 1613-ban már a

Pápai Egyházi Megye Ef'perefi:.jének, ámbár
lf1ú Ember vólt is, de arra alkalmatos levén

. ·- még- tetetett ; és e mellett Patai eröfi:en is
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' 

kérte, hogy maradgyon meg, (e) a Nagy-
ságos Török Ijlván pedig a maga réfzérol 
is bizonyos Conventiót igért neki, mellyrol 
fzolló Levelét 1615-ben Kanisainak ki is ad
"ta, tovább is Pápán megmaradott. Ezen 
Levele Török lftvánnak e. vólt: ,, Mi En
,, ninghi Török Iltván Hunyad Vármegyé
,, nek. örökös, Fó lfpánnya, a Felséges Ró
,, mai Tsáfzárnak Ta1..átsa „ Pápának örökös · 
„Ura, és Fó Rapitánnyá: _Adjuk tudtára e

' 

(e) Igy ir Patai: ,, Deinde de honesftif■ima
,, tua vocatione fubiungis ad Minifterium Ecclesiie., 
„ Samariensis, qurerisque a me inftrui an parendum 
,, cenfeam. Mi fili ! gratulor tibi ex annimo ; & 
,, precor in dies feliciora. Vocatio qaidem illa ho
Jl nefta eft, nec ín utilem fore dixerim. Sed ab hac 
,, Ecclesia cuias pia vocatione Te ·Deus in Nume
,, rum Pra::dicatorum adfcivit, tibi nec cito, nec 
„ tea)ere discedendum confulo. Si. enim celebrem 
,, hanc Ecclesiam, cuius hone1la vocatione p'l:omo

,, tas es , deserere, vi x el.iminandum ingratitudinis 
u argu�entum de te- ipfo . prreberes. Doind� in
„ acie éonftitntus es a Domino; illic tibi m1litan
„ dum, hic adverfus errores dimicandam. Quid de
,, te d-iceretur, si clavum _ín medio Navigationi_• 
„ abiiceres. Ad pörtum ergo navis deduccnda , ut 
„ tui laboris veftigia , & fidelitatis insignia maneant 
„ is bcne diíposita Ecclesia • .Mei la boris veftigia 
,, vix fuperfunt, Tu crepilli reílituerc. Dici non 
,, poteft, quantopere gaudcam, si m,msoris, ( ma
" nebis autem me Con(altorc ,) meum gaudium per
" ficies in Domino. Si discesseris, putas ne qnan
„ tum addas m�o dolori ? metuo eniru ne g,aves 
,, lupi diesipantcs gregem Domini. fubintrcnt. Cte
,, tcru,n, paucorum ingratudo Te non moveat, nec 
„ a bene cepto opere dimoveat. .Electorum quo1 

,, novit, &. cuftodit Dominus , maxima hab,mda ra• 
,, tio. - Dat. Rohont,ii io l\laii 1613. Tuus Pá-

l . ' ,, } 1�mus • m. pr.
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„ Leveliinknek renrliben mindenclrnek , a 
,, kiknek illendóképpen e mi Levelünk eleik
-, be vitettetik, hogy a Nagy Ur Iílennek 
;, reánk való ·gondviselést:ből találtul\ meg, 
„ és hittuk, ez mi Pápai V .irosunJrnak vagy 
„ Ei{klésiánlrnak tanítására az lften Jgeivel 
:,, való igazgatására az tudós és. iftcntfélo 

- :,, Férffat J(anifai Pálfi J[inoft ,prédikátort. 
:,, Hittuk pedig illy condirióval o f<egyel· 
:,,· rnét , hogy a Sz. Bibliában bé· foglal1a1ott 
:,, Irtennek Jdvezi10 igéjjét1 a meg- nevC'zett 
,, Pápai Ekklésiának, az 6 néki e Iftcn 1 d
,, kétol nyujtatott kegyelemnek ; mértéke 
,, fzerént, tifztán , igazán , hüsrges fzorgal· 
,, matosst.ggal fzabadsággal hirdelse, prt:di
,, hállya, a tudatlanoknak, és oknéllrnl ká
,, ronikodoknak (J\iknek az Igazság tHen 
;, való patvarkodásra fzüntelen nyitva van 
,, torkok) vii'zfzálkodásokkal, -6 mél ·athn 

·,, károllliásokkal femmit nem gondolván, }dk
,, ellen mi is a kegyehnes llie:-inek, engt:"
" d,elrnéböl és az ó Szent Lelkének Ve.zé1··
,, léséból az . Evangéliu111i igaz Tudomány
" nak faabadossabb fojásáért, és naponként
,, bövebben való terjedéséért, o Kegye!mé
,, nek tejes,· 15s hűséges Patrocinfomá1:a köt-

. ,, 1yiik magunkat, hogy minden teh�Ús"é-günk 
,, lzerént mindenek eH�o k,;fzek lélzúnk ő 
,, Kegyelmét mind fzeméllyé,ben, mind hiva
,, talában meg- oltalmazni ( a mint minde
,, nütt való jófzágunk ban e�yéb IC Tanitok
,·, nak is mindenekben. oltalmul fzokt�nk 
,, lenni) és _valamiben az l ften Igéje hirde
,. tésének • promotiojjára kívántatik fegittsé· 
,,_ gonk „ Iftenn Jk f'egittsége által femmibeQ 
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,, meg nem vohfzuk magu�l�at. · Ennek felet-
, ,, 1.e ó Kegyelmének tölünk rendeltdctt tifz

,, ccs�éges fizetés, és �tclre renddtetctt ke
" n_yér, bor, h1Js, naponként m,·gic1rjon. Vi
,, l'tnncagsággal il1i is o Kcgyclmétól azt ki-

-,, ványuk , hogy ó l(egyelme az Iftcn igéj-
.,, jét minden engedelem , baráttság , vagy 
,, va!akinek í'zeméllyére való tekintetin ki
" vül nagy bátran, faorgalmatoi'san, hivenn 
,, hirdes�c, til'ztiben forgodjik • igaz Tudo..:. 
,, mánnyát egyenes er½öltsével, és igaz Lel-
" ki 'fanitohoz :illenek; tif'ztességcs maga 
,, vifeletével meg - ékesitvén , és meg-biza
,, nyitván. I<.ivánnyuk még ·azt is o lügyel� 
,; métől, hogy az ó Regyelrne ( noha fen
,, kinek faabadságát örökösképpen meg-nem 
,, 1\ ö,thcttyük) minden Efa1eiic!ónként ne bu
;, tsuzzék, har!cm mind addig but!>uzás nel-
" kül t'zárn_yunk alatt meg• �aradjon, \'ala
,, meddig Ili:ennek gondvisel��éból az igét 

. ,, ez helyben az ó Regyclme fzájjából vefzik, 
,, es az ó I,egyelrrn;nek betsúletét és fizcté· 
,, sét meg-"'<lják. Ennek nagyobb bizony�á-
,, gára és' crré>fségére ,1dtuk ö l�egyel_r)H:.i.ek 
,, a mi kezünk irásával es petséllJ ével meg · 
„ erósitett Levelünket. Dat. ex étrce ncftra 
,, Papensi 29. d. Men•is Augufü 161.s. ��-
Ezeknél fogva Pálfi János továbra is meg "' 
maradt a· P..ípai Ekklésiában, a meily ótet 
mint a Méltoságos Török _ lftván _Lcveléból 
is_ eléggé meg- tetfzik nagyon kedvelte, és 
a mint az ó t'énnyes Ekkiésiája nelü tekin
tetet; up;y ó annak nagyobb hirt nevet faer
zett. Abban az idóbe·n ugyan is, miodón a 
l1árom Vallúsbéliek faüntel('n viaskodtak 
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edgymással„ l\it kit ink[lbb. a ·Vallásbéli hi-
bás buzgósüg � 1nint a lforefztyéni türeclelem 1

e;is fzerctct, melly egyedül való tzimerc a 
.. Keref.úyénnek vezérelvén, a vólt a leghires

sebll ember a ki leg nagyobb disputálló volt. 
A Reformátusok közt Pálfi volt ez idt'5ben , ·
's ezen a réfzen az illy tanult és bef t:éddel , 
's pennával viaskedó fzentclt vitéz„ kinek az 
Evangelikusok réfzéról ·Lethenyei Jjlvlm 

• volt tsak a párja, a kivel o igen nagy irás
béli hartzban keveredett. mivel azon könyv
re� mellye·t Lethenyei Páptm_ Lakó némelly 
Evangélikusoknak az Ur Vatsorájáról va!ó 

1értelemben lejendo meg erosittésekre bekül
dött ( mivel ugy láttfzik, . hogy ez idóben , 
az Evangélikus Atyafiaknak közönséges gyü
lekezetjck Pápán · nem · volt , ugy hogy 
1616-ban eclgy·· idegen Evangélikus Prédiká-,

. tort t�ak addig hoztak bé az Evangélikus Atya
fiak, mig nékik valami magános háznál az 

Ur vatsoráját kifzolgáltatta.) (d) edgy tzá· · 
· foló Iráft ltéfzitett , mellyet . igy titulálva 
kiküldött. Lethenyeinek : Sárvári Konyhá
rul Letlzenyei . Iflváruul Pápára. némelly 

(d) Erröl így ir Pathai Pálfinak: ,, Rem no
" vam audio , an verum eit nescío. Guflanorum 
;, ( Auguftanorum) Concionatorem quemdam rilmor 
„ eft ad vos fniífe nuper introductum, qui illic 
„ quibuedam veritatem obliquo vultu fpectantíbas 
,, Sacramentum Coenre D. adminiftravit privatim -
,, Quienam is fuerit, per quem ad vos introdu
" ctus, an tecmn sit collocatus, - ad me, ei me; 
„ amas perfcribas dí!igenter. - - Metuo ne felix 
,, Ecclesire ftatas turbetur. &e. Domíníca quínqua• 
;, gesima 1616. Tuus aine dolo Ste,i:hanua Pathaínus" 

' m. pr. 
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tumege kivánoknac valami Speciaü gya
nánt. ajándi:kon edgy H-aidunac ketséje alatt 
küldaett fekete lével Jött liyullwsnac abá
lása, .visgálása é/1fiij'zerfz.ámiban va/6 fa- ·

gyatk.oz.!zsainac elöljzámlállása. _A. melly
lrásnak a lett a következéfe , hogy midön Sa
maneus János a Magyar Hármoniát ki adta 
(e)mellybenaz Auguftai, és Helvétziai Vallás·
tételekból mutatta a meg, hogy a két Val
lás a fundamentomban nem ellenkezik, és
a két felek lépjenek edgyefségre, - a nem
olly fzelid lélektol vezéreltetett Lethenyei
egy mérgés könyvet irt, mellyben a mit 
tsak el - követhetett a Reformáta Valláfon 
mind azt azon el-követte, a inelly Kön_yv-

1 n�k titulusa, ez: A' J(álvinijlác_ magyar 
Hármoniájjának az az az Auguflána és 
Helvetica Conj�(sioc Articulussainac Sanza
riai János J(áLvinifla Prédiká.t0r és Supe
rinu:ndens által Lett. öfzvehafonlétásánac 
meg-lzamisétása, mellyet Lethenyei Ijlván 
La/unyei Prí:dikl!.tor, , és Smior a Sz.eTlt 
1rájl magyaráz.6 Luthránus Doctorolcnac 
közönséges irásokb6l magyar nyelvén Vi
lágosságra bo.1sát0tt Csepregbm 1633· E_{z
tendiJben. Illy következél'e van a fzeretct
lenségnek , . és a Vallásbéli gyülölségnek_

{ e) A Nevezett Könyv titulufa ez : .Mazyar Hár-. 
,no11ia, az az A11g11//ti11a·, éJ- az l-fd1Jetica Cc11Jú
si� Artic11/�1ri11ak egy_eziJ- értelme , mellyet Sanrar,rur 
Jauor Super111te11den.r illyen ocJ.:al ,·e11dr:Jt ö(z·lJe, bO()' 
az .Al'ticulufokba11 F1111dame11tomor elle11kezér 11e,n lé-
1Jéu a' J.:ét <.,'011/rftiót köwto Atyafiak iir a' j�eret·et. 
«Ital egynrk legytllek. Nyomtattatott P.íi,ái: 1628 
.Af zte1utJiw1. 
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n1elly az olly fzivekb�n -ft;f�kcli· meg ma_g:'tt 
rcndcfsen, mellvet a Felcbaniti fzeretct elc.,· 
re meg nem facnt<'lt ! ·-

Annak pedig ok;át, hogy Púlfi olly erös 
bajnoJ,liá tette magát az Evang. · Vallás el• 
]en, nem tsak abban kell keresni, hogy az 
Evan.�élikusok is· illy indut·attal v!seltettek 
a Reformatusok ellen hanem föképpen ah-

. ba_n, hogy o maga E�'anr;<;Jikus Szülc'.któl
fzarmozván azt a Vallaft oda hagyta; azt 
perli� tapafztalhatni, hogy ·é/zokból teltek 
ki minden idoben, és minrlenütt a leg-na
gyobb Vallásbéli üldözök , türelem nélkül 
valók és az elhagyott_Valláshélic-ket m0ts· 
kolók, a kik Vallásokat me� - vjltoztatták_, 
]10lott valamint a Vallás változtatót nem 
fzaba_d a�o_n felekezetnek l�gkiísebbé is bán-·· 
tan_i, mellyel oda hagyott mivel feJ.keJI ten
ni, hogy az ezt me�12:_vőz.cÚetésbol tseleked
te: ugy tsak azon Vallást változtatónak meg
gyözettetcsét lehe.t igazn,"� ·, és okosnak tar
tani; .a ki akkor is faerc11 az últala oda ha• 
j?yott Ekklésia tagjait, nóha azokat, mint; 
tévejgókel lÍgy nézi , mikor már azokkal 
edgyütt ,nintscn .. - Még Pápán !aktában, 
maga ok!áhól, mint hatalmas Papi fzemélly 
a közönsc.<ges Ifieni tifzteletre nézve válto
záft -akarván az Ekklésiában bevinni, azért 
otet Pathai · egy hozzá küldött Levelében 
meg · feddette. ( f) Meghalálozván pedig 

( f) A Lev.él igy van: ,, Audio te mi fili Ca·
„ nonicas Pygistarulíl horas nel'lr.io quo Pietatis 
,, zelo Ö,u_ctum fensim revocare � & precationie _tuo 
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161.6-ban. Beidze Imre Érfek Ujváron,. mi· 
vel azon � rél'zen az Evangélikusok lévén in· 
kább ert;;ssebbek; fok Rcfor. Ekldésiákat a 
magok vallására által vittek, a mibe.r:i a Ró-_ 
mai Katholikus Atyafiak is már ekkor inkább 
foglalatoskodtélk, mint az elött :· tehát.' Pálfi 
János mint a Rcformúta Vallásnak nagy Ofz
l�pa a Presbiterium akaratjából is, de az, 
.Ersek U}várialmak. o hozzá való nagy ra-

' gafzkodásokat is éfzrevévén, valamint azt 
is, hogy azon a réfzen o reá nagy fzükség_ / 
volna: 1626-ban. Ersek Ujvarra Pápáról el· 
ment J a_ hol Bcithénck nem t5ak a Pré<li
kítorságban, hanem a Seniorságban is heljé- · 
"ben állott. El-hagyván pedig Pathai ,Jftván 
a Tül a Dunai Superintcn<lentiát 1629-ben 
o --tétetett meg Rörmer;iden Püf pöknek, 's
'Püfpöki, fövel 1634-ig Ersek Ujváron lakott,
de Gróf Bottyáni Adám, a kinek Eleji a

,, ip!!iu11 consilio con'lpositre horam p\ar.e ad lucer
,, nam relhingere. Mi fili ! adsidua quidem prc · 
,, catio coram Deo & ilecessaria, & grata ell : fed 

, ,. in Ecclesiis novormn rituum inllitutiones, idque 
'i „ a privato aliquo, 11ive is fummus, 11ive infimus 
, ,, - - fiat, · quanto cum rcliquorum miniíl:rorum 

,, prreiudicio, ·& Ecclesiarum fcanda\o fiat, & qua
" le p·l'le[umptioni!!I argumentum inde eliciant ad· 
„ verl"arii, tuum ipsius iudiciurn adpello, tibique 

1 ,, conaide�andum relinq uo. Hac ratione, hac~ via 
,, inductai [unt olim - - . varietates Cereruonia· 
,,!rum, dum quisque pro fuo Zelo, & Consilio ÍO• 
,,:Iito minilterio aliquid adjicere íludeb:it ,-uno hoc 

,, te ca_utius, quod conf\cta11 a fe .cerem0nias con• 
,, ci liis excutiendas; primmn obfereh:'lnt , & perfva
" debant. - Dat. Vefzpr. 8- Decembris anno 1��0 

,,'Stehanus Pathainua, 
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Reformáta Vallást ké>vették, 1630-ban a Ro
mai l(atholika Vallúsra által menvén, mint

P[1lfi ezt Pathainak ed,ey fellyebb eló-hozott 
Levelében megirta, 1634 ben pedig Februa
rius 9-dikén a Német Ujvári Várban költ 
parantsolatja fzerént.minden Protefiáns Pré
dikátornak 15 nauok alatt az o Birtolrniból 
.kikelvén takarod,;i; Ka11isai P.ilfi. János is 
ekkor ment a Kis -.J(omáromi fényes Ek
klésiá½a Prédikátornak , a . midon így írta 
bé nevét a Kis - Komáromi Matrikulában: 
,, Ego Ja'hmrnes Paulides Can_isreus Ec9lésia
,, rum Orthodoxarum Hclveticre Confessionis 
„ in Comitatibus Cis Danubianis exiftentium 
,,  Episcopus indignus in prresidii Kis- Koma• 
,, roniensis Ecclesire Paftoratu Deo annu• 
„ ente , fuccessi Reverendo viro Stephano 
,, Pa:cio, anno Minifü-rii mei XXI, mcn{c 
,, Scptimo currcntc; Episcopatus quinto, men
,, fc tertio ineunte, Salutis_ autcm per Chri• 
,, ftum Dominum partéc 163.J.." (g) Mindjárt, 
hogy a Pül'pöki !\ormányt kézére ·vette, 
tartatott Pápán 1600 � dik Efztendóben edgy 
Zsinatot, mellyben a Presbyteriumról vag_y 
a Superintendentiále ConsiftoriumróJ, a Se

niorokról, a Proj'eniorokról , a Prej'byu
rekri'5l kiken o . tsak Prédikátorokat ért , 
·( mellyb61 világos, hogy abban az Idóben
még a mixtum Presbyterium ebben a Su
perintendentiában fem állott-fel) a Prédiká
torokról közönségessen, a Zsinatokról , a.i
Oskolák Rectoriról és a· Deákokrói I(áno-

(g) Kir Komáromi Ekkleiiai .Matri111/á)a11a/r. 16-di)
Gldalán. 

, 
, 

· 
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nokat hoto'tt, ( h) melly Ekklt!siai Törvé
nyekkel a Pathaitól hozott Kánonoknak fo. 
gyatkozásai potoltatnak ki. - - Senior korá
ban Pápán és Polyánban, Piispök korában 
pedig egyebek közt Körmenden 's Mezzo
Lakon tartotta a Gyüléseket. Nevezetefen 
1636-ban a Mezzola!fr Eg_yházi Gyülésbe-n 
adott o a Vámosi Ekklésiában Prédikátori 

'. hivatalra felfzenteltctctt Soús Ijlvánnak egy 
' Papi Dipplvnzát, mclly az eredeti Kézirb.s1 

fzerént így van:·,, N �s Ecclesiarum Ortho-
" doxarum Helve_ticre Con_fefúonis in Comi
" tatibus cis Danubianis exiíl:entium Episco
" pus , Seniores, coeterique .l\1inifi:ri, par
„ tiali in _ hac Synodo , in nomine Domini 
,, congregato devot� falutis a Patre omnis

, ,, mif'ericordire Deo apprecatione, del;>ite prre
" mií'sa: nos prrefentium exhibitorem , rno
" deftum, pium, & glorire Chrifü promoven
,, dre Zelo ferventem virum Step!zanum Soos 
,, ab Ecclesia Vamosiensi in Comitatu Vefz
,,'.prcmiensi exiftente, honefta a nobis vo• 
,, catione expetitum, in hac Synodo , Exami
" ne publici de more prrehabito „ uno omnium 
,, nofirum, confenfu ritu Apoftolico, hoc eft, 
,, folemni Presbyterii ma1iuum cum preci
" bus votivis ad Deum conceptis impositio· 

(h) E:l:en Kanonok Titulufsa ez: ,, Articuli Ec�
„ clesiarum Orthodoxa.rum Cili - Danubianarum 'iu 
•> Comitat_ibus Somogiensi, V c&priuüensi, Szala
„ diensi, Soproniensi, & Caftriferrei exi!lentium
„ per Venerab. D. Johann�m Paulid8tn Canifarnm
„ earundem Ecclesiarum , Episcopum in Synodo
„ Generali Papens i anno 1630 die 18 & 19. Juuii
,, celvbrata promulgati. 
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,, ne, in legitimorum' Verbi i\frnifirorum Ca
,, talogum ad l'111npsirs'e-, ordinaviff,·, primo 
�, quidcm in di.cta Ecclesia Vamosiensi, de
�� i:ice,ps �utem in ca, · in quam ipfum divina 
,, provident ia", ordinúia per mcdia direxerit 
:p & dcduxerit, verbúm· Dei in Vetcri, &

,, Novo. T-: ft.:i111ento comprehen!'um , iuxta 
,, ( pnft Apofidíéurn, Athanasianum Nicrenum .. 
,,, creteraque fobriorum Vet:·ris Ecclcsice .Con-
,, cilioru m Symbola) H-:--h e icé'C noítr;e Con
,, fefsionis fení'um, pnblice pncd.icancli; duo 
,, hrec Sacramenta, S. nernpe Baptismum ,. 

,� & Sanctam Eucharifiiam, l"c·cundurn inrti-_ 
,, tution('m Sci·�·aioris Chrilli Dornini· admi
,, niftrnndi aliosque rilus a · quovis lcgitimo · 

• ,, Verbi Minifiro ex:o!ficio u!'urpari. J'olitos
,, ufurpandi aucroritatem, facuiratern , licen
,, tiam ,. & p:·,teftat1·m in. nomine Jefu Chri
�, fti, qu i eft i.mic.us Sancti l\·i inifterii -Auctor,
,; contulil'se, dedifse ,. tradidilse trnore, &
,, vigore prref-,ntimn noli:rarum Tefümonia
,, lium: quorum intereft universis, pro me
" mr1ria ·damus, & gi•aviter tcftamur, eun

,, demqne iam dic:um Stephanum Soos omni
" bus Chrifti Donüni fiddibus prrecipue ve
�; ro, hoc tempore dictc:e Eccle�ire Vamo�i
" ensi, dcinceps autem eis omnibus ac sin
" gulis , quibus operam fuam fuormn ex

,, Superinrum annuentia & pennifsn arlduxe
" rit, & ·locaverit, · legitimo pro Domi ni .Je
,, fu Chdfti Miniftro' hpbenrlum & agnoscen

,, dum, & iuxta inemorabile illud Salvato
,, ris eiusdem Chrift.i dictum: gui J-'VS au
,;·dit, me audit, fideliter audit ndnm Chri·

,, füano amore ,, <lebitoque honore & favo-
n 
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,, re amplectendum, & profequendum eius
" dem Domini Jefu Chrifü P.afiorum Princi� 
„ p.is nomine �fficiosissime comendamus. Cui 
,, has eciam Teftimoniales Sigillo noftri Cre
" tus Publico, manuumque nofirarum l'ubfcr ip• 
,, 1ione munitas, . cer tifsimam horu 111 inom
" nium fidem, futurarnque re rum ipsius �au-

; ,, telam extradandas , corcedend:is effe du-· 
r „ ximus� Datum .in Synodo noftra p;:irtiali 

,, in Oppido Me'Z,[j- La� celebrata d! 29. Sep
" tembris & Anno Salntis per Dominum Chri• 
-,, ftum repa.rate 1635. " 

11 Johannes Paulides „ PaulusCzeglédinas
. ,, CanifwusEpisco· ,, Paílor, & Senior 

' ,, pus Ecclesüeque(L S 
) ,, Papensis m. pr. 

,,_ Confinii Kis Co • • ,, Emericoa Gál Mini·
,, ��romien11is.Mi- ,, ncr Ecclet1ize 

, ,, ni!\er m. pr. ,, Vefzpr.Sen.w.pr. 
Í • 

Hogy Pálfi János igen tudós Ember vólt„ 
azt a Leveleinél fogva is meg kell neki ad
ni: de irt o Könyveket is, jollehet ő rola 
mint hóról 's az o mirnkáiról a Maiyar Ta
dófok Hiftoriáját megíró Bod és Horanyi nem

emlékeztek. Lethenyei a már m .•g nevezt-lt 
könyvének Elöljáró-Befzédében ezt mondja : 
Emberi terrrúf-x,etiben való jelenüttt a Kri
Jlusnak e földön Kanisai Ján.os is N�·mt:t. 
Ujvári Prédicátor és Superintendens ta!{ad-

ja az Ur -vatsorájárul irott Pápai TJ.biá
jának 15 és 16-dik kérdésére -való .Feldué

ben. -,A Velzprémi EsperesHégnek edgyik 
Protocollurna pedig azt a J edgyzeft téf zi Pál
fi Jánosról, hogy 1632-ben Német--Ujvári 
Pr4idi1\átor korallan irta a. ,4.ranytömiin,-

G 
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�j Nevu Kön_yiirgéfes könyvet.·.- Mitsoda 
•Titulus alatt adta ki, vagy ki-adta e azon
Verfelca, mdlyeket núki Pathai, a kinél
azok· visgálás végett voltak, azzar az itélet•
tel küldött vifzfza , hogy azok néki teltze
nek, és alkalmatofok arra, hogy az Auclor
·nevét I'ok Efztcndókig feltartsák, nem tudni.
(i) Azokkal a Túdós Emberekkel, kikrol
a Pathai életében fzollottunk, o is levele,
z·ett, és béirátkozott, sót még az -ErdélJ,
Profefsorokkal is, t1 Túdós A!Jl,diussal, Pis-
catorral, 's Bijlerfddel, a kilrnek f.tárnyok
alá küldötte a keze alatt lévo Oskolákból a
Superintendentia. Alumnussait Látrányi Ta 
máfl, és So6s ljlvá,u, 's a:.::zal, hogy ezek 

- nek ott P.:;tronufokat és Alomniumot tsinült •
eléggé Íneg mutatla. azt is, hogy az Osko;
·lákat 's Tanulókat fzerette. De másunnan i·
ki-tcttzik ez: Ő ugyan is az 6 Káoon1iban �
Pápai, és más fóbb Oskolákról 's azoknaJ,
�rofcfsorairol fzép rendekft tévén .elegg,
meg-mutatta� -hogy azok néki fai.vén feküd
tek. De a Kis - Komáromi Oskolát is jó
lábra álJitotta. Midón ugyan is a maga Su
perintendentiájabéli Oskolákban a maga tzél
ja fzerént való Tanittót nem talált ·volna;
fojamodott a Rév-Komáromi··Collcgiumho:z,
melyból, a nagyobb Tudományokat t.rnulé>
Deákok közµl edgy Gondán Ijlván · neviii

. . 

. . . " . . 

,_ • (i) ]gy ir Pathai Pálfinak: ,, Propriis fumtib11• 
. ,, Liber imprim_eodus en. Ca�mina plac�nt, & di 
. ,, gna videntur, qure memonam auctons nn.11to, 
,, confervent in annos. - D_at. Veftpr. die Martin• 
,, 16r5. Steph. Pathainus .. '' 

. ' !
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Tatai fit a Kis-Komáromi Oskola tanittAsára 
meg hivott , a mit a !{is-Komáromi Ekklésia 
matriculá)yának 17-dik Oldalán Íf!Y hagyott 
ugyan tsak Kani'sai emlékezetben: ,, Anno 
,, 1634. di e IC, Julii Steph Gondán Tatensis, 
„ ex Illuflri Rév Komáromiensi Schola huc 
,, adductus, inque huius Scholre Kis-1\omá•' , romiensis Rectorcm conductus., & in eam
, introductus eft. •• 

, - Mikor holt meg ez a Pathainak new tsak 
Püfpöki Hivatalában, hanem minémllségeire 
nézve is Saccefsora, a kihez és Pathaihoz 
hafonlókat talán nem fokat tudunk mutat
ni, világofs:in n_em tudhatni. Annyi bizonyos 
a Kis-Komáromi lvfátrici!Lárzak 29 és j.3-dik 
oldalain tett J egyzéseibó] , hogy o 1638-ban 
még élt: dc azonban az is bizonyos, hogy 
1639-ben Briccius Dániel volt már a Kis•

·K'omároini Prédikátor. - Rákosinak J�gy
zései _faerént, mivel Pálfi János 12 E.fzten
deig vilelte a Piil'pökséget, melyre 16z9-ben
lépett: látnivaló , ho�y o 1641 - ben holt
meg. - Volt két felesége. Az elsót hivták
Botl6 Erúbunek kitől való Anna nevu le•
ányokat Briccii/s, vagy Baetri:. Dániel Kis
Komáromi Prcdikátor vett e foJeségi'tl. _Ez
1629 ben meghalálozván Rév -"Komáromból
Fo Szolga Biró Tlzali Györgynek Katalin

· nevú Leányát, vette feleségl'il , a kit ól Pál

és János nevú árvai marad.tannk, ·

G i 
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H at�dik Piisfp;kje volt a Túl a Dunai_ Sa
. perinlendentiának_ Tzeglédi Pál, a kf ide

- haza elvégezvén Oskolai pályáját, . a kiillo
0rl'zági Ákademiákra ment ki, és a Hej
delbergai Akadémia Matriculájjában 16rö-ban
irta hé magát. - (a) Onnan le - jövén a Komá
ro'mi va�y felso Du na mellyéki Supcrinten
dentiában vil"elt Prérlikátori hivatalt. Meg
ha}ál o�ván pedi� a Pápai Pí·édikátor },fis·
·koltzi Péter 162.s-ben , a Pápai Ekklésia a.

l(,omáro.mi . Superinteorlentiából kivánt ma
gának Prédikátort , és hogy ezen lépése fze
rentsés .lehe!sen, a T1íl a Dunai Superin
te.ndentiát meg- kérte, hogy az oda való
Püf pökn ek. Samare11s, vélg,Y Sama1:iai Já
nosnak az o kérését különö� Levéllel aján-

(a) Vefr,prémi Biogr. il1t'Cl. T. 6. o/rl. 467 mely·
hen a Hejde!bergai Akadémia Mátrikulájja 1)6S 
kezdődik. 
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loná. A melJyet Pathai Ift.ván a Superinten
dcntia nevében telyesitvén ( b) Czeglédi Pá1 

(b) ,, Venerande Domine &e.! Qu'Jd celeb ris "
„ifia Ecctcsia Papensis a duobus Min11tri!'. hactenus 
,, fuerit regi folita Tom pietati id Jiquidissimum 

11 elfe non dubit;nnus. Alterum . eorum videlicet 
,, Rev. Pdr11111 i'diifoltzi11m bonm reminiícentire vi-

' 11 
rum; multos pofr labores non sine fructu exanr· 

„ latos_ princeps Paftorum, bac ex lacrymarum val · 
,, le, continuorum e laborum medio !?-:> die Ja. 

,, nuarii prreíentis anni, placide evocatum, in cce• 
,, lcllem Patriam transtulit. Ex cuius a nobi1 abi
,, tu et obitu, regiminis prrenominatre Ecclesire onus' 
, pr.::egrande & prregrave alterius, qui adhuc üei 

· ,� benignitate inter nos fupereft unius & foliu, in
,. humeros eft devolutum, ,cui iríum portando efTe
,, irnparem, optimates dictre Ecclesire ani mad ver
,, tenres propofuerunt fe. cum animis, demortuo il·
,, li fub!lituendo Coadiutore fe príma quaque occa-
" fione· diligenter profpicere. Consiliis etiam alio• 1
,, rum perfvasi 0. T. Venerandum hac fua in ne·

,, cefsitate, legatis fuis honeftis honorifice requiren-
,, dum, Paftoremque ex eiu�dem Inípectione peten-
" dum & conducendum elfe unanimiter cen(uerunt.
„ Quod ipforum propo�itum ut felicius fortiretur1 ,, exodum, priasquam illud executioni' demandare 
„ inciperer\t flos Generali in Synodo hic PaJ � in 
,, N. D. una conílitutos petierunt officiosissin1e, ut · 
,, nos quoque id ipfum litteris noHris ad Charita
" tem tuam in[pecie fcriptis amanter promo,•ere lln• 
,, deremus. Quam eorum petitionem nos iuíliísi

,; mam, glorireque C.hrifti Ot!i iníervientem eíTe, 
�, proípicientes, operam nollram, huic negotio non 
,, interponere, ut non debuimus, ita nec potuimus. 
,, Quare tuam ferve Chriíli eximie ! charitatem ve· 
,, nerandam tcnore prrefentium ohfen•anter ornmus, 

,, ut habito hrJiusce celebris Ecclcsire modernre·. ne
,,c;cfsitatis fpcciali refpectu, petitioni eiusdem per
,, legatos prrefentium exhibitores tibi proponf'nd:e. 

,, benigne• annuere, eosque cum relatione plausi• 
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JOZ ·Tzeglédi Pál

jött Prédikátornak Pápára, 's itt Pálfinak, 
Pathainak és Sári, Prédikátoroknak .hivatal
béli társok volt. Elmenvén pedig 1626 ban 
Pálfi János Pápáról Német Ujjvárra, és ott 
Beithe Imre hellyében Ef'peréfié lévén, Tzeg
lédi Pál 1626-ban. a Pápai 'Egyházi Mtgyé
nek Efperefcjévé tétetett, mell_yet mind ad„ 
dig vifelt, mig Pcfpöki hivatallal is meg 

. nem ékesittetett, a mi 164i-ben el'l:tt meg" 
's már . 1642- ben, o elötte i11int Pül'pök 
elött ugy fojt a Pálfi János árváinak ofz
tozásbéli dolgok, melynek fzép módjával "a• 
ló eligazittására o, és Györ Vári ljiván, 
.MezzJ-Laki Prédikátorok kérettett':'k meg 
az ofztozo felektól," mely Levél még ma 
is meg 

_
van a. Pápai Ekklésia Arkhivumá-

• ,, bili ad Cnos redire facere non dedignere , facturus
,, dnbio procul .rem ipsi cum primi11 fervatori Chri
,, fto gratam, & gloriofam, eiusdemque huic Ect.lesim
,, faluberrimam, nobis autem totiq ue noll ro P re�byte·
„ rio omnibm1: charitatis Chriftianro officii� in siu1ili ·
,, bns pro virili reddendam & recompenfandam.
, Plura ex Legatis ip11i11 viva voce, quibus te pro 
,, candore & humanitate tua incredibili fidcm adhi•
,, bituram plane nihil dilfidimus. - His, clilec.:tis-

. H sime nobis in Domi no Frater ! Dcus paci8 & di·
,, lectionis sit tccum, & dirigat cor tuum in cha
" ritate & patientia Chrifti, tuisque laboribue fan•
"ctis in regimine Ecclesiarum ture fidei concredita
,, �um in c;lies exantlandis benedicat qúam elemen•
,, tifsime, & cnmula.!i1111ime. Datum ·Pap.e �n Ge
,, nerali noftra Synodó 25. die Junii, Anno Messia1
,, exhibiti 16�5. Venerandre D. 1T. amici & fratres
,, in Chrillo devinctifsimi Episcopus, Seniores,
,, Profeniore11, atque adeo tota universita11 Mini•
"ftrorurn Helveticre Confefsionis in Synodo Ge.
n neraH Papen.ri C.ongregatorum. " 
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qan. · A mely ofztálly_�el•igazittásában meg• 
mutattatott böltsessége és Igasságossága Tzeg
lédinek jufi ád arra is, hogy ótet a maga Püs• 
pöki hivataláb1_is illyennek tartsuk.- Már az 
ó Idejében a Püspöki Hivatal nehezebb volt 
ezen a réfzen: mivel a Proteftáns Mágnáfo_k; __ 
kik az Ekklésiák Ofzlopi voltak , és tsupa 

' t<.'liínteteknél fogva is, melyre az illy nagy 
dologban is a Nép halgatni fzokott ,. a Vallás
beli meg-maradásra és békefségre nézve fokat 
tettek, vagy elhaltak, vagy a Romai Ka
tholikaHitre által ".' mentek , - 's ezek
r.ek által menetelek után a Vallásbéli hábor: 
gattatások tüzefsebben el-kezdöttek � és gya·· 

· horoltnttak, mellyek a Kegyelmes l{irálji
' Felség által miképpen igazittattak el,· a,i

1646, 16�7, és 1649 -dik efztendóbeli Or-
1 .fzággyüléf�inek Valláft illető actáiból, de a·

1 ·melyeket kéntelenségból fem kiván az em• 
. ber meg-említeni, eléggé meg-láthatni. An· 

nyi Íl?"az , hogy a vifzfza adándó 90 Prote
ftáns Templom�k közül a Helv. Vallástételt 
tartó Túl a Dunai Superintendcritiában is

adattattak vifzfza nemélyck o alatta. Ne
vezetefsen a Kis-Komáromit illetó Refliru
tionalis Levél, az akkori Superintendens 
Czeglédi Pál lakhelyéról Pápáról küldetett 
el Gróf Nádásdi Boldi"sár, és Szeglú Já110s 
által !{is-Komáromba·, mivel a Töröktül va
ló félelemnek miatta magok ezen Királyi 
Biztofok.. fzemély fzerént a nevezett helyre 
el-nem mehettek. Ezen Refütutionális Le· 
vél, mellyet a Kis;·l{omáromi Ekklésia Ma
trikulájának 107-dik Oldalán a maga erede.-. 
ti_ voltában láthatni, igy van: ,, Mi Nádósdi 
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�. Boldésár és S:Zeghi János az Orfzá�tól De
,, putátus Commissáriussáriu!'ok, adgyuk em
,, lékeuttil a kiknek illik, hogy mi az Or
,, f�ágh C0missi0jábúl Palatinus Urunk óNagy· 

., .. ,, sá.�:1 Patens M:1r1datuma xnellct, fecundum 
,, puncta perl'uam Maieftatem & Status Or
,�- --di nesque Regni accordata, & in eodem 
„ manclato ín fcrta, Somogy Vármegyében 
,. Kis·K<?már imi Városban azt a házat mel_y a 
,, 9J R- ftitualandó Templomok közül való ., 
·,, es ennek elötte is az EvangPlikus Miniíter 
,, birta, és ·Tifzte fzerént való · Hivatallyát 
„ peragálta, minden pertinentiá\·al, ugy mint 
„ földé,1el vetéseivel, erdéjével, és akár mi
,. névennevezendo prove.1tusival együt, miért 
,, hogy a Töröknek felelí!1e miat ad faciem 
,. lotü nem m�hertün�; azért innen Pápáról Re
.,., ftitualtuk, ugy hogy az Evangélikus Miniíter 

, ,, azon meg - nevezett házban ezurán minden 
,, megháb()rittás nélkül lakhaísék, 's tifzti fze
,, rént ·való HivatalJyát libere .reragálhafsa, 's 
,, prcdikálh:;ssa és proventusá_t percipiálhas 
,. sa. M llynek nagyobb bizonyságára 's erós•, 
,, sigére attuk ezen Reft:itutionális Teflimo- . 
,, niálh Le\'e1iinket kezünk lt-ásával 's- Petsé- ;
,, tünkel meg erositvén." Dát. Papre d. 19 Apr. 
Anno 1647 (L. S.) (_L. S.) · ' 

. M,eg-holr Czeglédi.Pál 16-19 ben mely on
nan bizonyos mivel 16 :-9 ben talc1ilunk olly L«-

. veJre, n;el'yben Gál Imre magát Túl, a Du· 
· nai Püfpöknek irja lenni: de a régi Pápai 

Protokollumból ki-írt jedgyzéfe r zerént is Rá
kc:si n:: k, Cze,glédi, mivel ts.•k nyoltz efz
unddg Püfpökös�ödöt: világos , hqgy o 
t649-ben ineg-fzünt élni. 

f 

·,
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Hetedik Pürp�kje volt·. a Túl a Dunai Su
perintendentiának Gál Imre, a ki 1.596:dik 

: cfztendoben A!s6 Lindván fzületett. Edes 
Attya volt Gál .János Alsó Lindvai Refor. 
mátus Prédikátor, a honnan magát igy fzok- · 
ta 'irni : Emericus Gál Alsó - Lindve"nsis. _
!.zen Gál János és Alsó - Lindvai Prédiká. 
tornak a ki · még 16 l 6- ben ,is élt , és 
ugyan Also • Lindván fojtatta Prc€dikátori . , 
Hivatalát (a) az Attya hafonlóképpen volt, 
Gál János, a ki a Familia Genealogi
ájjának -Hiftoriáj:i fzerént Jaki Licentiatus 
Prédikátor volt. Hogy pedig Gál Imre Püs
pöknek az Attya, söt még a Nagy Attya 
is Református Prédikátorok voltak , megtet-

• 

(a) Patha,i erröl igy tefz bizonyságot Pálfihoz
irt levelében; ,, Convocatoriarum quatuor exempla• 
,, ria cn ad te mitto, tu eas expeditius, ut opinor, 
,, transmittere potes. - SzetJ·é11ie1uu ad D. .1oh. 
�• GáJ L_y11dute pervenient, is Körmendinum · com
,, moclifsime perferri cnrabit ·" &e. Dat. Vefzpr. 
l3, Julii 1615. Stephanus Pathai. 

/ 
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tzik ugyan Gál Tmréne�, azon Verfeiból 
.
'

mellyeket edgy !1niv_erp_zaban 1,�67-ben k1
jött Concordantza Bzbiwrum nevű Könyv 
ben, tulajdon kezeivel, a titulus' eleiben így 
írt fel: 

„ Patrem poíl ;· & A vum, sibi,grato redditur ufui • ,, Sacrum mi Emericus Gal, cui nomen adeft.
„ Faxit Jova meus, Ste'phanellus fcribere po[sit

1 

_ - ,, Poft Proavos, & Avoe, quod fuus ifie liber.

,, Vefzpremini anno 16'25 Octo· 
,, bris 6. d. mtatis me;o 29. 
„ Stephanelli mei primoge 

· ,, niti quarto, fcribebam."

· A· mely alá irásból , és Verfekból, a
fellyebb elol-hózattakon kivül az is világos. 
hogy .Gál Iftván Püf pökünk a kiről Lámpc 
nem emékczik 1621-ben lelt e világrá. 

Gál Imréból � hogy vala rni· lefz, az At• 
tya -hamar élzre véven a helybéli Oskolá• 

·ban, mely Kultsár György (b) és Gál Já

nos mankájok által, 's az Alsó-Lindvai Bá,
ro· Bán.fiak alatt fzépen meg-nevekedhetett, 

(b) Erröl mint Református f.rédikátorról em-
1ittéfi: térz. Katona Gelei a Pr,eco11ii E'l!a111f.elici neve 
munkájának 2-dik Darabjának Elölj,frc/ B�/'zédébe11 
azt monrlván, hogy az ö Püfpöki Visit;hiójakor, 
fajnálkozva tapafztalta, hogy a keze alatt levö 
fok Reform. Papoknak Bibliothékája már telyesnell 
g()ndoltatott lenni, ha abban Swlteti éI Kultsár lHa· 
gyar PrédikátifJí"i, mellyek pedig igeiz tsekéllytlr. 11u1 
ithettek. Láed

0

ide ,_ Ribi11i T. 1. o/ct 246 247. 
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fzorgalmatofsan taníttatta. Hogy Ifjabb� ko
rában is különöfsen a Papi tudományokhoz 
leg-jobb kedve volt, abbol lehet hozzá vet
ni, hogy az azokat tanító könyveken igen 
kapott. Nevezetefsen van egy Könyve a 
Succcf'sorinál, mellyben veres betúk..k..d ezt 
írta: ,. Sum ex libris felectioribus Emerici 
�, Gál Alsó Lyndv. A. D. - MDCXVII" -

1 .A mi pedig további tanulását illeti: arról 
ez�nn Família Hiftoriája eképpen fzóll: 
,, Efzre vévén némely Debretzéni Deákok!, 
,, hogy jó elméjje volna, magokkal el-vitték, 
,, 's igen jó elméje lévén addig tanult, mig nem 
,, öreg Deáká letr. Ott el-töltvén Deáki ide-

i ,, jét, onnén Academiákra ment, onnén pe
. ,, dig alá jövén lett Vefzprémi Prédikátor

" rá� H -- Mivel pedig 1624-ig Patnai lfi.ván 
vólt a . Velzprémi Prédikátor ; . és - mi\.·el 
162.5-ben a feilyebb elöl hozott Documentum
nál fogva Gál Imrének elso fzülött fia líi
ván, már négy efztendós vólt: látni való , 
hogy Gál Imre Académiákról való lcjövéfe 

· után, nem lett egyenefsen Velzprémi Pré·
dikátorrá, hanem 'ezen Hivatalt m.:i.s Ekklé
sia 1,ebelében kezdette elsóben fojtatni, a
mikor o 20 vagy 25 efztendos volt. - Azom•
ban Gál Imre, az ó tudománnya, fzeli<l ma
ga vifdete, Hivatalbeli buzgósága, és tanit•

· táshéli épületes voltánál fogva tsak hamar
el-hirefedvén, 1624-ben Pathai helyében Vefz•
pr�mbeo vitetett, a hól 1629-ben a Várban
egy fzép Templomot épittetett , ' melynek
fondamentoma 1627-ben Octoher 6-kún té·
tetett le, és a melyben egy 1631-béli Levél

• fzerént, Gál Imre , mint már Pro-Senior,
, 

\ . 
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m, g-fzHnvén ,azon virzentagsíigok. mellyl'k 
otet is a.7:frt érdekelték, hogy az Ili enni tilz. 
telelnek illendobben való végben ·viteléreTem. 
plomot épittetett, · az Jften igéjét békelség
ben és nagy hafzonnal hirdette.·(�)· Gál lm· 
rét. ezen Templom épittésében való munkás

�s buzgó voliáér ( a me"ly Templom elöt'zör 
1710-bf'n, azután végképp�n 1716-ban elvé• 
tetelt) egy fzép Le\·clében I<:,rni'sai Pálfi 
János különöf�en még�ditsérte, <is meg-ígér• 
te néki hogyminekutánna az clkéfzül, azt Püs· 
pöki Prédikátiojával ö maga facntclnt� fel. 
(d) Meghalálozván Tlzolnai Ijlván a Tsopa•

(e) Pálfi PUfpök Pathainak Belénesbe ki'ildött
.Levelciben igy ir „ Vefzpremienfem iam qucid con• 
_,, cernit Ecclcsiam ea halcyoniis & malatia utitur, 
,, poft nuhila, quibus ante biennium propter Tem
,, pli edificationem furentibus adverfariis ernt ob-

, ,, fcu'rata, Miniíler eius Zelo glorire Chrilli fer
" vens vir D. Ernericus Gál Profenior eam magno 
,, c,mnium eius Eccle11ia, membrorum applaufu, 
.,, ne!; minori cum fructu modcratur. 

(d) Pálfi Levele igy 'van: ,, Tibi venerande
,� Emerice tuisque paccm. &e. Laudo quod domus
,, Domini non myfticre tantum, verum · etiam ma
" tcrialis redificationi, iugi eaque indefelfa folici
" tudine inhrereas & infudes. Perge viriliter, ut 
,, incepifti, & Chriflum peculiarem electorum fos
" pitatorem reciproc� viciesitudine tibi in coelis 
,, reternam domum redificare ,- nihil eft, qt,od dubi
" tes. Pater mifericordiarum Deus fanctis tuis la· 
„ boribus ex alto cumulatifsime benedicat _idque 
„ Paterne faxit, út Auditorii veftri redificationem 
,, per te laudabiliter promotam ego aliquanrlo co• 
,, ram oculis hisce meis intueri votivaque & gra· 
,, tulatoria pofsim concione facr�re & cohoneftare.-
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ki Prédikátor és a Vefzprémi EkkUsiai Vi
déknek Efperefije, (e) Gálimre tétetett ren"'. 
dcs El'perelté. Minekuránna pedig Czeglédi 
Pál Pül"pök, életének pályáját megfutotta vol
na, 1649-bcn G:tl lmre tétetett helyében 
Püfpökké, 's '1650-ben mint Püfpök ugy volt 
jelen a Pápai El\.klé�iának egy Gyülésében, 

1 
melyben ezen Ekklésia tagjai két kézzel 
hozzá nyulván azon hijján9íságokn;ik meg 

/ orvoslásához, mellyek ebben élzre vetettek,1 neki mint. Püfpöknek, a Nemesi, �itézlo 
Lovas, és Gy.1log, 's a Városi Rendból lé· 
vó fö fzeu;éllyck azoknak, mellyeket. vé-

' • 1 , . 

,� Histe una· cum tuis, quos devote falato; in Ec• 
,, clesiarum Chri11i rem, & ornamentum feliciter 
„ pervivere, 11incere exopto." Joh. P. Canifreu1 
m. pr.

(e) T Inai Ijft.á11, hogy még 1630-ban élt é,
Senior v0lt, 's ugyan ekkor Gdl Imre Profeniori 
titulull: vifelt meg tetfzik P,ilfi J,inos, Püfpöknek 
G.íl Imréhez 1630 ban á Par,-ké.(zi Prédikátor Roz
go!iyi Grör�y ügyében í1t Levelébol mellynek ide 
iilu réfze igy_ van: ,, Triíl:is Minilhi' infelicis ca
,, fus , quem mihi Charifsime D. Emerice ·ex Ve
., nerandi Seniori!! nutu literarum tuarum admira
" colo .intimafii, me quoque officio id exigente 
„tristem, impendioque folicitum efficit. - Quid 
,, facto opus �it, quisque procefsus obfervari de
,, beat, fuíe in literis ad Vener. D. 1'bo/izeu111 Se
" 11ir,re111 [e ri pt is intimavi &e. Dat. Gizi;1g,t 16::;o. 
„ Tuus in lJomino frater nec non etiam affinis 
,, Joh. Paul. C;inifreus. - Titulus Rev. a Clar. Vi• 
,, ra D0mino Emerico Gál, celebris Ecc]el!lize Vefz
,, premiensis l\linil.ho fi deli, vicinaruwque Piofct-

1 ,, niori vigilantiuiwo." &e. 
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gezt.ek végre hajtását meg-igérték .. (f) Su• 
pcrintendentiális Gyüléseket, mint az azok• 

(f) Ezen Gyiilésröl ekképpen van edgy azon
idc,beli kézirásban emlékezet. ,. Anno 16.50 3. Juli.i 

�" Confules Ecclesiafiici ad regimen Ecc:1esire Pa• 
,, pensis confütuti : " 

•. ,. Ex Ordine Nobilium: Hegyi Iflván Uram pro 
,, redili primario. " 'e a t. 

· ,, A Vitézlő Rendröl, t:s Lovafok közjil Tódi
,, i•lárton" 's a t. • . 

,, A Gyalogok köi Csizmazia Benedek.''. 's a t. 
. 

-

,, Városi Rendrö!: Szab6 Gergely. 's a t. -
,, Eodem die pofiula\a ad Ecclesire bonum & com• 
,, wunem utilitatem fpectantia: '' 

'1, ,, A"L Ekklésiának jórcndel val6 igazgatására 
,, mind a három Statusbói b1zonyes Gondviselők 
,, rendeltessenek. " 

g, ,, Legyenek háron, hites ·Egyházfiak, min• 
,, denik Statusból edgy edgy, kik a közönséges jÓ• 
,, nak. Gondvifeléeében a Pré�ikátor mellet létye• 
,,nek.'' Nro. 3-4-5-6 - s a t. 

. Ezeknek e van ut{innok írva: ,, Omnes Sta•
,, tu;;, has conditiones, honefie & plenarie imple•
,, turos fe promiferunt; Prxside Clarifaimo Domi•
·,, no Episcopo Emerico Gál." - A Pápai Eltklé
siának ezen végzését tuagába fogl/llÓ documentum•
_hól nem t�ak az vil:igos, hogy Gál .Imre 1650-ben
Pi.lfpök volt; hanem az is, ho3y a Pápai Ekklé•
sia még ekkor is fényes ée virágz6 állopotban
volt, mikor tudniillik annak hárnm Statu11béli T.ag
jai voltak, és pedig ollyanok, kik a magok vég•
zéfeiket Deákúl jedgyzették fel. - De a Pápai
Ekklé,liáról is a Prote(lá,1.r Ekklésiai Arkbi•1J11111 nevil
munkámban fogok bövel-ben fzóllani.

' 
: ' 



Püspök Élete. III 

/ ra meg-hivó, és még ma is kéz írásban meg
lévó l'"'üfpöki Levelei mutatják tartqtt Sze
tsödön, hol 1650-ben ..Janaárius 3r-ken Sze-
rtmlei János, Felso Ori Prédikátor Se"lior

, rá tétetett, a kirol Lámpe nem emlékezik. --
-Csöglén, a mely Ekklésia a maga Papjait a

· XV1-dik fzázad Végétól fogva Név faerént ·
, meg-tudja nevezni. ·Kajdon a Rabán tul, és

, Mezzo- Lakon, mellyekben való Difputá-
' ti6knak, valamint a fel·fzentelendo Prédiká.
1 · torok me.�-visgáltatása Prref'essévé is a Pápai 

Oskola Profefsorait tette, de a mely Cen
surán vélló megjelenhetésre az alkalmatos
sabb Dcáknknak is engedelem adattatott. (g) 

.. Megholt. Gál Imre Pü,pöksé;;6nek 'hatodik, 
- életének pedig 59 dik El"L!tendejében 16.5S·ben
, hagyván életben a leány gyermekein kivú.l
' · Ijlván, és Imre nevfl fiait , kik közzül,

amaz hogy Superintendensé is lett, oda lej· 

· (g) lgy ir Gál. Imre edgy Gyülésre meghívó . Levelében ezen dologról : ,, Reverendi ac CiarHfi" mi Viri DC. - Quare idoneum elfe daxi, at" hac occali.one ultra Rabum , Kaydi1111m, Concurf.1,.s .,, locum .Fraternitatibus nofrris ad diem �3 Maii„ defignarem, & in gratiam Orclinandorum locum. ,, communem de J11/f(h"catio11e nojfri coram_ Deo ad
„ Examen prop011erem. Pra!s_idis viri provinciam 
'(, Joba,mi l(,i!,11ií11 Rectori Scholre Papenúr Clarifsi·,, mo Doctifsimo obferam. Dat. ex Baff Anno 165z ultimo die Aprilis. " - Azon levélben pedig, melly•ben 1651 ·ben CúJgllre rendelte a Gyüléll: így fzóll :,, Scholarum Humanissimi Rectores & bon.e indo" lis Juvenes ftudiosi , fi (aa prrefentia coetum no-
1, llrum illustrare· non dedignabuntttr, facient rein

''
,, Oeo· noftro gratam, &e. Emericus Gál M, E, Ve(�•"primiensis indignu■ :(i:piscopui." 

' . 



·1a Gál Imre. Püfpök' Éleu. 

jebb megmutatjuk, jollehet Ekklésiai Ifro. 
nikáink róla halgatnak, Imre pedig a S. Pa
�aki Collej?;iumban elvégezvén tudományos 
futását ·1666-ban a Pápai Oskolában ( lefzáll • 
ván már ekkor ez az Oskola, mivel a Re• 
formátiótól fogva fenn álJó Templom és 

.. Oskolák 1660-ban elvétettek) Rectornak ho

. z�ltatott, mellyet elvégezv6n, és A!s6 Ot
• sz Prrepoft János Leánnyát Katát elvévén 
. felesé�úl lett Felso ._.Orsi Prédi_kátorrá, hol 

15 efztendokct eltöltvén Alsó Orse ·ment ál• 
tal, hol eiéfz haláláig lakott. 
!• 

' . 

Jegy z é s. 

1 
. A Gál Família, azon kivül hogy illy 

derék emberekkel fzolgált a Reformáta Ek
klésiáknak, azért is nevez'"tes a mi Ekklé-

, siai Hiftoriánkban ,· hogy abból a _Magyar 
Orfzági Vallásbéli, Reformátiótól fogva e mai 
idoig, és igy 287. Ef2tendók, alatt Sz.ak.a
datlanÚL voltak Prédikátorok, a melly Fa
ruiliából valo a mofiani Latrányi Prédikáior 
Gál Péter is. 
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PüSFÖKRÖ L, 

• 
/ 

N yoltz�dik �üf pökje . vóÍt a 'I'ui a buna1 Ref. Superintendentiájának Sz.eli· György;·
a kiról mint Püfpökról fem Lámpe, r�m más
Iróink leg - kifsebb emlfréft fem tefznek.- ·
Azomban, mivel a fellyebb már említett,1 és a Pápai régi Protocollumból 1696 - ban
kiirt 'jegyzésein kivú.l Rákosinak a Tul a, Dunai Superintendentiának egy l 70&-tól fog·
va fojtatott Protocollumának tlso Levelén
(a) mellyen t.- i. a. Reformátufok Túl a Dn•

(a) Az megemlitett Protocol]um. Titulufsa ,:
, és annak elso Levelén Yötl6 Jegyzé3 igy következik.

,, Protocollum Ecclesiarum Cis Danubianarum O:.: 
;, thodoxaru1n Annalibus Ecclesiarum Cis Danubia-
1, narum Helveticre· Confe1111ionis vincuJo· unitarum 
,, ( quos pire memorire Prir:decelfore11 no1hi, sig-.n--

. ,, ter vero fidi Ecclesi;1rum Gcnerales. qui ex par•.
1, te, nol\ra retate, partim vero ante no11 vixcrunt; 

, ,, puta � V11ueraudu1 Dominu,1 Stephauus B11i\b11, H , . 



II4 Szef.i György 
t 

1 

nai Pilfpöh jeiknek nevei a rég-ibh Protocollu
mokból reljegyeztettek Szeli György is, mint · 
Superintcndcns ugy nevezte:ik meg, a kit, 
meg;lehet, hogy a még 1;og-ban élt T. Atyák 
közul faemél�ye fzercnt is esmérhcttek né-

. roellyek: tehát b{11·· Ember Pál nem emléke
zek is Szeli Püfpökról, mivel ó a mint ma
ga is' mondja a Ttíl a Dunai dolgokról na
gyobb réfzént tsak hallomásból tudott vala
mit: mind az által ótet hiteles Documentu� 
mainknál fogva a Tül a Dunai Superinten
denfek Laiftromáhan be-kell tennünk. - A 

. Sopron Vármegyei Elddésiák Senior. i között 
tsak ugyan ernlékezik Lámpe Szeli ·Györ[!y
ról , de tsak mind Köveskuti Papról, és a 
Sopron 's Vas-Vármegyékben fekvő Ekklé�· 

,, Johannes Paulides, Canis�reus, .l:'aul.us Czegledi, 
,, Emericus Gál Alsó Lyndvreus > Georgim1 Szeli , 
, Stephanus Gál Emerici filiue, Stephanu!' Sellyei, 

:, flrenuus Jeíu Chr!íl_i �on�eísor , & ex Triremibus
, Hiípanico Neopohtams, m qu1bue propter Con-

; fes!'lionem veritatis Evangelicro dira & mira per• 
;, peísue, divina tamen manu una cum ,mis fociis 
„ liberatus Coelitibus ia'lflque annumeratus eft (1691 
,, - 1tJ9.5) haud fecue Jacobus Cseh Csuzi S. S. 
„ Theologi.c Doctor, fohanes F. Loíontzi 1702 ab 
,, ipfo Reformationi!'I tempore magna cura, _& ea, 
„ qua par er:lt fidelitate ad hrec usque tempora in 

,. varia, eaque grandia Volumina adnornata, & 
„ tranl'umta nohill tradider1mt) occa!lione Armorum 
„ a Serenisl'itno Principe Francisco Rákotzi eiu�dem 
•,, Nominis fccundo excitatorum per Siber•um Hei-. 
„ ller exercituum Creíareorum .Leopolrli & .Toít·phi 
., 1Vlaríchallum, S?. R:i�cianam tyrannidr.m in fune-
,, tla Oppidoium, & .i\rci• Papen�i,. & Vefzpremi· 
,, en„is Conflagratione & deval\;1tione, orb;iti, in 
„ cidimus i n  hoc Album,. quod facne coníecrawus 
,, po.fteritati, " &e.



Pii s p ö k El e t t. ll,j 

siáknak EspercstjÚól._ Azomban mivel ugyan 
ö a Túl a Dunai Püfpököknek •s· Seniorok
nak Khronologiáját fel nem rakja; egéfz bi-_ 
zonyossággal nehéz megharárorni az o Es• 
pereftségének i?ei�t. A ragad!)_atatlan dolog, 
ho.�y Szerem/a Janos Felso Ori Prédikátor 
16so·ben tétetett Espereftjévé a Sopron é» 
Vcs Vármegyei Ekklésiáknak (b); ·az is bi
zonyos„ a következendo Püipök élete Hifto
riájáhan elol adandó bizonyságok fzerént, 
h >gy ugyan o még 166.3 ban is élt : követke
zésképi)cn Szelinek 165 > elött kellett a ne• 
. 1 . 

vezett réfun Espercftsé�et viseln i . Kövq;. 
kütról Szeli György Csegiédi Pál Pápai Pré• 
dik:ítor hej ében_ 1649-ben Pápára el-virettet-

(b) A Vefzprémi Espe refhég Arkhivumában
r I van edgy Gaál Imre idejebeli Protocollum mellyben 

e követliezendö Jegyzés és Circulare találtatnak : 
,, Anno 1650 ultima Januarii Rev. D, Johamzes Szc-
,, remleí M1niíl:er F. Őriensis in Generali Synodo Sz.é• 
,, triJ"di habita e"ligitur in Seniorem , & primo cur· 

, ,, !!11 in Rádótz Particu)arem ·synodurn ita indixit: 
,, Rev. ac Cl. Viri , Fratres in Chrino eia!!dem 
,, fidei &e. Gratia vobis & pax a · Domino &e. 
,, Moris erat ab antiquo a fidclibus Eccle!lia: 
,, Minillris annuatim in Ecclesia Particulares, Ge
,, nerale9que Synodos celebrare. - - Ego quoque 
„ laudabile hoc . exemplum imitari voleni -· ad 
,, ulLimum prrefentis wensis hn. diem in Egybti
,, ·ur Rddot·r, in hoc Cowitatu Caíl:riferrci, parti· 
„ cula·rem�vobis promulgare conChtu�, &e. Quare 
,, omnes & fingulos lnfpectioni huic addictOi fra· 
,, terne ndmoneo·, ut ea qua par eíl: obedientia & 
,, prreparatu, una cum Reverendis Sch·,larum Re
,, ctorihus comparere fiudeati!I, &e. Datum F. őr. 
,1 '2� die Dece.�nbri!I Anno 1650 .loham:a Szeremlei 
,, Miniíler F. ürien�is. " - L:unpe, Szeremlei.öl , 
u lispcrellek Laiíl:rou1áhan new ewléke.iik,

Ha 



_116. Szeli György Püjpök l�leu. 

·vén; Sári Iftván is pe_<Hg ugyan J->ftpai Pré-

�
ikátor és az o Hivatalbéli Tá•sa 1652-ben
1eg-halározván (e) így lett ó 16.sz-ben, és
ápai Pap korában a Pápai Ekldésiai Vi

dél-i.nek · Esperefijéve, míg nem Gál Imre·
Püspök is � 6.55-ben a más Világra áltnl köl
tözvén ugyan au>Ú efztendóberi , a Pápán
tartott Papi Gyülésben a Pü�pöki rn<:llósá- .
got is elérte.

A mi pedig. �z o Pápai Papságát illeti: 
az hiteles Irásokból bizonyos, hogy az o

idejében nevezetcfsen 1660-ban és. azután itt 
na szy„ Vallásbéli Zürzavarok voltak • a mi
d ón a Reformátufoknak a Parokh:án és
Oskolán kivúl az a Ternplomjok is, melly
ben a Reförmútiótól fogva jártak, �s a melly 
azon a helyen alloO· hol moft a h. Catho
licas Atyafiaknak fzép két tornyú, és jó 
ízléssel épített Templomjok ékeskedik elve
tetett, a Pré'dikátorok is, ugymir.t Szely
Györ� és Laki Márton 1662.-ben a Sz.em· 
pui &ék re tzitáltattak, de a hol ó helyettek 
az Ekklésia végezte el a dolgot, miv_el az 
:ótet, nem pedig annak Prédikátoraii illette.
Megholt S'Zely György· 1661-ben Pülpöksé
gének 7-dik Efztendejében.

(e) Errt.l, a Pápai Ekk)ésia, és annak Prédi
kátorairbk általam ké[zitett HilloriájáLan, mellyet 
a maga helyén közlök idővel a túdó.a Világgal, le-
het bővebben látni. 
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IX. 

G Á L· IS.T V A N 

P Ű S P Ö K RÓ L. 

Kilentzeclik Püfpökje volt a Túl a Dunai
Superintendentiáknak Gál Ijlván „ Gál Imre:
Püli)ölrnek Fia„ a ki mint a Gál Imre életé•ben elohozott documentumból világos 1621-befzületett. Tanulását kezdette a Vefzprémi

•Oskolában, a melly annyi hányattatások után
is még 1697-ben olly virágzó állapotban volt�hogy a 1i1int Gál János annak a Gál Imré•
nek Fia , a ki Púpai Profefsor volt , magáról tett jegyzéseibt;n meg-irta, ott öreg Deá-

. kok is voltak: ,., En __ ugy mond az Oskolá•
,, ban való járáft Alsó Orsön kezde'ttem Loson·
,, tzi Mihály, akkori Mefter idejében az után
„ vifzont �ontinuáltam V cfzprémben, holotl
,., ugyan Oreg Deák.k.á is ltttem Csuzi János
,, akkori Mefier idejében„ melly is esett An
" no 1697. '' (a) Meg-halálozván 165.5-ben az

(a) A Familia Hiftoriáj!tban, n1elly az Alsó
· Őrsi Gáloknál tartatik ez ekképpen íratott le.
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Gál Iflván·. 

édes Attya, Vefzprémi PrédiJi:átors5g,-'a meg !ivattatott , a hol Seniorságot is vi!'clt. Su

i György Superintendens halálával pedig
. s 1663 ban ( mivel Szeli mint a Pápai Ek
klésia Arkhivumában lévo Levelekböl vilá
gos még 1( 6 i-ben élt) a Püfpöki hivatalra 
js- fd-emelte.ctt, a mit a fcllyebh elöl ho
zott Superi:--,tendentiá!is Mátricu:án, és Rá
Jrnsi Jeg_yzésein h.ivül, mellyekben Gál Ift
ván mint Szeli uiánn v:iló Püfpök ugy em
littetik, · azon Papi Diploma is mcgbizo
nyitt, mellyet 6 a Szent /(irály Szabadi 
nevezetes, és régi (b) Ekklésiában me�-hivat·. 

·tatott uj Prédikátornak C/zok M6'sesnek a fel·
fzenteltetés alkalmatos!:ágával 1663-ban adott,
melly igy van: Lecturis omnibus Salutem.
Quoniam jiddis ille Jefu Chrijii Pra?co, &·
Apoflolus Paulus gravissime pra!cipii, 1u 
cui cito manus impona,uur, fed ut ii, qui
Episcopatum desiderant honejfum Tejlimo-_
,zium ab e;jfraneis habentes probentur prius
deinde sic miniflrent.· Significamus harum
ferie hunc fratrem nojfrum Mof'em Chok ·
Legitimqm ab Ecclesia Szent Király· Szaba
diensi vocationem habui.fse, & eosdem de

. fana ipsius Converfatione /zonejlum tejli
monium tu!isse , ac sic tandem in frequen-

(b) Parai IJ.lván Püfpök 1(::?1-ben November
1-söjén iTVán edY.y Levelet Pálfi Jánoshoz a. Sz. 1{,
Szabadi Ref. Ekklé-siárol igy emlékezik: ,, Stepha•
,, num illum Gyilr-vári11111 Proeelytum occasione qure·
., 11ita, ad me, quam potes citi11sime venire iubeae,
„ Sz. Király Szal-adie111ib1u enim recómendavi. Ego 
,, deinceps curam il_Uus il:1 me recipiam, si negli• 
,, gentius folverint.



1 
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ti fynodo nojlra celebrata, diligenur a no
bis probawm & examinawm juif5e , ac 
J'ecundurn riwm & Co,�fvewdinem EccLt:sia: 
j'olemniur ordinatum & ad docendum � ád-
minijlrandumque Sacramenta , commum 
EccLesia: j'u.ffra.gio· emij'sum ej'se. ln Cuius 
rei.fir'mius tejlimonium, has nojlras litte -
ras authentico dioecej'eos nojtrce úgillo 
munitas, eidem dedimus, & Ecciesiis omni
bus vigore prcesentium ip_j'um Commend_a� 
mus, JJaue -in Papo /(auf Anno Donunz 
1(.63 die 1 i. Mmsis lunii 

, 

·,, Steph;inm, �ál fervus
„ Chrilli humilis in
,, Ecclesia Vcfzpré: 
,, mien�i O rt hodoxa, 
,, &_Epi_!\copus 111. pr.

,, Georgia!> Ratkai, Mi. 
„ niíler Eccleíire Kör 
,, mcndiensis & fe.. " ,, n1or. 

,, Joanne!\ S1.eremlci _(Vlinifier (L 
S 

) 
. ,, Ecclesire Felső Orien. & • • 

,, Senior '.' m. pr. 

Ezen Papi Diploma nem tsak azért ·fon• 

j. 
tos, mivel a Chronolo_gii1ra � mellyel 'Ekklé· 
siai Iroink annyira, és a Hiftoriáknak Zür· 
zavarban való hozásával közönséges�en . el• 
mellöztek � ebból bizon_yos világosságot ve• 
hetünk; hanem azért is hogy tudtomra a Ttil 

i · a Dunai Superintendentiában ez a le� elso 
' nyomtatott, Papi Diploma, a mi a jó.Rend· 

nck jele, és mát· ezután illyeket emlittünk 
meg, de a mellyek tsak. u,!tyan formájokra
nézve edgymástól külömbö7.nek. Utoljára 
még azért is nevezetes ez a Diploma : mi\·el 
az az alatt kvo Seniorok alá írásából látni• 



IU> · Gál Iflván

való, hocy még Gál Iliván Püfpl'lks6géhcn 
166,3_ táján három Si:niorságra volt fel-oí"�t
va, a mofi:ani Pápai Tractus 1udniillik a R,i
-ba ·közire „ 1 lvfura köúre, és P.-':paira, 's 
hogy idy c-1 · ne\'ezé-.l·ket tnlállunk. is a Tul 
a Dun:,i Ekklé�iai H1ft0riákb::in világos P:tl
finak Gál Imréhez ezen G4l lftván Attyához 
jrt Levelébol. (e) 

Meg-holt Gál Iftván Püfpök 1663-b;;n, 
a mi abbol vil.ágos : még 6 Sellyei elött v:i
ló Superintendens lév�n, tovább 1668-nál a 
Püfpöki hivatalt nem vif"elhette : mivel Sél-
1,yei lftvánról az ira,ik· a felette el- moncbtt 
Halotti Befzédtitu_lu!'sában, "ho,gy 6 az Et!y· 

(e) Igy fzoll Pálfi 16�0 dik Efztcndohcli Lc•,e
Iében: ,. Di� quo priort:s ture literre huc C-i;1-::,iu
„ga111· allátae fuerunt, ego in 'I'rar.t11111 ii-f11ral.·vú111111t 
,, ad Turni11cen5is Ecclesire visira!ionem iter fus
" ceperan1." Path;ii pedig az_ ö Pálfi hoz_ Páp,Ír;i irt 
Leveleinek tituluf�aiban ötet a l'�fai Di/irict11sbeli 

· Ekklésiák Efpereftjének irja. E�y 1616-:>an irt Le•
velébea pedig Pálfit visitálni kíván a J�aJ.a k;;7.i
Tractu,ban igy ir neki: ,, Visitandi & animandi
,, (unt Fratre; 11/t:·a R<Lllllm manente�. '' &e. -- Az0m•
ba, hogy.a mofiani, Pápai Efpere�t�é� a régi idök·
ben három Espereílségekre ofztalott fel, az onnan
is bizonyo!I, hogy mikor PJifi Jti11or 1f>l�-tol fog
va 1626 1g Pápai .Efperelt volt: U!!y;in akkor a V:is
é!I Sopron Vármegyei• Ekklé�iákn�k; Beithe lmre
volt az Efpercll je k. Mikor Sz.erem/e, Ja nos 16.50 ben
a Vas Vármegyei Ekklésiáknak E�pereJtje volt; ;ik
kor a Pápai Ekkléi!iai \'idékbe·n S,íri 1/f-vá11, a Sza
ia Vármegyei Ekkléeiákban pedig Ratkai Gyü(Y
voltak az Efperestek. Ezen három Efperesuéihöl
1710 Útán, mikor f Refonnáta Ekklésiák ezekbr.n
Mgyon el- fogytak,. lett a ·1110Jla11i Pdpai Efperclhég.

... .  . . . . 



1. 

Püspök Élete. ,tu 

l1úzá Tárföságnak majd 2.1. EfzundüJctjl fog4 

va való Gen'er/ziis Infptctora' vólt: SélJyei
pedig 1692 ben halálozván meg: _látni való,
h'>.lf,Y Gál ifh-án Püfpök 1668-on tul nem vob 
többé ez életben. - Rákosinalifellyebb em 4 

lirett 's a P,íp:Ji ProtocóllumbM ld írt jegyzé
fei fzerént el 4 temettetett a Nt'meth Ujvári
Templomban. 

x. 

SÉLL YEI ISTÁ1f 

PÜSPÖK RŐL: 

� .... _, __ 

. . 

Tizedik, Püfpökje volt a Túl a Dunai �u
perintendentiának Séliyei Ijlván. Ennek.nagy
tudományú, 's tapafztaláf u embernek kellett
lenni, mivel azon kívül, hogy a maga Val
lásabeliektól Professori, Papi, és P_üfpöki 
l1ivatalr·kra emeltetett, mikor a Pofonyi ugy 
n�vezett DeLegatum Judiciumon foiyt az

oda fel-tzitált P..;pó.knak dolg0k, Séllyei Ifr. 
ván vólt az, a ki dif'puratiojjáért 's más okos, 
és J:int0s bcfzédéért inl,úbb m�gára vonta 
mindeneknek figyelmctességét./ De a Gál
lyákról meg-fzab;idulván, és máfokkal Helve•
tiá:n,4 fcl-fo.rcluJván, az ott lévo tudos Profes� 
fotok,,P.1pok, és fö Urak' elött is SrJlyd 



Séllyei ljlli.án 

különös tifzteletb�n és betsületben tartatott. -
(a) Mikor kezdett pedig o Hivat:tlokat vi,
felni, - mitsoda vil'zontagság?k közt foly
tatta azokat, 's mikor fzünt meg-élni, ezt
leg•·jobban ki lehet tanulni az; o .felette
1692-dik Efztendóbcn el mondott Halotti Pré

dikátiójjábol Hodosi Sámuelnek, a rnell_yben
igy butsüzik el Halg-1tóitól: Édes nyájjam
Pápai S:i. Gyüleke-x,ec, kihez negyven EJz
tendiJkti'il f..;gva valú kötelessc:·gema az irigy 
!za.LáL e!·fz.a,taj'ztotta. - Másutt:_· Nulza 40
Efz.tendjk teldfgelhuk el ljlen kegyc:imé
bvL, a miofta a Pápai Helvética Conftssion" 
lévo Gyülekezethez relatiojja 's kötd_essége 
volt, meLLyek. kö·"<,üL két izben n/:gyet a 
Deáki Seregnek ditsérétessen va/6 igazga
tásában, a többit pedig az Edgy-háú Sz. 
Hivatalban· töLte el. - Másutt: Ezen Hét 
rekefztibe ke_{erves rabságába/ 's fzomorú 
fzámkivetésébiJL az Urnak. nyájja 's édes" 
gyámoltalan tselédi közé vaLú haza jöveu-

. . 
(a) A Séllyei meg-tifzteltetésenek nagy jele az,

hogy az ö képét a Tigurumiak kimefzetvén mai 
napig ugyan a Tigurumi Akadémia Bibliotheciljjá
ban tartatik, me_lly alá e-van írva: Vir pluri11111111 
�ewreild11� D. Stepbaiuu Séllyei? Ec_clui� Pape111i1
m lJ1111gar1a 9uouda111 PaJ!o,·, & .S11per111te11de1u , 111mc 
T(guri pro11omine Cbrijli Exu!. A etati1 49, . A.11110 Cbri-
jf s 1676. . . . . 
. 

. 

Hzmgarico1 fater Pape111is- Jl,ly(la. 111i11iflro1 
Selle11.r. Ster halllu tol/ÍJ a.l ajfra c"aput. 

Vtr/Jera to11f11ra1, erga/!11!a, 'IJÍ11cia, tnremu 
J:ro Chrijlo ,ll1,irtyr 'lli'IJ111, o·ua111q1.Je t11lit. 

Joa1m I-luldri.:111, 
·l'out. Jrleyrr, ··pinxit.
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léllek tizenötödik E.fztendejh. Hó!,. tehát ö 
40 Efztendot töltött . cl Pápán Papi , 

1 és Prof clsé ri. hivatalban: 1652- ben kellett·
,.neki az éppen ekkor meg· halálozo!t (b) 

Prédikátor Sári Iftván helyében menni Pápá
ra. - A mi pedig az o Pápai Profefforsá
gát illeti : a régi Pápai Oskola Protocollu-

, mából bizonyos, hogy o 1656-ban volt Pá
pán Hector Profeffor (e) n1ellyet ez uttal 
16.5g ig ,•ilelt, mivel · ezenn Efztendóben 
ugyan azon Protocollmn f'zerént K óródi Já-

·. nos tétetett rrofcíforrá. Hihetó azomban,
l 110gy azon Oskolának, mellyet a Pápai Re-:

, formátufok, a Reformátiotól fogva birtak ,
1660-ban lett el vételekor, az Oskoláaak uj„ 
jabbnn rendbe való fzedeúetéséért, mint ahoz 
érto ember ujjra meg-tétetett P.rofeffornak, 

i a. mclly hivatalát, hogy 1662-ben kellett ne
r ki vifelni onnan lehet ki-hozni; mert ezen 

Efztendóben az Ekklésiai Arkhivum Levelei-

(b) .Az ·oskolának régi Protocolluma igy fzoll
erro,J: ,, Anno 1651. Rectore Domino, Stephano 
,, Sari Juniore ampliata efr Schola Domicilio clefun

.,, cti Clariliiwi Dowini Seniori SAári." 

(e) Séllye.iröl e van a� Oskola Protocollamá
ban: ,, 16.,-6. Rectore Ciariffimo Stephano Séllyei 
,, (f11qf'cripj'crn11t j'equeuta) Johanes Szent Péteri, 
„ Paulus Muraközi, Gasparu!9 Gombai, Georgius 
,, Szönyi, Stephanus Körmendi, Stephanus Gyö
" möri. Georgius Füsi , Stephanus Pé1pai • Geor• 
,, gius Verebi, Georgius Szigethi, Daniel Horváth, 
,, Michael Szeremlei, almre Scholx f\-ector, Joha· 
,, nes Légddi, Martinus Muraközi, Joh;i_nes Sz. P6· 
,, teri, Paulu11 Torma földi, Johannes Gombai I Cafpi, 
,, rus S�önyi, Georgius l{örmcn<li. '' 
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I �4 • S , l'l y e i 1 fl v_ á n

nek biz:onyíttáfok fzerént Suli György, ti 
Laki .]l,,f á.r ton voltak a Prédikátorok, kik 
ezen Efztcndőben mint Pápai Prédikátorok 
a Szemptai Törvény Székre edgyüti Cit{dtat 
tak. 1Vfog halálozván pedig Szeli György 
PüliJök, 1663-ban, Séllyei Hlván ujra Páp1i 
Prédikátorrá lett.·- Mivel pedig a fent el' 
hozott Halotti Prédikátionak titulussá.ba! 
világoss,m mondatik, hogy : az Egyház. 
Sz. Társaság1Zak majd lwjzonnégy E.fzun-
duk.tul fogva ,botrállkozás 1úlldiL való jó
lellei esnzcreuel fzolgált fcdhetetlen decií 
G�neráüs Infpectora volt: (d) látni való, 

(d) A Séllyei felett elmondott Prédikátziónak
egéfz tituluss�, igy \'an: J>,ílydját állbatato1J;a11 met 
jutó f(f,e,z bú fzoigá.Jának eltétetett IGAL"-SAG Ku-

. R.úNAJA, az az olly /z.0111or:i alkalnratossá1;gal tl
tetett étyii_ryi'i tanittás, wellyben a Sr.e11t Pul Apojid· 
r.ak, 2. lúii. 4 11. 6· 7. 8. LetÓtt Jza11<iinak alf:abr.a·
tosságá·i:al, rö11idedm és . qyiieyüeu; de a 111e,myin 
/ebet 'IJiiágouan meg-mutogattatik; bogy '!Ja/akik ama, 
·Nemes ,/;artz.ot meg-hanzollyák, pallytfjo):at meg·fut,
jcik, .biteket 111e,{ - tartt;·ak, mind azok ' tsalbatatlllr.
,·c111i11séggel várl;attydk az élet11ek A-oroná;,ít: eufzet 
'J 11:&id �z is_, hogy az igaz �gyl�dzi Jz_ol-gák11ak -va
l(;sugfJ.r ,gaz ;uta/111ok nem talaltat1J..· e fólrlö11, baum, 
frJ,:1myekle11 tartatiJ..· a Cbrijlurn,íl amaz 11apra. 2. 1'i11r. 

·1. 12. meiiyet amaz bol. em. ](egyes Firfi1111ak: 11.:'bai 
'J.,fzt. Se'llyei lj'1.;,ín Uramnak, a Papai H. C. L, ][, 
Gyiilekezetben kü7.el Negyven tj_zte1úliJkig · iz,z,aclott, 
és sok kiJérteteken mqfonlult JESUS C!iriJ1us Ta111Í-

·. j,inak 'r h1ifzolg,ijá;1alu az. Egyházi ,(zent Táuaitíj
V ak pedig 111(!/d b:!fzoiz négy .tfr,te11dÓktifl Jóg-ua bo
trául:oztatá.r 11éfüil valrfjó ir:lhesmr!:-ettei Jz.oÍ(.,ÍÍt (t:d
J.,etctle11 t!ietú GENERA. LIS I NS 1:'_EC1uR)I. N .iJ K,
éitében fok 11yo111orunígok által gyalzíló1iott, immár p<t•
dig mi11de1� Jarads1gtof. m_e-{!1y1'.godott tl'jl�11ek, 10•11.(0:-,, 
-.,,; Boltyaba11, 11alo l-e/'J',alt1ttasa.br a, Papa, '1, 111,:t,J 
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Rákosinak Jegyz�fe fzerént is, hogy Séllyei 
1669-dik Ef':ttendoben tifzteltetett meg ezzel 
az: ikklésiai lcg-föbb hivatallal, és a Pápai 
!Ekklésia Protocollumáhól ki irt Jegyzés fze
rént a Mcz;)faki Superintendentiális Gyülés
ben. l{övetkczésképpen, hiba van abban,
1uic.lön Lámpe és Vefzprémi ·séllyeirol azt
irják, hogy o Gál I�re ,helyében tetetett
Püfpökké :· mert Gál Imrétól fogva SéH_yeiig
mint már láttuk, Szeli és Gál Iftván Superin•
r�,nden:;jhivat.1lt vH'click ezen Superintcnden•
tziában; · és Gál Iftvánról a · J,;i fia v�lt Gál
lm rének 166,3 - dik efatendubeli tsalhatatlan
bizonyságn:íl fogva l!f<ljuk, hogy azon efz
tendóben Püf pök volt: e fzerént az Attyá-
11.1k. már ekkor meg kellett halni , hogy o
utánna a fia Püspök lehef'sen. De külöruben
is majcl 2-� cíztendeig vi(elvén mint látánk
Séllyei a Superintendenséget ; 1669-ben kel-
1 ett azt neki fel- venni : Gál Imre pedig·
·16s5-ben meg fzilnt élni, söt a fia Gál Ht
ván már 1663-b::n Püfpök volt; mellyekbol
látni való. hof.!.Y nem Gál, Imre helyében
tétetett Séllyei Pülpökn�-k.

Katb't:11 a-i::. ott Jé.véJ' Egyluízi, Nemui, ér 17itéz.Uf
Rt:add:b-11 álló Gyiileke·-:.et előtt, a� Jeilyebb el-folyt
1692-dik ejzte11dJiw1 1iii11,[fzent l-Ja'IJtÍ11ak 19-dik Nap

jtin _('zo111orn1w e!prédik,íl!ott, 7l!Ojf an pedig �/lm _ditIV�-n!g,!re az, megboitrwk balbat-atl-an boldog e111lekez.et1-
neJ: fr:11 tartti1cira a·i::. igt:11 nagy keuriÍ1é.�-gel iil:ttetett
Ö?.w_zy11r:k 1Jigafz ·afditira, · iI az. Gyc:11gibbek11dc a�

�
'.
1í.� .:'�et ftf-.,�, ·l.Jaló, re111é;:ysig_ekht11 ''.zctt:riI'sitt!.rekre,

J:uz,uuugeue tvtt • t:J' r�e111 t:leibeJ!Z 
.
te::;e/ztétt HODO

SI SA1.vlUEI�, ){z, '/7.l!..SZPRi!:J-11 lf. e L. K. G.
E. 1ll. L. P. Debretzt11b111 Vi11t:i::., Gy'ilrt:1 lil:tal
1693. efz.t.



126 Séllyei. Jjlván 
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Negyven efztendők alatt Pápán Prédi• 
kátor, Profefsor, és Superintendcns levén 
Séllyei, mind a Pápai, mind· a :keze alatt 
lévo egyéb Ekklésiáknak 's Oskoláknak azon

fzomorú. idokben (mellyeknek keserves Hi· 
ftoriáját a ki meg írná„ az tsak a hofzfz� 
és lftené légyen a ditsosség jobbra változott 
idó által bé·gyogyitott febet vakarná fel·, 
's az abból vett fajdalom érzését nyersesit� 
tené ki) fokat fzolgált. A mi Pápát illeti: 
az ó P1:édikátorságában épirette a Pápai Ref.
Ekldésia a maga máfodik Templomát ,, Ne• 

., ,, mes fundusokra ott, a mint a Piatz felöl a 
,, mofümi Plébániá ház mellett ( melly ház 
,, az elöbbi Ref. Templomhoz tartozó Pa• 
�, rochia vólt) a kis közónn a Tó folé (melly· 

,, nck helyén már mofi kertek vagynak ) ép• 
,, pen azon a helyen a hol moft az új mé•
, fzárfzékek feküfznek, két contignários Pa· 
:, rochiális házakat, egy fedél· alatt öfzvc: 
,, ragafztva, mcllyben két Prédikátorok lai\. 
,, tak. Ezen Parochiális háznak által ellené, 
,, be fél-fzélról ( tsak a rrioftani kis közlcr 
,, lév·én közöttök ) a h0l moft a Pápi'fta Plé• 
,; bánus ift.,ilója vagyon·,· építettek e';!y kö 
„Templomot toronnyal edgyütt, a mellet

t(l fzomfzédjában mindjárt d Tó felé cdgy 
:: Oskolát két Contígriáriora , mell.) ben vo'je 

- ,, edgy nagy Auditoriurn, Togátus Déiikok•
,, nak való öt_ nagy fzobák. Tanuló Ifi 01k·
,, nrtk hét Cl::issisai, edg,y Bíbliotr�ka, Tii
,, Profefsor Urnak edey Jzobáia, knnyhája '•
,, és a felso Contignatioban egy Muf'euma,
,, Kántofh.ak is edgy különös fzobája. A Cu· 
,, ria közepén volt_ edgy nagy terebélyes íze.
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„ Jere, me ye ,az mo1t 1s e , · mint ann1 
,, edrorik tzimere fel-mettzettetctt. �zen fel, ,, ]yül ,. volt edgy kitsin_y foldfelet való bá-

l „ tos áriftom vagy is Tömlötz. Ezen épü
" leteltben a közönséges lfteni tifzrelet vagy 

; _,, is ·Publicum religionis exercitium egéfz 
; . ,, 1718. efztendeig békességessen gyakorol
/ .1 

„ tatott. �, · 

-Történt pedig 1674. Efztendóben, hogy
; o is egyébb Prédikátorok½al ·,, �s a Pápai 
í' . Oskola Professorával Kotsz Baluual, mint 
1.. a Hazabeli Fó· Embereknek, és a népnek 

prédikátziok álral a Zenebonára gondolt fel
lázzofztójja Posonyban feltzitáltatott. Az Ite
·Jó fzék 'eleiben állittatván, az. lftenre, Lclke
esméretére, és minden halgatóinak bizony
ságára, eddig való tsendes életére, 's a Ke
refztyén vallásra mcllyet tanított, és a mcl!y
nek _ai illyen dolog ellene van, apellál1:án
álihatatossan tagadta mind azokat, ruellyek
ó ellene vádnl fdtétettek. Mind azon;iltal
ugyan ezen Efztendóben A prilisben a· Sen-.
tentia · Séllyeire ki - mondatvfln , 1\1áj�1s
ban -pedig békokban verettetvén, a Beren

tsi tömlötzben addig' tartatott, mi.� nem>
1675 ·ben Vallását megnem változtatván m{'lly
otet mint egyebeket is meg-tarthatta volna „
Hazájából ki vitetett és .A1orván, A,�(lrián >
Styrián Cánziolián gyalog, katonák által haj-

1 
.tatván, és a többekkel edgyütt fok ütéft ve
réfi f.lCnd vén Triejlben bevitetett, a hon- ·
nan hajón Olafz Orfzágban által tétebtt, és
Nápolyban hof.zf.zas, és fájdalmas gyaloglá-·

-·--
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sa után bé hajtatott. Itt .So Aranyért cl-adat•. 
tatván a Gályá1ua vitettetett, és minekatán• 
na ott, Pa·p létére, a meg nem fzokott, és; 
mindenféle nehéz munkát kéntelen vólt va• 
la tenni 1676 ban Februárius 11-dikén Ruy
ur Belga Tengeri fö Vezér által a Belgm•. 
mi Rendek parantsolatjából kifzabadit�atván 
( a kinek hajójára midon a Gálya rabságból 
egyebekkel ment vala, a 46.dik 124-dik 'Sol!. 
tárok.at énekelték i:nagyar nyelvén) alkalma• 

. tós hajon Velcntzében által küldetett, on• 
· 11:rn Patá-vián, Vintzentúlm, Veronánn,
Brescián, · Cla-venán, kerefztül Helvetziiban
megérkezett, és Tigurumban a társaival _nagy ·
örömmel és tifztelettel fogadtatott� (e)

Vévén 

--- ( e) Mikor ez e fett éppen aklrnr tartott GyéJ11-
.t.JÜfÍ 1/!vtin. Magy�r. Aca�cmikus Dr: C!a·vibur Reg?i 
Des Ápojlolir trad1tzr, Tigurumban edgy Dirputa• 
tiót, a mellyet ki nyomtattatván azt egyebek közt 
Sé!/yeinek, «;s I-Iar.uínyinak ajánlotta, a több ott lé• 

1 vő Gálya rab Papok pedig ezen Di�putátiót veneik
kel meg tiíztellék. kik közt volt Kot1i Bci/i,1t Pá
pai Profefso·r i� ,. a ki Sé!lyei és Har11ányi 's m�í, 
öregebbek e ránt olly fzeretettel vifeltctett, hogy 
midün N.:ípolly·felé hajtották öket, és a febeft:n 
nem me!letö beteges örc�eket a kisérö katon;\k 
ütnék, mindég ö 1'naradt h.itu!, hogy ihet üssék 
inkibb, mint azon öregeket. - Azon Gálya - rab 
Prédikátoroknak ·neveilt, kik a G:,:yftkról megí1.a; 
badul ván TiP.urumba fel-mentek, '' G_yöng,·ö,i Di;-

. sertatiój:ít verfciltkcl· meg tifzteJo<'.k ezek: Kürn11mcl, 
Gyürey Barsi.• f(om!Íl"Omi 'l!!ván GyJri. ,H,mitodi Já. 
nor Szendi, Bátor!rfz.i I(i-ván Veí:r,prémi, Lep9ri1111r 
Miklrlr Potári • Cz11glédi Péter Lév:ii , lfom/1,11ai 
1Yiihály. Keleméri , Sz.alt1ai MihrÍ/y Zubogi ,- Jabi,.,,,._ 
t�ai Béllyei. Zedé,�yi /ff.vá,i Dörgitsei , Sz,e t l'i.t-ri 
Jrtárt,n. Hetényi, Sti:/Ji:r T11111ár Uj Zolyomi, Bu • 

. (lÍiJy/ 
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. Vévénrt pedig Felséges i-so Leopold 
.. l{il'á�yunknak. fzabad éi bátorságos haza jö

hetéli igéró Királyi. engedelmét; (f) még 
.: azon Eíztendöben gyáfzban öltözött; 's ár• 

vaságt·a jUtölt föleségéhez, gyermekeihez és 
halgatoiho.t vifzfza jött 1677-ben, . és Pápán 
ét rendes _ Prédikáto·ri hivatal folytatásáho� 
hozzá is f'ogott 4 's igya Gályákról lett vifz
fza jövetele utári rh.ég H Efz!e• d ig lrgeltet
te az Iftennek nyáját á Pápai Gyülekezetet. 
De á Súperintendensi hivatalt is; melíyet 
cl dolognak végképpcm való eldüléséig tsak 

1 .a Séniorok folytattak ; mindgyárt megérke-

\ iá11yi .Miklos Gamör1 ; Ekklésiák Prédikátori , a 
, már emlilett Séllyei 1/lvá�t Pápai , és Harsá1'Yi lft-

1uí11t Rimafzowbati Ftédikátorokat Kotsi J(!,1,J{iut Pá
pai Profeísort, ki vifzfza jővén is Pápai Prófcssor· 
rá lett, és az akkor tartott lrtauguralis Oratiojá-
val bírnak.; ki-vévén, 

( t') Éien Í{idiyi keg)'elrries engedelmJt, maga 
at Oríiág is a Gálya rab Prédikátorokat ártatlanok· 
riak tartván, a Sopronban tartott 1681 •dik Diretának 
�6 dik Articulus�ábart örök emlékezetnek okáért 
e képpen tette bé: Co11fii-111ato hoc loco primo Paci
fi,:atio11i.t Viim,:ensir Articuio , exercitium Rdigio11i.r
011mib1u iuxta Articüillm pri11i111i1 A,wo 1608 iibazmt 
pe1111i_tti�1d·,. ac Pr1Ydica11tjbu_s q11c,fue & Schdart,m
1l1agi/l,u alias 'iiel pró(cnpt1s, '1.Jt: propter certar re„ 
·'IJ_er;alrr tn1111ia .{Ute p_rojef.iio11i.r exercer� �o,i_ '1.Jalent:hu.t
l1bt1· 111 Reg1111m reditur; l,bedqz,e Rel1gw111s s11rt pro
Rfsió & b:certit;zi1i1 , cassatis .eat"nus etiam ipfornm
ri:-1:e1:fa1ib1u concedjtür, Ha azok a Frotelláns Papok,
kik Zenebona tamaíztóknák adattak ki; valóban
párto�kod6 emberek lettek volna, c1zr íoha meg

nem érdemlették volna; ho�y illy kö1.ön•ége� könyv·
bén, mint ai Or(iág kön:>·ve az o viiz.(za hivatta
táioJuúl t�ali. le�•kiisebb (ió ia tétetett volu;t, -

......__ 
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z ése k--ir 1676-ban felvette léven ezen· Sure• 
rintrndentiában lé\'6 Ekklésiák:1;1k mind h,>l·
t.:íiglrn hilséges, buzgó, és fáradhatatlan Su
pcrintcnden�ek. - Meg-holt életének 65-<lik
el'zdcodejében, 1692 ben Octobernck 17 dik
Napján, 19·- dikén pedig a Pápai Temeto
kertben Hudosi Sámuel által ezen Textus• 
ról : t;z immár meg-áldoz.tarom &e. 2 Tim.
4: 6, 7, · 8: el-pr�dikáUtatván el-teme��e
tett, moll már utoljára válván - el kedves Oz•

vegyétó1, kivt'l 39 e[�rendókig házasst.gi éle
tet'' clt, kedves Leányitól. kik ekkor niár 
forjhez mentek, és edgy férfin gvermel,é1ól
Sé:l_yei lfi.•:.intól, ki az Attya halálakor Aka- . 
demiákon járt,- idóvcl pedig Bitskei Prédi
kátorrá lett. Ennek ö1:vegyéról azt irja 
Vclzprérni, hogy N. (;senzel János Próká
torhoz ment volna férjhez, és hogy ettól 
lett volna ed o;y Leányok, a kit Szondi Já
nos eloJ'.lör 1<.omáromi , azután Miskoltzi 
Prédik:ítor v�tt el frJeségul , kiknek edgyet
len edgy Leányok -Szondi 'Susámza, a ma 
hirP.s KenesP,i Ift.vánn;ik feleségévé lett. De
V,·f'zpréminek ezen állitá�át, mint ha a Sel
lyei (fi ván özvegye C!rerne.l J.:ínoshoz ment 
volna frrjhez a;,;frt · t,,het kéttscigben hozni: 
mivel 6 a férje h.ilálakor· 39 fü1:tendeig há· 
z.:tr,-ságb,m élt Af'zlzony lévén lehet gondol
ni, ho;?;V eun o rnásoclfzori ház:1�sága tái· 
ján 60 El'ztenrló fol6 lehete!t • a mikor hogy 
ndd 'Smánna. ne•.ri'.t leánya lzíi!etc-tt volna, 
1:cm egéí2en hiheró. -- De V c:"zprchni is 
mint irj:i, 1s1!i ha!lom{isb-51 t1úlj11 ezt: azr·m
ban a Pi1p1i 1702-dilqól fog a való Mfttricu
Libap S:-llyci lftván özvegye kcrcfat Anyá· 
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_nak hivattaiván me.�, lsak övzegy SJllyd
Jjlvánnénak irattatik. - Az inkább meg•le.
het, hogy Séllyeinek a Leánya ment Cser•
nelhez, és ezeknek Leányokat vette d Szon• 
di Jáno5. 

J e gy z é s,

' 

... Bod Péur az ö M. Át!zenássában, Ben

ldi Jú'sef, pedig· az ó Transilvania non� 
1 du;n _cvgnit,a ne".fi ·.Mun�ájában l. és Vef'z

premz J.flvan Bwgrap!ua Meátcvrum ti
tulusu könyvében,- máski:p iriák le S�llyeí 
lJl�i:.nnak életét mint én ei;J adtam. Azok 
azt moudják: Séllyei Balog Hiván Séllyé
ról a hazájáról nevezictvén Séllyeinek 
e lcbb a hazájában SéllycFn volt Prédikátor, 
onnan vitetett Hi:f'ura , h ,l a Máramarosi 
Egyhá'zi l\t1eg,_yé�ek Esperejl�é:vé i� tet�t etett„ 
ugy hngy már ö a S<:tat!zmc.r Ni:meu Nem
zeti Zsinatban 16'-!6·b,m min' Senior kl.-n is 
Vl"llt. Azután lett Erddyben J:< hi:rvári Pré• 
dikátorrá, utóbb pC'rlig 2 _dik Rcf/:ú_tzi _Gyötpy
U<lvari Papjúva. :Miden pedig Ió.:7-ben Rá• 
kótzi, Lengyel Orfzá�ha·1 nieg-verettetett � 
Séllyei a meg-maradt fö Uraf\.hal a T;;tárok 
rabságába esett, ú n'lg,Y furuma pénzét·t bo• 
tsáttatott vilzl'za. E· d.J�yböl i�tnét ki jött 
Hujz.tra, 's ott Frédikf1tcrrá, 16 ).5-hcn pe
dig a Tilza m::-llyJki Pülpok�églwli Elddé.
!>litknak Fi f Nótáriusst!Vá lett. Azután rne,:t
Pf1p:'.1ra, és ott Gál Imre utá I lett Püs
}iök ké, 

I i



132. Séllyei_ ljlván

De ezen el6 adás nem hiteles, - a 
mit �aga Veí'zprémi is gy:rnitváu meg igér
te, hogy ezt a hib:ít meg-jobbítja; de mi
kor l(önyvénck más hibáit a megnev�zett 
Biograp/iia utolsó darabjában megjobbitotta, 
ezt padig elhagyta : ugy kell vélekedni, 
hogy a fellyebb meg-nevezett kön_yvén�k ha_r
madik Darabjában a 24 - 3.5 oldalakon eló 
belzéllt Hiftoriáját Séilyeinek. ig 1znak itélte 

lenni. -- Ez a Tévelyedés két Sillyeinck 
ölzve zavará_sából el'ect. Más volt az a Sél
lJ·e.i a kí E1·deJyben járt, és Nyitra Várme
gyébol Séllyérol valo, 's a Török rabságá
ban is volt,· más ez. a miénk. Azt BaLOg 
Ijfvánnak. hívták, S�llyeiruk.. pedig csak a 
Hazájárol, -. de ennek a mi Séllyeinknek. 
nem .f?alog � h�nem Séllyei Ijlván voll a ne
ve. En több irásb'.5li documentumokat lát
tam a Pápai Ekklésia Arkhivumában, mel
lyekben Séllyeirol volt fz6 : de o azokban 
fohol Balog I/l11á1L11.ak nem íratik. De a 
mellyek. Séllyeirol nyom:atáShan állanak; 
azokban is, rnint az Jgasság Koronájába,z, . 
a melly titulussa az o felette el-mondott Ha
lotti Prédikátziónak 9 a hol pedig már tsak 
me.� kellett volna ótet egéízen r.everni, fem 
Lámpéban, fem H eiddeggerben Balog név
vel neveztetni otet nem tapafataltam. A Pá-/· 
p,1i Osk0b régi Protoc •llumáb· n is,. min't 
ide_ való Rcctornak tsak Sélfyci az o nf'vc. -
Azon- ki mettz.�·tt-képe olá tett alá írásban 
is. a ruelly a Tigurumi Bibliothekáhan tar-

. tátik, _l'S a mellyról oda feljebb emlékPz!ünk, 
t!>ak SéJl_yei• Iftvánnak irattatik é5. - Id„ já
rúl at:: ii , hogy S·éllyei lftván Püf pökü�k-



nek még ma is van Pápán maradéka: ar, 
is tsak Séllyeinek nevezretik, nem Bal9g
nak. - Utoljára Bod, Séllyei Balog llt .. •ánt 
Pápa meJJe1t való Séllyéról nevezi Séllyei
nek ;. itr pedi� illyen nevu hellység nin•sen, 
Veftprimi pedig Nyitra Vármegyében .fek-

.. vő SdlyéroJ : é_s így két Sellyéit irvá'n ezek 
a két er1gymással ellenkező lrók egynek, a 

, mit a �ét �-él11eirol · tudc�k , mi_nd _ec!gyröl
befzélhk elo: s f'Zzel tettek a Sellye1rol va
la Hiftóriájokat hihetetlenné. - Ennek felet• 
te, az Séllyei Butsuuaiújában a van hogy 
i> 40 EJ�undiJicig ,akott Pápán; és így
I 6.52-tól fogva: úgy de Bnd, és Vefzprérni
fzerént 1657. rabolta el Séllyeit a Tatár, -

, Bnd faerént pedig uryan ö 1é6s:_ben -a. Ti
fza me!lyéki Supedntendentziár.ak volt Ge-

. nerá_lis Notáriussa. Azomban a Pápai Osko• 
la PrctocoJlumábol hiznnyos, hog-y Séilyei 
16.56 tol fogva volt Profefsor egéfa 1658 ·ig: 
és igy a l\hronnlogia lzerént t'em igaz Bod 
és Vefzprémi eloadása. Ugyan ez jő ki azc-n 
állitásbóJ is, melly fz•'rént Se!l_yei 1646-ban 
már Senioi- volt. M·-rt a feljebb ernlitett 
Séllye•nek képP alá Tigurumban a van ir
va, hogy ö 1676-b;m .::9 Elztendos volt: 
meghalálozván hát 1692 ben 162.7. ben kellett 
néki faolettétni, ngy de ha Séllyei 1646-ban 
már Senior volt; látni v:-il6, ·hagy 19 Efzten
dos korában lett ó Huf'4ton Seniorrá, a mi 
pedig meg nein eshetett. De fohol is nem 
említtetik ezen mi Séllyeink Hiftoriájúban, 
hogy o Hufati ·Pap , Gen. Notárius és R.i
kótzi Papja, vala mint az feru hogy ó a Ta-
1ár rabságában is lett volna, - a mit pe-
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dig ha egyéb 11em is, az o Gálya rabi ál· 
lapotja 'vala.kinek tsak efzében· jutlathatott 
vo}r,a. - Végzetre, hogy az is helytelen 
állitás, mint ha Sellyei Gál Imre, helyé• 

ben lett volna f'üspökké, ocfa feliebb már 
meg mutattuk: és így a mi Séllyei Iftván11nk 
Hiftoriája sem Bodban, · fem Vefzprémiben 
nem hitelesen van elo adva ., .- a :nit itt 
jlly ·nevezetes- emberrel meg-jegyezni, mél• 
tónak 's fzükségesnek tarlottam. -

. ' 
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T-izen edgyedig Supcrintendens vó1t a Túla Dunai Superintendentziában Csúú Cseh
Jak.ab, a ki 1639 ben fzülettetvén tanulását
kezdette a Pápai Oskolában, 's itt a nagyobbDeákok l'eregében 16.52-ben ·a. fzokott Sub
J'criptionál fogva hévettetvén ; minekutánna
ide haíiia a nagyobb Tudómányokban is fzépelo menetelt tett volna, Akadémiákra mentki. Nevezetefen az Ultrajectumi Akadémia
Matrikuláj*ban 166 ;-b�n irt a be a nevét (a)hol kivált a Papi Tu_dományokban annyiratökélletesitette magát, hogy a Theologiában,a Doktori titulust is el nyerte. Haza jövén

1 . Akadémiákról lett a Losontzi EkklésiánakPre-dikátora; de ö is mint gondolt pártoskodó 
1674-ben Pofonyban tzitáltatván a több_fzeren-

( a) V efzprémi BiograJbia _ )frdia·or11111 T. 4-
0ld. 139.
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tsétlen Prrdikátorokkal a Nápolyi Gályákra cl• 
adattatott, a �onnan Ruytrráltal meg-lzabadit
tatván (b) t6. 6-han vifzfza. jö:t, é!t ugy;in 
a Lofontz;i E,kklésiábé\n folytat�a félben íza
kafz;top Prédilqítori hivatalát. V1fzfza iövén 
a több Gályarab Papokkal Magyr1r Orfzág-

. ban Vátzról 1(5 · 6 ban 1-so Noverr,bcrben irt 
a Helvétiai Társasá.gnak edgy köfzönó Le
velet, mellyben a Belvétusolrniik, cgy�bek 
közt o hozzá is megmutatott jóságokat kö
fzöni, és hogy tovább is a Magyarokhoz, 
mint nagyobb réfzén . az 6 lfiteknek forfosi• 
hoz jó indulattal legyt·nek, . azon okból i� 
kéri, hogy a Magyar Nem�et 1 ,567-tiJL fog
va a� iJ Vallástetelek,et követi, (e) a me,ly• 
hói nerp a k QVetk ezi.k � mint SchmáL az a .
Ekklésitii Hilioriájiábap vélekedik mintha a 
l\lagyar Orfzági Reformátusok, tsa1' 1.567 tol 

(b) Mindenik G�llyarab Papnak adatott egy
ezüll Emlélc,:z.t�tő' Pi11�, mellynek egyik oldalán a
Ruyter Tengeri fö -Vezérne�, és az 9 megfzabadi, 
tójoknak képe lártiik Belga nyelven való ill_v fel
)yül ir�seal: DE R VYTER DTE J)EN BRff SY"l

M0ET GETE VPELT HEEFT ALDVS noo�
MVLLERS HANDT INT G0VT.EN SJLVER Lt�_
EFT AO. 1

H

DLXXVI DEN XIV IVNY. A másik·
pJdalán pedig ábrázaltatnalt .- Nápolyi Gályák e 
e. .l\överkeze"ctf> fellyQI irá!'sal nafonlóképpen Bel•
·ga nyelven : HIE� STRYCKT HET l3HITSCH
GEVVELT VüOR NEDERLANDT DE VLAGH
DIE ZEE .HEEFr NOIT GEVVA.EGHT VAN
ZVLKEEN 2;VVAER,l;i:N SLJ\Gfl.. . ..

(e) Igy fzól'l C11úzi azo� Levelében� Pergite
nationem 11ojlram, .& Ei:clniar pera11tiqu� Co11fimo11i
"'�/[rtt ab a11110 1 r,67 i11tergrum .1am fernlum addictar
�.il1geri & promo'IJe �e� · · . 
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fogva kezdtek volna lenni az Orfzágban, ·s 
annál fogva a Luther követöi elsöbbek az 
Orfzágbann mint a Kálvin kövctöi; mert eb
bol tsak a következik a mit Klein neveze
tesEvangélikus Iró megiegyzett hogy r,c:_67ben 
lett olztan az, hogy a Németek és T6tok. az 
Evang;:Lika Vaüásban meg-maradtak., .de 

, a jzüietett valóságos Mag_xarols.,_ többnyire, 
J 's ig_y hát a Magyar . .Nemz.a Refor�á
: wssá, vagy a Hdvétiaiakn(Z.k. kövuö11év� 
· lett. ( d) Losontzról 1684-ben a Debretzeni

Ekl\lésiá 1>an vitetett, onnan pedig Séllyei
lli:ván hellyében Pápára hozat1atott ; és
1693.ban a Veízprémi Superintendentialis Gyü·
lésben Lóríntz Napján Püfpökké is tétetett,
's még azon EJ'ztcndóben Hodosi 'Sámuel az •
Igasság Koronájja nevü munkájját nyomtatás
alá akarván adni,azt ekképpen hagyta helyben:
Aprobatio.· Conceptus - Sacros in Textus
.2 Tim. 4: 7. g. Gen. 22. 11. 12. & Rútlz. 1. 20.

occasione lugubri a Reverenda·, ac Claris
simo viro Domino Samuele Hodosi V. '. D.

( d) lgy ir erröl Klein: So wurdeu 'mm die mei
./1�11 Ge111t:i11e11 difa zwd jt:11{eit.r de� 1'.1eij.r ., uud _Je11-
fe1t.r der Donau rejormu-t, trnd du: kci111gl1eben Jreyt'll 
Stiidte, die Gefpa11Jcbajfe11 df{reit der Do,;au, und 
,iuige_ wenige u11ter ibn,m blieben der e1Jaugciifchc11 Re
ligio11 -i:ugeth_an. Otl�r Kliirer: 1!J!1tfcbe u11d .5_"/o·;;arl,:en
da K,.;111gre1ch.r b/,eben e'IJ1111ge1ijcb, und• dte iirbte1z 
Ul!garn wurden grüjitrtz tbi:il.r. rcjorn1irt. - L,íFd: 
Nacbricht,:,z 11c,11 tie11 Leben.r11mjliwdm w:d Srl•njten 
t•lJa11gelff'i:ber Prediger iu ai/1:11 Gemeineu du ,l{i';.i"

r,icb1 U11ga_m :1,on Job. Sam. K!ei11, 2t,r B. -Lrip
zig 1789. -- Innen az Alföldön 1:11ég ma is ez ;i ki 
fejezé�: .1.Hagyar Templom, annyit 1c(z, mint: Re-

j�rnuit1ifok 'IJ11gy KJl1J111ij!iilr Templ?m� • 
., 
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,!T. ·, izenkettodik Pü;fpökje volt a Túl a Dn·
, n1i Superintendentiának Losontzi FarA.as 

János, a Vefzprémi Reform6ta Ekklésiának 
Prédikátora. Ez a Mé!gyar Orl'zági Osko1áit 
elvégezvén Akadémiákra mrnt ki. nevez e
tessen 16.55 ben írta bé magát az Ultrajecttr• 

.mi Akadémia Matrikulájjában. Onn.111 lejo
·vén elófzfzör a Nagy Szombati Fl�förmá
ta Ekldésia Prédikátorává lett, a .hol mi
nekutánna 13 Elztendóki,g faol;;ált volna ,
el-vétetvén a Nagylzombati 1-i.efor_mátulok
Temploma, onnan kiverettclelt , és vef'ze
delmes bujkállodásban lévén , mivel fokan 
eletc után is intselkedtek , a Kotsi Ekklésia 
inaga kebelében vette. a hol efztendeig fzol-

• gált. 1673-dikban pedi.� a Ve_{zprc'mi Ek
klésia Báwrkefz.i Jjlván. Pré;<lild.tnra h<"lyé
ben , ugymint a ki a Nápolyi G.ily:íkra el·
vitetett, ezen na!!y .hiril és ékc;sen fzó_lló, 
de a Vallitsért is fokat l'zenvedctt embert hots•
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}.Jinijlro V,fpremiensi propositos, quia ni
hil Scripiilra f Sacr.::, 8" ConfeJ�·ioni nof!ra!. 

. 1-ldvaicte co,urarium contincnt lmpressio• 
ne di[;nns iudico, wilesque· czdificationi le
ctoru7n in fi.de & piaate. Papte a. d. 17. 
Decembris Anno 1é9.3 . .!acoúus C. Csuú 
S. Th. D. Eccles. R. Papmsis Pa-.flor, &
Superintendens. - Irt ó könyveket is. Ne
vezetessen 6 irta az: Lflki bőltsességre ta•
nitt<J Oskolát . -mellv 16�0-bilr. Debretzen
ben, - és az Edom. · Ojlorát mclly ugyan
ott 1682-b· n nyoru1 atta1ott ki. -· Losontzi
Pap koráb;in fzülctett néki edgy Csuú CSfh
.TJ.,ws r:evú fb.. a ki Gyári Pap -.korában
gyalwrlotta a D0ktorsá�ot, 1701-ben pedig
ama nevez:•tes. öl'�ve rag3dt két tefüi S-zönyi
gyermeket mu:ogé.itní ment Európában. Ez
irtn ·az lflen eleiben. -vi.tett Lelkiáldoz..atot
vap;y l<önyörg�f�ket. és azokat, Györben
1736-ban ki is _ad!a: dc- a mellyekkel jó,
hogy már ma hevés Prédikátorok élnek. -
.Megholt CsuziJ ,kab Superintendens 169.s-ben
lvlarlius 22-dikén Pápán , �Hetének .56-dik
efztenclejében , · minekmánna a Püfpöki .hiva
talt edgy efztendeig, és nyoltz holdnapo•
�ig vifclte volna. 

1 • 



0 ) 

1 

1 / LOSONTZI
' 
' 

XII. 

FARKAS JÁNOS 

P Ü. S P Ö K R Ó L.

Ti.zenkettórlik Püfpö.kje volt a TtÍl a Dn
TI'IÍ Superintenclentiának Losontzi Fari,as
Já,ws, a Vefzprémi Reform5ta Ekklési{rnak Prédikátora. Ez a Magyar Orfzági Oskoiúitelvégezvén Akadémiákra ment ki. nevezetes sen 16,55 ben írta bé ma�át az Ultrajectu
mi Akadémia 1\-1atrikulájjilban. Onn�n lejo
vén elófzfzör a Nagy Sz.ombati R<:>formáta Ekklésia Prédikátorává lett, a .hol minekutánna 13 Elztendókig fzol�ált \lolna ,
el-vétetvén a NagyCzombati Hefor_mátulokTemploma. onnan kiverettctett , és vcf'zedelmes bujkáUodásban lévén � mivel fokan
élete után is intselkedtek , a Kotsi Ekklesia
inaga kebelében vette. a hol efztendeig fzolgált. 1673-dikban pedi_g- a· f?"efzprhni Ek
klésia Bátorkefz.i ljl.ván. Pr�<likátnra hc-lyé·
ben , ugymint a ki ;i Nápolyi Gályákra el·vitetett, czeu nagy híri't és ékc;•sen íz�lló,
de a Valli1sért is fokat f'zenved�tt embert hc.,ts-
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ról mag� Tanittójának meghivta, és ·el-vitte, 
a hol fok cfzlendokig kg, ltetvén az lflen• 
nek nyáját (a) 169s-ben a Vefaprémi E?Y·házi Gyülésbcm Snperintendensi ransra emel
tetett , a melly hivatalát Hak hét etztendeig 
vifelte, mivel 1702 efzrendóhen Januáriusnak 
nyoltzadildn e világból ki-ltöltözött • 

. Az o hilála után a Pufpöki Szék egérz 
- 17c8 dik efztendcig üressen állott, melyben

nem valami ValliisbéJi tJdözés , hanem a
nrughatatlan Rákó1zi Ferentz, által támaf.z•
tatott zenebona volt az oka. Féltek U,l!yan
is attól a Proteftáns Prédikátorok, hogy va
laki oket ezen Zenebonában vagy ez vagy
másképpen bele elegyetteknek költené, mint
ez 1674. táján már meg- esett : tehát Pap
jaink E.kklésiáikat is oda hagyták, és idébb
odébb bujdokoltaK 's lappangottak. Ezen zür•
zavaros iclöben a Püspöki válofztást megten
ni lehetetlen ,volt : mivel. fem a ,·oksokat
öfzve fzedni, fem olly nagy fzámmal, mint
az · illy Sofennis dologban meglzokott esni ·
öfzve gyűlni nem lehetett: innen lert, hogy
1:702-tól fogva egéfz 1701-ig ebben a Supe
rintendentiában rendes Püf pök n.em volt,
hanem a Püf pöki foglaJatosságok:it az Espe•
reftek vitték éi; gyakorolták. - Hogy pedig
a: Superintendentia törvényes fö nelkül to
vább ne légyen, de a Zenebona is megtsen·
desülvén, és h_ogy .az ezen zürzavarban efett

. hijjinosságok helyre_ hozanassanak 1708-dik 

(a) Láed. a Kot1i, ér V efzpré1t1i EH:léiiák M«í
trieutáit. 



j 

, P ü s p öle. É l e t e. 

efztendóben Augufius S-dik napjára kö.zönsé
geio Egyházi Gyülés hírdettett'lt , a midőn
az Egyházi Rend a Pü1', ök válafztásra a
Pápai Templomban„ mellynek h1: lyéül a ren
deltetett , meg is jelent. 

XllI. 

'HO,D0S1 SÁMUEL 

' 

' 

., 

P Ü S P · Ö K R Ó L. 

, 

, Tizenharmadik Püfpökje ,·olt a Tul a Du-. 
- nni Superinrendenti{rnak Hodosi Sámuel , 

VeL-:prémi Predikátor, a ki hogy nagy be-�
tsületi'.I. tekinteti'.!. és ékessen fzólló túdós 

1 Lel ki Tan;ttó volt akkor ezen a réfzen, a 
v.1gy tsah. abb_ol is met! te·tzik, ho,g:y Sél l_yei
Püi'pnköt o velt: papoltatta el a Pápai Ek
klési:\i t=s a Supcrintendentia. De v..ip:ynak
a Sélly.ei felett tartott; és hi is nyomtatta. 
tolt P!·édikátziója mellé, még egyéb:) haiut
ti Prédik/uiJi is ragafztva, mellyek a Sél
lyeiével 1693-ban Debretzemben nyomtat• 

' tak ki, nieltyekböl, mivel azok is neveze
,e�seb alkalmatosságohra k,'fzittettek , azt 
lehet ki-h('l,mi , hogy közönséges kedvessé
get nyert Pr�dii\á1or volt 6 akkor- ezen a 
refzen. Történt azomban mig közönséges. 



Hodosi 'Sámuel 

Prédikátor korihan, hogy mindjárt a Ráko
t.r.i Zenebm1ája k ezdetc.iben el·fogattatott, és 
az E.lztcrgnmi tömlötzben vcttettetett, a hon-

. 'tian nem elöbb mint 170, dikban fzabadult 
h.i, irván a tömlötzból� hol erós rabságban
tart:1tott, 1-s6 Leopo!d K,·gy:lmes Királyunk
hoz h:irom rendbéli Inftantziálrnt, mellyt>k• 
ben magát azon gyanu alól, mell_yért be· 
fogták kimenti, és a Felség igasságos voltá· 
r·a keserves lzív-vel apellálván, Czabadon V.'.l• 

ló botsáttatását kéri. (a) Harmadik Infümtiá-
• 

(:1) A Hodo11i utól�Ó Inll.intiája az Eíztergomi 
Tömlöt2ból e volt: ,, S11pplex Libellu11 Augul\isei• 
,, mo Irnperatori Leo.poldo 1 mo &e. Domino Do• 
,, mino N:ituraliter Ckmenti�t<imo, de hmuili pop
„ lite exhrbc.ndt.s. - Oh Deu!I ! Juclicia tua da 
,, Hegi, & Juftitiam Filio Regis ! ut iudicct po·pu· 
,,lum 1m:.t01 in iullitia & pauperes tuos in iudicio, 
,, Proferant montc� pacem, & colles i1i!liti;im. Vin· 
,, clicet paupercs populi_, & fervet filioa adflicti, & 
,, confringat oppressore; •. Coram ipfo incurvent fe 
„ barbari, &. inimi.ci ejus pulverem Jin�ant. Mittaa 
,, ei auxilium de S.i:icto, & e Sione ful\'ineas· emu • 
• , Exaudia11 in dic trib:.:lationi11, & in excelfo col-
�' locabis et,Jm·, Amen�. 

,, Auguftifsímc Jmpera�or, Domi ne Domi ne na
,, tnraliter colem· ,···,iíue ! Tertia j.am vice ex his 
,. duri(simis Carceris Strigoniemis angufr:i!I a<l pc· . 
,, cle11 Sacros ÍUEC Majefiati!I Sacratifsimx, tanqv.1n1 

· ,,. 1111ic1 , & fummi poft Deum 011rnipotco1cm c!o
.,. lorum meorum, & immeritorum vulnerum medi•
,, ci humillimi�, ac bmeni-abilibui; meis Lihelli�
,., p..-ovolvor atque prorternor, sitien11 l,enignitatem, 
,, ac mifericordiam Domi'ni mei naturalitcr Clemen• 
„ tif!imi. Ad. qua, fopplices Inílanlias quin Sua 
,, Majcíl:a11 Sacratif11ima clemcntifsirne pro inn:.ta 
,, fua ad beni&nité!te1t1 prope11010ne fe refolve' 

1' 
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1ára ki is erefztetett a tömlötzból, és vif:!.iza 
terL Vef✓.:prérnbcn, a hol mint Prédikátor éi 

,, rit, nullus dubito : interim tamen nullam alle
,,·viationem, nedum optatam vinculorum rneorum 
,, folutionem. veruni maíorem in diee agravatio
" nem experior. A die enim 2 da Mensie Novern, 
u brie anni proxime evoluti 17oz·di trabi cuidam
., prrograndi in terram, ad mei folius urnrtifica
•• tionem in conípectu weo defo!t5ro tanquam iin·
„ mítis • indomitaque �liqua bei\i.: Catena ferrea in

· n Compedibus obvinctus, inter variorum � capti vo-·
, ., rum fretorem, pedorem, 'excrementa, nunquam e
·,, carc.ere extrahi folita, hrereo. Unde fanitati, Cor·
•• ruptic,nem, Virium debilitationem, & vitro 3b
,, breviationem roihi inevitabiliter imminerc ( ni�j,
11, fua Nbiei\as facratif$ima mihi afflicti11:-imo, &

. ·.,, plurima ind-igne patienti perpetuo tamen iuo fi.·
' n deli fubdito, & fervo opern ferat lempellivam,

,. implo�:111ti.) Continnu� membrorum lanr;\·cr, Ca
,, pitie dolo;, vertigo, aliaque incomm0da po�ten• 
„ dunt. - Potenti3Üme Imperator! Domine 0(,mi 
,,, ne Naturalilcr Clementissime ! - Si efset in mc. 
,. aliqwod ddictum vel minimum , quod mihi o:1ii
,. ci ab ?.líquo poÍ$et, erset , _quod aud;iculam � 
„ eamquc· hac vice ·iam tér_tiam apud 't\uguHifú•umn 
„ fua, M:i.ieflari� Thronum Comp.nitionem mi!Ji 
„ disvaderet. Aft ·quia hona Confcientia, nul!i:11 
,, mali sihi Conscia muru!'·a1tenet1s ell. Coram Au. 
n culliísimtc fux. Maieilatis Sacr.1tifsimre Conrpectu, 
„ frctus tam Naturali. Clementia, innat;ique fn::e 
., 1\-laie(htis ad benignitatem, & Couclolcntiam pro
,, pen�ione, quam v�ro perfo11re & caurx nwm in
,, nocen11a; aurleo aí�erere me nemini u11t1uam ad 
,, h,1nc mei Coarctationcm Canfam prrehuill'<·, ideo
" qne non minuil indi�ne, quam olim S.1.nctne ·Jo
" fephus a fratrih1111 venditns, & Compeclibus ad
" flictus, hunc Carcercm, hoa Compedes, ha!I Ca
" tcna11 ferrca", hoc manuílrictorinm, lnnc nuniel
" 1am, ali·1quc mille in Com,noda futl:i_ne-�, _ 
,, cum nil.iit unq11Jw coutra quemqualll , Cu::ere, 
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Sénior lakván igazgatta a keze alatt lévó 
Ek.klési.ikat. Mivel pedig, mint fellyebb is 

�említettük 

·,, & vinculis , ne dum tam duris angulliis dignuni
,, cowwiíerim. "

h Augnl.\issime (mperator' ! Oomine Domi:nd
,, ClementiCsime ! Vices Dei omnipotentis ( Cuiu•
,, nutu & gratia etiam regnas,? geri� �n terris, Mi·
„ nifter es, neque fruftra glad1um gens, verum ad
„ vindicaodum cum, qui malum ft:cerit; imo ab
,, ipfo Deo appellaiis Dcus in terris, & íipus Ex•
,, cel!i ad liberandum adflictOlll , inopem, & ege•
,, num ab ipío ordinatus. Dignetnr itaque íua Ma
,, iesftas Sacratifsima, fol de Crelo, infra quafi fo•
,, linm íaum Maieftaticum defcendendo me afflictnm1,, in opem, & egcrtam indigna qureque iam ab un•
,, decim mensibus, cootinuos inter gemillls ac la·
„ cryroas, tolerantem; fidelem. íuum fubditum . ac
„ fervutn favonio Clementilé fuie · Cre!!areo regio
,, ad(pirare ac refocillare , a mifl!reque libertati; ac
,, babicationis loco poft liminio · feftitUere, fuperin• .
,, deque Clellientiísitnum íuum mandatum •Libera- ·
,, toriuat, & Protéctoriuni extf.l dare I ne inter \'Ín·
,, cula teterrimi huius ergafiuli nulla certe mea
„ Calpa promer.Íti Vitam morti viciniorem díurius
,, trahere necefsitél' Mifereatur fua M;;it:fla� fecun•
„ dum innatam fuatn Clementiam mihi; i\!ilere .• tul
h familia'! meie 4 conitmgis , & Liberormn omni •
,, opc humana & patrocinio defiitutorum, & cuni ex•
,, trcma egcltate Colluctántium. Fef�a mea anuna tam-

·,, quam terra l'iticuioía imhrem fer1ilem; enix1l ime ,
„ a n helat Clementi f11imre fure Maielbtj11 gra tiani! Deus
„ Ornnipo,ten, �lorio!lis•imum íure Maidla1·il'I Solium 
,, fundet ac fiahiliat ! Victricia fui.e Maieilatis arma 
,, tríumpho invincibilí fecundet!" . ,

,, Tandem pofi: v:ir1o!I ir1 achninil1ra1ione íleg• 
,, norum fuorum exantlato!I; & iri poJle:um ex.1nt·. 
„ landos labores iwwarcescibili illa vllre retcn11d 

C•.•r! nii 
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'• említettük 17.')�-diktol fogva Superintenclen� 
· nélkul volt a Túl a Du- aí Superintendentia
/ .. 1708 ban Auguftus Holdnap 8-dik.'in_a Pápai 

Templnmban, a T_il'zt. Egyházi Rend, mint
, a ki által m�g eddig az ideig is a Pülpökök 
, yálafztattak, megjel,nt. A hol áz a felöl 

való tanátsknzáft, a Sz. L,11eknck Ít·_gitsé
gill való hiváfa meg-e!ö?.vú1 Kies Rlnwj'wm
bathi Ijlván , a Kotsi Ekklésiának Prédiká-

l tora , és a Tatai Ekklé, ai Vidt:.k nek Efpe· 
,, reflje, a ki a Komáromi Superintendcntiából 
1 'Környei Préd1Kátor SaLL4i Andrással a 

�ül'pök tételre me�/livattatott, az --lso hdyer, 
hl int Eltliilu el-foglalta, meg-kérvén a jelen 

1 való .Atyatiakar, r.ogy, a mit a Sz. Lélek 
igazgatása alatt, és a I<ánonok fzerént a 

, Gyülés végezénd, abbin mindenek rneg-nya• 
godjanak, mellyben hogy ok meg·_is nyugolz:nak, magokat neveknek egy papirosra valo
fel-irásáv_al J\ötelezték. (b) . 
_..._ _________ ..,__________ __

„ Corona Sacrnm Maieftatis fu::c Caput redimitum 
,, efficiat ! ul,i cum omnibus pire recordationi11 fuis 
„ .Prredeces110ribus., inque Domi no· quiescentibua 
,, B�atis lmperatoribus. Regibus, ac Principibus 
,, fulgeat, tamquam Col & ftella primre magnitudi• 
,, ni� in fem.Piterna íecula. lta vo,·et 

' . 

'. 

,, ad!lictifsitnus , perpetuo ta
,, men fidelis fure -l\1aiefta
" tis Sanctiísim:-e f11bd1tus, 
,, ac fervus. Samuel Hodo�i, 

. ,, inlcr ,·a�ia Carceris Stri· 
',, i;onicnsis incommrida vlx 

,, h::ibitum \rahcni: (':;ipti·;u1 
>t mif-:rnbilis m. ·pr.

(b)" E1en magokat alá itt P· t.\i!,:i:orc-•Jrn,,k ne• 
V<!ik így kö\·ct.l:.eznck: ,. $amuel l{o-io!i Vc:,l>i Di· 

l\. 
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Hodosi 'Sámuel 

Ekkor a -Candidatufok neve fel- olvnsta· 

tott: t. i. a · Pápai Efpereftség ,' ki nevezte 
. ' 

J 

,, vini , 1\'Iiniíl:er in Ecclesia· Reformata Velzpré· 
,, miensi, eiusdernque Dioecefeos Senior. 
· Grego-rius Lep11ényi V. D. M. in Eccl. R,

Papensi , Tractusque Senior. 
Stephanus Csoo M. Eccl. Veres Berény & Pro• 

fenior. 
�icolaus S. Dobravitzai M. Eccl. Polgardiensia 

& Proíenior. 
, J,)h, Szeremlyei. M. Eccl. Szemere,, & Pro 

[enior. · 
Ste?h, Gyimothi l\'.Ii. Feleo Ö rsiensi1. 
1oh. Ujjv:Íri M. Tapiensis. 
:\Iich. Szikfza1 M. Redeiensis, 
Jnh. Czene M. Csajágiensis. 
·_'\ndr. S. Patai M. 'Tátziensis & Synodi · Pali.

Scriba. 
Joh. 'B. Komáromi i\-:I. Enyingiensis. 
Petr. Peleskei M. Eccl. Vallis. Sz. Györgyiea-

sis & Profenior. . 
Georg. Szent Györgyi M. Pupkesiensis. 
Mart. Kabai M. Petseliemi� •. 
M:lth. Bo?;dányi M. Szöllösiensis. 
Joh. Kádártai M. Füredien�i�. , . 
Franc. Pete Debretzini, Mini1ter. Fok• Szaba· 

d1emis. 
1\1ich. B;itai M. Afr,áriensis. 
J�b. P. Ket�ke.méti M. S1.. Iftvániensis. 
Petr. Fehérvizi l\.I. Sz. Miklosienei11. 
Mich. Létai M- Hídvégiensis. 
Petr. Gál M. Kajáriensi11 . 

. Joh. Kováts Vefzprémíni, M. N. Vásonyieneia. 
!-i:\m. Ujjvá�i M. Hempeíen11is. 
Joh. L. C. Pápai M. Szilasiensis. 
Joh. Gyöngyö!!i 1\1. �imontorny<m!!ÍI. 
Stephanus Herendi i\.1. �z. Páliensis. 
S:un. f.:zcli Tl-i. Pázmándiemi,. 
And. Komáromi M. G-yimotit'1t�i11 . 

• Mich. Veresmarti M. Me:.&ö Önien1i,.
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azon hivatalra" Hodosi 'Sámuelt a Vefzoré
mi Prédikátort és · Seniort. A Vef.t:p/érni 

Joh: Halasi M. IG1dártaieneis. 
Gcorg. Rátzkomáromi M. 
foh. Kolosvári :.'vi. Iiupien�i�. 
Nicol. Baliko M. Patri:i:: Óriensie. 
1\lich. Pápai �'I. !{[doziensis. 
Andr. lCílnai M. Görsün\'iensis. 
Paul. Séllyei M C.5ü�ly'eiemis,• 
i\lich. Váfonvi 1\T. Pcrcmartóniensis. 
Joh. Mikol,1i M. Ti10pakiensis. 
Joh. Csóó. M. Fi1leien:;is • 
• \1ich. Szirálü Mező Sz. Györgyiensis·. 
j'Iich. Vátzi Mi Lepscfoy1ensis. 
·i\ioie. Vásárhelyi M. Szetsodiensis.
Nico!. Polgárdi M. Padraghiensis.
Joh. Kctekeméti .\·1. Kovátsieneis.
Dán Megyeri M. Vilonyaiensis.
Thomas M. Pipai IH Tsurgoiensit!.
Panl. Onadi M. Csák Berc:nyiensia.

\ C-'�P· Hollósy. M Ivá111ziensis. 
Mich. Palill,i !\1. Sz. Péteriensie. 
Joh. Dümsüdi M. Toviensis. 
Petr. Tokai M. Aratsiensie. 
Georg. Gyöngyö!li i\:1 Mezö-L_al,ien!lis. 
Adam. P:ii,ai l\'1. Tsefrnegicns1s. 
J,,b. Kisvárdai. l\l. Tevelyien,i;, 
l:'aul. Sz. Péteri. :1.1. Sz.' l\'lih.-ilyiensil'. 
Steph. B.'m Hon·áthi. M. Ifzka. Sz. Györgyi�nsi!, 
Joh. l{. \lefzprimi M. Paloten�is. 
Pet. üt"vö·,. \Teflprimi. M. Tihz,nyiensis. 
St«ph. L. Crnp:iki M. Kövc$k,ilieniis. 
Gc rg �z. líl ványi M. Betsföldiensis. 
F..r:inc. Uri M. Kertzaiensis. ,, 
Srephan11s P·. Szikfzai l\-1. T�etényien!li!l, 
1\.lichacl Vi.-!rnltzi .Legrárli �l. Larl.rnyicmis. 
,\!ichacl B. füídótzi J\1. HollM'ien�i!'. 
:vtich;ii.:l Dávitlházy Nl. IUpoln: ie-ri�i�. 
Jnh.i11ne� ICd!ai ?\·1. Kc1-<·.l"·l1e�it:nsis. 
�tcphanu1 l'.;pai .M. �yá1;-.t!;cuiii:l. 

Í\. .i 
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Erpercílség pedig Lepsé,iyi Gagelyc P:íi)ai 
Prédikátort és EiiJerefi:et, •a 01idon a Vokfok 
megl'zámláltatván azok három · felé intéztet
tek; de miv�l egyre tsak két, - másikra 
négy,' - Hodosira pedig fzá� ti zen nc.:py
Vokfok mentek volna, Hodosi 'Sámuel Püs-

. pöknek kikiúltatott, és a rendes rzeremoniá-
val azon hivatalra fel-fzenteltetett. E meg- · 1

1

lévén ugyan ezen Zsinatban Dobrovitzai Sá-
·j'á.r Miklbs Generális Notáriusnak .. meg-1éte
tett • az újj Püspök által pedig hémely újj
Prédikátorok fel - fzenteltettek, hik közt a
Rákosi Ekklésiában meg· hivott S. Rá/cosi

· Mártonnak illy Papi . Diplomát adott ki

nyomtatásban: Lecwris om,zibus falutem,
Quoniam jiddis ille Jefu Chrijli Pra?co, &
Apojlolus Paulus, grauifsiT1Ze pra:cipit, ne
cui cito manus imponantur; fed. ut ii, qui
Episcopati.mz defiderant; ho,ujlum trjlimo�
· nium ab e:uraneis habenus probentur prius;
dánde sic miniprent. I Tim . .; : 22. t Tim.

· 3: 7, 10. j°erem. 23: 21.

Signi/zcanzus izarum ferie, lzunc Fra'. .. 
trem nojlrunz Marrinum S. Ráko�i, Legiti
mam ab Eccl�(ia Rak.ofienfi vocationem ha-· 
huif'se, et eosdem de Ja.na ipsius converja.
tione honefh1m Tejlimonium tulz(.,,e, ac fic 
tandem in frequenti Synodo nojlra cdebra
ta ,. diligenter a nvbis probawm & e:xami-

. P.1C1Jus Sz. Péteri M. T�itsoiemiR. 
Mich::iel BöfzörmJnyi Ma�il\cr Norap.iensis. 
Step hanu� V ere•eclgvházi L. A lrnasiemis . 

. Paulu1 Ráko1i 1\1. Rádot:ziensis &r. 
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nawm .fudTe·, ac fecundum ritum & con
fvewdine,n Ecclesice ,fofrmniter ordinawm, 
&· ad docendum , adminijlrandumque Sa· 
cramenta, communi EccLesúefu.ffragio cmís.:.

f'um e_ffe. 1n C!!ÍliS rei firmius Tejlimonium 
has rwjlras Literas aut/zentico diCEcej'cos 
nojfra! sigitlo munitas, eidcm dedú71us, & 

f ; Eccüsiis omnibµs vigore prt:efentium ip.fum 
Commendanws. Datce Papce Anno Dornini 
170s dú 9 Mensis Augufl, 

1 \ 
1 1 

) 

I 

1 

,, Samuel Hodo11i „ Steph. Rima Szom• 
,, Infpector Ge-

(L S ) ,, bati Senior •
. ,, neralis . Fra· • • ,; Greg_?rius. Lepsé-
,, trum �- pr. ,, ny1 Sen1or m. pr. 

Ugyan ezen efztennobcn hozzá kezdett' 
Hodosi 'Sámuel __ a Püspöki Visitatióhoz � 's 
legelsőben is az Orségi Ekklésiákat látogatta 
meg, ezen efztendónek October holdnapjá· 
ban, a hol még akkor is e köveikezenclo
Annya és Leány ( J.lf.ater, rilia) Ekklésiák
volta�: Sz.entgyörgyvö�g_ye, Sz.. Láfzló, Do
brafolde, FclsiJ Sz.. Ersebah, Ramocsa, J.Ve
mes �Nep, Bag-Lád, Refznek, .Tak..abfa , Ker
tza, Sz,omorotz , Biikallya , Szerdahely, 
Szombatja , Bajánház.a , Nafy Rákos„ 
Kis Rákos, Ispánk. ,  Pank.áj'z, Pacz..od, Ker
lcás Kápolna, Szata, Sz. Péter, Szalaf,:j, 
Dávid/z{Í'Za, Sanr,aluha, f7elemér, Gödör
háza, Sz,ent La}zló, Kandorfa , Bötz,e 
$z.ak.nyér , l(örmönd, Edgyház.ás Sz.ecs,"'5d, 
Mona Sz.etsúd, Tcrestyénj'a , Egyhá<t.as 
R�dórz, Pufzca Rádotz., Kis Sáros Lak,Matéfa, Kis Ujjfalú, Kis Kölyköd, Egy•
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há'?,a.,; Holl6s � Hidas HoÍ!ós, Rempe Hol
iús, Pd!m, Kápoltza, To�faiu, Kis Unyom, 
Nagy Unyom, f5.�t�, J:'dsi'i_ Ur, BétsvöL
g-ye-, Dörögd, .MtLt']. - Avagy tsak ezen 
Ekklésiáknak elöl fórnlállúsúbol is világos „
hagy a Ref'orrriáta E;ddé,iálufak azon Lai
ftro;na, melly Lá,mp�·ban eló adatik, igen 
hijános. (e) 

_. Nem foká birh'1tta Hodosi Sámuel a Pü$· 
pöki Hivatali, mivel ó az E{'zlergomí tömlölz
ból való kifzabadulásakor ma,gáról olly re
verfolift adott, hogy foha olly dolgokban ' 
nr-m fog keveredni , ruint a millyeoekkel 

, vádoltatott,; azonban a zenebonás Rákotzinak 
eról'.,nkoskodó feregeitól kénfzeríttctctt, hogy 
n�kik prédikállyon, és igy kéntelen kel!�tlen 
Vcj'z.prémben,. Lovafon, és Alsó ,Orsön, , 

erovel vitet\·énn fel a Kathedrában, papolni 
kellett ndd; de az akkori Vt'fzprémi Püfpök 
VoLk.ra ótet nem faenvedhetvén , Reversa, 
lissának erejénél fogva is Vefzprémoól kiüz. 
t«r, és h0g_y ujjra bajban ne keveredjen, 
ett a Su perintendentiát ide hagyta, és a Ti, 
fzamcll_yé!-d Superintt•nd�•ntiában &:,ikjli:,ór4 
menvén, ott még 1732-hen is Prédikátori hi
vatalt vií'ell, a hol bé is végezte fzercntser.· 

(e) Közlötte vele� T. Szathmári Át� András
�z. Gáli Prédikátor Ur egyéb }(éziráfok közt a 
Magyar Orfzági Ref. Ekklé"iáknak azon Laiílro• 
mát, mellyet Lampébdn találunk; és a melly Tra• 
jectumhan , D. Emher Pálnak tulajdom k�zeirás;Í• 
ból irattatott le. Mind a kézírás, ll]ind a Nyowta. 
tiÍ!I hijjános. 

i 



1 

1 ' 

Püspök Élttt
._

1.;1

. Jen élet�nek pályájját, élvén közel, és élete·
vége felé hivatal nélkül majd 9:>. efztendo-, ket. - Ide hagyta pedig Hodo&i a Tul a Du-

/ nai Superintendentiát 1710-dik efztendóben,
...,... a mi azért nevezetes efztendo a Túl a Du, nai Püspökök Hiftóriájában, mivel ettól fog

. va egéfz 1734-ig a Túl a Dnnai Sup�rintendentiának Püfpökje nem volt, - melly ei"z

lendó ujjra· azért nevezetes, mivel a Komá
romi, vagy Samarjai Superintendentia, meliy 

I · Fefs;j Dunanzellyékinek is neveztetett, eK• / kor olv,IÍi:tatott egyben a Pápai vagy Vefz
i prémi Superintendentiával, melly Túl a Du,' , nainak is hivattatott, 's így a kit Superin: ; tcndentiából lett ebben az efzteodóben Ki-

i dlyi parantsohtnál fogva, mellyet oda aiáb!J

1 olóhozunk, egy Superintendcntia. 

1710-t�,l fogva 1734-ig ntnz lévén Supain
tendenj't: a Túra Dunai Superinunden
.tiának, hogy, és kik által igaz.gatta
tott a�? 

Hodo�i Sámuel 17Io·ben el-hagyván kénte- .Jensé,gbol a Tul a Dnnai S11perintendentiát,. 
o helyében m:'ts nem tétetett, t:ilám azért,mivel jobb idóknek elófördnltával reméllte

. a Superintehdenti.1 az o vifzlzajove?elét, -de azért is, mert tifzteletnek okáért megakarta otet életében azon Püfpöki titulufsá
ban hagyni, mellyet közönségefsen ruháztak·

. 
'\ 



,_ 
1.5'2 1710--..-ivl 1734-ig való állapotja a Sup. ' 

o reáj1a. Superintendcns nélkú� lé,·én tehát -
ez a Snperimendentia, mcllyben a Reformá
tiótól fogva �géfz e.zen idól\ig f.takadatlanul ,
voltak Superintendcntdt, igazgallák ezt a Se-

' niorok és Proseniorok. Nevczetessen a Pá.
pai Tractusban Lepsázyi. Gergely és nz ö 

• Pro!'eniora után_ ig<1zg-1tták Gyimáti IjlYán
Pápai · Prédikátor· és Senior. l'cl esltüdtetvén i
ezen HivataL-a 171 I - bcn febr. ·2-di.l<áa a
Borsos GyJri Egyházi Gyülésbcn, a melly · \
hivata1�t f; :-,o·ig \'ifrlte, mc!?;lrnlálozván azon

· el'i; tendóben Decembernek 7-dikén Csöglén.
Mivel pedig fokat erotlenkedett Profenior
nak r·�ndeltetett melléjj�. Csúú Cseh Júf�f -\Pápai P�c.idikátor, az Adáfzteveli Papi Gyü„ 
lésben 1719'-ben, de éi is I'Jöl-dikben Apri- ·
Jis 8-díkán incg•hglálozott. Ennek temetése
alkalmatosságával a jelen vnló Prédikátorok
által adlá)t a Scniori Hivatali Nafzályi ljlvá,i \Pfp:ii Prédikátornak, és Aprilis � 6-dikán az: 
egtifz Elperefüégbcli Prédihátor9k voksa ál-

. tal a�on hivatilban meg i� erósittetett • ..,...... 
Ennek Prof'eniora és Igazgató társa volt Pe
lesk..ei Ptter Taltátsi Prérlikátor ; cie ez 
�7q� ben Febr. 2-dikán m<;!ghalálozván helyé
be tetet�tt Profeniornak J(omáromi lúfef 
Pitp 1i f rédikátor, a ki idoveJ rendes Senior-
rá 'lett, (1 � két Superintendentiá:iak edgyé 
való olvafztáf'a után is Senioroskoc!ott., - Ki 
tei-j edt pedig eltkor a Pápai Esperefi:ség a Gyór, 
Vas, S,rnla, Vefzprém Vármegyékben fek
vo R�form�ta E,kklésiákr&. 

A. Ba!at0n m'.ellyéki vagy tVefz.prémi
Espcrciiség- igazgattatott Csoo. Jjfrán V. Be-
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rényi Prédikátor !> . és azon Ekklésiai Vidék 
1<:spcrefrjétól. de a ki 171 I-ben meghal:í!oz-

1 v,in Duí.k..i Jjlv:úi JVejz.prémi és FelsiJ Orsi Pr:·dik,-ítor aki még .az e_�ybe olvadt Supe·rintendentiában is Senioroskcdott vezelte nagy' hatalofflmal és tekintettel ezen Tractusnak l\ormánnyát. A \V cfzprerni ekkori Efpereft. ség mc'.lgában foglalta a \Vefzprémi és Sza• la Vármeg:yében azon Ekklésiákat, mellyekI ·. abban moll is• me.�-vagynak, és azokat is, rnellyek 1710-tól fogva dmul:anak. . · 
, A Me':t.?'i-f;/di .Esperejlség , mellyet. akét Superintendentiának egyé való tételekor neveztek el Perc martoni.nak, Pae Mar;ton nevu népes Reformáta Ekklésiától. rueUy Biró Márton Wefzprémi Püfpök alatt elvétetett és a Rcformátqsok onnan kihajtattak�ig-azgattatott DobraviLZai lvíiklús Po_lgárdiPrédikátor és Espereli által, a ki 1722 dikben nieghalálozván Váfunyi Mihály és Tokai

PáL Seniorok vetté!L kezekben a !\ormányt. 
Magában foglalt ez az 'Efperellség fokVefzprém, Somogy• Tolna, és Fejér Vár-111egyékben fekvő Ekklésiákat. 

, A Csok.akúi Esperejls:g mellyben Ká_dártai lá.!los által igazgattauak az f.kklédáke pedig meg-halálozván. az ebben volt Ek•klésiált a BalatQB melJyéki és Mez;óföldi F,s
perelhéghez foglaltattak, 's többé a Csoka.k:Ji Espereftség meg fzünt lenni , me-lly ki•terjedt a \Ve(�prémi és Fehér\'ár Vármegyekre. 



1.S4 A Komáromi és f.Tefz:.prémi két Superi,u. 

A Kaposi. Gyöngyös·'mellyéhi, Sz,iia·
vári Espereflsegek mellyek moíl: már öizve
nlva f;',tatván Somogyi Tractusna/c neveztet, 
nek egyel:iek l�özt. Körösi lerentz,, Senio1:
fi.ltal igazgattattak. Ezen Esperefüégel\ben
fok, és i'zép Ekklésiáink voltanak, &'.rcllye�
közül Lári:!pe lsak · ótöt nevez meg. Ezen
hijjánosságot másutt kipotolom , közölvén
ve!em a Som0gyi Ekldésiák Curatora Tekint,
Sárközi Jjfván, Ur a Somogyi Efpereftsé, 
gel�ben vólt régi Ekklésiák neveit a �(is Ko• .
roáromi Matriculából.-

Mind ezek igy folytak egéfz 1736-dikig'
a mikor a ke't Superintendenria tudniillik a 
Felsó Duna mellyeki, vagy Komáromi, és.
a Tül. a Dunai vagy Wef'zprémi végképpen .

. egyé olvafztattak •

.A Komáromi, és We/zprémi két Superin•
tendentiának egygyé lett Olvadásának.
Hijlóriáia •. 

A' Reformátiót61 fogv� más Supe�intenden•
tia v:llt a Túl aDünai vagy Vefzprémi, má9
a Komáromi, vagy Felsó Duna mell_yéki
egéfa · 173.1- • dik eiztendeig. A Vejz.prémi
Superintendentia kiterjedt. Sopron, Vas,
Szala, �omog_y � Vef�prém egél"z Várme
gyékre, és Fdúr 's Gyur Vármegyéknek
bizonyos _réfzeire. .f,. Komáromi Superinten•

,, . 
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/ clcntia pedig ki terjedt Po_[tm, .l'vfofon, J(o-
1 ,'márom, Nyitra, Bars, Jlo;u, Nográd Vár
. megyékre, 's G_yurnek is edgy réfa:ére. Ezen

, Sup crintendentiáknak külön Supf'rintenden-
1 fei voltak, juft adván azoknak fzabadnn va• 

Jó tevésére, a' régi faokál':-,kon kivúl, az 
,Orfzág Törvénnye melly ezt az 1·608-dik efz

/ tendei Diéetának 1-só A rticulufsában illy 

1

1 fzókkal parantsollja: Ad pro:.
. 

1cavenda huer 
, Status & Ordines odia & difsensimus, ut 

! ,' q:icúibet Religio flue profej'sionis Superio
, res feu Superintendentes !tabeat, Jlawtum
,' rfl. Volt is a Heformúta Ekklésiáknak elei· 

tál fogva öt S11perintendentiáiiok ,. sót Pá}. 
, fi János Erdélyben a Fdz!:r ·;;.rJ·,i Collegium
, Profesrnraihoz 1636.ban irt Levelében, a R.1•
· ranyéü Superintendentiát ki vévén me-lly ak-
kor a Török járma alatt nyögött, hatodik
Súperintcndentiáról is emkkeúk, (a) ide 
nem fzámlf1lván az Abaújj, Zemplin, Tor
na, Sá�·os, Ung 's a t. Vármegyékbcli Pres-

(a) Pálfinak Levele igy, ·can: Celebcrrimi &
Excellentifsimi Viri Collegii Alba Juliani Profe!'ISO· 
res. - ,, \1011 u"na· omncs, & ícor11im ein�ulos oro, 
,, ut intcr cetero� jugiter a cliferlo ore ve(ho pen
,, dere folitos Juvenos. Studiofoe ex hoc noftro Hun
·,, garire Tractu Cis Danuhiano ad vos. profcctos
„ Ti!oma111 vidclicet Ltit;·1í11yi, & Stcj-b(l.111//11 Soor
„ commendatos habere dignemini. lnter Hungarire
,, Epi�copatu�, sive Supcrintendentias ( quro ni fal-

.,, lot.fex) in hac nollra Hungaria pro parte ·Mini•
,, il rorum Orthodoxorum habenlur, B:iroYiensi ex·
,,cepta. qure totaliter Turcicro t,·r:i1111icli fuhjacet,
„ vix c.ll altera hac noftra Cis Dánuhi,rna atlictioris
,, fortis, l\linil\rorum penuria magi!: lahorans & ad·
,1 ver,ariorum infultibns magis e:x.posita. 1$cc.



1.56 A KohitÍromi és Vefzprémi két Super.· 

byteriánusokat. kik Seniorok által igazgat
t:ittak. - Midon pedig a Pejli I Comnzissil)
nrnnltáijának. meg visgálása után Vl-dik Ká
roly Felséges I<irályunk akarván a Proteft.án.' 
sok fok és rép,i b.:ijainak véget vetni , edgy 
Rendcléíl: tett volna q31 ·ben közönségefsé, 
mellynek V�tödik· Tzikkelye fzerént a Su-

. perintendensi Hh•ntal továbra is meghagya•. 
tik, d� ugy ha a Protestánsok elébb inftán•. 
tiájjokbm meg-jelentik, hogy hány, és mi• 
tso<la helyekre kivánnyák a Superintenden• 
.seket: (b) és mivel ezt · efztcndó alatt � 
Proteftánfok nem tseleked!ék, mert ók a·. 
dolgot úgy_ érte•ték, hogy az ujj S11perinten. l 
denl'ekról kellene jclcntdt tenni. nem pedig f 
2 már hí vatalban lévókrol. , 732-dik bcn ujjra 
Királyi parantsolat küldetett ezen matériában,; 
és pedig a Vármegyékre, 's olly meghagyás-·, 
fal, hogy a Várinl"'gyéken ki - hirdettessék, \ 
hogy addig a Protescánfoknak Superintenc-lcn, \ 
scik Supe-rintenrlenselrnek ne esmértessenek 1 
meg. mig arra nézve a Protestánfok I<irályi 
engedelmet nem pyeréndenek. ( e) Ekor meg 

1 (b) Azon Refolutionak V-dik Tzikkellye igy
van: J·11p11rint<:ndt:11ter, .feu S11periorer ..t/.11g11/lantt & 
Helvetic,� C'o11ftfaio11ibµr addictornm, r1bi 1110.do fata„ 
rn11i. C'onfeuio11um aiterntram profitc„ter f11peri11Je, in 
quo, & 911alibttr locir eiiumodi S11peri11t1111dmte111 (r:u 
S11periorem ribi ailmitti petant, apud (11am i'da1c/l,1Úm 
Sacra�ijii111am, i11j/a11tiam /úe'li11t; iirtlem admi'tte1Jt11r.

(e) Az említett Királyi parantsol:it igv van:
Carolus &e. <::011textu be1:ig11.-e Rej'oluti�11ir 1:Ó/,'rtt fu

per Jfatre :(l catholicornn! i11 H1111g:1ria. d1:gc11ti"11111. die
21. Mart11 A,1110 prox1me pr,etento . 111t1muttt, 111ter 
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értvén � Protefiánsok a· Király keg_vclmes 
rendelése értelmét,. -· de Agenseik által a 
Felséges l\antzelláriánál is tudakozódván a 
felöl : 1733 ban ·követtyeiket Bétsben }{tildöt-
1ék , és azon írásból , mellyet ,Rádai PJ.l 
ró nemes, és túdós Református Ur kéfzitett,. 
gyengl'bb hang:il edgy inftántiát írtak, 's 
azt RadvAny György és Rakcwfzki. Elek 
I73$·ba.n Februárius 22-dikén a FeJség:iek 
béad;ák, mellyben az o Superintendenseik
aek faámát meg-határozván, azolmak híva• 
!albeli kötelességeiket elől adták, ·s a Fel•
s éget kérik, hogy őket ezen j ufsokba11 crö
sittse meg. Ezen Inflantiára jött of'..tt1n
1734 ben October 20-dikáni egy Királyi pa
rants'.'fot, melly ,fzerént mind az E·.•angéli-_
lusoknak, miud a Re!'ormátasoknak né[ry·. 
Superintendens(k ·engr:dcettek, és ettól 

0

aJ.i 

alia, _pzmcto V-to, & hoc. d�clarato exi/lente; ·quod 
.Super111t.:11denta. (ie11 S11penore.r A11gl!fla11tt & Hdw
tirtt Co11fefa. add1ctoru111, 11bi modo JatM co11fefiion,!s 
projz_"tmta .f11peri11de i11 q11ot, &' quaiibus locir eiu1t:o
di .S11peri11�.:11d.:11t_.:111 .f�u S:1;,c:rio!·em Jibi ad!11itti_petant, 
apud Nos 111/laut,um jecern:t, eu1e·111. ad_mij'st1r: fim:u1_. 
(;um auiem a temr,ore jact,� publ:cat:011:; oO 111 ! a1(:i 
apud 1ws milla fa.:ta .rit i11/fa11tia; {,011:11 interim ordo exigat, ut, sí A11ftt}lm1t1! & Hel·wric� Co;if: arl
dicti l<eg11ic_ol,r_, .!)!'P�riore! _aL:s•uor l-aba.: ':1pia11t, cc.r
d,.,1, a Flobu a:dn1ttt1 .ft1pltc1ur peta11t. lclrzrco Fiddi-

. tatu Vejlra: pe,· 1t11i'IJ.:rfor C�1mtatur mc;x p,_,bii'cabu,1t, 
11t é011,q,,e, 1.111/1111 pro S11pa111tt:11de11te ·vd aitaizu u·
di11ís S11pc:;·iore A 11g;:f/m1lf & J-1 el-:.·.:ti,·N l'o11 j: i11 I-lun
garia l'c'cop;ouatur, �.Jel ad aliq11c,cl exer,·iiiunz i!iius 
mc,;cli i11risdicti_o11i1 adm;ttatttr, pri1ui;11a1,1 i1:d11 /t111;1 &
c�11ce.f,10;'..0!1. Rq:jam deji,p.:r pet1e1·i11t, &_ i11:petr_cn:.:�
r,_._1t. 111 ,el1q110 f..tc. Dutum Vie1111tt A1:jln� �-a Jl'Ía;·-.
t11 ./Íímo 1732 • .



1.58 A Komáromi és Veft.pri:mi kh Superim. 

idotöl fog�·a, az Orrztignak a naJryobb foj�
_ vizek által tsinált négy kerületei facrint nég_,· 

Superintcndt:ntiák lettek, ngy mint a. TlÍl a. 
Dunai a Felso Duna mellyekivel egygyé let�, 
és TÚL a Dwzainak neveztetett. .MáfodH'
lett a DunameLLyí:ki, ·melly a régi Pefti,
és Baranyaiból állntt egyben, a harmadik a
Tij'-x..a mellyéki, negyedik a Tij'zánuíL való. 
A moft mindjárt említett l\.irályi parantsolat 
pedig ekképen van :

_ 
Demij.�c rela.ta funr, 

Nobis ea, qu� Regwm lzoc Nojlrum Lo
cumt. 'Consilium in forma demij'sa! opinio• 
nis ad comunicatam eidmt Aug11Jla1ue 6 
Helvaica; Conf: addicwrum pr�fati Regrú 

. ·nojlri Hwzgarice focolarum jnjlantiam', Júb
dato diei 30 Mensis A1arty Anni proxime 
praeteriti 1733 Nobis lzunzillime perf'cripsir; 
perpensis proin.de querimonian{m a paru 
dictorum n:gni colarum in numorata i,z. 
jlant.ia fpecifice deductarum pwzctis, riu
que pondcrata defuper ji.Jb _núffa Dilectio-
nis & Fidditawm Vejlrarum opinione, cum 
terrejlres domini a rcpetitione Ji1orum fub
ditorum, si nimirum tales pro Prcedica,ui
bus in lzoc aut illo loco conjliwi co11ti11gat, 
arcai, vel faltan ab lúnc impcdiri ncque• 
ant, rfspectu auu:m. apojlatarum, onrnes 
vexce Acatholicorum, absque hoc· iam sint 
pra!cauue, siquidem om1us magijlraws Hun-· 
garice, anieq11a1'! ex capite apojlasite quenz 
p1111.iant, repra!fmtationem defuper ad Au
lam facere debeant; fc/zolce porra altiores, 
ea tenus, dwua:;.:at, quatenus absque pri• 
vilegiis Regite A-faiejlatisfer11are1uur, sicut 
apua Catholicos, ita etiam Acat!wli'cos w· 

. . 
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titl1! forent, id autem, ui Augujlanam aut 
H elvecicanz Confessionem profitentibus ex
teris ius concivilitatis in Hungaria absq11e 
bwigllo. indultu 1zojlro non concedatur, ex 

1 ·ea tenus occurrentibus validis motivis cle
menur a nobis resobttúm; ac · ex similibus
non minus quam & claro diccamine regni
legunz, Acatholici cum publico confessio
nis Ji1l1! exercuw, & .:rninif!_rorum uju, in
aliquot ianz Comitatibus ad j'ola articularia
'Loca rejlricti fuij'sent; Acatlzolicorum de
nwm prredicantes visitationi Cat!zolicorum
Archidiaconorum ; in hoc _dwuaxat, ut
conjlct tum fuos rite baptiz-ent; J'eu adva
lide baptiz,anJum fujficientcr fint injlructi,

1. Ju
1
b e_pe debeant; 

1
caliter a�u;''}, rej'olufy,

· u tenus quoque e emetuer znszJiamus; iaeo
· prcrfa.cis ÍTLJ!antibus, ·quo ad prcrrecensita
·qw:rímoniarum pzmcta, ad regni leges &
pr12declaratas bmignas Ccesareo - R.cgias
refolutiones remifsis, siquia'em hanim con
textu id quoque expre.f'swn ha[lerc:wr, quod
ubi iidcm pro admittendis sibi Superinten
dentibus , feu Superioribus pra:dicati.tunz
jiwrunz injlanciam apud nos fecerint., tam
fuperindc, quam f;: quoad nzmurum ilf<,.,.
rum, lienignifsimanz sint acceptuti rr:.folu
tionem, aga pr12vio nwdo factam Nvéis.
humiliimam ji1plicaticnem fidelibus regni-

,. '-·o!is, Augujlanam & Helvi:riccm .Co!zf.
prnfiuntibus , cleme,uer admitten.ium .{eu 
co/aarzdum e.fle du:ximus, ut qucrvis dic(q
rum ConJ"i!ssionum numero quawor Si!pe
riores .f'eu Superiutmdaues e nun:ao p; Cl 

, dicantium in. pra;faco ncjlro Hun6·aria
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regno- iam habitorum, & quidem patrice fi·
liorum infinem pr<ecise i/lum., 11t ,talrs Ín· 
��gilent moribfLS & doctrirue prcedican�um 
zzsdem fubordmatorum ;. & m excefHvos 

· uiam animad'Jlertant, Jz10 modo eligcre &
conjlituae poj'sint, ea per exprejfiLm Condi•
tione adiecta, ne populo novum per lzoc,
pro fubsijlazcia nempe ipj'orum, onus acce•
dat, fed tnodenzis fubsiflmdi mcdiis, eúant
ut Superinrendmus Concenti effe debearu,
qui taliter conjlituti Sup'erÍlumdentes feu
Superiores, fuper Jimctione pra?di:cfaraca • '.
eiusdemque in Hungaria ex�rcitio a Nobis
co,�fornzitcr fenfui Dilectionis" & Fidelita�
tum Vejlrarum nu!Lam quidan expeditio
nem obtineúunt, nihiionimus ad fotunz Jla
tum notitúe in quo loco, pro quaLi dijlri•_ ·
ctu j'eu quibus Communitatiúus·, Libais• .
que ac R.egiis civitatibus llojfris nomine ·

„ unus, quem ar; pro cuius Confij'sionis 
Superinu1:de1ue, tam- AugujLrnam quam 
f:I HeLveticam ConJ: proficente�� tegnicoltt 
con/fitueri,u? ijli de Cajz, Ín Cafum; DiLe. 
ctionenz & Fiddiuues Vejlras, ecedetn 'Ye� 
ro Maieflatem Nojlranz genuine j'mzp,r in• 
formabwu. Veluii proinde „ prt1t'Yio modo 

1

/ . j'upplica,uibus Augujlanam G' Hcl'Y .. Ccn_f; 
proji.twtibus regni colis, pn:e· exposita ót• 

. · nigna · tefolutio Nojlta ad metnoriale idcir
co porrectum ab hinc imimata txjliúf.et; 
ita Regiwn hoc Nojlrum locumt. ·consilium, 
e,!m deinceps curam habere 110'Yerit; 11t; 
ubi · memorati fupplicantes, · e:,• quidem a 
parte singulte pra'facarum Conj: quawot 
& _.ql!atuor Superiores J"Jl os Con/licuerint_;· · tahs 
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tali.s · modi éön.jliwtionem; prouti & qu/s; 
1 pro quo dijlricw ; fezi quibu.s Comitafibus & 

1 

Civitatibus canj!itutiJs exi.Jlat •. · DiLectioni 
' & Fi.dditatib us, Vejlris /ine etiam ufurio
tis repn>!j'entationis ad nos facie,;dr.e . tno::c

fignificent, taiiur autem. conflitllti S!,?e-
. tiores f'eu Superintcndc1ues ; e twtriao 
Sint prá!dicantium in Regno. iallt habho-

':, 
'':'

b
m; &

d 
quidem fai_:itt Jiliorum

d.
, ác tno

t1 llj !lruaxat & uoctrince pra· icantiiJin
iisdem f'ub.ordiizawtum in'J!igiícnt ; ac ·ín 
c.-tcessi'Yos uia·nz condigne aninzadYeruint; · 
prouti & abs']ill novo con!riiJurntium oru._ 
re h1odetnis Jubsij!azdi _nzedi.is ; eriam llt 

, Superi,uendentes ; c:ont_fnti · effe d,·bednt.
1. \ Gratia &e, D,ztum Vietzn.ce Aüjlrúe siO,

.. Oa._1734� 

V�vén tehíit a 1'úl a Dun.ii Superittten- ·· 1
d:-ntia ezen l\irályi parantsolatot, mivel r:é.-• 

I 
ki killomben is i11ár 24. Efz:endcit:; h0;'Z_Y
Vilspökje nem volt, el-hagyván azt 171ö bt"ll 
f-iodo.si S:imuel; é!I ö utárina a fe!l,ycbb em
lített olrnkból ujj Püspök nem tétetvén : á 
Komáromi vagy felső Duna melly,�ki Srrpe
rintendcntia ekkóri Püspökiénék .lifajor Fö
tsi ljfvánnak igazgatása alá adta ma hát ( d) 

(cl) A Fcisö Duna mellyéki Supe!"intendcr.tii·
Óán élt Superinten·deh!clrnck Hil1óri;ij.:í1, h:t Irien 
éltet, ezután akarom megirni, mellyel; t,('fY atl•
ti;ll tökéllete�ebben tellycíithef�t-k, min<l n0ln1 ,a kiJ;nél az Cltt élt .Pii�pökicinlmck HiflóriL11 iiietö
akármi f�;Je Documentumok talált,itnának, tiíttelct.
tel czconcl mer-kérel,, 111éltózta[,ák azokat vl'lem
avagy tliak hitelei, Párban kö:tölci, A lamp'· 

. 
L 



16� A Kom!i.romi és Vt:['1..prénii kt'i Supairu.

's ez az oka, hogy a Túl a Dunni Superin
te-ndentia mind e mai napiglan a Duramellyé� 
ki kerületben is., fel egéfz Losontzig ki-ter
jefzkedik. - Arilbár pedig ezen Túl a Dunai. 
régi Superíntendentia a l\.omáromi Supcrin
tendentia Pii$pökének adta légyen is rnag:ít 
alájja: mindazá'tal az öfzve olvafztott és 
egyé lett l,ét Superintendentia továbbra is 
a Túl a Duna:. nevezetet tartotta meg, nem 
tsak azért .mi\'el ennek nagyo,bb réfze Túl 

• a Dunán fekfzik, hanem azért is, mivel az
üjj Superintcndentia petsét}l:iil, a régi Túl
a Dunai Su perintendentia petsétje vétetett
fel ,- - és még aH·rt is , mivel ezen idó-.
ben az Orfzág négy fö kerilletitól neveztet
tek el a Királyi parantsolattal . meghatáro·
zott négy Superintendentiák.. · -.

tól elöízámlált Püspökökhöz tévén még Toh:ai {/l
-vint, és Ni kor .. lcí11oji, kikről ö nem emlékezik, ·
jollehet azok bizonyos c!ocumentumoknál fogva
azon Superintendentiának Püspökjei voltanak. -
Itt mind azá!t.l azt megjegyzem, hogy 167.5-ben .
.!)'7,1iJ.i.Jánor, Püspök és Samarjai Prédiká1or meg
ha lál.oz ván 171 z-ig azon Su pcrintendenti,ínak nem
volt Püfpökje; akkor mozditván meg a dolgot Kr,1-

.ra ,;;a_1:yMi P/tcr Ekli Prédikátor, ugyan ö 111.IJ dik
ban Aprilis '2 dikán a ,Peíli Supcrintendentia Püfpök·
je és Dömíödi Prédikator l'atai J1í11or, által a Kot1i

Ekkléiüá'ban Püspöknek felfzenteltetett. - E1 i�y a
Túl a Dunai Superintendentia annyiban a fel�ö
Dunamellyékinél fzerentséfebb volt, hogy annak a
Reformátiótól fogva egéfz 1710 ig fzakadatlanúl vol
tak Püfpöl1iei, jóllehet itt is. mi� S-zéllyr:i a Gál
Iy.í.kon volt, és 170� töl fogva egéfz 1'7118 ig a Rí
kótzi Zenebonáif �iatt, - 1710 • tol fogva pedig
17i4-ig mint mar lauuk Püspök oélklll volt a Su•
perintendentia.
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P ü· S P Ö K R Ö L. 

Tizennegyedik Püspökje v�lt a Túl á Dn• 
naí Superfore-identiának 1."\1ajúr Kocsi lj!--,;á.n 
a ki, meghalálozván 17•.w·ban· K:1s�a Ma•
gyari .Péter a Fel�o Duna mellyéki Pü�pök,
ezen hivatalra a N{!Jz:,,ílyi Ekklésiá�.an
.!722 ben Julius Hcldnapban feH'zentelte,:err.
0 ugyan is a :rat,1i Viclék Esperefrje és a
Felső Duna mellyéki Superintenden:ia Ge•
nerális Notáriusrn lévén ezen hh·at.i!ra et,.Y� ...
bek közt leg érdelme��cbbnck iréltetett. 0
volt tehát akkor a Püspök azon. Supcrinten• 
dentiában midón 1734-ben a Ref. Superin•.
tencientiák és Superintendensek fzán�a tsak 
nrgyre határoztatott.· Nem ·levén pe:'d:g a 
Túl a Dunai Superintendentitlb:;n <'pp·n 't·k
.kor Püspök; ?zomban ujjat fem lehetett m[lt',
tenni, mivel így ötPél több lett v:,lna a Su
perintendt-mek." Czáma; de a fok }:lc:Coru}.ita • 

L si 

. 



I ' 

�faior Kotsi fftván ' 

Ekklésiáknak , a Két StipP.rintendentiában 
való elpufztulása által annyira meg is- erot
lenedett ·a két Superintenctentia, hogy lem
mi jóbb nem volt, mint a kettőnek töredék-
j eibol egy ujj és erós épiiletet állittani frl; 
tehát a vVei'zprémi v. a Túl a Durlai Supe
rintendentia, a kinek már ekkor Kenesei 
J/lván vólt a Fo Curatota, mcgkerefte a Ko
máromi v. Fchó Duna mellyéh-i Superinten• 
dentiát . Deáki l.jlvárz Fehö Ü1'si Prédiká, 
tor, éi; a. Wefzprémi Egyházi Vidék E,pe• 
reftie 1 's Hofz,J"z,Úfa.lusz ·Marton Polgárdi 
Prédikátor és· a Mezofoldl Ekklésiai' Vidék 
Assessora mint Követei által, jelentvén c.ten 
Superintendentiának abbeli kéfzséget � hogy 
azon Superintenclcntiávé!l öfzve köttetni ki• 
ván, és Major Kotsi Iftvánt; ez a réfz is 

· .Superintendensének lenni megesmérné. Ma ..
· jor Kotsi Iftván; ·Superintendens és Szönyi

.Prédiká_tor, min:::kutánna ezen dolgot a. xna ..
y,a Superintendentiájjabeli Seniorokkal köz
lötte volna: a Vefzprémi Superintendentia
követjéve_l is edgyet értóleg az Etei' Gyü•
lésben azon mód 1s feltételek meghatáröt-

· tattak, mellyek fzerént tt két Püspökségrk•
nek edgyé kellPtt. __ olvafztatni � de a melly
feltételek végképpen· a Peremarlönyi 1736 dik
efztendóben J unius 29-dikén tartott Gyülés•
ben erósitettek me.e;. A melly Gyülés azért ne
vezetes, mivel a két Superintendentia itt lttt
ed�yé, és ezen leg•elso Gyülésében a már
edgyé lett Superintendentiának tagjai közzül
az edgyes!öégnek-'s edgységnek tselekedettel
való megmutatására, itt válal'ztatotl és téte•
tett meg Generálii. Notáriusnak a Gyori
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Püfptik Elttc. 

'· Prédikátor és a Tatai Edgyházi. Vidék Es
pcrellje Komáromi P(d kinek eleiben mi
r:ekuránna bizonyos Törvények írattak vol
ra, felesküdtetett. Mivel pedig a Komáro• 
mi Superintendentiának eddig volt Genaális Notáriufsa és a Barsi Ekldésiai Vidéknek 
Espereftje Kotsis-Sámuel,· itt tetle le eddig 
folytatott Hivatalát: hihető, hogy az Ett:i 
Gyülésben megállított fel tétf"1eknek edgy ike 
a vólt, hogy az yjj Superintendentiának tíjj 
Generális Notárjufsa legyen, - valamintaz is clöre való rneg-edgyezésból lett, hogy
mint a Vefzprémi Superintendentia riiagát a l(omáromi Superintendcntia Püspökjének ·alá 

1 · - adja, ugy a Ifomáromi Superintenderitia a 
' ' Vel'zprémi Saperintendentia Fo Curátorá! 
' I<encsei Iíl:váot esmérje. m�g fö Curatorá-nak lenni. 

A két Superintendel}ti�nak mennél kön
nyebben való megegyezését és annak tökél
letességre való menetelét megakadájoztatta 
D(áki ljlván a Vefzprémi Ekklésiák Vidék. 
Esperdlje, a ki hiheio azon okból_, hog_y 
Gci1er.1lis No 1áriusnak nem válafztatott, mel-'

lycrt mint a Vefzprémi Superinlend<"ntiában leg elsö Papi ember remény lett, több követ-\ kezöivcl és pedig heve9cn azt vitatta� hogy 
o maga legyen tsak rendes Senior, a mils 
Tractusbeli Se!]iQrok pedig tsak Proseniorok legyenek. - Es hogy ezen tzélját el érhesse , fundálta magát az ebbeli régi fzokáson, ·melly a Vefzprémi Superintendentiában ne-. ve,zetessen a Vefzprémi Esperefüégben a Tö-



16.6 Major Kotsi Iftván 

rökölmek ezen a réfzen való uralk�dásoktól 
f,·.�v.l öröl\ké meg volt. Vefzprém ugyan is 
v,:g Vár l�vén, és a Veízprémi Ekklésiai 

, Vidék E·,perefije többnyire Vef'zprémben lak• 
ván onnan az Esperdtek az Ekklésiai dol
gok111k el-i�azittására, a kezek alatt lévo 
Elddésiáhban nem bátorkodtak ki menni. 
Et:ek teh:ít 111.'.lf�nk �1elyett Profeniorokat tet• _ 
tck, kik a· izomfaédjókban lévő Ekklésiák 
dolgait igazgatták, ts azokr�l a rendes és , 
Velzprlimben lakó Espereíte1, módjok es
vén benne, túdó5itották. Igy volt a dolo� 
a Páp1i E\•pereftekre nézve is. Ezt a régi 
f >okáft, mig a Törököknek az Orfzágból 
fo�t ki m�nete!ek után is, mikor már az il
hes �e-rittsé,rre femmi fzükség fem volt, 

•. \-. r:, ' 

m·1gára n6zv� Deáki Hiván {'elakarta tovább-
ra is tarfatni, és magát FiJ és rendes Senior�· 
nak egyebeket pedig tsak Profenioroknak 
kívánt volna meg téte•ni. Nem is ·álhattak 
D�áki Hlván ezen. kivánságának ellent ek.· 
kor a Superivtendentia eloljárói , engedvén 
avagy lsak az öfzvegy,dulódás kedvé-ért is 
egymásnak; miglen 174.3-ban a Perc:nzarto
ni. Gyülé„beQ' elvége:,;tetett, hogy miriden 
Tractl.1snak ':'agy Egyházi vidéknek fö Igaz
g::;tói ·, az Actuális Scnioroknak vagy rendes 
Es;:e1·efteknek juss:iikkal és 1ekíntetekkel él· 
jenek, és a Proseniorságok meg fzünjenek. 
A mikor vége lett az Etei Gyülésben lett 

. egyezés. azon punctumának is, mellyhen azt 
. �.�tá�ozta me� Deáki., h�gy mikor Vel'zpremftol tavol bk1k a Supermtenden■, akkor ö
legyen annak Helyt1rtója ezen a r�fzen, · 



P ü sp ö le. � l t t ,.

(a) a mit kétség kivl11 a Paµi hatalom ki- -
vaoasan kivúl azért is tselekedctt Deáki�
hogy a· Pápai Seniort meg-alá;h.1fsa , · �g.Y
mint a kinek fclfzen1elésere melly lJ:iI Den. 
A pr. 1.3 di kán efett Pápán Kotsi Major Hiván 

. Püf pök, a másik Superindentiából meghívat
tatván ennek hatalmat adott �rra, hogy az; 
újl Papokat felfzcntelhefse, alt tévén hoz
zá, hogy ez a jus; mikor. Superin ·endens lel'z

(a) Lásd a Ve[zprémi Tractusnak Protocol
lumát , meilyben. az egyezés punctumait DeéÍki 
mint Esperell ekképpen jegyzette· fel: ,, Superinten· 
,. d;!ntire K0marina, íub Superintendente Clar. D. 

, ,, Srephan" M: Kots1 adtrita nollra Superintenden
,, tia Vefzpremicn�is Anno 17.3-3 die 18. Febr fe :id
,, iun:xit l'ub hac modalitate tum expedita, fed ad 
,, huc usque tempU'!1 per iniilriam temporis per Sy
" nodum Gcneralem nonduw confirmata, fcilcet: 

1 ). ,', Status Antiquus Venerabihom Tractuum 
,, Veízprémien11is rede;it &. maneat is , qui fuit, 
., fcilicet Generalis habeatur Senior & Pro Senior, 
„ ei fubiecti tot, quot pro nollro Tractu neceffe 
,, forent. 

•) �, Dmn Epi!lcopus feu Superintendens in Tra
" ctibu!! ad Comarom íupra Vértes exifientibu, 
,, inibi_ residebit .( nunc in $1.öny) D. Senior Vefz
n prém,ensis Vicariatum feu Subflitutionem lu:beat • 
., ob periculum itinerationi!!, & dum f.pit'copu• 

•, hic resi.debit Dominorum �eniorum eminentior 
„ ibi fe puiter habeat. Quali occas:one ·.t'apen11i 
,, Seoiori ad. nc,s pertinenti liberum eit pro exi· 
,. g�n1ia, & iniuria tempori!!, r.unc ad F.pisco
" pum, nunc .id · Vicarium in rebu!! arduis recune
,, re. Si vero Pap mil' Senior Supel'intendcns foret, 
,, undique eo recurrendum erit, lamquaru ad lo• 

. ,, cum wedium & tutuui." 
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1 óU Major Kpt$i Ijlpán Pilfpök É ltte. 

ezen Supei-intendentiáhan, arra fzáljon vifz� 
f;;a. -- . (b) Megholt Major !\otsi lftván hofa
fzas eroilcnked\;se után l744-ben November 
ig -dikán, niinck.utánn<! · Püspöki hivatalát 
�� eí'ztendol\ig d:tséretcssen vjfelte _vol1,a. 

-� -�------.---.. ...,. ............ _

l b) ,, Po!\ obiium Cl. I). · C. Csúzi Seniori■
�, e!ec111� elr pro Seniore Cl. S1ephanns Nafzítlyi An .. 
,, no 17�;�. April. 8- .confirmatqs Aprit. clie 26. manu• 
,, �111 i1up0füion� q Supcdutemlentis D 0. Major 
,, K,)t�i :vlindiri Ecclcfi� �zör>yienfis, & Cl. D. D. · 
,, P�;.ili J{,,rnáromi Minill:ri Verb. Viy. Ecclc(i.:c Ko• 
,, tliensis in P uochia Papenfi. :Prrementionatus Cl, 
,, S-;.11c>r acccpit pl-:nipotentiam a Cl. D. D. Episco-� 
,, po p!�f:tto·, a m0do impoílerom manuum inpo• 
,, �itionP. neo .tvliniílro� coofecrandi;. exmittendi 1 · 

· ,, & ordin,rndi ab�.qt.1e omni clilatiooe, & appella· 
11 11„ne ad Epi�copnm. Si quando tan\en Generalia 
,, C•-,ngrcgatior,il! fac�ltas affulserit, Collata hrec po• 
;, 1:-(l-a11 a Seniore � :fectdat ad, Súp�iint(lndC!llen�
�i N i;Q Crc:i\n<;io,m \� . · · 

1 

:j 

_· ·1 

\ -
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--T O R K O S JAliAB 

P p S· P Ö I<, R. -Ó L.

'; Tizenö�ödik Pü1pökje volt ;t Túl a DanaiSuperintendentiának Torkos Jakab de a kinek Superintendensé való tételéről mikor azclsö Voksok kéfaiuettek, fen ki ft:m gondol•kodott. l\1ásokra volt hát a tzélozás. l\1egha�: lálozván ugyan is Major Kotfi !flván Superin. ten<lens, Kenesei Ijlván a Superintendentiafö Cur.ltora az ·ujj Superintendcns válnfztá-
1 sát illeto dolgokról Pápán egy parúcularisGüleft- tartatott, mellyben ezen tárrsra nézve mitsoda végzéseket tett ez a Gyülés, Ko•

nzáromi Pál Generális Notárius Leveléből,mellyet a voksok eránt az Espere�tekhezküldött, és a mellyben a mofiani Ekklésiai igazgattatásu:)knak � fundamentomit .már láthatni, megtettzik, a mellv i gy kö\·etkezik: 
„ Tifitelete!\ Uraim!--. Nem kétlem, hogy ,, eddig tudtára ne e�ett volna l(eg}'elmetek-.,, 1rek, ezen mi uniáltatott Dunán ttíl és in•

1 
„ ncn való Superintcndentiánknak, fatunu,



J.']O To rkos lak«-b 

,, Tudniillik , .hogy eddig való lnfpectora és 
„ Superintendense Tifzt. Major I{otsi lftván 
., Ur.am -· -· az elmult 17,:14-dik efzt�ndó·.· 
"nek utollyán fok· fáradság urán az Urban 
„ ki mult. Hogy. azért eze11 meg nevezett 
„ Superintendentia ne lenne mint a Páfztor 
�-, nelkül való nyáj, és fok ren<leletlensége.k 
,, a Directorn :k ne1n léte miatt lábra ne kap--
, nának, te:tzett mind a Secularis Ur.,knak, 
., nevezel fzerént Tek. Fo Curátor Renefei 
,, litván Urnak, mind pedig E.l,klésiáfticus 
, Atyáknak más Superintendcnsról gondol

" kodni, · mellyrol való dis�ursusunk 2-dik 
,, Febr. 174.5. Pápán az alsóbb Tn,etusokból 
„ lévé> két Tif'zteletes Deputá111sok elót_t 
�, véghez' ment, még pedig illyen rendel. 
„ I. Mivel a Barsi, P<1lánki Tractusokban
„ még IH:en keg_y:•lme által mt-g maradott

,; Ekklésiák, és kiváltképpen a Lofonczi Ne-· 
,:1 mes Ekklésia, és Fó Urai e mi· Supcrin• 

· ,:1 tendentiánknak ,edjik réfze: delibe1�álratott
,, Pápán, hogy írnék ezen Supcrintenden- .
,, tia reftaurá1io ei-ánt Lofontzra. 2. Onnét
,, meg-jovén1 a vál;ifz, iriiék mindrn Tr:1 ctu� -
,, fokban a Votumok.ért. 3. Hng_y a 'filzte-
,, letes. Scniorok �özül fenkinek is ne prreiu
„ dicáltatna a· Candidatio, azért e mi eg�lz 
„ Superintenclcntiánkban :nin r en· Tifztel, tes 
,, s�nior.ok cándi<lálratnak. 4. Minden Tifz• 

. ,, teletes Tanító a maga fuffragiumát helyes• 
,, fen bé-pi·tsé•cJie , és a Tifzteletes Senior
" nak keAéhez küldje. 5. Minthogy nagy, 
·;, és uoldog emlékez,•ti'l Urunk Car •. VI. !\e
,, gytlmes refolutioj{iban megengedtetett
,J hogy: una qur:eque Reügio Supi:riores & 

' . 

-·



Püspök Élete 

,, Superintenderuesfuo modo eligere !:J Con• 
, ,,Jliwere pojsit. Azért mind a világi Urak· 

, ,  ból, mind Ekklésiáfticusokb"ól állo concur-
' ,, fusoknak erre· a végre kívántatik lenni. 

„ Mellyre nézve, dett'rmináltatott, pro lnco 
„ concurfus N; · Vefzprém Vármegyében, a
,, Peronartoni Ekklésia. - 6. Hogy az uta. 

· ,, zóknak mind magokra néz�e, mind pedig
,, alkalmatosságokra nézve az utazás alk;iJ.

· ., matossabb lehefsen, pro tempore concurfos
_ ,, rendeltetett I:ma Maii anni curr�ntis, h1_ 

,, az Ur akarándja és élünk. 
· · ,, Tifacletes Uraimék ezeket igy ért•
,, vén megfzolitom az Ur nevében K�gyel
" meteket , hogy a kihez I<egyelmetek kö•
,, zül ezen Levelem juránri, n;:1gy Ift.eni fo.
,", !elemmel, jó ldkiesmérettel, mint a Szí
,, veket visgálló Ilten elott, minden réfzre

·,, való hajlás nélkűl, fem a maga priva1u-
" mát,' hanem tsak egyedlll az .IH.en dirsós•.
„ ségét, és az o hf,zának elomenetelct, fem
,, pedig valakinek barátságát, és reflexiój.ít,
,, nem nézvén, ugy fzintén valame.lly félelem-.
„ tol, vagy fzeméremtol nem vifc:J!etvén. a
,, Szent Ekklésiával, mellyben Iften l\.c•
,,·gyelmeteket. vigyázokká tette per discur•
,,Jum edgyet értvén ji,b 1mo nomine, &
,, una .fcheda adja vot�unát Kegyelmetek .
·,,pro Snperintendente , arról a Személlv·
„ rol kit lften a Kegydmetek fzivehen

,, plántált ,  és fideliter bépctsétt'l\'én Tifa,
,, tcletes Senior Uram kezéh"z méltozta:;,
,; sék per fidelcm hi'tldeni. ln· r, liqno ki.
,, vánom , hog_y az ed.�yessti;!nek, és L1.·· 
,, kességnek lfü�ne f.t.rntdJjc meg a I<.cgyd-



„ metek ízivét, hogy minden gondolat�i é1 
,, tselekedetei lég_yeoek az Ilten há.dnak ékes• 
,, sc'gérc, és a jó rendnek való fe!állitflsára' · 
,, valók.'' Dar. Jaurini l74.S 16. M4rtii, 

Ezen Levélen kivúl, a Fo Kurátor ja
vaslás"ából irt még a Fo Notárius Hdnzaz.i 
Jjlvánhoz , a Duna mellyéki Superintenden. 
tia Püspökéhez , és N. Kórösi Pre;idikátorhoz 
cdgy faép Levelet, a mellyben étet az újj 
Püspök f 1-fzentelésére meg hivta, a melly 
levelét mivel igen fontos az Ekklésbi · dol, 
gokra nézve, ide le is irok, rnelly így kö• 
vetkezik: ,, Vencrnnde Superinr cndens ! D"• 
„ mine & Pater nobis colendissime ! Non 

.,, potes nescius erre fatorum duarum haruoi 
,, Superin•endentiarum, qure Trans Danuhi· 
,, um ad Solem occidentem sitre font, qua
" rum altera Vefzpren�iensis, altera vero 
,, Samariensis olim, nunc vero Komaromi .. 
,:, ensis nuncupabatur. No� eft V cnerande 
„ Vir ! in anirno . heic uberiorem J1illöria111 
„ pertexere, & feriem utriusque focietatis 
,, per intervalla ad noftram aetatem dedu
" cere; fuffícit utrasque fub divina protectia• 
„ JJe din Ooruifsc. lllam quidcm usque. ad 
,, pium ac erudirum virum Dominum Samue• 
,, 1cm. Hodosi,· & quidem sin e. interrupt·io
n ne Superintcndentium; hano vero usque 
,, ;id beat.:e memoríre virum Dominum Su
„phanum Major Kotsi � e�m interruptione 

1 
, , tamen a" mortc Ven. Joan11es Sz:.áki", us-
" que ad Revcrenduín ·Petrum .ft1agyari; 

.. ,, quro Jacuna . hiftorire Ecclesiafiicae in fe 
,, continct 48 fere annorum ferieiv, Mox tan
�> dem· rebus noftrís in peius ruentibus

., 
& 
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,, perfecutionum pro cellis. Ecclesias vehe
,,_menter conéutientibus: inclinare utraque 
"focit'tas coepit quando IBI ín plerisque <:e• 
,, mitatibus Templa, Oratoriá; parochiéC &e. 
,, ut plurimum adempia nonnisi in extremis 
,; limitibus circum fcrípta eft. Par fortunre 
„ fatum exp�rta eft ctiam Superintendentia 
,, Komaromiemis. Eccl�sire enim Cis D .:um
H bium sirre, utpote in Comitatibus.: Pofoni• 
H ensi Nitricnsi , Barsiensi, Honteusi, · fere 

- ,, omnes aciemptre Superintendentire reliqní re 

h in Senioralu Tatensi & Tsallohóziensi J'u. 
h perfunt, Cum igi;ur utr'aquc focietas tot

,, malorum talis impetita & ad tiltimam de·· 
,; f.�lation:•lll redacta in cin�ribus quasi iacu-
,, ifset; placuit fal!.lberrimum consilium ini� 
,, re H.ectoribus Eccl,·síafücis, & fecularibus, 
,, de unione dµarum harum Superíntenden• 

.,. tiarum � acccdente in fuper rel'űlutione be• 
;, nigna l'ure Maieftaris Reg:re de 4 dunta
;, xat Superi11tendentiis 1 quod n:1olimen Deo 
,, fecundante in effec1um prnductum eft fu
,, perioribus annis, quando ex his fractoram 

. ,, navigiorum tabulis in1egram navem archi• 
.,, tectati fuimus: cui dum aliquilmdiú Supe-

' ,; rintendcntis officio ad clavem federet vir 
:,�pire· memorire reverenclus ll1aiot Sup/za. -
,, nus Í(otsi tandt>m hunc palinurum de pup
" pi nobis eripuit in"'.icta mors. Ut itaque 
,, dícta navis absque gubernatore, tmnultuo- · 
,, fe & petulanter pro lubitu in falo non fer
,, retur: confütuerunt Ecclesiarum Curatores 
,, utriusque ordinis \ alterum huic ,()0eri por
" tando idoneum fubftituere , per quem, 
» nomine Superintendentis , hreei foei&tat
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,, unita regeretur : cui rei peragendre . & lo• 
,, c-us & dies indictus efi , fcilicet annuentc 
,, Deo, prima dies Maii, curreí1tis anni. 

1 

. . 
,, Te itaque Venerande Vir, Dominc 

,, nobis Colcndissime ! huius noftrre focieta• 
,, !is nomine compellamus, rogamusque ex 
,, voluntate utriusque ftatus ,' ut veneranda 
,, TUA prre[entia una. cam Reverendo Col• 
,, larerali, hanc noH.ram Scssionem· cónho• 
,, neftare, rebus nofiri� lnngventibus fub cur• 
„ rere; & in hac re!tauratione cooper_nrius 
,, effe non dt>digneris ; fccutas excmp1um · 
,, pire· memorire quondam fcnis & Superin
,, tcndcntis veíl:ratis Joamzis Patai, <]Ui no• 
,, bis in simili cafu anno 1713 cum omni · illa
,, critate &. devotione ac.lfoi:, quam t11ain Rt!• 
„ verende vir ! in hoc .pio negotio ferviendi 
,, pro111ptitudincm & animi canclo:-em, hrec 
,, noftra venerabilis _focietas in om:ü offcio• 
„ rum ·genere perenni gratitudine & devota 
„ mente ftudebit rependcre commendatque 
,, Te Domino & ·verbo gratire. F.:ivori vero 

. ,,tuo fc commendat. Dat. Jaurino 12 April 
„ 174.5 Universa focietas Superintendcnt.'.llis 
,, Trans & Cis Danubiana per Jur.':t�1m No• 
,, tarium Generalem Pau:'um Komáromi, 
,, Seiiiorem T ractus Dotensis. ,, · '

Ekképpen tehát a vo ksolá íl: illeto, é1 
meg-hivó levelek mindenfelé el-küldöztet,·én, 
és a Peremartoni fényes Ekkksiában Má· 
ju. elsó napján I74S-ben mind Helmetzi ljl
·11á1z a Superintendem, mind a Superintenden
tiabeli i.kklésiai ,. és világi faeméllyek mci
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jelenvén, a voksok fel-hontása bizatott Hcl
metzi I ftv1n Superintendensre, és Kazcsd 
.Jjlván fö 1\.urátorra , melly meg-es\'én le.�· . 
több voks ment ·Komáromi Pál Genera!is 
Notárius és Gyori „ Prédikátorra, ó után na 

·pedig Deáki Ijlwínra a ki a Püspökséget
várt a is. A voksoknak többségénél fogva
Helmel"i Iftván Superintendens l<omáromi,
·P11Jt Superintendensnt>k ki nevezte„ Krimáro
mi Pál az o erotlenségévél mentvén mREát.
agy mint a ki moft is alig jött vifzfza t�rhei
öregségi nyaval_yájából ez életre, ezen hi· .
vatalt fel nem válalta. De más réfzröl Iften
tudja mi -okba), a Gyári Ekklésia azt kép
zelte magának, hogy ha l<ornáromi Pál Püs
pöknek tevödne, az ó Ekklésiáiok el-�•érer
tettnt=k: tehát Horváth I<otsi Jítván kü-ldöt·
jét a Superintendentialis Gyülésre olly uta· ..
sitással le-küldi'Hte, hogy ha a voksok töb·
ségc az o . Prédikátorjoknt találná érni, és
az a Püspökséget fel-válalni akarná , adná

·t:1dtára, .h-:gy ótet az Ekklésia többé Pap1á
nak meg nem ·tarthatja, a mit Komáromi
Pál hallván, mivel már é;)reg is volt, és
mnfta;·i erotlenségéért azon F.kklés:ából, hol
ifjui ·erc1ét ki-meritette, változ_ri fem akar
ván , a Püspökségról le mondott. Azomban a
környillállásokból _olly gyanú iámadt az Ediy
házi rendben, mint ha l(omárominak a Püs
pökségrol való le·monclása tfináh dolog vol
na : t�hát l{omárornin � ho�• ·válolná fel a
Piifpökséget mé?; annál inkább erólködtek:
de mivel ó fel tett fzándékáb.:1n me�-rnaradt
a Papok i5 meg-fzüntek Ólet eróltetni.
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' Nagyobb létt a nehézség és vetélkerlc1s• 
minekutánna. az az kérdés támolztatott; hogy 
l<omáromi nem válalván fol a Püspökséget• 
ki légyen hát a Pü!'pö�·� Hz Ed,i:.yháú r·rnd 
azt ,áfJi!otta; hogy a · reformútziótól fogva · 
va"ló fzokás ; és rend fzerútt az. lí:'gyen i a 
híre Romáromi titán több \'(•RS tnent. De 
mivel- ez Deáki ljlván volt .:i V c:fzéJl'émi E.k•· 
klédal vidék E�perestj.e, arra pedig a Világi 

. Urak felelte har.:igudak, és kézul J.ibbál azort 
·voltak, kivált a fö Kur.:ítor fi;er,r�ei lliván, hogy
annak helyében máfl _kell kándid�l.,i; a 1üelly
kándiditzi6beli �i.Jlt E.cnesei Iílván ma:gáénalt
t�rtván lenr.i, Íií uevezte ( a Pápai is oda
fellyebb elól hozölt. ·vfgzése. elkn, 1i1ell.Y
fzerént i • hogy fen ki á Seniorok hözzül 111eg
ne sért essék; tsalt Seniorok, és r„1i11det1 Se
nioro1t· kándidáltattak) Tokai Páit \ a :.ftfe•
z,u-fJldi késóbben Pere1narto11i-E?,Yhiizi Me•
gye Espereftjét, és _Enyi:ngi Prédikátort-,...-
r cm külömben a Pápai Ekldésia második
Prédikátorját Tqt-kqs !akabot; a ki i1frg
igen ifju ember, és" Senior frli1 volt. l<ir-e „
nézve; midon a Papok éftte vették vo!na • ·

·. hogy különös kedvczéssel . volna .Kenesei
. Jftván; - és által látták; hogy a Ifomáro•

tni ellen is, azért faollott a Gyo; i Ekkksia t
hogy a Kenese_i lftván tzélja el érettessélq
de mofi is _azért kandidálta Tokai Pált edgy 
igen meg élemedett öreg Embert, hogy an• 
nál fogva arra mint ezen hivatalra múr allrnl• 
tnatlan Emberre, kevesebb voks· mehes•en ! . 
tehát mivel l\enesei a Ref'ormáta Ekklé�iák•. 
ra nézve nagy étdemú és tekintetll etnh l' 
vólt 1 - de Helmetzi lftvánnak fem lehetett · · 

vároko.zni: 



' várélltozrii � nem is akart:ík a Papok; hogy 
a Fó kurátorral ezen ese tben lett e_zyc-oet
lenségekct HeJmetzi, és annak társai éfzre 
vegyék , - lüilomben is akár ki is alkal
matos embernek láthatta azon-hivatalra Tor.;;
kas Jakabot: tehát ugy adták voksaik.:it, 
hogy azoknak többségénél fog'!a Torkos 
J;1kab kiáltatott ki Püspóknek; rnellyet lát• 
ván a bofzfd1s; nélgyravá�yó, és elmellö
zött Deáki ljfván és a vele tarto Papság így 
fa0llottak: -mofl 1um az Ijlen, hanein a� 
lflván tett Piispököt, de az illy érethm be
faédre, nem halgatván, mivel Torkos Jakab
Ei Superintendensi hivatalra igc-n alkalmatos 
volt, .mint ezt azon 40 Efztendök, meHyek: 
alatt o a . .mn fok vifzontagságolikal tellyes 
idökben Püspökösködött, elég-gé is meg- mu.;; 
tatták � Ji1ás nap, az az Máius másndikáa; 
1ninekutánna a Templombeli lfteni tifztelet
Hek vége lett, hnl Tokai Pál a környülúllás-
hoz alkalmaztatott Predikát�dót mon<lott;; 
Ef'es. 4� 11. 12. verseiból, a Prccliltátori ház
ban Torkos Jak.ab Helmetzi In.ván által á 
Püspölii hivatalra fel fzenteltetett, és mind-
járt azon Gyüléshen Püspöki hivatalát azzal 
kezdette· d, hog_y minekutánna némelly u j 
Papokat a Predikátori hivatalra fel fzentelt 
volna, az ó elölii!lése alatt akkor mindiárf 
iucg határoztat?tt, hogy mindenik Esp_t-reft
ség mennyit fizessen proportzio fzerdnt a 
közönst;ges Ekkléfiai _ ka(zlzába, mellyben „ 
hog-_y a Viláp;i Urak is annyit fogn:1k 'a ma
r,')k réfzekröl adni, a me1E1yit a� Tractusok.

· önlí:ént Dle_gigérték. 
•

1\:[ 
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Itt határoztatott meg az is, hogy e1111ck• 
utánn-1 nem Pro Seniorok, hanem mir1den 
Tractnsok rendes S_eniofok últal igc1zg-attas
san.�k, - hogy ne tsak Bétsben, hanem a 
Felsége'>· Helytarto Tanátsnál is tarlassék. 
ep.;_y Ag-ens, r - hogy a Fö I, urátor rncll.é 
Vice Kurátor is rendeltessék„ melly hivatal-· 
ra itt mindjárt Tekintet Csejc_ei Sigmond 

1 Ur ki neveztetett, - lrtás egyébb végzése-
1<.et elhalgatván f mellyekben a Piispökölrnck� 
Generalis, Notitriusolrnak,. és Senioroknak 
kötelessegeik hatúroztattak meg 1 a Met,J 
Földi Tractus ekkor bérmáltatott el Peremar„ 
toni Tractusnak. 

Az ekképpen megtett Püfj)ököt a: Fel
séges Helytartó Tanátsnak Nagel Ift.ván 
Agens által ezen Superintendentia 174.s-beri. 
.lulius 15-clikén bejelentette: Torkos Jakab 
Superintendens pedig mindjárt PüCpökségé
nek elején az egéfz Superintendentiában lé
vó virágzó és. árva Ekklésiákat az azokban 
lévo Papokkal és Lé•;itákkal edgyütt fel-je• 
gyeztctte, 's· az eddig még Kérdésben nem' 
vett, és a Reformátiótól fogva fzokásba1t 
volt, 's Kánonokkal is parantsolt ,; de- Vl-dik 
Károly Felséges Királyunk ujjabb rendelésé-· 
vcl is meg- edgyezó Superintendensi visitá
tiot is 1741-ben el-kezdette,, a melyben Vefz
prém Vármegyének JJ48-clik Efztendóben 
Fcbruárius 11-clikén tartott ·Gyiilésének, a 
22-dik Szám al;itt költ végzése által, mely
ben az o Pürpoksége is kcttségben hozatott,

' me�aké!dályoztatort. és Jv,gy · ezt többé ne 
tselekedie, a ki kiildntr Szolga - Biró által a 
Yúme2;_ye végzéi'e néki tudtára r1dato1t. Tor
kps Jakab ;u c:-re adott feleletjében meg· 
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hiutattd, h.og_y 6 töi'véhyes Superintericlens; 
és hdgy:. ö a Felséges Cancelláriánál 's Hely; 
tartó "fanátsnál is már be-jelentetett: mind.;.. 
azáltal ujjra; és keményebben megintetett; 
a Vármegye által; hogy áz Ekklésiáit vis; 
gálni ne meréfzelné� - Látván a Superin-

, tenderis; hogy a dolognak vége nints; és 
ilei:ri is lehet; tudván azt is, hogy ó a f,i
rályi Parantsolat ertelme fzerint tefzi a �-ífitá.;. 
tiót; ügy mint a rnellybe a� ,a Juss adatik a Su.: 
per�ritendensnek� hogy ö a Prédikátorok tudó
máimyáréi; 's Erkölsére vigyázzori; és a hibá
iókat .megbüntefse; a mit azoknak, 's az E.k
klésiáknak ottan ottan való megnézé�e nélkül 
1ehctetlcn tellycsitteni: tehát Felsiges Mária 
Thre'siáboz Jnftantiájával fojamodott: ,, Sa
;·, cratifsima . Cééf'area. Regiaque Maieft:as ! 
,; Refpectu Superirit_endentum Aúguftanre & 
;, Helvétic� Confefsionibtis addictoruin _; ita: 
,; aignattis eft S.1cratif sirinis quondam Impe.;. 
,, rator ·carolus VI. Genitor Veflrre .l\1aiefra· 
1, tis desideratifsirnus in Cleméntissima fua 
,; Refohitioné dc -anno 1731� ernanata difpo
;; ncre: ut ubi rnodo fatarum Confeísioninu al.: 
;, terutain: profitcntes rcfpectu eprumdem apud 
;, fuam Maj eftatem Jriftantiain fecerir.t , ac in 
;, q�1ot 1 & . quibus lo<'is admitti sibi petie
;; rint, · debito modo declaraverint, iisden;i' 
,; Cleinentet admittantiir; qáoruin fofuneris 
;; erit,; moribus sibi fubjectorum. Mihiflro.:.. 
,; rilin in-Yigilare; a.e in ex�efsivos condh?.·nt 
i, etiain animadvertere; Cujus clementiísi_. 
,; mre Fe.olütionis vigore,. de Mortuo· _Ste-

. ,-, phari.) qnondam Major I�otsi i Conftituto' 
,; L1 p·art,bus. Transq:inubianis. He.lv. Conf • 

. IVI � 
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,, Superintendente, e�o eidcm in iiisclem par
„ tibus anno 174.5. furrogatus, ac per ejui 
,, temporis He_lv. Conf. Agcntes, in- Confor
,,.,.m. tate alterius Bcnigni Cécsareo Rcgii Man
,, clati de anno 1734. emanati, wm .Excclso 
„ Consiiio Regio Locumtcnentiali , tum vero 
,, Excelsre Rcgiée Aulicée Hungaricre Canccl-
" laric:e rcpr,cl'entatus cxfi.iti. 

„ Admotus itaque rcspcctive , i ta Rcgia 
,, Aucthoritate nuíneri meo, ill�1dque adi1n
,, pleturus, mihi l'ubjectos, absqti'c omni H.re
,, pitu, aut aggravio Plebis, vel cujuscmH.1ue 
,, Conditionis hominum anno 17.J,7 visitavi: 
,, qure qualinam rei c:ccaíloncm dederit fa
„ cratissima Vcfi.ra Maieftas ex anncxa. fub 
,, A. Inclyti Cottus Vefpremien!is Prolocolli 
,., Copia cle1nenter pe1:cipere dignahitur, & 
„ cgo ejusdem'vigore admonitus qualem nam 
,, replicau1 fecerint , hic sub B. etiam de-: 
,, misse adducto., quo I. Cottum contentat:i
„ tum ratus intra limites legalcs rmmm, rneum 
,, exercui. At pn:eter opinionem, ali.1m ite- . 
.,, rato ejusclem die 29a Septembris anni cur
,, rentis adlwc duriorem excipere dcbui ad-· 
,, monitionem, quam tamen Scripto ab ad
" monentibus exr-nissis Cottus officialibus ob
" tinere nequivi, quo sub priori Commina. 
;, tione, etiam ab ipso Titulo officii mei ab
,, ftinere juhcor.•� 

uldeo fuplex Sacratissimam Veftram Ma• 
,, ieftatem oro quatenus. habita Vcftra Maie
" fias clementissimorum defidt!ratissimi Geni• 
,, toris fui Decrctorum. ac. nsu� nnftri Conti
„ nui raiione, me qua talem cle1i1t•nter manu 
,, tenere, lnhibitionem lnclyti Couu; reli1a-
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,, ctu nrnnr,ris mei factam tollere, & ne ego 
,, in J urisdictione illa, foper mihi fubjec1os, 
,, qurc · muneri m 1·0 per clcmentissimam Re
., folutirinem C,cfaream cfi. adnexa, excrcen
" da, utpote, qmc némini efi. injuriosa, imo 
,, ad bonam Harmoniam,, ac Chrifiianum amo-

, ,, rem inter fubditos excitandum eít compa
·,, rata; tu.l'bcr ac impe<liar , benigne deman
" dare, & ut ín usu hactPnus Continuato mu• 
,, nere meo cleföngi · possim, clementer in
,, �ulgere Maieftas Veftra Sacratissima digne
" tur. Pro qua materna VcftNc Maieftatis pie
" fate & benignitate , apud Deum pro vit_a 
,, lon,2;ceva, Regimincque Maieft.:1tls Vestnc
,, paci!ico & glorioso dcmissis pree:ibus inter

" eedere nunquam desinam, perseverans 

,, Sacratissimre Veftrre l\'Iaieftatis 

„ Humillimus perpetnusque 
„ fidelis i'ubditus Ja cobus 
,, Torkos M ini(ler Papen_íis, 
,, & Conftii utus in Partibus 
,, Transdanubianis Helvet. 
„ Conf. Superintcndeos.H 

Ezen Jnftántiájára Torkos Jakab Püspök
nek rni•-ekut:inna a Vármegye is meg hé!}gat
tatott, kövctkezé'i Királvi Parantsolat küldet
tetett a Vármegyéhez,

' 
melyben az ó Pils

pök-;<:ge .' és Piispöki tekintete, 's actidtáffc1 
helyben 4agyatoU: . 

,, Illuftrissimi R e\'e ren q.i ss:mi, fpe
,, ctabilcs ac Magnifici, . Periilu-
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,, ftres, item ac Generosi Po111ini ·1l �obi�- o�s�rvanqissi1pi 1 
,, E� li�teri� prretit4latarurtl Dominationu� , /,, Veíl:rarum fuper Jacobi Torl�os Superinten! ;, dentis Helv� · Conf. Transdanqbiani qucri-,, monia in eo � quod Idem per Prretitulatas;, dominationes Vc[�ras a fui muneris exer!�; citio inhibi14s fit; apud ,fuam .lvfajeftatcm,, den1ift;e palit�, - Iqforma�orjis anno pr::ete'!t> rito i; a Decem bris exar�tis, rationem ta!
„ lismodi luhibitionis in eo, quoq Cottui huic;, an idem Circu!ari Intirr�ato ia .anno 1731,,, �fihinc ·e�pcdito satisfecerit, haud agnrtus;; e.x:ft�terit, funqata_11' fuisse ubedus, intelli-.,, git; Quoniam vero pr,ecitata°' Circularcm;, Dispo(irionem fubseque benign t fu.:e Ma'!
,, jeftaqs R�fol4tiQ in anno 173-+ f'ub. 20a De'.!.;, cemQr\s �manata, ita rnodificaverit, quod 
,� nimirum confess\o tam Auguflana, · quanl ' ,, Helvetica. pro se quatuor Intendentes, Patrire · /
1, fi�ios, Qne tarnen· nQvo Populi o�ere eligere 
„ pössit, ta�ismodi niqilominus clectiouerq,, qurelibet Confe!>sio de Casu in Casum Con'!. , ,,'filia. huic ·R.egio L,ocum tenentiali. fempcr.,, fignificat, eademque f'ure M-1jefrati d ·emis-,, se reprresentatµr._ H,uic p,orrQ �enignre Or-

1 ;, di11�tio.ni djcta Conf: Helv. Transdanub\ oc-" casiooe dicti .Jacqbi To.rkos electionis in;; ann_o, adh4c �74.5. clebite satisfecisset. Igi��; tur, circ� huj u� Su perinteqd�ntis Conftitu.
,� tionem & ac�ivitatcm, pro hic & nunc,,, nullam amplius aliam ·adesse reílcxionem,,, quam ut idem in muneris fui exercitio tam 
V, :prét:cita_t�, utrig/�e � �uam � fubfe(�ucn�ei;- ·

1 
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., in anno videlicct 1748 in punclo cxccssuam, 
,, per Supcrinlendcntem Auguíi-. Conf. Sam. 
,, 1--1 rokovits in Cottibus Honthcnt. & N eog
" rad. adtent::itorum emanat,.e & per Regnum 
,, anno eod<:m fub ioa IVIcnsis Maji Circula
„ riter publicatre benigné.c Hcsolutioni f'emet 
,, dcbitc conlormet, eatcnusque & ne in quo 
,, contraveniat, ex parte prretitulatarum Do
,, minationum veftrarum dcinceps quoque fc-

. ;, dula vigilanlia gcratur. Datum QX l,onsi
,, lio Locumtcnentiali Regio Posonii, d�e 8.2 
,, mcnsis J unii, anno Domi ni 17 .50 celebrato. 

,, Prretitulatarum Vdtrarum Dominatio
" nuin 

,, ·ad officm paratissimi 
,, Comes Paulus .Balas
" sa a &e.'' 

Ekkor mindenek le tsendesedvén, de 
Kenesei ljlván is, ki a ValléÍsnak nagy oltal:. 
ma vala, meg halálozván .(a) hogy az Ek-

(a) Ke11aei I/l-vall Királyi :ranát!!O!!, S-i:.o11di
S1!tárma F.cle�Jgével 'az Oskol:Íknak ée hkklét-i;Ík
nak na_iry Júltévóik voltak. N:.:,·e,ele�en ezen e, ye -
zések fzérent, hogy a ki kö1iili\k utóbb hal meg, 
a tegyen javaikból végfö Renclt�ldt, Szondi $m;in
na, 175oben férje már me1::halálo1.ván 17:;-3ban lc:tt 
Teliamcittú111!1ban, 11yoltz.·;.;a;, Ut e�,-r fori�tokról té
vén rendelélt hae:rott a P,ir-ai Ekklé1<i.Ínak tizn:.er 
- a F. Öri EkklJsiának ki::'t�-::.er, - a .tatah Col
legi11m11aJ..· Alunmiunira két ez,a, a Ddnet·-::eni Coíle

',([,Íll11111al.: Alumniumra két e-zer - a Debretzcni Col
leginmban tanulúló 1S Nemes Ifjaknak tart,iÚra:
(meHy Convictus Ke11at:i Al11n111i11m11ak neveztetik)



Tor.kos Jakab 

¼lésiáj. igazgatás annál jobban fojtatta�sék · \ 
Torkos Jal\ab Supcrintendcns, a Fó Curá
t,wságra (;sernel Láziót, Jl'éÍsodik, vagy 
V1tze Curátorságra Sás Jsrvánt, e7.cknek 
helyekben pedig Meltosf1g'.>S iclósbb Rádai
Gfd�o,u válalztotta S11pc1:i1i1endentiális Fp
Curátornak. De ugyan ö alatta rendeltettek� 
iegdsobr::i ezenn Supcrintendentiában � 
TraclUS'.)knak rendes és állandó Coadiuwr
Curatori az 1775 efztendóben Aprilis 6Jikárt
é� 7dik.én J.\'l eltos6gos Generalis Bele-:wai 
Jl,1ik.iós, ec; Rádai Gedeon jclcnlétckbcn, 'f 
Torko, Jakab Superintendens Elölülésc alatt 
Römlódön tartott Gyülésben,. a mely Gyü„ 
iés elso faámja alatt e ·van: ,, Rendeltetett, 
,, hogy minden Tractus,okban légyene� 
,, Coadiutor Curatorok, a kik is a kül-: 
„ so regimcnre v.igyázzanak 1 cs a már el 

' ,, rendelt út fzcrént a Fo Curator Urnak re-. 
,, prrel'entállyák ügyeinket. Ncvczetessen a . 
,� Tatai V, Tractusban Nemzetes Pázmándi
,,Josef és Pázmándi János Urak. - A l\o-

. ,, niaromi V. TrJ.ctusb.an Nemzetes· kfagyar�
,; Júsef és Nemzetes Pázmándy PáL Urak. -
.,, A Pápai V. Tractusba_n Nemzetes Sándor
?' Gergely és Nemzetes. Ory János Urak. -A 

tiz�n yt ezer ;-- a _Hazai Törvényt tanulók és Pat-. 

1:ar,fft;k fzá1;11'.1ra t1�ezer, -:- a Po!!Oili Apátz.1ik KI�-.
Jhomara ezerűt -Jzaz; -"-- a bcJ59 é� világi .fi:.<'"�-

1· [ ' , • 

A 
. . � .• 'Jf:Yel( z,am;ira. trr,e"'-e�, - · ge11tiara 11Jgyezrr,- 1l·lr:z.o

LaA· e..Bat-tan falu1ban levö Predildlorok fizetésére 
_hatfzd·-r. s. a. t. forintokat. - Méltó, hogy az illy 
Jóltévöknek, kik hal;Ílok ut!tnn olly fok emhe;ek
nek hafzuálnak, nevel.� örö,.l� em_lékezetben feh,na.. 
Edj_on •. -:-: 

.. 



P ü s p öle Él e t e. 

1
, T?"efzprémióen Nemzetes Súús Jjlván é:Páz.• 
„ má:uli S:'tm !lel Urak. - A Peremortoniban 
�- Nemzetes. Szüts Pál és Kenesei Sámud 
,, Ui·ak. - A' B. Somogyi Tractusban Nein
,, ;,etes Sárkqz.y AntaL és Gombai András 
„Urak. - A Drégel _ Palánki Tractusban 
·,, Tekintetes Vitze Ispán idöshb Darvas Fe
;, reíltZ Ur. és Tekintetes Csoma - Sigmond
,, Urak Confütnáltottanak , kiknek a Tifz-
,, teletes Senior Urak Válof.ztásokban isvotu-
,, mok léi'.e::en. Ezen kivűl a Barsi V. Tra-
,, ctus Coadiutor Curátóra léfzen Nemzetes
„ Pt:�y Ijlván Ur. - De már 1774ben az
,, Ad:i!z Teveli Gyülés 4dik Számja fzerént
„ is a- határoztatott meg, hogy mivel ezen
,, Túl a Dunai Superintendentia igen fzéle� 1_ 

,, scn terjed ki, ugy mint 1Vográd, Zolyom,
,, Lipto, Arva, Trentfzn; l\'yitra, Poson,
,, Múson, Sopron, J7as, s�ala, Somopy, _
,, Vefiprém, Székes Fr:iú Vár, Efzcergom,
,,N._J-Ivnt, Bars, Komárom és Györ Vár-
,, megyékre extcndáltatik; mindenik. Várme-
,, gyében, mellyckben Vallásunkon valók
,, lakna!,, fzükség, hogy alkalmatos Curato-
" rok Coadiutorúl válofztassanak, ollyak
,, tudnillik a kik a Heligióhoz bu�gok, a
,, Minifieriumot tifztelik, '-a jora erölköclnek,
,, és a jó rendnek faerctöi legyenek (b)"'. ,. '

(b) Soldrnl régibb colog volt ez a Sa;1rnriJi
· \'-'lgy �elsJ- Dli:1a mt!lly.:ki SuperintenclentiAhan,
U11yan ie m,ír Sz.ti.ly .7.iiws Piispök alatt, az akkoi::
t:ilyban mozgolódo 1lle;{yesia1,c/ P, t:sh·taianismtl.f ra
iadvfo mindet! felé, i;ak hamar fzol(;1�ban ment
�zon Suferintendenti{1ban, hogy még a Su�erinten,-

.. 



Torkos ]:t,.ka/,J 

·. Ezeknek 's . cgyébb Ekldésiai 'és Világi
Foembereinknek segittségével élvén az' E.k
klesiák igazgatásában meg holt 178Sdik Efa- . 
tendoben November �,di.kén él<:tc1;ek 74dik. · 
Püspök ségének 4odik elztendej�ben, rnine
ku1ánna elölzör Pápán, jtt pedig meg lziin• 
vén a Vallás' közönséges gyakorlása Pert„ 

dentiális Gvülésekre is Piispöki Levél által min
den Ekklési!1bol nem tsal� a Predikátorok, hanem 
a halgatók közüli!I az értelme�sebhek meg h1\'at.• 
�attak. A mit Szál,y „J,ínos a Piispöl\; bdyu és JÓ 
dolot11ak tart ·vala, azt irván az ö S11pecintenden
tiális Gyűlési meg hívó levelében, hogy ök ezt a 
fzokáft 1110/f kezdett�k, ú Jo/ ke,.,detúk, de hihetö, 
hogy az al,kori 1,eserve� irlök is meg kívánták, hogy 
a világiak az Egyháziakkal minél fzoro�sabban öiz. 
ve tartsanak. Meg kell mindazonáltal vallani, hogy 
ennél sokkal jobb az az Ekklésiai Igazgatás módja, 
melly már 1775ben mint hítánk, ezen Superintenden, 
tiúban is el kezdetett , a Budai Zlinattól fogva pe· 
dig mindeni'.ít ez egé[z orfzigban gyakoroltatik, 
J1ogy a Világi Rendből törvényessen tsak az Tra• 
ctualis Curatorok, mint az· Esperest el, az kezek 
alatt Jévö Ekklésiáknak � 's azokban lévő kül.,ö és 
bel�ó fzemély�knek képviselöi jelennek meg a Su
perintendent1alis Gyüléseken rle a. mely ellen i• 
mellyfokat mondott légyen T. Si11ai Miklós volt Deb
bretzeni Profeffor, abbol lehet meg ítélni , hogy 
�z agy nevezett Vi11dicidi, mellyekhen ezen Mate
riát vitatta, So árkarnkból áll. SzáJ.y Já11omal: pe
p1g e.mlitett Piiepölli Levele igy van, 

., Gratíam, pacem & omnem Dei benedictio• 
,', nern &e .. Licet rumore!I terribilcs, patrium fo. 
,, lum quatienles me, vobi" curn fimul \'Íri admo
,, durn Hevercndi a �olita Congrcgatione Synodali 
�, indicenda, & communitcr ab onrnibus Commini
,, ftris noíl ris cclebranda avoc.ue poffent nihilowi
�•- nus. (livinre proyidemi� no� commitentes, fi qui-
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,nartnmban ,, é_s végre .A.dáfz Téve len Pré
pil�átori hivatalt viselt volna, a' melly Hiva
talra Szülei, Torkos Jalrnb T.· Vefzprém 
Vármegyének fok ideig Generális Percep_. 
tora, �s Annya Csuzi Cseh Er�ébeth Afz
f,wny, kitol a mi Superintendensünk 171 r
ben Februárjus 13kán faülettett, a Hazai é11 
külföldi . .Oskolákban jól el kéfzittetett. 
Ezen Püspöknek idejében a Drégel Palánki 
cs Peremartoni Esperestségben el veti Ek
klésiákat ide nem f zámlá.l�án,. 1so Elddéfiák 
voltak ollyanok, kiket Arva, vagy elvett 
Ekkléfiáknak fzoktak nevezni (e). Emlé
�ezetnek okáért feljcdzek ide egy Torkoi 

____ , _____ _ 

,, dem Charitas Chrifti nos urget; & timor Dei io
,, fti judicis no11 fiimulat, ut fedulo in curam gra� 
,, vissimam Ecclesiarum noftrre Inspectioni fubjecta
,, rum intenti fimus, & iisdem pro. virili fubvenia
,, mus. ldcirco Deo fic_ conatus nofiros dirigente 
,, indico denu'O Synodum Generalem, in pago soli
,, to Farkaid diebus '.Z9 & 30 mensis Maii celebran
,, dam. lter noll:rum 11ic dirigendo, ut die 28 con, 
,, 11ulationis ergo circa vefperam pr�11�ntes simu�. 
,; Quapropter, Te V. Domine Senior , & per Te 
„ omnes, & fingulos Ecclesi:irnm Dei M ini.íl ros 
,, moneo, ut una cum Schc,larum Rectoribus & Au-

. · ,; ditomm V�flrornm Úlectú n:cm1,!11m b,:ue cqti;'m co11-
" nutud111e111,absque ulla excufalione comparere digne
" mini. Hrec mea ell intenlio &..,&e. Dat. Szeutzi-
�� ni die 25. Martii Anno 16.58_

· · , 

„Conservus yefl-ér in Domino 
,,Joannes Száki Szentzinus_ 

,,Episcopus." 
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Jalrnb · idejcbéli Papi Diplonufo.ak formaját, 
· d' a mclyról meg kell t<1rta11i, ·hogy ez' az:

a Formula mellyet a Tula' D.unai Pi'ispökök
Historiajának másoclik ldöfzak:iJ',dzában, ne
vezetessen, a két Superi 1 1tendentia egyé l Q tt
olvadúsakor kefzúlt, és a mellyer attol az
idótolfogva mind e mái napig izoktak adni
a Püspökök ezen Superintendentiában a fel.
Jzcntehetett Uj Egyházi Szolgáknak. Az
emlitett Papi Oipploma így van.

,,_ 

Om11ibus /za.ice visuris" et lecturis falu
tem in Jesu Chrijlo prtecanwr . 

. 

Cúm Sancta Dei Ecclesia parata fon-
. per jiurit Scripturarum Dhinarum docu

nzentis parere, quce manifi:Jle deciarant, 
neminem propria authoritate .fhze certa ea
q!le legitima vocatione opus Sacri �Minijlri 
exercere posse. Sic enim divus Apojfolus 

_prc.:cepit: Ne cui Cit0 manus impo:zawr. 
1. Tim. s. 22. I. Tim. :-5. 7. 10. Jerem. 2,1,

z I. ltem, debere eum, qui voc1uus ejl,
bonum tejlimonium ab extraneis habere ii-
911e probentur prius, &_ mi11ijlrent- Ea
propter nos inj'ra fcripti E,.cciesiarum lld
'J1t:ticte Confessioni addictaruni lnspectous,
fideLiter tejlamur, a.e fi dem facinws, uno.

/re pra:seruium quibus ·expedit zmiversis, 
q11od harum exlúbi.tor Revererzdus D. Jo. 
hannes Zsoldos legitimam vocationem ad 
Sacrum },1inijlerii gradum habuerit ab Ec
clesia Jl. C. Kövcskúlrcnsi bonumque tejli
monium Sanctipris Vú,e nubis exhib:urit, 
�uo circa prtefatum hutzc Rev. D. Joanncm
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soldos publice de ·dogmatibus Fidei C'1ri
Jlia11<V di/igc:nter examinavinws, & ratio
ne Doctrinte, pariter ac Morum dig;zuni 
honore Sacri l11ini(lerii i12venimus, ac per 
folamem OrdinatÍvnenz Consecrationemque 
ín numerum legitimurum Dei Minifirorum 
cum ·religiofo tim ore Sancte cooptavimus. 
Jdcirco eum, tam Secularibus quam Eccie
siajlicis, ubique locQrum degentibus Per
.fon/s, Serio ac fide,liter commendamus, 
ut pro legitimo. Verbi Dei Prtedicatore, ac 
Sacramentorum eius DispenstMore eum ag
nvscere, & revereri velint, ac operam eius 
in officiis divinis, jirze omni ha:fitatione 
Sancu usurpare di[!1ze1uur. ln cuius qui
dem Tejlimonii maiorem fidem liuris prte
sentibus, manus & nomina propria Ji.lbji
cienda, ac SigiLlwn Noflrce Superintenden
ticr inprimendum-curavimus. - Actum Adáfz

Tevel die 4. }dell.sis Juhii A. 1766.

,,JacobueTorko, m.pria. (L.S.) ,,Stephanue Bódis V. 
,,ln partibus Transdanu- ,,T. 1. Sümegien!-is 
,,hianis Superintendent. - ,,Or.Senior m.prFran"'
,,Joanne11, Kun. Geneía- ,.ci!'CU!I Pados. V. T.
,,1 i !I Scriba .� V. Tractu1 „ \T efpremiensi!I Se-
,,Pa pe111i1 Senior m.pria. ,,nior ro.pria. Paulu;

,,Széplaki V. T.D. Pa.
,,Iánkiensit Senior .. 
,,m.pria. 
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Tízen hatodii{ Püspökje voit a Túi ._i1 Dániii
Superintendentiáriak l-l aláfz Jós ej: Szület-

. • · tetvén: 1736ban Fülöpfzállásán, ugyan otf 
kezdette tanulását is, de tudományának 
öregbitésére, elsőben a N. Korófi ; Gymná.; 
fiurnban; azután a Debretzeni Collegiumbari 
menvén itt, mint Togás Deák hét· efztendó� 
kig tanult, a midón a Szobofzlai . o'sko1a' 
Rectórságra meg hivattatván; azon hivatalt
három Efatendeig viselte. _ :t766ban ment él

Genevai . Acádetni.íhan; hol minckútánna 
harmadfél Efztendeig lett volna, hazájá_hari
vifzfza tért és L-vsontii Ijlván, a N. Körö.; 

· si Gymnásiunmak akkoti _ hires és harznos
Profeffora; 's régen Haláft' Jósefnck is ta.;
üitóia' által, maga_ helyében. a: N; Körö.:
si Gymnásiumban Professórságra · é:oinmen.: 

dáltatott _ mell_yre . me_g ._ hivaüat vári 1769bcn
'í.árzl'l I(irál_y na:-i:án Professori hívataláhoi·

, hozzá kezdett •. és bár a. Professorságra igerr 
álk.:ilmatos em.ber volt is:= · rriindazáltal azon 
hivá:tal4t 12 Efzténcfoné1 tov�bb nem viíelte, 
m'ivel �z-�:Qda val� edgyik Predikátórral; a 
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kít o a .Kotsi Ma!rilrnlábari tett jedzése· fxe-
. ré1it praktikáirol, igen nevezetes Prediká
:· tornak ir meg nem alkhatott. Ugyan is Kö-= 

rösön is a lévén fzokásban; hogy a Ptofcsor 
is predikáijon, jollehet eanek éppen má'i a hö-· 
telessége, eb hol a lett, hogy a Proferfort az

o predikátzióiért; épperi ugy fzerette a Nép,
mint a rendes Papját; a mit aniaz élzre
v�vén, ezért igen neheztelt; e pedig ennél
fcigva n:-i gyon is rá ta_rtotta magát. Igy te
h:ít a relldes Predikátor Haláfz Jóseffc>i fza
kadatlan tzivakod[1ít folytatott, a rnellyben
Halálz J ósef' bele unvári; de jol bele is ta
nulván 1781 be bár' a I<öröfi Ekklésia El61já- ·
róitól út ízben is marafz ta�tt; le tette· Pro•
fessori hivatalát, és N. Harsányi Prediká
tnrá Je:t, dc ugyan akkor ·a Duna mell_yéki
Superintendentia az o Professori érdemeit.
meg jutalmaztatni kívánván; a Fclso Bara•
nyai Edgyházi Megye Prosenioráv� is meg-
tétetett. N. Harsányban 3 cfztendot kedves•
ségberi el toltvén, I'78..J-ben a P;ipai Ek klé
si:.iban hozatfatott Predikátornak ,. . akarván 
ezen Ekklesia, edgy felól azon nagy kárát,,

m€ll,Yet T. Zsoldos János fzeretett, és hél.g,Y 
tudományü Predikátoráb,rn vallott, kr pótol-· 
ni; más felol pedig a másik T. Predtkátor" 
Torkos Jakab Ur mellé ill6 Predikátorral 
az Istennek itt lévo nyájji1t le_gcltetni.- Alio-

. kezd,et_t� el Haláf'z Jó�ef Predikátori hivatat_: 
Ifit a Púpai Ekklésiában fol_vtatni :- a Tevelyi 
S11pcrintendentiális· Gyiilésben· 1784ben Ju-·
nius 1,5dikén T. Zsoldos Jánns Ur helyében,

jóllehet m Jg ezen Supt>rintendentiára nézve· 
semmi .érdemei nem voltak ili, _Superinten-· 



Haláj'r, Josef 
. .

dentziális Fö Notáriusnak mint Itülömh„ti 
ezen hivatalra alkalmatos ember, rnt"g téle• 
tett. Meg halálozván pedig Torkos Jakab 

. Superintendens, Méllóságos Rádai G,·deoli
Supe�intendentziá_lis �?. Curátor Ur, az ujj
Supermtendens tetelerol gondoskodott, és 
hogy ezen hivatalra annál tökélletessebb fér.; 
fi válafztathassék, 's a voksolás is meg ne 
fzorittassé.ij,: arra határoztatott a dolog, ho_o-y 
senki se candidaltassék a Püspöki hivatal�a; 
hanem az egéiz Papi ren.dbol, a kinek ki tet� 
tzik azt válafzfza. ' Igy a voksok elkél'zfi}.; 
v.::n, qS6ban Martius 21 kére a Senior0k 
kezekben ki'.ildött vokfo.k B. Füredre, hól' a 
Superintendentiális Gyülés ekkor tartatott; 
be vitettek, a rnelly napon a M. Fö. Curátor 
Ur táv_ol' létében Tek. Pá,z,mándi lúsef és 
Vitze Curátor Urra bizatott a Püspök meg te.:. 
vését illetö dolgoknak el intézése, a .ki is, 
az erre ki !'en�elt fze111élyekkel a voksokat 
fel bontván, azoknak többségénél fogva Ha.;; 
Záfz Júsefet a Superintcndensi hivaralra ki 

. nevezte; a ki magát ezen hivatalra esküv(=ssel 
· kötelezvén, _mindjárt bizonyos ujj Prediká.;
tornkat a Papi hivatalra ,. . mint rná1·
rendes Püspök fel fzentelt. Az o iclc•jébe1i
nem tsak azzal örvendeztette meg Felsé�cs
Edik Jósef jó Királyunk a mi Vall{1sbeli
fekkezt!tünket is.· ho_gy a mi Isteni Til'zte•
letünknek.fz;abad g]'akorlást engedett minde-

\ nntt az Orfzágban � hanem tsak hamar az a· 
Piispöks�ge elején.az ezen Supc>ri111endentzia-· 
beli . .Több ofzk.olák eránr is a Fr.lséges Hely
tartó Tanáts által. ugyan o meg· kérdezte; 

. tttt; - meg világositat�i kivánv,·n ajó Fe; 
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íedc>lem, nem tsilk a· m.ir f'enn állo nai:.Yobh
Oslwl[ti11król 's azolrnak fafunáról me lyck 
akkor Pápa éc; LoJo,uz. voJ•alí, ha1:em a;i;t 
á kérrléft is  feltévén � J1o_gy hol kellme mt'g 
Ujj Oskolát épiúni? Melly al!rnlm3to��.i.t";;al 
H:iJfi{'7, Jósef, és a Su perinr endent ia, a .Cyö
ri, Komáromi , Tatai, és Li:vai régi reve„ 

. zeres Gymnasiumoknak lábra \lálo állitástJ
kért esedeztek. - Urrvan o volt kötele� a 
'Fels. Helyt,nto Tanátsn�k, ed g-y i786lan No
vember. 7kér1 kólt_ parants-oléltja faer<'nt ar
ról hiteles tudositáfi and. hnpy ínitj'cda
l<'ubatdinatio van a ReJ: Pri-clik.átarok. /..é:z.t
j".zokJ.sban: M_ellyre Halálz Jósef elő élnt;i, 
hogy ezen Superintendentia a Kcmjtlti Ká
nonokl<.,11 iga�gattatil\, és minden Pn'dikátor 
mikor frl lzentclretik, a /"ubordinátio meg
tartására„ és az Supedntenclcns, Senicrok ·s 
egyéb Törvényes Superioroll .eránt való en
gedehnességre esküvéssd kötel.e-zi tn5gát. j�- tit. 
I781ben pedig Milius elsoj(n olly _p;;rantrn• 
latj·a •jött H,;]áfz Jósc-fhez a Fels. Hc-lytarto 
Ta11á�snak, melly _fzerént arra volt köt e les 
tnc:{ felel'.li, ha vallyon: ilan f f-::,üksrg f(gy 
o!Ly Ji'i Con.fi;loriumnak fd áliitására, J.Ja
f!Ya( Otfzág ba, mint a mi ilyen van E, ddy-

\ 
ben.? A rnellyre o tn.r:adoképpcn felelt, 
eg_yebek felett azon okbó], mivel R mi tze11
teldntetben, Erdélyre né1.vc meg lehet ::i! 

1 Mn·�yar Orí'zágra nézvt" ler.etetl<'n. tnint ' 
! hog_y Erdél_ybén a· Ref. Ehkl"�í.<ikn�k t�a!t

eclg:v. Super_intendenti:í10J:., é-s 16 Tractnsok.
_f vagvl 011: 

k
M,q�yar

T
Orfzágo� pc-dig 4 St·p•rin

t<'nc rntiá és ('7 raétll!'nt, v; r,,, 1�:ik,il· t>l;y<·k
hól 6ö is ki telnék rllyan, mint a inilh·e-
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nek az Erdélyiek, 's az ezekben lévo Igaz
gatókat, olly mel'zf zirol, edfy h( lyre, nem 
lehetne olly könnyen, és ham�r, 's nagy 
költség nélliül cd.�yben gyüjtem, u'iint Er• 
ddyben. - Midó,n pedig az parantsoltatJtt, 

,,, hogy erról a matériáról a fó Curátorral e<l
gyetértöhg adja ujra éri.elmét vagy véleke
dését: akkor ketten M. Báró Ráday Ged-:on
fö Curátorr;il még nyomossabb tagadó fele•· 
letet adt'.'k be ( a). - Ugyan az ó idejében 
akarta Fels. Ildik Jésef Királyunk az ugy 
nevezett Norrnát a Proteftáns O!;kolákbéln 
ezen Tul a Dunai Superintcndentiában is 
bevetetni, a mellynek mivei a Protefiánsok 
ellene voltak, mert a következéliól fei1ek,
- <le a más valláson lévök f'em fzcrették az
ugy nevezett mixta Scholákat a m::gok gyer
mekeikre nézve: tehát Haláfz · Jósef, ab.
ban föndálván m 1gát hogy a Proteftáns Sta
tus, a Norma ellen o Felségének cdgy kö•
nyörgo levelet adván be, az o Felsége kegyel
mes válafzlzáig, az o régi állapotjában kiván
maradni, a maga igazgatása alatt lévó Oslrnlúk
ban azt bé tsufzni, miyel tsak ott fürge1etett
az erössebb�n, ·a hól azt könnyen beve1tél1:,
nem engedte. - Az o Púspöksége idejében·
tartatott Budán azon nemzeti Egyhár.i Zsinat
vélgy Synodus, mellyet az Ürlzág Törvén
nye ugy-rn meg e11gedett tartani, de annak
Végzései mé� mind ez ideig sem erósirtet
tck meg a Királyi Felség által. Ezen Zsi-

(a) Az ide tartoz6 · Iráfok ta)áitatnak a Supe•
rintendentia akkori J�gyz/6 Könyvében. 
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tlatbari az ezen Tul a Dun�IÍ Super,ntenden
tiábol az Ekklésiai és Vilá�i Hendból erre 
kiválafztott miúd ölzve 24 Szemellyi.:.kl{el 
Haláfz Jósef is mir:d vc:gig jelen Yolt. Söf 
n1ikor arna külömben túdós� de a Se<,:ularis · 
Uraknak Jd rckefatésé"el Püspöksc:gre tsu• 
pán a Pc1po.któl meg tétetett, 's ugyan azo: ... 
tól utollyára el hagyattatott P. oft-ssor T. Si
nc1i Miklos Ur dolgúban a Debretzeni Fo 
Tifzteletü Superintendentia tsendes inédéal 
edgyefséget akart volna ezközöltcii i i 's e 
végre, a több Superintendentiábeli Pfüpökök 
is oda meg hivattattak'; azon nevezetes Ccn• 
grdsuson Haláfz Jósef is n;eg jelent. . 

Ambár pedig fokat köfzönhet Haláfa 
Jósef Pápának abban, liop.y ó ezen Superin
tend�nti;íban ol1y hamar Fo Notárius, és Su
perintendens lehetett: mindazáltal .ö a Pápai 
Gyülekezetben foká nem lakott; mert 17�7._-_ 
ben a I(otsi Eiddéíi.átot Prédikátorságra meg 
hivattatván; kéntelenségból e vaey maga 
akartából a Pápai Ekklésiát oda hagyta; és 
1{otsra elment, a melly Ekklésiába:1 ámbár 
tsak hetedfél el'ztendeig élt légyen is: inind 
azáltal az oda való ízép Parochiális épületet,, 
á K:ípli.n házat, oskola Rector és Pr.ecepto
rok házaikat, a nagyobb </s kissebb tanulók· 
nak Clas!iisait, noha. a Török haboru miatt 

· igen .fziik idók voltak akkor, fr·l épitterte,
és á Rotsi oskolát, hál még a régi idókben
is i.i�cn. fzép 0('zi,olánk \"Olt, Tr,i'cttdlis os
kolúnak_ meg tette. Meg hr-1t Ha!áfl: Jósef
élt'h:nek. ,5� dik. e.f"ztendeieben 1793han Ocf0::,
i:er I :)k�n < s ugyan ezen Hoidna.PnJk-:;.3aik,i n.

t1f�te.ssegessen �1tem tt,·tctt,
N • 
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T · · ízen, hetedik Püspökje volt a Túl a Du
nai Superintendentiának KármJll Jáse • Szü
letett Losontzon 1738ban Sept. 29dikén, 
Kármán András édes Aqyától, és Gyöngyö
si Abigail Afzfzony1ól, a ki annak a G y ön
gyösi Ijfván l{afs.::i Prédikátornak· leánya 
volt, ki a mult fzázad elein a Jésuiták által 
vi,dlásban esvén fz:ímkivettetett; de 1-sö Wil
lulm Búku� Király á!talkegyelme�en fogad
tatván az Oderai Frankfurti Universitásban 
The_ologia Professorává tétr:ttetett, me 1 J_yet
l,olta napiáig \ iseJ1. Ennek M;1g-yar Orfzági 
Feleségétol fzfiletett öregebbik Leúnyat Abi• 
gaiLt vette Feleségúl Kármán András Lo• 
rnntzi Professor, 's ezeknek két ifjabb fiaik·

András, és Jósef, ez, a ki Superintendensé
is lett, tariultak .Losnntz01z. Körmötzön és 
Poso!iban, végre 1jedig Dcbretzenbm, hol 
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mirid ketten tanulások::it végezvén, fdJ!..Vfi't 
mentek ki A kadémiúkra, nevczete.,;sen Baíi
le:iban. Itt két elztenneig tanulván, Andr�s 
Losontzi Professornak meghivattatott de m1g 
ó haza jött (mert tapr1fztalás kedvéért __ h:ff• 
madik ef.1,tendóre is kin maradt) az Ottse 
Jósef, a ki cfztendöveJ hélmarább vifzfaa 
jött,· viselt� helyette a Profefforságot. : A 
rneily idd alatt; a Losontzi Pl"édikátor Teg
lási János öregsége miatt 1 ;·62ben hivatalát 
le tévén, Kár mán J ósef Losontzi Prédiká
torságra meg hivattatott, a mellyre ugyan 
az11n 1762dik. efztendóben fel is fzenteltetett, 
's itt e1en r..�ent Hivata't 32 _efztendeig visel
te, melly ido alatt a Dréacl Palánki E�pe• 
rcli Sz,í:plaki- Pál hell_yett � 739ben Espcrefié,_ l7)Ib,m pedig Snperintendentiális Fó Notá
riussá t,.:(c-ttetett, 's ezenn rangbann hell_v
he�tettetve jelent meg a Budai Zsinatban ic;, 
hol a S_ynodus::ak a T. Papi Rend rd'zé,·:51 

· Fo Notáriussává v;'!lofztatott, a mell,v Zsi
natnak ·elkéf'zi'tlt I{ánonait FeJsé�es Ildik. Leo
pold cl felejthetetlen jó Kir{dyunkhoz a Zsi·
nat felkiHdvén l\ár Pán J ··sef is mint Depu·
tátus rnc� jelenr a Felség elött, a mjkor a
F�lségnek a több Deputátusok ált:rl különös.
sen �jánlt0:tván Nemesséf�gd ajándékoztatott
mc>g. Mikor pedig ezen Helv. Vallás téteh
követo ful a D11nai Supcrintcndentia a ma
ga kebclebeli Ekklésiákbol bizonyos, és f.zép
s11mmákból álló subsidiumot gvüjtölt volna
öl"zve, akkor i o liüldctett a�o-n Smnm.íval
a Papi Rendból a Felsé� eleiben-.· Meghal:1lozván pe<lig Haláfz Jósef, az ó
hcllyébcn Kárrnán Jósef tétetett Püspöhké



. 
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él7.0'IJ uH mód fzerént, rneJly a Bndai .Zsinat 
végzéscnél fogva moll vétetett legehöben 
faokásban, - me!Jy abban állott, hory a Pré
dili.árnr az ó Eh klésiájával egy ott voksoJlyon, 
ne u '.Y mint t>ddig, ho,::y_ t�ak a Prédikáto„ 
r·)k V-.,�sa ál:al tdet· tt meg a Superinten. 
dens, miq'!} ;iz Ekldésiák is kötelesek a Su. 
pnintendMstól mint e!!yik fö Jgazgatótűl fog-•. 
geni, e fzerént a�olrnak is van jussok an.,, 
nak válor�tásúh0z a kitol· igazgattatni ki. 
vának. De e ·mell dt, valamint az, ugy ez 
is a Budai Zsinatnah: Végzésénél fogva, és 
ck!,0r leg dól'1.ör történt dolog vált, hogy 
a 'Tractusoknak Coadiutor Curalori nem az 
Ekklésiávíll, m<>llyben ők is beone vagynak,. 
hanem mag0k és külön voksoltak, Jóltud-. 
ván ezt a d·1l�ot az Egyházi' Rend., azt pe• 

· <lig fájla:lván is, hogy az· Espcrtstek kiilon
nem voksol•af,, hanem tsak mint Ekklé�iáh:.
Prédikátnri az ó Ekklésiájokkal,. holott azok
f.:inte rdl_y fö Tg.:izgatói a Tractusojrnak, mint
a Coadi:1t0r .Curátarok, ugy mint ct meJJy
Seniorí THzlség- a R formátir.!ól fogvll mir.d
e 1: ái napig fen41Jó és a Püspök�éí{ után
való Hivatal volt az Ekklési�iban � tdiM, mi�.
nekelotte a vol\sok felhondsára ki rena.eJt

· De.:: ,utátio maga munkájáho� hozzá foi?;r:1t
vol ,a, tS,za!ai Péter a Peremartoni E.r:yházi ·
'fde".?.ye Assessora, a Belsó. Rendnek Ne,·t'ben
j lent1_;ft,. és kért.:�t tett az eránl a Superin•
t;:nden i� · elótt, h0g_y mi\·el az emlitert Pa„
tens Le\·élben a V. Tractusok Coadimor Cu.
ratorín:.ik liiilönös. Voks -engedtetett; �nl'ccl,
tett e hasonló különös Voks a Trac, usnk
S.�niqri_nak �s.l .M,Hr-kc,fr�- i�1éltónah, és U-

' . 

. 

\ 
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lcndonek találtatván minrlen nehézség nél
h.t'.il tielybeH hc1gyattatott, 's ahoz képeft a 
T. Scnhrok magok \/Oksaikat azonnal lrás
b·.,n 1éyé11, az,;Jrnt a már oízve fzedett több·
Voksok h.dzé be adták (a). Elvégeztetvé'l. _
a Voksok fol bontása, ugy találtatott, hogy
azoknak 'tö!Jbsc=:se az eddig volt Superinten
dentülis Fo Notárius Kánnán Jósef Urit
é,·te, ki is azért aznnnal Sunerintcndensnek
ki is neveztetett. Meg hiva:tatvá"n pedig a
Püspö!i felizentelésére a Ketskeméti Super
in1e1r'entiárrnk Fötifzteletu -Superintendense
Vég Veresmarrhi Sámuel, és u�yan nzon
Supcrintendentiának igen érdemes·, na�v tu
dományú és tekintetu .fó- Noráriussa Tvrm!t
si J!znos Halasi Prédikátor, Urak a már Pü3-
pökségre ki neveztetett Kúrmán Jósef Urat
a Superintenclentia tagjaival bekésérvén a

· Rév Komáromi Templomb:m (ott lévén éfk
kor a Gyülés) és ott_. a Kom:1romi Fen_yc;
Gyülekezet, 's mefzfzünnen is öfave S('reglett
hívek jelenlétekben fö til"ztelctú Veresmar•
thi Superintcndens ált:tl l{ánou:iinl, faerént
·1794d;k el�tencióbcn Máius 13kún Fó Hiva
talár.1 fd fzentelteteu 's térden álva megcskú
tetelt.

El\képpen I<ármún .Jós�r �iispöki fzék,:t_ 
cl fogJahán mc;g ezen Gyi:k;s éllli:.:!lmatoss::.-. 
g[1vtll meg határoztaiott, hogy a L,;sontzi 
és a Púpai Deflkok az Innepi jótétel elvete-

(a) Lásd erröl a Superintendentia Jegyzö
könyvét. 
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lt•re ezen Superintendentiáb,rn mitsoda Eli- · 
klésiákban járjanak. - Ugyan ekkor tétette� 
b� .a Superintendentia Arkhivumában a Bu- · 
dé Zúnat Vt:gz.í:sci azon eredeti l\ézirás· 
ban, melJyet ·annak ·Elól ülöje Gróf Teleki 
J ósef o .. Excellentiája, Superhtendrntiális 
Vice Cc1rútor Tek. Pázmándi Jósef Urnak 
áltéll 4dott, 

Nagyon helyben hagyta ez;cn buzgó Su. 
peri ni endens. · 's a.7. egéfa Superintender;tia 
is N. Igmíindi Prédikátor. és a T�tai Egy
h:ízi l\f <>irye igen érdemes Notári1H;sa T, He .. ' 
y;:si Sámuel Urnak abbel_i tzéllyát, hogy 
t zen Superir:tendentía,beli EkklésiáknaJi ere• 
dctét , f,itumait, egy fzóval mindent, a mi 
v.1bmelly Ekklésiát Nevezetessé tehetett, fel 

. jegyezni kívánná mell_ynek jobb _moddal va
ló elöol')Zd;ttására né,we a Prédikátorok
nak, és Seniorol,nak meg hagyatott• hogy 
az0n közhafzonra dolgozó T. Urat ebben 
segitten41,. De a miben iAen reften segittet. 
vén azon Leveleket, �11eHyeket ezen maté
riában hozzá egyfzer is mál✓.fzoris a T, Atyái, · 
be .ki.'ildöttek, mellyek · Nyoltzvannál töb
rc ali�· mennek, minekutánna meg hallotta 

. a Tifzt. Ur, .hogy én a Protejláns Ekkfésiai 
Arklzivwn nevu mun�árnban iJly forma doJ� 
gokat akarnék be tenni, azon Leveleket ne� 
kent á!tal adta, de a mellyekból ezen Su. 
perintendentiábeli minden Ekklésiáknal\ Hi. 
{ioriáját meg imi lehetetlen. 

Tsak tiz Holdnapokig viselhette I{ár• 
�in Jós ef Superi!}tendens� Hivatalát, · meg 
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h.1l(ilozván. Lnsont zon. hol Prédikátori hiv:i
ta il ._ isclt 1 · 9.5ben Április 5dik Napján; de 
betses ne\•e egyéb tettein; ·s kéz lrásb3n 
m.:iraclt f'zép halotti Prédikátióin kivűl,,halála urán is fenrna•·adt az o EkkLésiai .A
gendájában, -- az Jnnepekre és köz Na
pokra - 's ,ni,u/en alkalmat0sságok.ra írott 
Könyörg(seiben - a Swrm és Tiede reg•
gcli és eítveli elmélkedéseiben, - 's az 
Oj1aváld Katechismusának magyarra való 
lcf,)rdittúsában, melly könyvek. vabmint 
a közönséges, u,gy a magános Kerefztyéni 
elmélkedésekre alkalmatosoknak itéltetvén, 
ezcl�keJ ha,rnfi.linak sokat hafznált. 
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„ Ti.zen �yóltz;,dik, és Isten keJ!yclmébo1 ez
ido f'zerént való Püspökje :1 Tul ,i Dunai 
Ref. Superintendcntián::ik ·!ff;ahb Torkos Ja

ka·b Ur. Szülc•pctett P::pán 17➔9ben Márti
us �8dikán- Edes Attya Torkos János a
f llyebb említett Torkos Jak:b Superinten
<lt,ns tdtvérje, 's a Pápai Ehklé11ának Curá
tora. tanulásra alkalmatos fiával kezdette a
tanulást Adá(z Tevclen, hJvá a Pápai Refor
mátosok Temploma és Oskolája elvétele u
tán az Istennek itt meg maradt népe öl,
el'ztendei árvasá�a alatt lílcni tifzteletrc jart,
's ugyan ott taníttatták. a tehetósseb!:> Szülék
gyermekeiket js. Az Adáfz Tevdi Oskolá
bríl vitetett mofiani · Superintenden[ünk a
Soproni Evangélikusok Oskolájában, hol mi
nekuuína a tiízrcfséges tudományokb.:m,
és a Német nyelvben fzép előmenetelt ,·ert
volna , ment Debretzenbe 's "itt a felsö Tu-

. domá:1yokat tariúló Togátus Deákok közé
· 176sdik efztendóben béirattatott. Ebben a

Hazának fzámtalan fok jó, és hafznos em•
bereket fzült, és fzi'tló, 's moft. is igen flé
pcn virág;Z ó Collégiumban magát -mind a 
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Vil!iP,i. mind a Papi TLI<lományokban Ta
nittóinak tettzése fzerint tökélletesitvén 1774. 
ben az Átsi Ref. Ekklésia Oskolájában Rek
tornak vitetett· mellyben két elztendei� ta
nitvá··yainak nagy hafznával fárodozván 
1:;77bcn a kiilsö Orfzági Akadémiákra ment 
ki, 's tanult Fraruquerában. Mivel p::dig 
elmenetele után is ezen Tul a Dunai réfzen 
ió hirt nevet hagyott maga után : a Csögfri·
Elddésia Akadén1iákra küldött invitátiojával 
m:iga Prédikátorának I778ban meghivra, 's 
itt minekutánna az lftennek nyájját öt efa. 
tenclei� haf'zonnal legeltette volna, a Pápai 
Ekk!ésia esmcrctes érdemeit azzal jut;.Jm,,z. 
tatta meg, }10gy viízfza nyervén a Vallás 

. g-yakorliisbcli fzabantságot, mellytól ezen Re
f0rmátiótol fogva nevezetes és fényes Ekklé
sia 1752ben Május 12.dikén meg fofztatott, 
e�en Ekkléílában 17g3dik efatendóben Pré
dik ltornak behozattatolt, , 1art\·án Május 

· 11k�:n Zsoldos János nagy kedvességü, 's
hiv.11alheli társával a -leg eho Préd!kátióját
ezen Szent Ekklésiának akkor még tsak defz ká
ból épült Templomáb.111, - s' bar azolta több
Ekldéf!:'tkban volt is hiv;it;ila, de ezen P.in:ii ·
EkkléCia ötet a mag:i [(cheléból el nem erel'zrct
te. Melrnél tovább lakott ez a Fötifztcletií Ura
P:ípai Ekkléfiában: annál több volt árra
.r.é.zve az ó érdeme. Mert a Templomnak;
de kívált az; Oskolának épittctesében,
melly ennek föro<lhnra: lan Profdfor.:ü, ctz
Ekkl.·siának buzgó Elóljárói, és a Superin•
tendcntiának jótiteménuyei. 's an11ak Fó
Curátora Tck. PJ.z.nuí.Ndi J,ísef Ur11ak örök
(!mlc:J\ezetct érdcm�ó iparkod.ása által tsak
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hamar Collegiumi rangra emeli ,'tett fel, a 
mit tsak. egy hiv Lelki Páfztortól ldvánni 
lehetett, azt azok körül véghez vitte. 

Ef'zrevéven a Páp.:1i Egyhúi M egyebé
li Tif'ztelctes · Atyák nevez.:0 tr Supei·inten
dcns U rnak a köz jóra fzületert w:iltát 
1790ben ezen Púpai E,Qyházi Megye Espe
restjévé meg tették, és mint E:;pe:·cfi Jelen 
volt a Budai Zsinarban. Kármán Jósef' pe• 
dig a Notáriuf'sá�ból Püspökségre emeltet• 
,,/í1, o utána Fó Tifzt. Torkos· Jalrnb Ur 
tifzteltetctt meg ezen Hivatallal, dc r 79.5· 

· ben .Kármán Jósef meg halál-, ✓.: ván mint>k• 
utánna az üj Püspököt Válafztó Voltsok Pá, 

·pára. a Gyülés helyere be h')zatta�, és a•
zcYk az e végre ki nevezett fzeméllyei{ á!rill
fol bontattak 's fzámba- etettek: M�·lLoságos

v - Gróf Ráday Gedeon Fö Curátor Ur ,'!.fial a 
Voksok többségéncl fogva tif�telt ifju Torkos 
Jakab Ur a Püspökségre kineveztetett, és 
az Jfieni tifzteletnek végzodése után a Tem
plombrn, hol 1. Kor.;:;. 9. vershöl, Tif1.t, 
Profeffor Márton Jjlv/m Pápai' Profeffor és 
ugyan a Pápai Esperestség Affe_ffora, jeles 
ékeCsen · fzolláfsal az alkalmatoísáp·hóz faab
va prédi kállott � a fzent Gyülek�

1

zetnck. s' 
m:',s h�Jyekröl_ is nagy f'zámmal fel g_yüleke• 
zct.t Hiveknek jelen létekhen, li'ótilztcletil 
F�gh. Veresmarthi S:Í.muel Ur Duna Mel
J.vé/d Superintenciens által, és aznn Supe• 
i-int.endenii:1 Fó Notáriufsa, na3y turlómánylÍ
é5 · nilgy :ifztelelli Tormá-.fi János Ur jelen
ft:téheu is fzolrnrt Ceremoníával 17·9.sbcn Ju•
ninsnak 1.5dik Napjf.111 folfaenteltetett, és fel
csl,ü<ltetett s' Püspöki foglaltofsagát 16 ujj 
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\ 
Prédikátoroknak felfzentclesével ekk0r mind-

1 gyárr elkezdette, s· ezen tul a Dunai Fö 
tilzteleti'l Superintendentiát moft is böltsen 
igazgattya; Segitségül !éven ezen terhes 
munkában a Fö tifzteletü Superintendens Ur
nak legközelébbrol SuperintendcntiáJis :F'ö Cu
rator Tenki,,tetes Pázmándi Júsef Ur, és a 
Papi Rcndbol ezen Superintendentia Fö �o
tárinsa nagy. til'zteletú T(uh Pál Vr Aisi 
Prédikátor. Ezel\en kivül pedig még nyól1z 
e..,;·en Tul a Dunai Superintendentia 1(· belé-

, hen lévö Egyházi Megyéknek, v c,gy Trac
tusoknak érdemmel tellyes Esperestyei kiket 
tii'zteletnek .okáért itt is meg emliítek ugy 
mint: T. T. Szabó János Tatai Egyhiii_....· -
Megye Espere�tye, de a ki öregség- miatt 
ezen hivatal visdésre al�almatlan lévén, az 
Espere!iség terhét T . .Hc�esi Sámuel Nagy 
Igmándi Prédikátor, viseli. -Kerské·mé:i 
Sigmond a Peremartoni Egyházi Megye Es
p,·restyc. - Buz.ás P,áL a P�ai Egyhú�i �e
gye ·Esperestye. - rarkas JJnos a R�v ho
nüromi Egyházi Megye ,Esperestye. - Vá

sárhelyi Sámuel a belso Somogyi .Egyházi 
Vidéknek Esperestye 's Superintendt>ntiális 
Könyvvisgálló. - Fábi/m J,�f�f' a Vef'zpré-
mi Egyházi Megye Esperestye. - Baiog . 

. .A1iháLy a Drégel Palánki Egyházi Vidéi:i.
Esperestye. -Német Ferentz a BarCi Egv
házi Megye Esperestye, kikhez járulnak még 
két Superintendentiális Affcfforok. T . . MJr-

ton Ijfván. a Pápai Collegimnban Philoíophi
át tanitt6 Profdf,r, és Superintender-_ti:His; 
J(önyvvi•gáló, és Tóth Ferrn.tz. a I"ápai Cnllé
giumban Thcologiának Profeffora; nem. 'k.ü-
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lörnben a fellyebb emlitetteken kívül Supe
rintendentiális Kön_xvvisgálók T. Túth P.í.pai 
Jófcf l(ömlödi, es T. Kaiona .. Mihály' Bú_tfi 
Prédikátor Urak. � · , 

A. Világi Rendból, mint Coaduitor
Curátorok. hasonló segittséggel vagynak Fö• 
tifzteletU Superintendensühknek a minrlgyárt 
itt következö Tekintetes, Neme s, és Vitézló 
Urak, tudniillik: T. Pdi Nagy András, 

· és Tek. Nyári Ignátz a Baríi, T.·- OsváJd
Sigmond egyfzers'mind Superintendentiális
Rön_yvvisgáló, és Dúnes Fae1ztz a Pápai,
-T. Pázmándi Pál, és Thali Sigmo,uf é\
Komáromi - T. Laki /11ihály- egyfzersmiud
Superintendentiális Könyvvisgáló, és Thali
Ijlván ·a Tatai - T. Sárközy Ifl'ván és T,
C�::pán ljlván a Belso Sc,mogyi, - T,

. :f(..arátson Ijlván a Peremartoni - T. Kú. 
thi Pál, Tatai Imre és Orof'Zi Pál a Vefz„ 
prémi-T. Darvas János és Nyári Ig�1títza 
Drégel Palánki Egyházi Megyékben Coad-· 
iutor Curátor Urak, kik ho�y !zent Valásunk• 
nak hafznára, .Felséges jó Királyunk faolgá• 
lattyára, kedves Házápk r-ilzér:-� és boldo_gi•, 

. _tására · jó e_g-éfségben lzámos el'ztendól,ip: él-· 
jenek. és Fötil'zteletil S11perin1 e11dt·ns T�r• • 
kos Jakab Orral eze,1 Fötifztele,ú Súp<'rir.• 
tendentiát mindeneknek meg elégcdesévcl 
sók ideig kormányozhafsák, tifata fzivböJ 
kivá1�om. 

' 
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A ncvn:,eusebb Hibákat fry keil 
megiobbimi. ... 

Olclal. Sor, Hiba Jobhitá:;. 
,. { 14 követk�zéséböl olvasd: követé;:éböl. 
vll u Yegb · Yrrern1arti S,i11111c:I Pu•piik, ml-

kor e� a Kö:·yv elkéfzült mé� akkor
él_t; meg holt pedig ]ulius 19dikio 
180-,ben, viselvén mo11t a Pü�püki 
terhet a Kctfkt:méti Super;nte11c.en
tziában Fotiíztelendö Tormási Jáno1 

J 

✓ 

VIII 

IX 

XII 
Xlll 
-18
�·2 

2,3 

25
2d 

29
. J 

31
31 

50
51

,51

S3 

�s
•·

S6 

57 

fi8 

19 
15 
18 
20 

19 

18 

15 
0 
8 
6 

„ l 
=-

3) 
'2 l 

,35 
7. 

14 

25 
.22 

11 

14 
20 

Hala�i Prédik:-ítor Ur. 
ruia 
Évangelikus 
Hrabovitzki 
sok betsülé1 

a 

Emü�o;rot7-, 
nevetiil 
Ekldésiáinak 
és Bod •. 
edák 

Kerefztény 
mindeu 
tellyessége 
ezs 
diczénjén 

fzallo" 
mennyb6 
PS7 
�eg(o 
1act1 

laude. 

mi a'

· tedd eleibe: Erdélyi
Hrabowfzki
és sok betsil 
ez 
Eí'r/0-/. Oíi"O � 

nevéúl 
Ekkléeüíknak 
és Horányi; Bod pedi, 
déák 
Kcrefztyéa 
minden 

· tellyeisc:goel 
ezt 
diczérjen 
fzáll:i.s 

menny oh 
1587 
regia 
laeti 
laudem 

u· .• irauattak add ho·r.�á: Ha Sz:egedi
teak ugyan Piispök ,·olt

ezen a' rérzen; hihetö, 

2() Reiki 
quicí 26 folidiali 

et 
!< 1 hocrco 
sig adpungere 

hoe:y Hn(zár ntán volt 
ö Pii�pök; Beithe pedig 
ennek hal:'il� urán téle•

tP.lt meg Pil�pöli.li.é. 
1 Raiki 

folidi aliquid 
dat: 
haereo 
adjunger• 



'· 

59 37' �ymnüstre 
18 . fat
26 IJC · 
34 DC 

8 1575 
1 factiofe 

37 Maria 
36 de 

• 14 folarium

Symmist:ie 
S�l 
&e, 
&e. 
1572 
factiofa! 
Murai• 
Dom:. 
S.:ilariu111 

lll 

61 
61. 
64 
66 
66 
67 
6S 
(9 
í8 

ss 

30 q uidamnati
q Stephani

34 probáltuk

qui damnati 
tetiri' ÍJov:;,a:' Palháini 
tedd · ho2,•tti: végeztük 
J.11ag11nkban

16 in ntileni ir,utilcm 
32 collocatus collocutus

91 7 Samanceus· S.:11nara::us 
91 '12'2 Lethenyei C!lepregí 
r,,5 16 congregato cöngregati 
9.5 24 publici publico 
96 29 · adduxerit adclixcrit 
98 16 Alomniomot Alumniumot 
109 2.5 admiracolo arlm.iniculo · 
115 14 Cseglédi Czei;lédi 
119 11. Papó .Pago 
12,) 10 még mert . . 
121 9 1 s'T .J.. N 1 s Tv Á N 
1,t9 ; 20 engedelmét Engedclwet 
1::;o 1 1f 76 - 1{77 ·
135 1 edgyedig edgycdik
J -'5 29 Sanctiísimc:e Sacratif� imi:e 
1s2 2s 21-2 1�a� 
153 � 9 Vármegyében Vimr.egyeí 

· J -e g y z ;: s
Érd:,mee Olvaíóimat kérem, hogy ha valami El<.'klt

Jiai Hifioriát illetö ollyas J,ev1:lt-k, v:'!p.)' .le• 
gyeztfek hevernek nálok J\' ézirá� ban I u tll� c·.k -1mP.g nyom t a1 {1sban ni n icnek. tr,é lt6z1aíl;ík azokat 
ak;ír Pe'n,,,,ért in ori:i11ali - ahár 'l)id 111,ilt J tÍ;/-c.n 
jóakara1húl s' a ki.it j6 elömozditára tzcljábúl 
velem közleni ,' · hogy azol,at a Prc-t,j!1i11J rk• 
J:l.'j,'ai- Arkh:·v11m nevu Gyiijteményembrn be•
tehelfem. - Mi vcl pedig a 1öbb Superinlendt:ntia· 1' 
beli Pii�pökeink életeket i11 íz,índékozom me;• 
írni: ez erant· is c,lly remé,,ys.'.-gbc v:igy0ll, hnFY 
érdeme, Olvasóim a mibe Jeliet �e&it, ni u1el• �
tó2tatn,k. l 

' 

,, . 
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